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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o vztazích a chemizmu zdrojových a důlních vod 

lokality Vršany. Práce zpracovává výsledky chemických analýz ročních odběrů vzorků 

vod, které byly provedené pracovníky Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí. Získaná data 

byla dále použita pro geochemické modelování za pomoci programů The Geochemist´s 

Workbench a PHREEQC for Windows. Výstupem geochemického modelování byly 

jednak výpočty mísení vod na lokalitě a jednak grafy typu Piper, Durov a Stiffe, které 

názorně poukazují na podobnosti a odlišnosti chemismu zdrojových a důlních vod lokality 

Vršany. Na základě Stiffeho diagramu byly vody klasifikované do čtyř geochemických 

skupin: Na – HCO3, Ca – SO4, Na – SO4, Ca – HCO3. Výsledky byly interpretovány na 

základě rozdílu vzorků vod mezi jednotlivými kolektory a jejich podílem na chemickém 

složení důlních vod.   

Klíčová slova: důlní vody; mísení vod; lom Vršany; The Geochemist´s Workbench; 

chemická analýza vod 

Summary 

 This bachelor thesis is devoted to the relations and chemistry of the source and 

mining waters of the Vršany region. The paper examines results of a chemical analyse of 

water samples performed in course of one year by researchers of the Brown Coal Research 

Institute. Acquired data were subsequently used for geochemical modulation using The 

Geochemist’s Workbench and PHREEQC for Windows programs. An output of the 

geochemical modulation were calculations of water blending in the region and Piper, 

Durov and Stiffe graphs that show the similarities and differences in chemistry of source 

and mining waters of the Vršany region. Based on the Stiffe diagram results, the waters 

were classified into four geochemical groups: (1) Na – HCO3, (2) Ca – SO4, (3) Na – SO4, 

and (4) Ca – HCO3. The results were interpreted according on the difference of water 

samples amongst the individual collectors and share of the chemical composition with 

mining water. 

Key words: mining waters; water blending; quarry Vršany; The Geochemist´s 

Workbench; chemical analysis of waters  
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1. ÚVOD 

Současná doba začíná poukazovat na negativní dopad antropogenní činnosti. Těžba 

nerostných surovin tvoří velkou ekologickou zátěž pro přilehlé území. V oblasti 

severozápadních Čech vytvořila velkoobjemová těžba hnědého uhlí takzvané „měsíční 

krajiny“, které poznamenaly nejenom stav ekosystému, ale i chemické složení kolektorů 

podzemních vod. Problém tvoří především důlní vody, které jsou odváděny, částečně 

přečištěny a odvedeny do povrchových toků. 

Tato práce má za úkol zpracovat přírodní poměry v okolí studované lokality Hrabák, 

které ovlivňují chemické složení vod a jejich fyzikálně – chemické vlastnosti. Dále je 

náplní vytvořit souhrn klimatických, geologických, hydrogeologický a hydrologických 

podmínek v okolí zpracovávaných lokalit. Snahou je také poukázat na dlouhodobou těžbu 

uhlí dvou lomů, nečinného lomu Jan Šverma a činného lomu Vršany, které svými 

pozůstatky nebo současnou činností negativně ovlivňují své okolí.   

Cílem práce, která vychází z poznatků Závěrečné zprávy pro Centrum výzkumu 

integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování 

energetických surovin, je studium hydrogeochemie důlních vod, za pomoci 

geochemického modelování v programech The Geochemist´s Workbench a PHREEQC for 

Windows. Celkovým záměrem této práce je tedy analyzovat dosavadní výsledky a obohatit 

je o nové skutečnosti. Dále také poukázat na chemizmus zkoumaných vod s účelem 

zlepšení výsledků čistění důlních vod.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení zájmové oblasti 

Studovaná lokalita Hrabák se nachází se v severozápadních Čechách v těsné 

blízkosti města Most. Lokalita Hrabák se dělí do dvou prostorů činných lomů J. Šverma a 

Vršany, které byly v zájmu optimalizace těžby propojeny. 

Hranice vlastní oblasti tvoří na východě dopravní a potrubní koridor Třebušice  - 

Vršany, kde jsou zastoupeny relikty původního terénu. Tyto relikty také vytváří dělící linii 

mezi činnými lomy Vršany a Slatinice. Po lomu Slatinice do dnešních dnů zůstala jenom 

zbytková jáma s vnitřní výsypkou stejného jména. Zájmové území je na jihu omezeno 

vnitřní výsypkou Vršany a směrem k západu hraničí s územím obce Strupčice. Následuje 

rozsáhlá vnitřní výsypka lomu J. Šverma, která tvoří hranici od jihozápadu a západu až po 

část severního území. Tato rozsáhlá výsypka na severu přechází plynule do útvaru 

dopravního koridoru Most – Chomutov. Následná severní až severozápadní hranice je 

tvořená průmyslovou oblastí Komořany – Třebušice a plaviště Saxonie, které je odříznuté 

od zájmové oblasti Hořanskou výsypkou. Přesná hranice oblasti, včetně dobývacího 

prostoru, je znázorněna do výřezu vodohospodářské mapy na obrázku č. 1 (Halíř, 2010).   
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2.2 Klimatické poměry 

Mostecká pánev se řadí podle Quitta (1971) mezi teplé oblasti. Zkoumané území 

patří do klimatické oblasti T2, která je charakteristická dlouhými, suchými a teplými léty, 

vycházejícími z krátkých přechodných období teplých až mírně teplých jar. Stejné 

klimatické podmínky jako na jaře panují i na podzim. Zima je suchá až velmi suchá 

s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejchladnějším měsícem v roce je leden, u 

kterého průměrné teploty dosahují -2 až -3 °C, opak tvoří nejteplejší měsíc červenec 

s průměrnou teplotou 18 až 19°C (Quitt, 1971).  

Průměrná roční teplota zájmové oblasti, získaná z dat meteorologické stanice 

Kopisty u Mostu, je 9,2 °C. Tato hodnota vzešla z měření za posledních 20 let (Halíř, 

2010). 

Obrázek 1. Výřez z vodohospodářské mapy se zakreslenými dobývacími prostory a přibližným rozsahem 
zájmového území (Halíř, 2010). 
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2.3 Geologie 

Z geologického hlediska se zájmová oblast řadí mezi Podkrušnohorské pánve 

terciérního stáří, které jsou odpovědí alpínských horotvorných procesů. Vyklenutí 

způsobilo oslabení severozápadní části Českého masivu, což vedlo ke kolapsu jeho 

tektoniky. Ve směru severovýchodním – jihozápadním díky oslabení vznikla poklesová 

zóna oháreckého riftu. Zlomy dosahovaly hloubky až do svrchní části zemského pláště, 

hlavně litoměřický zlom, následkem čeho byla oživená vulkanická činnost, reprezentovaná 

Doupovským stratovulkánem a vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří 

(Chlupáč et al., 2002). 

Vztah mezi tektonickou a vulkanickou činností a následné vyplnění riftových 

depresí je rozporuplný. Ať již byla složitost vývoje jakákoliv, základním zjištěním je, že 

procesy poklesu byly dlouhodobého charakteru a rozdílné v dílčích částech riftu, po celé 

období terciéru. Odlišný vývoj vulkanického centra a tektonické struktury vymezuje území 

na dílčí segmenty ve směru od západu k východu: chebská pánev, sokolovská pánev, 

Doupovské hory, mostecká pánev, České středohoří a severovýchodně žitavská pánev 

(Chlupáč et al., 2002).   

Mostecká pánev 

S rozlohou více než 1000 km2 je největší a nejvýznamnější podkrušnohorská pánev.  

Rozprostírá se mezi Doupovskými horami a Českým středohořím. Nejvýraznější 

přirozenou hranicí je poměrně mladý krušnohorský zlom, který vyzdvihl Krušné hory až 

v pliocénu a kvartéru. Poklesové zlomy souběžné s předpokládaným hlubinným 

litoměřickým zlomem tvoří jihovýchodní hranici pánve od Žatecka k Litoměřicím 

(Chlupáč et al., 2002).  

Pánev je významná nejen svojí rozlohou, ale i mocností terciérních sedimentů (až 

700 m). Od ostatních pánví se odlišuje přítomností nánosových kuželů žatecké a bílinské 

delty. Poukazují na existenci větších toků, které odvodňovaly území středních a západních 

Čech v miocénu (Chlupáč et al., 2002). 

Podklad terciérních souvrství je budován krystalinikem Krušných hor, které je převážně 

proterozoického stáří. Je hluboce metamorfováno a tvořeno ortorulami (Malkovský et al., 

1985). 
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Na krystalinikum nasedají sedimenty svrchní křídy, které v době vzniku pokrývaly 

celou plochu pánve. Začátek sedimentace je předpokládán ve středním turonu až do 

coniaku.V současnosti není křídový pokryv úplný, příčinou je postupná denudace v období 

od santonu do oligocénu (Malkovský et al., 1985). 

Vlastní terciérní pánev je tvořená třemi hlavními souvrstvími: částečně 

oderodovánímstarosedelským souvrstvím, dále střezovským souvrstvím, které bylo 

poznačeno vulkanickou činností a mosteckým souvrstvím, které lze rozdělit do 4 typů 

vrstev: duchcovské, produktivní holešické, libkovické a lomské vrstvy (Pešek et al., 2010). 

Starosedelské souvrství 

Nejstarší terciérní jednotka podkrušnohorských pánví byla na většině území 

severočeské pánve oderodována. Souvrství se zachovalo pouze v reliktech. Relikty 

pokrývají jenom jihozápadní okraj pánve v podhůří Doupovských hor. Tvoří ho tzv. 

podbořanské písky a pískovce s mocnostmi až několik desítek metrů (Pešek et al., 2010) 

Střezovské souvrství 

Stratigrafické stáří souvrství se datuje od priabonu po rupel. Souvrství se ukládalo 

na zvětralé sedimenty svrchní křídy, nebo přímo na obnažené krystalinikum. V minulosti 

byla tato jednotka pojmenována jako vulkanické souvrství, což dobře vystihuje její 

charakter. Souvrství je poznačeno vulkanickou činností a tvoří ho vrstva bazických 

vyvřelin - pyroklastik, tufů, tufitů a tufových aglomerátů (Pešek et al., 2010). 

Mostecké souvrství 

Statigrafické stáří mosteckého souvrství se datuje od chattu po burdigal. 

Představuje vznik souboru rašelinišť a uhlonosných močálů, které charakterizují delší 

období ustálených příznivých podmínek pro zarůstání pánve uhlotvornou vegetací, hlavně 

v podobě jehličnanů (Chlupáč et al., 2002). 

Duchcovské vrstvy mají stratigrafické stáří od chattu po aqitan. Petrograficky patří 

k nejpestřejší jednotce, proto se vyčleňují do několika komplexů. Nejčastější je 

vulkanogenní vývoj, který se vyznačuje širokým rozptylem hornin různé zrnitostní frakce a 

charakteru vulkanogenních hornin s polohami limonitických pískovců. Pod vrstvami 
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vulkanogeního vývoje se většinou nachází vývoj jílovitý, se světle šedými až šedobílými 

skvrnitými kaolinitickými jíly s příměsí prachu a písku. Pískovcový vývoj se vyskytuje 

jenom zřídka, ale pokud se objeví, tvoří nadloží předchozích vrstev (Pešek et al., 2010). 

Holešické vrstvy, stratigrafické stáří chatt až aquitan. Jak bylo již zmíněno dříve, 

holešické vrstvy jsou produktivní uhelné vrstvy a v některých oblastech dosahuje hlavní 

sloj holešických vrstev mocností až do 70 m. Místy jsou sloje nahrazeny klastickými 

sedimenty, které jsou pozůstatkem mohutného fosilního toku. Hnědouhelné vrstvy 

pokrývají východní, západní až jihozápadní území pánve, které lze zatřídit z regionálního 

hlediska do 2 celků (Pešek et al., 2010). 

Východní část se dále dělí do tří lavic – spodní, hlavní a svrchní sloj. Mocnosti slojí 

se pohybují od 12 m až do 30 m v centrální části. Mocnosti nejsou výrazné, zato jejich 

kvalita je vyšší než u západní mostecké části. Vyznačují se minimálním množstvím 

jílovitých poloh a obsahem popela pod 4% (Pešek, Sivek, 2012). 

Západní a jihozápadní část pánve disponuje mnohem většími mocnostmi slojí, 

místy více než 70 m. Kvalita uhlí je zde snížena především polohami klastik, hlavně na 

předpolí a okraji žatecké a bílinské delty. Dochází k štěpení sloje na více menších vrstev 

(Malkovský et al., 1985). 

Jak bylo už vzpomínáno, produktivní vývoj byl poznačen žateckou deltou, která 

zasahuje jihozápad pánve klastiky o různé zrnitosti. Předpokládá se, že Žatecká řeka 

pramenila v okolí Plzně a ovlivňovala území téměř 500km2 (Malkovský et al., 1985). 

V místech okolo Žatce dosahuje sedimentace klastik až 200 m (Pešek, Sivek, 2012). 

Nepříznivé podmínky byly také v oblasti Bílinska, Duchcovska a Mostecka, kde 

byly popsány klastika jako tzv. kuřavky. V minulosti způsobovaly řadu těžebních 

problémů. Toto území bylo označeno Havlenem (1964) jako bílinská delta (Pešek, Sivek, 

2012). 
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Libkovické vrstvy, stratigraficky - burdigalského stáří, představují konec 

uhlonosné sedimentace. Velkou část pánve pokrylo jezero, které vytvořilo až 250 m mocný 

komplex převážně pelitů s konkrecemi pelosideritů (Pešek, Sivek, 2012). 

Lomské vrstvy jsou nejmladším dochovaným pozůstatkem miocenní sedimentace 

zařazené do období svrchního burdigalu. Zabírají nejmenší území a to jenom kolem 20km2. 

Představují depresi ve směru severovýchod jihozápad. Litologií navazují na libkovické 

vrstvy. Odchylku tvoří spodní vrstva uhelnatých jílovců s polohami uhlí tzv. lomská sloj. 

Plocha i mocnost vrstev byla pravděpodobně oderodována (Pešek, Sivek, 2012). 

Obrázek 2. Paleogeografické mapa spodního miocénu mostecké pánve (A. Elznic et al., 1998, v Chlupáč et 
al., 2002). 
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2.4 Hydrogeologie 

V zájmové oblasti jsou nejvíce zvodněnými kolektory podložní písky, meziložní 

písky a kvartérní štěrky a písky. 

Pro účely této studie byl proveden podrobný hydrogeologický průzkum na zájmové 

lokalitě a následně popsán ve zprávě Halíře (2010), z které byla také čerpána 

hydrogeologická charakteristika oblasti. 

Krystalinikum 

Tvoří podklad mostecké pánve a je to její nejstarší jednotka, která je vytvořená 

převážně rulami. Z hlediska hydrogeologie nebyla tato jednotka velmi zkoumaná. Její 

zvodnění je vázáno hlavně na puklinový systém, který je podmíněn tektonikou. Ačkoliv 

koeficient filtrace kolísá řádově kolem hodnoty 10-7 m.s-1, tato jednotka je považovaná za 

nepropustné podloží mladších horninových komplexů. Povrch krystalinika je často tvořen 

zvětralinovou zónou kaolinitů, které vytvářejí izolační vrstvu. 

Křídové sedimenty 

Představují je sedimentační horniny jako pískovce, slepence nebo křemence. 

Mladší sedimenty této jednotky prochází až do vápnitých slínů, šedých nebo nazelenavých 

slínovců.  Hydrogeologicky báze křídových sedimentů nemá velký význam a to z důvodů, 

že nepředstavuje spojitý kolektor.   

Pískovcový vývoj vytváří kolektory s napjatou hladinou. Kolektory jsou často 

odděleny zvětralinovou vrstvou od krystalinika, což omezuje jejich komunikaci mezi 

sebou. Avšak v místech tektonického porušení není vyloučené propojení. 

Terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

Tvoří vrstvu bazických vyvřelin – tufy, tufity, tufové aglomeráty. Jejich jílovitý 

charakter vytváří hydrogeologický izolátor. Představuje nepropustné podloží pro miocenní 

souvrství hnědouhelných slojí. Propojení jednotek skrze pukliny je nepatrné a nemá velký 

význam. 
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Podložní písky 

Podložní písky tvoří základ dobývaného slojového souvrství. Jsou často středně až 

hrubozrnné frakce, co zapříčiňuje vysokou hodnotu koeficientu filtrace – 10-4 až 10-5 m.s-1.  

Báze podložných písků je tedy rozsahově největší zvodněný kolektor pánve s režimem 

napjaté hladiny podzemní vody. Představuje jednotný hydraulický systém dotovaný ze 

svahů na úpatí Krušných hor, kde vystupuje na povrch. Napjatou hladinu zapříčinily 

především kvartérní sutě, které jsou závislé na množství srážek a tání sněhu.   

Pod zájmovou oblastí se nachází severovýchodní oblast kolektoru. Napjatá hladina 

kolektoru v území Šverma – Vršany měla úroveň 230 až 235 m n.m. Vztlak působící na 

sloje byl 0,2 až 0,8 MPa a zapříčinil provozní problémy v dole. Pro odstranění problémů je 

hladina vody snižována neustálým čerpáním.  

Souvrství hnědouhelných slojí 

Okolí zájmové oblasti jsou přítomné dva vývoje slojí. Hranice je vytvořená linií 

štěpení sloje, jejíž průběh je přibližně ve směru Ryzelský vrch – Vysoká Pec u Jirkova. 

Severně od linie se objevuje sloj převážně jednotná, jižně se sloj postupně dělí na dvě, pak 

na tři a víc uhelných poloh, které dalším postupem přichází o kvalitu a kvantitu. Uhelná 

sedimentace je narušována měnícím se přínosem klastického materiálu. Sloje rozdělují 

meziložní vrstvy, které jsou faciálně proměnlivým komplexem jílovitých, jílovito-písčitých 

a písčitých sedimentů, patřící k „žatecké deltě“, mohutného terciérního toku sahajícího od 

jihu do zkoumané oblasti. 

Koeficient filtrace slojí má hodnotu 10-6 až 10-7 m.s-1, v okrajích pánve se lokálně 

zvyšuje na 10-5 m.s-1. Puklinová propustnost je snížena v závislosti na kvalitě a hloubce 

uložení slojí. Zvodnění vrstvy není významné, a proto není vyžadováno řízené 

odvodňování.  

Svrchní meziložní písky 

Tvoří výplň mezi svrchní a střední uhelnou slojí. Je to mocný a plošně rozsáhlý 

soubor charakteristický nepravidelnými písčitými polohami, rozdělovanými faciemi 

písčitých jílů, jílovců a jílů. Typické jsou náhlé změny mocnosti, propustnosti ve směru 

horizontálním ale i vertikálním, které se odvíjí od litofaciálního složení sedimentů. 
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Jednotka tvoří složitý komplex jednotlivých kolektorů, polo-izolátorů a izolátorů 

s rozličným stupněm hydraulického propojení. Systém vykazuje velký rozptyl 

hydraulických parametrů.  

Delta mohutného fosilního toku zapříčinila náhlé změny mocnosti a litofaciálního 

charakteru vrstev, typické pro režim velkých řek v čase. Neustále změny řečiště, různá 

hloubka koryt, slepé ramena a meandry s velkým přínosem klastického materiálu vytvořil 

komplikovaný systém poloh písku a písčitých jílů.  

Komplex písčitých poloh svrchního meziloží vytváří v předpolí lomů J. Šverma a 

Vršany západní a východní depresi. V jižní části je rozděluje hřbet nepropustných 

jílovitých sedimentů. V severní části deprese spolu komunikují. Hlubší a rozsáhlejší je 

západní deprese, vyznačuje se také kolísáním mocnosti kolektorů, které mohou přesahovat 

až 50m. Východní deprese, která byla více méně odtěžena, nedosahuje takových mocností 

jako západní.  

Svrchní meziložní písky mají často jemnozrnnou frakci a bez předchozího 

odvodnění mají kuřavkový charakter. Odvodňování kolektoru je v současnosti prováděno 

samovolně, gravitačním spádem.  

Nadložní souvrství  

Sedimentace má charakter hydrologického izolátoru, příčinou je převládání 

jílovitých hornin. Prostor žatecké delty vyplňují polohy jílů, písčitých jílů, prachovců a 

písků s náznakem uhelné sedimentace. 

Kvartérní sedimenty  

Sedimenty jsou nejmladší z celého souboru jednotek a jsou pokryté vrstvou ornice 

s mocností desítek centimetrů až desítek metrů a také dále vrstvou písčité hlíny. 

Petrograficky můžeme charakterizovat sedimenty jako spraše, sprašové hlíny, štěrky nebo 

písčito-jílovité sedimenty s proměnlivou štěrkovitou příměsí. Sprašové typy plní spíše 

izolační funkci. Štěrky v terénních depresích nebo v aluviích potoků vytváří kolektory 

povrchových nebo mělkých toků. 
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Kolektory kvartérních štěrků a písků dosahují mocnosti v mezích 0,1m až 6m, 

místy až 8m. Hladina podzemní vody kolísá v rozmezí 2,5 až 6m v závislosti na 

srážkových úhrnech. Hladina vody kvartérního kolektoru písků a štěků je neustále 

monitorována ve vrtech. 

2.5 Hydrologie 

Z hlediska povrchových vod náleží širší okolí zájmové oblasti povodí Labe. 

Největším tokem zájmové oblasti je Bílina, která odvodňuje zkoumanou oblast. Její vývěr 

se nachází na jihovýchodních svazích Kamenné hůrky a vlévá se zprava do Labe v Ústí 

nad Labem. Délka toku dosahuje 84,2 km a zabírá plochu 1070,9 km2. Bílina vyvěrá 

v Klínovecké hornatině ve výšce 785 m n.m. Tvoří říční osu severovýchodní části 

Mostecké pánve a následně protéká až na území Českého středohoří, kde se vlévá do Labe 

(Vlček et al., 1984). 

Na řece Bílině je budována přehradní nádrž Jirkov. Nachází se 6km severně od 

Chomutova a pokrývá plochu 15,8 ha. Slouží pro vodárenské účely, ale také jako ochrana 

před povodněmi (Vlček et al., 1984). 

Koryta řeky Bíliny a jejich přítoků byla značně pozměněna. Povrchová těžba 

hnědého uhlí si vyžádala přeložení několika koryt toků, jako například Lučního potoka, 

Slatinického potoka a říčky Srpiny.  

Severní část zájmové oblasti je odvodňována Hutním potokem, který je 

pravostranným přítokem Bíliny. Východní část odtéká zbytkovým tokem Slatinického 

potoka, ten přitéká do Lučního potoka z pravé strany. Luční potok přitéká do říčky Srpiny, 

která také odvodňuje i jižní oblast do přeložky toku.  Z důvodu těžby je odvodňován 

kolektor podložních písků lomu J. Šverma a voda je odváděná do přeloženého koryta 

(Halíř, 2010).  

2.6 Historie těžby hnědého uhlí v západních Čechách 

Uhelné hornictví má v západních Čechách tradici již několik století. První 

historická zmínka o dobývání uhlí v Mostecké pánve pochází z roku 1403, nachází se v 

městské knize Duchcova. K těžbě docházelo z důvodu nedostatku a stoupající ceny dřeva v 

okolí Krušných hor. Až do počátku 19. století byla těžba prováděná primitivním 
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způsobem. Vznikaly nehluboké jámy a jiné povrchové otvírky, z nichž byla uhelná sloj 

těžena. (Novák, Petrovský, 2001).  

Výrazný rozvoj těžby nastal v 19. století, která zapříčinila železniční propojení 

oblasti neogenních pánví s hlavním městem Praha. Rozvoj železničních drah v důsledku 

zvýšil poptávku po levné energetické surovině v podobě uhlí, čímž byl iniciován vznik 

nových lomů a dolů.  

Těžba se v sedmdesátých letech 19. století postupně přesouvá z Ústecka směrem na 

západ do okolí Duchcovska, Mostecka a Chomutovska. Centrem těžby se stává Mostecko, 

kde vzniká první Mostecká společnost pro dobývání uhlí. Byla založená v roce 1871 

Vídeňskou směnečnou bankou ve Vídni a to jako první hnědouhelná akciová společnost 

v Rakousko-Uhersku (Kužel et al., 2012). 

Po druhé světové válce v roce 1945 vznikl v Mostě národní podnik s názvem 

Severočeské hnědouhelné doly. Životnost společnosti byla omezená vývojem politické 

situace a v důsledku toho v roce 1992 zanikla. Fond národního majetku ČR se zasloužil 

v roce 1993 o vznik Mostecké uhelné společnosti a.s. (Kužel et al., 2012). 

2.6.1 Důl Jan Šverma 

Důl byl založen na počátku 20. století těžební společností Britania, aby nahradil 

několik malých hlubinných dolů v blízkém okolí. Původně byl pojmenován na důl Robert. 

Důl byl dobýván hlubině až do roku 1942, kdy se sloje začaly dobývat povrchovým 

způsobem. Jeho těžba zabírá dobývací prostor Holešice. Vznikem společnosti 

Severočeských hnědouhelných dolů prošel lom rekonstrukcí veškerých těžebních 

technologií a byl přejmenován na lom Jana Švermy (Egermann, 2010). 

V druhé polovině osmdesátých let 20. století zažil lom svoji největší slávu, kdy se 

produkce uhlí pohybovala kolem 10 miliónu tun ročně. Časem těžební technologie zestárly 

a těžba v lomu J. Šverma se začala postupně utlumovat. Těžba uhlí postupně klesla až na 

1,5 milionu tun ročně. 

Začátkem devadesátých let minulého století, bylo rozhodnuto, že lom J. Šverma 

přejde do režimu útlumu ku prospěchu lomu Vršany. Obě lokality byly v roce 1995 



Ingrida Zimenová: Hydrogeochemie důlních vod z lokality lom Vršany 

2014 13 
 

propojeny skrývkových řezem a v roce 1999 se lomy propojily také z hlediska technologií 

(Egermann, 2010). 

Lom J. Šverma disponoval v roce 2011 už jenom zbytkovými zásobami, které 

činily 5,7 miliónu tun.  Těžba probíhá po technologickém propojení lomu Vršany a v roce 

2011 bylo tímto způsobem vytěženo 1,1 milionu tuny (Kužel et al., 2012). V současnosti 

lom J. Šverma je evidován jenom jako lokalita v prostoru lomu Vršany. Zbytkové zásoby 

jsou postupně odtěžovány jako součást lomu Vršany. V provozu jsou jenom zakladače na 

vnitřní výsypce Šverma. Postupně se oblast ukončených etáží rekultivuje (Richter, 2013).  

2.6.2 Lom Vršany 

Lom Vršany je mnohem mladší než důl J. Šverma. Vznikl až v roce 1977 na podnět 

elektrárny Počerady. Došlo k vymezení území z prostoru lomu J. Šverma, mezi obcemi 

Malé Březno a Vršany.  Postup lomu Vršany je projektován k severu (Hirman, 2010). 

Od začátku provozu disponoval lom Vršany novodobou a výkonnou technologií 

těžby, díky které je provoz lomu takřka bezproblémový. Souvrství slojí nebylo tektonicky 

postiženo a proto je jediným problémem v lomu výskyt pevných prachovitých jílovců, 

zpevněných pískovců a pelokarbónátových proplástků. Ty jsou před samotnou těžbou 

rozrušovány vrtnými a trhacími pracemi (Kužel et al., 2012). 

Jak bylo už dříve vzpomínáno, byly oba lomy v devadesátých letech minulého 

století propojeny. V roce 2000 byly lomy spojeny i administrativně, byl založen společný 

závod a těžební prostor byl pojmenován lom Vršany – Šverma. Po spojení nastal útlum 

lomu Šverma, naopak lom Vršany začal naplno těžit dobývací prostor Holešice (Korol, 

2010). 

Lom Vršany je nejperspektivnějším lomem v České republice, disponuje zásobami 

přibližně 289,8 milionu tun. Má nejdelší životnost v celé České republice, proto není 

územně omezen legislativními limity, což znamená, že dosavadní zásoby mohou být 

těženy až do roku přibližně 2052. Pro další postup těžby byla vypracována dokumentace 

Plánu otvírky, přípravy a dobývaní lomu Vršany se vstupem do dobývacího prostoru 

Slatinice. Plán byl schválen a potvrzen v roce 2011 Českým báňským úřadem v Praze 

(Kužel et al., 2012). 
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2.7 Současná těžba hnědého uhlí 

Obě těžební lokality patří společnosti Czech Coal a.s., která disponuje největšími 

zásobami uhlí v České republice. V roční produkci hnědého uhlí se v současnosti řadí na 

druhé místo v České republice. Skupina Czech Coal spravuje tři dceřiné těžařské 

společnosti – Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a Důl Kohinoor a.s. 

Litvínovská uhelná a.s. vede těžbu na lokalitě Československá armáda. Těžbu uhlí 

však omezují limity těžby, do kterých spadá 28,1 milionu tun. Mimo limity se nacházejí 

největší zásoby hnědého uhlí v České republice, přibližně 750 milionů tun. V roce 2011 

představovala hrubá těžba 4 miliony tun, budoucnost lomu je nejasná. 

Vršanská uhelná a.s. spravuje lokalitu Vršany a Šverma. Jak bylo již zmíněno dříve 

lom Vršany, je dlouhodobě perspektivní, díky neomezujícím limitům těžby. Disponuje 

zásobami 289,8 milionu tun. V roce 2011 hrubá těžba v lokalitách Vršany a Šverma 

dosáhla 9,7 milionu tun. 

Důl Kohinoor a.s. provozuje poslední hlubinný důl na hnědé uhlí v České republice, 

je jím důl Centrum. V roce 2011 bylo z dolu vydobyto 366 tisíc tun uhlí (Kužel et al., 

2012). 
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3. METODIKA 

Metodická část popisuje odběrná místa vzorků vod, která byla navřena po dohodě 

s pracovníky Vysoké školy báňské. Zaobírá se také problematikou provedení odběrů 

vzorků, následně provedení jejich chemické analýzy a charakteristikou geochemického 

modelování. Údaje byly čerpány ze Závěreční zprávy pro Centrum výzkumu 

integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování 

energetických surovin, publikované v roce 2011.  

3.1 Odběrná místa hlavních zdrojových a důlních vod 

V oblasti zájmu byly stanoveny jako zdroje vod tři kolektory podzemních vod a 

vody protékající uhelnou slojí. Jednotlivě jsou to kvartérní kolektor, kolektor meziložních 

písků a kolektor podložních písků. Dalším zdrojem vody jsou vody protékající uhelnou 

slojí, které jsou sváděné do jímky hlavní čerpací stanice Vršany, a tým ovlivňují složení 

směšných vzorků.  

Mapování odběrných míst, odběry jako i analýzy byly provedeny pracovníky 

Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a následně publikovány Josefem Halířem v Zprávě za 

rok 2010, odkud byly lokality odběrů také popsány a přejaty kompletní chemické analýzy.   

Za pomocí terénního průzkumu bylo stanoveno 7 odběrných míst, které 

charakterizují požadované zdroje a následně 2 odběrná místa, typická pro vzorky směsných 

důlních vod. Základní charakteristiky monitorovacích míst jsou uvedeny v tab. 1. 

Tabulka 1. Charakteristika odběrných míst (Halíř, 2010; upraveno). 

Označení Kolektor X Y 
Z 

[m n. m.] 
Popis  

H1 kvartér 989 030,92 794 482,88 326,5 
Pramenní vývěr na úpatí vrchu 

Ressl 
H2 kvartér 988 749,84 795 640,02 *270,95 vrt HY392/NP3 

H3 kvartér 989 031,76 795 965,75 266,8 Vývěr z kvartéru na skrývkový řez 

H4 kvartér 989 661,85 796 421,58 202,8 
Vývěr z meziložních písků na 

skrývkový řez 

H6 uhlí 990 001,80 796 506,40 167,5 Vývěr z uhelné sloje na řez 

H7 
podložní 

písky 
990 282,91 799 590,22 *177,10 

Vrt STE791/7 do kolektoru 
podložních písků 

H8   990 096,58 796 241,28 158,8 Jímka hlavní čerpací stanice Vršany 

H9   991 707,70 795 384,01 241,77 Jímka ČOV Hrabák 

Pozn.: * aktuální úroveň hladiny pozemní vody v m n. m. 



Ingrida Zimenová: Hydrogeochemie důlních vod z lokality lom Vršany 

2014 16 
 

 Odběrná místa všech vzorků vod, z kterých byly prováděné roční odběry jednou 

měsíčně, jsou vyobrazena na obrázcích 3 až 19.  

 

 

 

Obrázek 3 a 4. Odběrné místo H1 – pramenní vývěr na úpatí vrchu Ressl (Halíř, 2010). 

Obrázek 5 a 6. Odběrné místo H2 – hydrogeologický vrt HY392/NP3 (Halíř, 2010). 
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Obrázek 7. Odběrné místo H3 – vývěry kvartérních vod do odvodňovacího příkopu (Halíř, 2010). 

Obrázek 8 a 9. Odběrné místo H4 – vývěr vody z kolektoru meziložních písků (Halíř, 2010). 

 



Ingrida Zimenová: Hydrogeochemie důlních vod z lokality lom Vršany 

2014 18 
 

 

Obrázek 10 a 11.  Odběrné místo H5 – vývěr vody z kolektoru meziložních písků (Halíř, 2010). 

 

 

 
Obrázek 12 a 13. Odběrné místo H6 – vývěr vody z uhelné sloje (Halíř, 2010). 



Ingrida Zimenová: Hydrogeochemie důlních vod z lokality lom Vršany 

2014 19 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 a 15. Odběrné místo H7 – hydrogeologický vrt STE791/7 do kolektoru podložních písků (Halíř, 
2010). 

Obrázek 16 a 17. Odběrné místo H8 – jímka hlavní čerpací stanice Vršany (Halíř, 2010). 

 

Obrázek 18 a 19 Odběrné místo H9 – jímka úpravny důlních vod Vršany (Halíř, 2010). 



Ingrida Zimenová: Hydrogeochemie důlních vod z lokality lom Vršany 

2014 20 
 

3.2 Odběry vzorků vod a jejich chemická analýza 

Na dříve vzpomínaných odběrných místech proběhlo vzorkování zdrojových a 

důlních vod. Časový interval odběrů vzorků byl určen jedenkrát za měsíc. První odběr 

proběhl 6. 9. 2010 a poslední byl proveden 16. 8. 2011. Vzorky byly odebírány pracovníky 

Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí.    

Vzorky vod byly podrobeny standartní chemické analýze základních a fyzikálně-

chemických parametrů (K+,Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, NH4
+, Mn2+, Cl-, SO4

2-, NO2
-, 

NO3
-, PO4

3-, alkalita, acidita, pH, Eh, teplota, konduktivita). Po vyhodnocení výsledků 

první série měření byly určené parametry upraveny (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+ Fe3+, Al3+, 

NH4
+, Mn2+, HCO3

-, CO3
2-, Cl-, SO4

2-, NO3
-, alkalita, acidita, pH, Eh, teplota, 

konduktivita). 

6. 9. 2010 byla také provedena jednorázová zkouška pro stanovení stopových prvků 

(Pb, Zn, Cu, V, Mo, Si, Cr) a také byly v pozdější době jednorázově odebrány vzorky pro 

analýzy srážkových vod a sněhové pokrývky (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH4
+, HCO3

-, CO3
2-, 

Cl-, SO4
2-, NO2

-, NO3
-, PO4

3-, DOC, alkalita, acidita, pH, konduktivita). 

Všechny provedené analýzy byly provedené Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí 

a.s., Most v Zkušební laboratoři akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod 

č.1078. 

3.3 Geochemické modelování 

Geochemické modely napomáhají k studiu procesů, které probíhají v přirozeném 

ale i člověkem ovlivněném prostředí. Geochemické modelování je náročné nejenom na 

znalosti počítačových modelovacích programů a interpretaci informací na základě 

chemických analýz, ale nejdůležitější je znalost podstaty procesů a předvídat vývoj 

systému v čase a prostoru (Zamykalová, 2010). 

Geochemické modelování lze roztřídit do dvou směrů. Prvním jsou geochemické 

modely stability, kterých principem je předpoklad termodynamické rovnováhy dosáhnuté 

v daném okamžiku nebo relativně zanedbatelné době. Všechny systémy směřují do 

rovnováhy, proto pokud systém nedosáhl rovnováhu v daném okamžiku, pokouší se do ní 

dostat v co nejkratším časovém úseku. Druhou oblastí jsou geochemické kinetické modely, 
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které zahrnují také časový faktor. Sleduje se dynamika systému a doba, kdy systém přejde 

do stabilního stavu (Šráček, Zeman, 2004). 

Základ chemických procesů systému tvoří interakce mezi vodou, atmosférou a 

minerály. Voda má více funkcí, může plnit úlohu média, ale i reaktantu. Prostředí je 

charakteristické třemi typy reakcí – srážení a rozpouštění, acidobazické reakce a oxidačně-

redukční reakce (Zamykalová, 2010). 

Jak bylo už vzpomínáno, modelování třídíme na geochemické modely rovnováhy 

s předpokladem termodynamické rovnováhy v relativně krátkém čase a geochemické 

kinetické modely s faktorem času. Rovnovážné modely pak dělíme na modely speciace, 

modely hmotnostní bilance nazývané také inverzní modely a vyspělé modely označované 

též modely reakční cesty (Šráček, Zeman, 2004). 

Pro tuto práci byl použit geochemický modelovací program The Geochemist´s 

Workbench a PHREEQC for Windows (Parkhurst, Appelo, 1999), které vytváří 

rovnovážné modely speciace a modeluje mísení vod.  

Vývoj The Geochemist´s Workbench začal již v polovině osmdesátých let minulého 

století. Je to balíček interaktivního softwaru, který nám napomáhá zpracovat a porovnat 

chemické analýzy vod. Na základě matematických algoritmů dokáže vypočítat vlastnosti 

tekutin, minerální koncentrace a saturace (Palaban, Sabido, 2007). 

Vstupní data pro The Geochemist´s Workbench tvoří výsledky chemických analýz se 

základními chemickými parametry a fyzikálně – chemickými parametry. Data jsou 

zpracovávaná pomocí příkazů, které manipulují s chemickými reakcemi, rovnicemi pro 

rovnovážné konstanty a hmotnostní bilance. Výstupem jsou četné chemické diagramy, 

které usnadňují  hydrogeochemickou interpretaci (Palaban, Sabido, 2007). 

Pro tuto práci byly vytvořeny pomocí programu The Geochemist´s Workbench tři 

typy diagramů, Piper, Durov, Stiffe. 

Piperův diagram je trojúhelníkový diagram, který se skládá ze dvou trojúhelníků 

Férreho a kosočtvercového grafu (Homola, Grmela, 1991). Vrcholy útvarů reprezentují 

100 % obsah koncentrací v miliekvivalentech. Do vrcholů byly vykresleny majoritní iony 
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na základě chemické analýzy (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, SO4
2-, Cl-, CO3

2-, HCO3
-). Graf 

napomáhá k celkovému zhodnocení typu vod. 

Durovův diagram je trojúhelníkový diagram podobný Piperovu diagramu, centrální 

část, ale tvoří čtverec. Rozšířená verze Durova diagramu obsahuje také hodnoty pH a TDS, 

co jsou celkové rozpuštěné látky. Nejzásadnějším rozdílem diagramů Pipera a Durova, je 

suma anionů a kationtů. V Durově diagramu jsou iony vynášeny v procentuálním 

zastoupení  miliekvivalentech, a však 100% suma anionů a kationtů je sčítaná dohromady 

(Říčka, 2010). 

Stiffův diagram je polygon, který tvoří tři hlavní horizontální osy a vertikální osa 

představující nulovou osu. Vlevo od vertikální osy jsou zobrazeny kationty (Na+ + K+, 

Ca2+, Mg2+), a vpravo jsou uvedeny anionty (Cl-, HCO3
- + CO3

2-, SO4
2-) v ekvivalentech na 

kilogram. Stiffův diagram napomáhá ke geochemické klasifikaci vod na základě 

dominujících ionů (Fľaková et al, 2010). 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Chemická analýza vzorků vod 

Po provedení chemické analýzy z odběrů všech vzorků vod byla data zpracována 

do tabulek uvedených v přílohách 1 – 9. Následně byla data interpretována z chemického 

hlediska podle odběrných míst.  

Odběrné místo H1, reprezentující kvartérní kolektor, pramení vývěr na úpatí vrchu 

Ressel. Vzorek H1 se vyznačuje nejmenším postižením antropogenní činností. 

Z majoritních kationtů dominuje Na+, nejvyšší koncentraci 177 mg/l dosáhl na začátku 

odběru 6. 9. 2010. Ostatní majoritní kationty Ca2+, Mg2+, Al3+ a K+ mají přibližně 

konstantní průběh koncentrací. Výjimkou je jenom kation hliníku, který v lednu 

zaznamenal výrazné zvýšení koncentrace na 9,3 mg/l z průměrné hodnoty 2 mg/l. 

Minoritní kationty Fe2+, Fe3+, NH4+ a Mn2+ jsou téměř zanedbatelné. Jedině koncentrace 

Mn2+ přesahuje jednorázově 2 mg/l. Majoritní aniony HCO3- a SO4- výrazně ovlivňují 

chemizmus vod. Největší zastoupení má HCO3
-, který dosahuje konstantních hodnot nad 

300 mg/l. Z minoritních aniontů Cl-, NO3- a CO3
2- za zmínku stojí výrazný nárůst 

koncentrace chloridových anionů od února 2011. 

Odběrné místo H2 je již existující vrt HY392/NP3, který byl součástí 

hydrogeologického průzkumu z roku 2009. V místě odběru se předpokládá průsak vod přes 

výsypku. Z majoritních kationtů opět dominuje Na+, ale jeho hodnoty výrazně klesly, 

kumulují kolem 45 mg/l. Ostatní majoritní kationty Ca2+, Mg2+, K+, Fe3+dosahují 

konstantních hodnot. Zajímavostí je, že koncentrace Mg2+ převyšuje Ca2+ iony, co indikuje 

prostředí chudší na primární minerály. Jenom Fe3+ zaznamenává rozptyl nejvyšších hodnot 

ze všech monitorujících vod kvartérního kolektoru od 11,87 mg/l až po 0,26 mg/l. 

Minoritní kationty Fe2+, NH4
+, Mn2+ dosahují minimálních hodnot. Hodnoty majoritních 

aniontů HCO3
-, Cl-, SO4

2- oproti předchozímu vzorku klesly. Opět dominuje HCO3
-, 

kterého hodnoty postupně vzrůstají v období leden až květen. Z vod kvartérních kolektorů, 

byla v tomto místě naměřená nejmenší hodnota síranů, která jenom v červnu nárazově 

dosáhla hodnotu 16,48 mg/l. Z minoritních aniontů se koncentrace CO3
2- pohybovala po 

celé období pod mezí detekce (< 0,1 mg/l), v oblasti byla předpokládána zvýšená 

koncentrace na základě naměřených hodnot pH. Na základě chemické analýzy se 
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antropogenní ovlivnění projevuje jenom ve zvýšené koncentraci Fe3+ v porovnaní 

s lokalitami H1 a H3, proto se předpokládá velmi rychlý průsak přes výsypku.  

Odběrné místo H3 představuje vývěr vody z kvartérního kolektoru na skrývkovém 

rezu. Je předpokládáno značné antropogenní ovlivnění, vody prochází výsypkou, jsou 

obohaceny aj od zemědělské činnosti a také prochází pod dopravní komunikací. Majoritní 

kationty Ca2+, Mg2+, Na+ a K+ zaznamenávají zvýšené koncentrace hlavně vápenatých 

iontů. Minoritní prvky mají přibližně stejnou hladinu koncentrace, také poklesla 

koncentrace železnatých kationtů pravděpodobným vysrážením. Anionty antropogenní 

činností zvýšily své koncentrace, hlavně sírany a dusičnany. Rozptyl koncentrací 

dusičnanů (23,4 mg/l, 121,25mg/l) kopíruje aktivitu zemědělské činnosti. 

Odběrné místo H4 pochází z kolektoru meziložních písků, jedná se o vývěr 

podzemních vod na skrývkový řez. Zajímavostí je změna v létě 2011, kdy prudce poklesly 

koncentrace vápníku, hořčíků a síranů, koncentrace HCO3
- a CO3

2- se naopak zvýšily. Tato 

výrazná změna koncentrací majoritních iontů je zapříčiněná zvýšeními koncentracemi CO2 

ve vodách, který rozpouští karbonáty. Vápenaté kationty reagují se sírany za vzniku 

CaSO4, co vysvětluje rozptyl koncentrací síranu (min=102,17 mg/l; max= 732 mg/l). 

V monitorovacím období byly zjištěny zvýšené koncentrace Fe3+ a NH4
+. V odběrním 

místě H4 byl zjištěna nejvyšší koncentrace amonných aniontů. Rozptyl koncentrací souvisí 

s anionty NO3
-. Začátkem jara 2011 měli tendenci narůstat a následně v srpnu 2011 klesat. 

Příčinou je pravděpodobně nitrifikace NH4
+ až na dusičnany. 

Odběrné místo H5 vytéká také z kolektoru meziložních písků, z kaverny na 

skrývkovém řezu. U majoritních kationtů Ca2+, Mg2+ a Fe3+ nastal v lednu 2011 růst 

koncentrací, v únoru a březnu je zaznamenán již pozvolný pokles. V stejném období 

vzrůstali i koncentrace Na+, K+ a Al3+, vliv na koncentrace mnělo hlavně rozpouštění 

primárních minerálů při kontaktů vod s okolní horninou. Pohyb koncentrací je závisí na 

aerobních podmínkách, v lednu až březnu došlo k stabilizaci a následnému rozpouštění 

karbonátů a křemičitanů. K reakcím napomáhají také vysoké koncentrace síranů a 

hydrogenuhličitanů, které mají také mírnou tendenci klesat vzhledem aerobním 

podmínkám. Prudký nárůst koncentrace zaznamenali i NH4
+  a NO3

-, v období prosinec až 

květen 2011 se hodnota NO3
-  vyšplhala až na 282,5 mg/l. Tyto anomální jevy dokazují 

přechodnou existenci anoxického prostředí, kdy dochází k rozkladu organického 
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dusíkatého materiálu na NH4
+. Při zpětné změně z anoxických podmínek na aerobní 

dochází k opačnému stavu.  

Odběrné místo H6 protéká uhelnou slojí s vývěrem na skrývkovém řezu. Vzorky 

kopírují zvýšené koncentrace Al3+, NH4
+ ionů a také poklesy na jaře a v létě 2011 

koncentrací Ca2+ a Mg2+. Rozptyly hodnot ale nebyly tak výrazné jako v lokalitě H5. 

Majoritní anionty SO4
2- a HCO3

- mají tendenci k inverzi, když se zvyšují koncentrace 

síranů, následně koncentrace hydrogenuhličitanů klesají a naopak, příčina nebyla dosud 

zjištěna. Minoritní zastoupení ionů dusičnanů na jaře a v létě 2011 stoupalo až na hodnotu 

72,5 mg/l, na základě zimního nárůstů koncentrací NH4
+.   

Odběrné místo H7 je hydrogeologický vrt STE791/7, který slouží také 

k odvodňování lomu Vršany. Ačkoliv je umístěn do artéského kolektoru podložních písků, 

vzorky jsou také poznačeny antropogenní činností. Mezi kationty dominuje Ca2+, který 

zaznamenává náhlý nárůst koncentrace v listopadu 2010. Minoritní kationty jsou zajímavé 

rozptylem kationů železa, kterých koncentrace stoupají v letních a podzimních měsících v 

závislosti na koncentraci síranů. 

Odběrné místo H8 vody pochází z jímky hlavní čerpací stanice. Směs důlních vod 

zrcadlí koncentrace všech dosavadních vod. V lednu se projevuje nárůst koncentrací Ca2+ a 

Mg2+, na což poukazují i předchozí analyzovaná data. Kolektor vod meziložních písků 

(lokality H4, H5) a také vody procházející uhelnou slojí (lokalita H6) udávají tento trend 

zvýšení koncentrací těchto kationtů v zimních měsících a snížení v létě. Ačkoliv hodnoty 

kationtů železa byly místy zvýšené v analýze zdrojových vod, v jímce čerpací stanice byly 

zastoupeny jenom minoritně. Důvodem je vysrážení ve stabilnější formu železa Fe(OH)3. 

V období od podzimu 2010 do jara 2011 se zvýšily koncentrace chloridových ionů 

především vlivem srážek a v menší míře přítokem podzemních zdrojových vod. K nárůstu 

koncentrací v zimním období přispěla pravděpodobně i údržba pozemních komunikací, co 

dokazují i zvyšující se koncentrace Na+. Analyzovaná data poukazují na prudký nárůst 

koncentrací SO4
2-, které byly zaznamenány i v předchozích analýzách zdrojových vod 

(lokality H4, H5, H6). Předpokládá se, že koncentrace směsných vod jsou ovlivněny 

vývojem zdrojových vod z kolektoru meziložních písků a z uhelné sloje. Hodnoty 

koncentrace HCO3
- naopak klesli oproti předchozím analýzám. Příčinou může být 

komplexace ionů s vápníkem a hořčíkem nebo vznik amorfní sraženiny CaCO3.  
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Odběrné místo H9 se nachází v jímce ČOV Vršany. Chemizmus důlních vod 

odběrného místa H9 je obdobný jako v předchozí lokalitě H8, ovlivnily ho totožné procesy 

popsané v předchozím odběrním místě.  

4.2 Fyzikálně – chemické parametry vzorků vod 

Chemická analýza vzorků vod byla také zaměřena na fyzikálně – chemické 

parametry. Byla sledována alkalita a acidita vzorků vod, hodnoty pH, konduktivity, Eh a 

teploty vzorků vod. Hodnoty zkoumaných parametrů jsou uvedeny v přílohách 1 – 9. 

Vzorky vody z odběrního místa H1 jsou mírně alkalické, co potvrzují i hodnoty pH, 

které vykazují také sezonní závislost. Nejnižší hodnota dosahovala 7,70 a byla naměřená 

v únoru 2011, nejvyšší hodnota pH=8,15 pocházela z měření v srpnu 2011. Hodnoty 

konduktivity byly v průběhu monitoringu mírně rozkolísané a svého maxima (77,5 mS/m) 

dosáhly v září 2010 a dubnu 2011. Hodnoty Eh nebyly měřitelné v průběhu celého 

monitorovacího období, proto není možné poukázat na jejich vývoj. Nejmenší hodnota 

Eh=110,10 mV byla naměřená v březnu 2011 a následné nejvyšší hodnota Eh=198,15 

v květnu 2011. Teploty jsou ovlivněné sezonní závislostí ročních období. Nejnižší 

naměřená teplota vody byla v lednu 2011 6,9°C a nejvyšší 12,7°C v červnu 2011. 

Vzorky vody z odběrného místa H2 mají mnohem zásaditější charakter, než to bylo 

u vzorků z lokality H1. Hodnoty pH mají rozptyl od 8,61 až do 9,10. Minimální hodnota 

pochází z měření v říjnu 2010 a maximální ze srpna 2011. Hodnoty konduktivity byly nižší 

než u předchozí lokality. Nejnižší hodnota (41 mS/m) byla naměřená 16. 8. 2011 a nejvyšší 

12. 4. 2011 (47 mS/m). Hodnoty Eh se pohybují od 67,9 mV po 159,75 mV, opět 

z neúplných výsledků. Teplota vody vykazuje závislost na ročním období. Nejnižší teplota 

byla naměřená v březnu 2011 (8,3°C) a nejvyšší v září 2010 (12,1°C). 

Vzorky z odběrného místa H3 jsou mírně alkalické. Hodnoty pH  postupně klesají 

z nejvyšší naměřené hodnoty 8,08 v září 2010, na nejnižší hodnotu 7,33 v únoru 2011 a 

následně opět mírně stoupají. Hodnoty konduktivity jsou výrazně vyšší než v předchozích 

případech. Minimální hodnota byla naměřená v únoru 2011 (120 mS/m) a maximální v září 

2010 (160 mS/m). Hodnoty Eh dosahují minima v březnu 2011 (113,4 mV). Maximum 

vykazuje skok v květnu 2011 až na hodnotu 189,05 mV. Teploty vzorků vody kolísají 

vlivem ročních období od 1°C do 17,6°C. 
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Vzorky vody z odběrního místa H4 jsou mírně alkalické s kolísajícím pH od 7,31 

po 8,12. Nejnižší konduktivita dosahuje 93 mS/m a byla naměřená v listopadu 2010, 

nejvyšší hodnota je 165 mS/m naměřená v červnu 2011. Minimální hodnota Eh=18,7 mV 

naměřená v lednu 2011 se výrazně liší od následujících hodnot monitoringu. Ostatní 

hodnoty Eh se pohybují v rozmezí od 108 mV po 182,05 mV. Teplota vody kopíruje 

průběh ročních období (6,1°C - 22,7°C). 

pH vzorků vod z odběrního místa H5 se pohybují od 7,51 po 8,36 v sezónní 

závislosti. V zimním období dosahují nižší hodnoty a v jarním až letním mírně stoupají. 

Hodnoty konduktivity výrazně stouply oproti předchozím vzorkům. Minimální hodnota  

205mS/m byla naměřená v říjnu 2010 a srpnu 2011, v podzimním a letním období. 

V zimním a jarním období hodnoty stoupaly na maximální hodnotu 335 mS/m naměřenu 

v dubnu 2011. Hodnoty Eh kolísají od 75,6 po 186,45 mV. Teploty se pohybují od 6°C do 

21,6°C v sezónní závislosti. 

Hodnoty pH vzorků vody z odběrního místa H6 klesají pod neutrální hodnotu 7. 

Dosahují rozptyl hodnot od 6,37 po 7,68. Hodnoty konduktivity stoupají na základě vyšší 

mineralizace. Minimální hodnota byla naměřená v lednu 2011 (173 mS/m). Maximální 

hodnota 235 mS/m byla zaznamenána třikrát – v říjnu, v listopadu 2010 a v březnu 2011. 

Nejnižší hodnota oxidačně – redukčního potenciálu byla naměřená v lednu 2011, 

dosahovala hodnoty 101,8 mV a nejvyšší hodnota Eh=20,66 mV naměřena v květnu 2011. 

Teploty vzorků vody jsou závislé na ročním období a pohybují se od 0,8°C po 21,8°C. 

Vzorky vody z odběrního místa H7 jsou mírně kyselé, co dokládá jejich pH 

v rozmezích od 6,28 po 6,61. Hodnoty konduktivity jsou výrazně nižší, než to bylo u 

vzorků z lokalit H3, H4, H5, H6. Hodnoty kolísají v rozmezích 44 – 50 mS/m. Také 

hodnoty Eh jsou mnohem nižší. Minimální hodnota byla zaznamenána v srpnu 2011 

(2,7mV) a maximální v dubnu 2011 (38,45 mV). Teploty vzorků vod jsou téměř konstantní 

s minimální závislostí na ročním období. Data z lokality H7 se liší z důvodu izolace 

artézského klínu. 

Vzorky vody z odběrního místa H8 jsou mírně alkalické s pH kolísajícím od 7,05 

po 8,15. Minimální hodnota konduktivity byla naměřená v říjnu 2010 (120 mS/m) a 

maximální v lednu 2011 (212 mS/m). Nejnižší hodnota Eh=58,6 mV byla zaznamenána 
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v lednu 2011 a nejvyšší hned nato v únoru 2011 (147,8 mV). Teploty vzorků vody opět 

vykazují závislost na ročním období a pohybují se od 1,7°C po 22,9°C. 

pH vzorků vod z odběrního místa H9 kolísá od 7,15 po 7,88. Nejnižší konduktivita 

byla naměřená na podzim v říjnu 2010 (120 mS/m), v zimním období měla tendenci 

stoupat až do hodnoty 200 mS/m v únoru 2011 a následně pozvolna klesala. Minimální 

hodnota Eh=39,55 mV byla naměřená v květnu 2011 a maximum bylo zaznamenáno 

v únoru 2011 (147,6 mV). 

4.3 Zpracování vzorků vod pomocí geochemického modelování 

Výsledky chemických analýz vzorků vod byly zpracování pomoví geochemického 

modelování. Získaná data byla použita k vytvoření tří druhů diagramů, kterých cílem je 

lepší pochopení chemizmu vzorků vod a shody parametrů jednotlivých lokalit. 

4.3.1 Vyhodnocení pomocí Piperova diagramu 

Chemické analýzy všech vzorků vod byly zpracovány a použity k vytvoření 

Piperova diagramu, který přesně vykresluje rozdíly v chemizmu jednotlivých zdrojových a 

také směsných vod. Na diagramu jsou patrné i rozdíly v rámci jednotlivých kolektorů. Je 

pozorovatelná i modifikace složení směsných vzorků vod, které se nejvíce svým 

chemizmem podobají vzorkům vody z meziložních písků (lokality H4, H5). 

 

Obrázek 20. Piperův diagram zachytávající roční odběry z lokalit H1 – H9.  
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Diagram názorně poukazuje na výrazné rozdíly mezi odběrními místy H1, H2, H3 

kvartérního kolektoru. Nejodlišnější chemizmus v kvartérním kolektoru má lokalita H3, ve 

vzorkách vod dominují ionty síranů a vápníků. Vzorky vod odebírané z kolektorů 

meziložních písků mají obdobné chemické složení, které je podobné vzorkům směsných 

vod.  

4.3.2 Vyhodnocení pomocí Durovova diagramu 

Výsledky chemických analýz byly také použity k vytvoření Durovova diagramu, 

který zohledňuje pH a rozpuštěné částice odebraných vzorků vod. Napomáhá k lepšímu 

znázornění geochemických typů vzorků vod. 

 

Z diagramu je patrná podobnost některých vzorků vod z jednotlivých lokalit. 

Největší geochemickou skupinu tvoří vzorky odebrané z lokalit H4, H5, H8 a H9. Lokality 

H4 a H5 pochází ze stejného kolektoru, co se promítá i do chemizmu vod. Zbylé lokality 

jsou čerpací stanice, které jsou modifikací chemického složení předchozích lokalit. 

Zajímavostí je rozdílnost mezi lokalitami (H1, H2, H3) pocházející z kvartérního 

Obrázek 21. Durovův diagram zachytávají roční odběry z lokalit H1 – H9.  
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kolektoru. Chemizmus vzorků vod z lokality H3 se naprosto liší od zbylých lokalit 

z kvartérního kolektoru. V určitých parametrech, jako jsou pH, množství rozpuštěných 

částic a zastoupení ionů síranu, se shoduje se skupinou lokalit H4, H5, H8 a H9. Rozdílem 

ve vzorkách vod z lokality H3 je jenom vyšší koncentrace kationtů Ca2+.  

4.3.3 Vyhodnocení pomocí Stiffeho diagramu 

Výsledky chemických analýz vzorků vod byly použity k vykreslení Stiffeho 

diagramu.  Na základě dominantních ionů byly vody charakterizované typem. 

Dominantnost prvků je rozdílná i mezi jednotlivými kolektory a naopak některé 

vzorky vod z odlišných zdrojů jsou charakterizované stejným typem. Ve vzorkách vod 

z odběrního místa H1 a H2 dominují stejné ionty. Vody jsou charakterizované jako Na-

HCO3 typu. Vody pochází z kvartérního kolektoru. 

Nejvíc zastoupeným typem jsou vody Ca-SO4. K tomuto typu patří vody 

z odběrních míst H3, H4, H5, H8 a H9, jsou to vody, které pochází z rozdílných kolektorů. 

Vody H4 a H5 pochází z kolektoru meziložních písků a modifikací jejich chemizmu jsou 

vody z ČOV z lokalit H8 a H9. Zajímavostí je lokalita H3, která pochází z kvartérního 

kolektoru, ale svým chemizmem se liší od lokalit H1 a H2.  

Odlišný charakter mají vody z odběrních míst H6 a H7. V lokalitě H6 dominují 

iony Na+ a SO4
2-. Vzorky vody jsou klasifikované typem Na-SO4. V odběrním místě H7 

převládají iony Ca2+ a HCO3
-. Vzorky vod jsou charakterizované typem Ca-HCO3.  

 
Obrázek 22. Stiffův diagram zachytává výsledky chemické analýzy vzorků vod z lokalit H2, H4, H6, H7, které 

reprezentují klasifikované geochemické typy vod. 
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4.3.4 Mísení vod 

V rámci práce byly pomocí geochemického modelování realizovány výpočty, které 

měly objasnit, které kolektory a v jakém poměru se podílejí na směsných vzorcích vod. 

Vycházelo se z chemických analýz vod ze všech studovaných kolektorů a do modelu byla 

využita i analýza srážkových vod. 

Z výpočtu vychází, že ve směsných vzorcích odpadních vod z lokalit H8 a H9 se 

mísí vody z následujících zdrojů – atmosférické srážky : kvartérní kolektory : vody 

z výsypky : kolektor meziložních písků : uhelná sloj – v následujícím poměru: 

2 : 0 : 4 : 1 : 3 

Z výsledku vyplývá, že dominantním zdrojem směsných vod jsou vody 

procházející přes výsypku, méně se uplatňují vody z uhelné sloje a atmosférické srážky. 

Pro geochemický model jsou zanedbatelné ve směsi vzorky vod z kvartérního kolektoru. 

Na základě tohoto poměru vznikají směsné odpadní vody, které se dostávají až do ČOV a 

je třeba tedy znát jejich složení a mechanismy chemických procesů v nich probíhajících, 

aby bylo zajištěno kvalitní a účelové odstranění příměsí způsobených antropogenní 

činností. 
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5. ZÁVĚR 

 Výsledky chemických analýz byly interpretovány pomocí geochemických 

programů PHREEQC a GWB, jehož výstupem jsou diagramy typu Piper, Durov, 

Stiffe a interpretace vzorků vod z ČOV na základě mísení vod z jednotlivých 

kolektorů. 

 Interpretace ukázali rozdíly mezi jednotlivými kolektory.  

 Kolektory H1, H2 a H3 přesto, že se jedná o kvartérní kolektory, se výrazně liší. 

Především lokalita H3, která je ovlivněná antropogenní činností a svým složením se 

více přibližuje vodám z kolektoru meziložních písků, spolu se řadí k Ca – SO4 

vodám. Vzorky vod z lokality H3 se liší jenom ve vyšší koncentraci vápenatých 

kationtů, které mají v kolektoru meziložních písků příznivé podmínky k vysrážení.   

 Vzorky vod z lokalit H4 a H5 patří ke kolektoru meziložních písků, jejich složení 

na základě všech interpretovaných diagramů je velmi podobné, důvodem je 

propojení v rámci kolektoru.  

 Odlišný je kolektor vod vytékající z uhelné sloje (H6), ve vodách převládají 

anaerobní podmínky, které ovlivňují složení těchto vod. 

 Díky ročním odběrům vod ze všech studovaných lokalit bylo získáno dostatek dat a 

informací o vývoji chemismu vod v jednotlivých kolektorech. Byly pozorovány 

určité trendy ve vývoji koncentrací některých složek v závislosti na ročním období.  

 Koncentrace NH4
+ stoupaly především v zimních měsících a postupně klesaly na 

jaře a v létě. Nárůst koncentrací způsobil anaerobní až antoxické podmínky, což 

znamená, že ke snížení amonných kationů došlo nitrifikací.  

 Zvýšení koncentrací Ca2+, Mg2+, Fe3+ a Na+ v zimním období způsobilo  

rozpouštění primárních minerálů při kontaktu vody s okolní horninou, systém byl 

stabilizován v jarním období.  

 U fyzikálně – chemických parametrů dominovaly především sezónní vlivy 

závisející  na teplotě a hodnotách pH. 

 Z geochemických výpočtů pro mísení vod vyplývá, že ve směsných vzorcích 

důlních vod z lokality H8 a H9 se mísí vody z následujících zdrojů – atmosférické 

srážky : kvartérní kolektory : vody z výsypky : kolektor meziložních písků : uhelná 

sloj – v poměru 2 : 0 : 4 : 1 : 3. 
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 Informace o podílu zdrojových vod ve směsi důlních vod umožňují zkvalitnění 

postupů při jejich čištění.  
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