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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení a porovnání vybraných ukazatelů 

v důlní vodě na přístrojích kolorimetr Hach Lange DR 890 a spektrofotometr Hach Lange 

DR 2800. 

V první, teoretické, části jsou zpracovány stručné charakteristiky jednotlivých 

ukazatelů. V druhé, experimentální, části jsou přístroje popsány, k nim zpracovány 

podrobné návody a provedeno srovnání naměřených výsledků.  

Klíčová slova: kolorimetr, spektrofotometr, důlní voda, stanovení, ukazatele 

 

 

Summary 

My work is intented on determination and comparison selected indicators in mine 

water using Colorimeter Hach Lange DR 890 and Spectophotometer Hach Lange DR 

2800. 

First, theoretical, part are worked brief characterizations of single indicators. Second, 

practical, part includes description of instruments, detailed instuctions and comparison of 

dealing out results.  

Key words: Colorimeter, Spectrophotometer, Mine Water, Determination, Indicators 
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Seznam použitých zkratek 

ČR     Česká republika 

mg∙l
-1

     miligram na 1 litr 

mmol∙l
-1

    milimol na 1 litr 

např.     například 

resp.     respektive 

tzv.     tak zvaný 

min     minuta 

Sb.     sbírka 

ZH     Zlaté Hory 

ČDV     čistírna důlních vod
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1. Úvod a cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je stanovit vybrané ukazatele (vápník, hořčík, hliník, 

železo, mangan, měď, zinek, chrom, fluoridy, sírany, amoniakální dusík, dusičnany a 

kyanidy) v důlní vodě ze Zlatých Hor pomocí kolorimetru Hach Lange DR 890 a 

spektrofotometru Hach Lange DR 2800. Druhým cílem je jednoduché zpracování postupů 

stanovení vybraných ukazatelů na daných přístrojích. 

Teoretická část je věnována stručnému popisu jednotlivých ukazatelů. Převážně se 

věnuji jejich výskytu, formě výskytu a limitům v různých typech vod (např. pitná, 

minerální či průmyslová odpadní voda) 

Experimentální část je věnována stručnému popisu obou přístrojů, podrobným 

návodům k jednotlivým stanovením na obou přístrojích, vyhodnocení a srovnání 

naměřených výsledků všech ukazatelů v důlní vodě.  
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2. Teoretická část – popis vybraných ukazatelů a jejich 

stručná charakteristika 

2.1. Vápník (Ca
2+

), hořčík (Mg
2+

) 

Vápník a hořčík jsou rozšířenými prvky v zemské kůře se zastoupením vápníku 

0,035% a hořčíku 0,020%. Do vody se vápník a hořčík dostávají ve větších koncentracích 

rozpouštěním vápence CaCO3, magnezitu MgCO3, dolomitu CaCO3∙MgCO3 a sádrovce 

CaSO4∙2H2O. Antropogenními zdroji vápníku a hořčíku jsou průmyslové odpadní vody 

z provozů, kde dochází k neutralizaci kyselin vápnem, vápencem, dolomitem nebo 

magnezitem. [1, 2, 4, 12] 

Vápník a hořčík se v málo a středně mineralizovaných vodách vyskytují jako 

jednoduché ionty Ca
2+

 a Mg
2+

, ve vodách více mineralizovaných s vyšší koncentrací síranů 

a hydrogenuhličitanů jako nestabilní komplexy s vápníkem [CaCO3(aq)]
0
, [CaHCO3]

+
, 

[CaSO4(aq)]
0
 a [CaOH]

+
, podobně s hořčíkem. [1, 2] 

Z hygienického hlediska nejsou vápník a hořčík toxické, jejich přítomnost je v pitné 

vodě ČR žádoucí. V pitné vodě ČR je průměrný obsah vápníku okolo 50 mg∙l
-1

 a hořčíku 

10 mg∙l
-1

. U minerálních vod jsou koncentrace Ca + Mg v širokém rozmezí, vápník 

přesahuje hodnotu 100 mg∙l
-1

 a hořčík desítky mg∙l
-1

. Dle vyhlášky č. 293/2006 Sb. je v 

pitné vodě doporučený limit pro vápník je 40 až 80 mg∙l
-1

 a pro hořčík 20 až 30 mg∙l
-1

, v 

balené kojenecké vodě je rozdíl pouze v doporučené hodnotě Ca + Mg 1,8 až 3,2 mg∙l
-1

. 

Vody obsahující vápník a hydrogenuhličitany mají lepší chuť, vysoké koncentrace hořčíku 

(nad 150 mg∙l
-1

) chuť ovlivňují nepříznivě. [1, 9] 

V technologii vody a hydrochemii je výskyt vápníku a hořčíku spojen s tzv. tvrdostí 

vody. Vyšší koncentrace vápníku a hořčíku způsobují závady v provozních vodách 

technologických procesů a v kvalitě výrobků, např. v prádelnách, barvírnách a 

koželužnách. [1] 

2.2. Hliník (Al) 

Hliník se do vod dostává především při zvětrávání hlinitokřemičitanů (živce, slídy, 

zeolity), jílových minerálů (albit NaAlSi3O8, anorit CaAl2Si2O8 a kaolinit Al2Si2O5(OH)4), 

kryolitu Na3AlF6 a spinelu MgAl2O4. Nejvýznamnějším minerálem je bauxit AlO(OH). 

Antropogenními zdroji hliníku jsou odpadní vody z povrchové úpravy hliníku a jeho slitin, 

z výroby kůže, papíru a barviv. Do vody se hliník dostává při úpravě vody koagulací 

síranem hlinitým. Vlivem kyselých srážek se zvětšuje migrace hliníku v půdě, což je 

příčinou růstu koncentrace hliníku v podzemních a povrchových vodách. [1, 2] 

Hliník se ve vodě vyskytuje ve formě komplexních hlinitanových iontů. V kyselých 

vodách převažuje rozpuštěná forma hexaaquahlinitého kationtu [Al(H2O)6]
3+

. Při pH pod 
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4,5 je ve vodě ve formě rozpuštěného jednoduchého ionu Al
3+

 a při pH nad 8,5 jsou 

v převaze anionové hydrokomplexy. [1, 2, 5] 

Voda obsahující hliník byla dříve považována za zdravotně nezávadnou. Bylo však 

zjištěno negativní působení Al
3+

 iontu na lidský organismus (neurotoxické a karcinogenní 

účinky spojeny s Alzheimerovou chorobou). Proto byla stanovena mezní hodnota pro 

koncentraci hliníku v pitné vodě (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.) 0,2 mg∙l
-1 

a v balené 

kojenecké a pramenité vodě 0,05 mg∙l
-1

. Hliník je toxický také pro ryby, nejcitlivější vodní 

organismy (např. plod pstruha duhového) mohou být poškozovány už při koncentraci      

0,5 mg∙l
-1

. Jsou tedy stanoveny limity hliníku i pro vypouštění odpadních vod. Obsah 

hliníku limitovaný v průmyslových odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových 

z povrchové úpravy kovů je 2 mg∙l
-1

 a z barevné metalurgie 3 mg∙l
-1

, vypouštění do 

městské kanalizace není limitováno. [1, 2, 9] 

2.3. Železo (Fe) 

Primárním zdrojem železa v přírodních vodách jsou železné rudy (pyrit FeS2, krevel 

Fe2O3, magnetovec Fe3O4, siderit FeCO3) a přírodní hlinitokřemičitany (např. amfibol). 

Rozpouštění těchto látek doprovází přítomnost CO2 a huminových látek. Velmi vysoké 

koncentrace železa se vyskytují v kyselých důlních vodách. [1, 11] 

Antropogenními zdroji v přírodních a užitkových vodách jsou odpadní vody např. 

z moření a leptání kovů, kovoprůmyslu (válcovny, galvanizovny, drátoven či 

smaltovny), těžby železných rud a korozní procesy ve vodovodním potrubí. [2, 5] 

Ve vodě se železo vyskytuje ve formě železnatých (Fe
II
) a železitých (Fe

III
) 

sloučenin. Tyto ionty hydrolyzují v závislosti na hodnotě pH, vznikají tak málo rozpustné 

hydroxidy ve vodách: 

Fe
2+ 

+ 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H
+
         (1) 

Fe
3+ 

+ 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 H
+
         (2) 

V bezkyslíkatém redukčním prostředí podzemních a povrchových vod u dna nádrží a jezer 

se nachází železo v oxidačním stupni II. [1, 3] 

Z hygienického hlediska železo negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody 

(barvu, zákal, chuť). Koncentrace 0,5 mg∙l
-1

 mohou negativně ovlivnit chuť a způsobit 

zákal, limit menší než 0,5 mg∙l
-1

 není škodlivý pro zdraví. Toto je důvodem pro mezní 

hodnotu železa v pitné vodě dle vyhlášky č. 293/2006 Sb. 0,2 mg∙l
-1

, výjimkou je 

koncentrace železa ve vodě dána geologickým podložím (0,5 mg∙l
-1

). [1, 2, 5, 6, 9] 

Obecný imisní standard pro povrchové vody je 2 mg∙l
-1

. Přípustná koncentrace 

železa: [1] 

 pro vodu vhodnou pro závlahu je 10 mg∙l
-1

,  

 pro průmyslové odpadní vody vypouštěné  

o do městské kanalizace: není limitováno,  
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o do vod povrchových jsou koncentrace 

 z těžby a zpracování rud: 5 mg∙l
-1

,  

 z těžby uhlí, briketáren a hutnictví železa: 3 mg∙l
-1

,  

 z povrchové a tepelné úpravy kovů: 2 mg∙l
-1

 a  

 z elektrotechnické výroby: 2 mg∙l
-1

.  

2.4. Mangan (Mn) 

Mangan se obvykle vyskytuje spolu se železem, jehož obsah je zpravidla vyšší. 

Mangan se vyskytuje v manganových rudách, např. minerály burel neboli pyroluzit 

(MnO2), braunit (Mn2O3), hausmanit (Mn3O4), manganit [MnO(OH)] či dialogit (MnCO3). 

Původ manganu může být také v půdách a dnových sedimentech.  Antropogenními zdroji 

manganu bývají průmyslové odpadní vody z metalurgického a chemického (oxidace 

manganistanem draselným při úpravě vody) průmyslu nebo ze zpracování rud. [1, 2,  5, 11] 

Ve vodách se mangan vyskytuje v rozpuštěné (Mn
III

 a Mn
IV

), nerozpuštěné (Mn
II
) a 

koloidní formě a jako organicky vázaný. V technologii vody se také využívá mangan 

v oxidačním stupni VII. Ve vodě jsou nejvýznamnější oxidační stupně II a IV. [1, 2, 5] 

Nejstabilnější formou manganu ve vodě (především podzemní) v redukčních 

podmínkách za nepřítomnosti oxidačních činidel (nejvýznamnějším je rozpuštěný kyslík) 

je Mn
2+

. [1] 

Při překročení koncentrace manganu 0,3 mg∙l
-1

 jsou ovlivněny organoleptické 

vlastnosti vody, je poškozena chuť vody a jeho nerozpuštěné vyšší oxidační formy mohou 

hnědě zbarvovat materiály (např. hnědé skvrny na prádle při praní). Nejvyšší mezní 

koncentrace manganu jsou v pitné (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.) a balené kojenecké vodě 

v ČR: 0,05 mg∙l
-1

. [1, 5, 9] 

Mangan je prvkem důležitým pro rostliny a zvířata. Koncentrace manganu ve vodách 

je obvykle pod 1 mg∙l
-1

. Nízké koncentrace manganu jsou v atmosférických vodách, 

řádově tisíciny mg∙l
-1

. V podzemních a povrchových vodách je koncentrace manganu     

0,1 až 1 mg∙l
-1

, vyšší jsou koncentrace v podzemních vodách oproti povrchovým. Ani 

minerální vody nejsou na obsah manganu bohaté (desetiny mg∙l
-1

, např. Vincentka       

0,579 mg∙l
-1

), výjimkou jsou přírodní minerální vody se zvýšeným obsahem manganu 

(minimálně 5 mg∙l
-1

). [1, 2, 4, 5, 8] 

Extrémně vysoké obsahy manganu jsou v kyselých vodách z okolí rudných nalezišť, 

v kyselých důlních vodách, v odpadních vodách z metalurgických podniků (150 až         

600 mg∙l
-1

) a z výrob, ve kterých se sloučeniny manganu používají jako oxidační činidla. 

[1, 2, 6] 
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2.5. Měď (Cu) 

Hlavním přírodním zdrojem mědi v podzemních vodách je rozklad sulfidů 

(chalkopyrit CuFeS2 a chalkosin Cu2S), hydroxid-uhličitanů (malachit Cu2(OH)2CO3 a 

azurit Cu3(CO3)2(OH)2) a oxidů mědi (tenorit CuO). Antropogenními zdroji jsou odpadní 

vody z povrchové úpravy kovů, z aplikace algicidů (k hubení řas a sinic), fungicidů 

(k hubení hub) na bázi mědi používaných ve vinařství, atmosférickou depozicí (z okolí 

hutních závodů) a odtékající vody z měděných střech a okapů. Koncentrace mědi v pitné a 

užitkové vodě může být také způsobena agresivním působením vody na měděné potrubí. 

[1, 2] 

Měď patří mezi kovy, které snadno vytvářejí komplexní sloučeniny. Nejvýraznější 

komplexační schopnost má měď v oxidačním stupni II. V přírodních vodách se měď 

nachází v rozpustné formě jako dvojmocná měď Cu
2+

 a její uhličitanové komplexy (např. 

[CuCO3(aq)]
0
),  hydroxokomplexy (např. [CuOH]

+
) a hydrogenuhličitanový komplex 

([CuHCO3]
+
). V organicky neznečištěných hydrogenuhličitanových vodách mohou být 

karbonatokomplexy ([CuCO3(aq)]
0
) v neutrální oblasti nerozpustné. [1, 2, 11] 

Měď je důležitý prvek pro lidský organismus. Průměrná koncentrace mědi v pitné 

vodě ČR povrchového původu je 5 μg∙l
-1

 a podzemního původu 10 μg∙l
-1

. Pitná voda ČR 

na výstupu z vodáren má průměrnou koncentraci 15 μg∙l
-1 

s maximální koncentrací mědi 

100 μg∙l
-1

. V balených minerálních vodách je koncentrace mědi v desetinách až jednotkách 

μg∙l
-1

, např. Vincentka 1 μg∙l
-1

. [1, 8] 

Nejvyšší mezní hodnoty mědi: [1, 2, 9] 

 v pitné vodě ČR (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 1 mg∙l
-1

,  

 v balené kojenecké vodě: 0,2 mg∙l
-1

, 

 v provozní vodě pro bělení v bavlnářském a hedvábnickém průmyslu: 0,05 mg∙l
-1

 a 

 v napájecí vodě pro průtočné vodotrubné kotle: 5 μg∙l
-1

.  

Obecný imisní standard přípustného znečištění: povrchové vody je 0,025 mg∙l
-1

. 

Přípustné koncentrace mědi: [1] 

 ve vodě vhodné pro závlahu 0,5 mg∙l
-1

 a  

 ve vypouštěných odpadních průmyslových vodách: 

o do městské kanalizace je koncentrační limit 1,0 mg∙l
-1

,  

o do vod povrchových přípustné koncentrace mědi:
 

např. z barevné 

metalurgie, povrchové úpravy kovů, smaltování, výroby textilií, lakování či 

elektrotechnické výroby: 0,5 mg∙l
-1 

a z těžby a zpracování rud: 1,0 mg∙l
-1

.  

2.6. Zinek (Zn) 

Zinek je běžnou součástí hornin, půd a sedimentů. Nejrozšířenějšími rudami zinku 

jsou sfalerit ZnS a smithsonit ZnCO3, dalšími uhličitan zinečnatý ZnCO3  a oxid zinečnatý 
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(zinkit) ZnO. Větší množství zinku se do vod podzemních dostává při oxidačním rozkladu 

sulfidických rud. Antropogenním zdrojem zinku v přírodních vodách je atmosférický spád. 

Zinek se do vody dostává spalováním fosilních paliv, zpracováním neželezných rud, 

používáním hnojiv, vypouštěním průmyslové odpadní vody ze zpracování zinkových rud, 

z moření mosaze, z výroby viskózy, z elektrotechnické výroby, z povrchové úpravy kovů 

(je vázán v různých komplexech), ze zinkových nebo pozinkovaných nádob (vědra, plechy, 

okapy) nebo z deponovaných čistírenských kalů. [1, 2, 4, 13] 

Ve vodách se vyskytují rozpuštěné formy zinku jednoduchý ion Zn
2+

, 

hydroxokomplexy ([ZnOH]
+
, [Zn(OH)3]

-
), sulfatokomplexy ([ZnSO4]

0
; ve vodách 

s vysokou koncentrací síranů), chlorokomplexy a fosfatokomplexy. V průmyslových 

odpadních vodách z galvanického pokovování se nacházejí kyanokomplexy a 

amminkomplexy (např. [Zn(CN)4]
2-

, [Zn(NH3)4]
2+

). V přírodních vodách tvoří zinek 

komplexy s organickými látkami. [1, 2] 

Zinek je důležitým prvkem pro lidský organismus, zvířata i rostliny. Zinek podporuje 

aktivitu enzymů a hormonů, proto je z hygienického hlediska málo závadný a má pozitivní 

vliv na biologické a biochemické funkce. Při vyšších koncentracích (5 až 10 mg∙l
-1

) dodává 

nepříjemnou svíravou chuť a způsobuje zažívací problémy, 30 mg∙l
-1

 je hranice toxické 

koncentrace pro člověka.  Koncentrace zinku nejsou v pitné ani balené kojenecké vodě 

limitovány. V prostých podzemních vodách bývají přirozené koncentrace zinku 5 až      

200  μg∙l
-1

. Koncentrace zinku v minerálních vodách se pohybují v desítkách μg∙l
-1

. [1, 2, 

13] 

Přípustné koncentrace zinku: [1] 

 v odpadních vodách (z barevné metalurgie, povrchové úpravy kovů) vypouštěných 

do vod povrchových jsou maximálně 2 mg∙l
-1

,  

 v průmyslových odpadních vodách vypouštěných do městské kanalizace 2 mg∙l
-1

 a 

 ve vodě pro závlahu do 1 mg∙l
-1

 (při koncentraci zinku nad 2 mg∙l
-1

 jsou vody pro 

závlahu nevhodné).  

2.7. Chrom (Cr) 

Chrom je bílý, lesklý, velmi tvrdý a křehký kov, na Zemi hojně zastoupen. V přírodě 

chrom najdeme v nalezištích rud železa (chromit FeCr2O4, oxid železnato-chromitý 

FeO∙Cr2O3) a hliníku. Zbarvení drahokamů smaragdu a rubínu závisí na množství chromu. 

Hlavními antropogenními zdroji chromu jsou odpadní vody z povrchové úpravy kovů, 

barevné metalurgie a kožedělného (činění chromem) a textilního průmyslu (součástí 

barvících lázní). [1, 2, 4, 10] 

Chrom může být přítomný ve vodě v oxidačním stupni III a VI a může být také 

organicky vázaný. Chrom ve formě Cr
III

 je velice stabilní a sorbuje se na hydratovaných 

oxidech Fe, Al a Mn. V mořské vodě se chrom vyskytuje jako organicky vázaný Cr
VI

, Cr
III

 

a Cr
III

 (především huminové látky). [1, 2, 10] 
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U běžných rozborů vody není chrom obvykle určován. Jestliže je stanovován, pak se 

nejčastěji udává celková koncentrace chromu, výjimečně se oddělují Cr
III

 a  Cr
VI

 (např. při 

klasifikaci jakosti povrchové vody). [1] 

Chrom patří mezi důležité prvky pro lidský organismus, např. reguluje hladinu 

glukosy v krvi. Při vyšších koncentracích je však toxický. Jeho toxicita je závislá na 

oxidačním stupni, nejtoxičtější je Cr
VI

 (nebezpečný především pro živočichy, rostliny a 

bakterie). Cr
VI

 ovlivňuje senzorické vlastnosti vody (chuť a barvu), je také karcinogenní a 

mutagenní. Koncentrace Cr
VI 

pro zabarvení vody je cca 3 mg∙l
-1

 a pro chuť asi 1 mg∙l
-1

, 

proto se ve vodách stanovují celkové koncentrace chromu i koncentrace Cr
VI

. [1, 2, 10] 

Nejvyšší mezní hodnota celkového chromu: [1, 9] 

 v pitné vodě ČR (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 0,05 mg∙l
-1

, 

 v balené kojenecké vodě: 0,025 mg∙l
-1

.  

Nejvyšší přípustná koncentrace chromu: [1] 

 ve vodě vhodné pro závlahu pro celkový chrom je 0,2 mg∙l
-1

,  

 v průmyslových odpadních vodách vypouštěných  

o do městské kanalizace: celkový chrom 0,03 mg∙l
-1

 a Cr
VI

 0,1 mg∙l
-1

,  

o do povrchových vod:  

 z povrchové a tepelné úpravy kovů a z elektrotechnických výrob: 

celkový chrom 0,5 mg∙l
-1

 a Cr
VI

 0,1 mg∙l
-1

,  

 z koželužen (chromočištění): 1,0 mg∙l
-1

 a  

 z textilního průmyslu: celkový chrom 0,5 mg∙l
-1

 a Cr
VI

: 0,3 mg∙l
-1

.  

2.8.  Fluoridy (F
-
)  

Přírodním zdrojem fluoru jsou minerály fluorit (kazivec CaF2), kryolit (Na3AlF6) a 

apatit, ze kterých je vyluhován do vod podzemních. Antropogenními zdroji mohou být 

odpadní vody ze sklářského nebo chemického průmyslu (např. výroba hliníku z kryolitu 

nebo při zpracování fluoritu). Dalšími původci fluoru jsou exhalace z tepelných elektráren 

a lokálních topenišť, odkud se fluor dostává do vod atmosférických. [1, 2] 

Fluoridy snadno tvoří stabilní komplexy v slabě alkalickém prostředí s  Fe
III

 a Al
III

: 

fluorohlinitany [AlF]
2+

 až [AlF6]
3-

 a fluoroželezitany [FeFe]
2+

 až [FeF6]
3-

, komplexy s Fe
II
 

jsou málo stabilní a ve vodě se téměř nevyskytují. [1] 

Nejvýznamnějšími málo rozpustnými sloučeninami fluoru jsou v technologii vody a 

hydrochemii CaF2(s) a MgF2(s). Fluorid hořečnatý je rozpustnější než fluorid vápenatý, 

proto je rovnovážná konstanta fluoridů ve vodě závislá na koncentraci vápníku. [1, 6] 

Význam fluoru vzrostl ve 40. letech 20. století v USA, jelikož se ukázalo, že má 

důležitý význam ve stomatologii, na druhou stranu může při nedostatku i nadbytku 

způsobit zdravotní problémy. Při nedostatku (pod 0,5 mg∙l
-1

) se může projevit nadměrná 
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kazivost zubů. Doporučená optimální koncentrace fluoridů jako prevence proti zubnímu 

kazu je 1,0 mg∙l
-1

. V případě nadbytku fluoridů (2 až 4 mg∙l
-1

) dochází k chronickému 

onemocnění zubů, tzv. dentální fluoróza, která se projevuje hlavně u dětí skvrnami na 

zubech nebo ke změnám v kostní dřeni, tzv. skeletární fluoróza, toto jsou důvody pro 

maximální přípustnou koncentraci (4 mg∙l
-1

).  

Koncentrace fluoridů v podzemních a povrchových vodách bývá poměrně malá, 

setiny až desetiny mg∙l
-1

. Průměrná koncentrace fluoridů v pitné vodě ČR podzemního 

původu je 0,23 mg∙l
-1

, povrchového původu 0,37 mg∙l
-1 

a
 
v síti veřejných vodovodů       

0,14 mg∙l
-1

.  

Fluoridy působí toxicky na vodní organismy. Čím vyšší je ve vodě koncentrace 

vápníku a hořčíku, tím je nižší biologická využitelnost fluoridů.  Škodlivě na vodní 

organismy působí ve vodě málo mineralizované koncentrace pod 0,5 mg∙l
-1

, ve vodách 

více mineralizovaných je odolnost vodních organismů na koncentraci fluoridu třikrát vyšší. 

[1] 

Nejvyšší mezní hodnota fluoridů je: [1, 9] 

 v pitné vodě (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 1,5 mg∙l
-1

 a  

 v balené kojenecké a pramenité vodě 0,7 mg∙l
-1

.  

Koncentrace fluoridů ve vodě vhodné pro závlahu nejsou limitovány. Nejvyšší 

přípustná hodnota fluoridů v balené přírodní minerální vodě je 5,0 mg∙l
-1

 (lze je užívat při 

prevenci zubního kazu, nejsou ovšem vhodné pro trvalé pití). [1] 

2.9.  Sírany (SO4
2-

) 

Sírany patří k hlavním aniontům v přírodních vodách. Do přírodního prostředí se 

dostávají při zvětrávání minerálů obsahujících síru (sádrovec CaSO4∙2H2O a anhydrid 

CaSO4). Vznikají také oxidací sulfidických rud (pyrit FeS2), které jsou důvodem vysokých 

koncentrací síranů v důlních vodách. Antropogenními zdroji síranů jsou odpadní vody 

z moříren kovů, z městské a průmyslové exhalace (obsahují velké množství SO2 a SO3), ze 

skládek komunálního odpadu a z textilního, strojírenského či farmaceutického průmyslu. 

Do vod se sírany také dostávají ze zpracování sulfidických rud a ze spalování fosilních 

paliv (znečišťování atmosféry, kyselé deště, acidifikace). [1, 2, 4] 

Ve vodě se sírany vyskytují v rozpuštěné formě jako jednoduchý stabilní síranový 

anion SO4
2-

 a v síranových vodách (vody s vyššími koncentracemi síranů) ve formě tzv. 

sulfatokomplexů, např. [CaSO4(aq)]
0
, [MgSO4(aq)]

0
. Komplexy [FeSO4]

+
, [Fe(SO4)2]

-
, 

[Fe(SO4)3]
3-

 a [FeHSO4]
2+

 se tvoří v důlních vodách z okolí těžby pyritu. [1] 

Koncentrace síranů v prostých podzemních a povrchových vodách nemají 

hygienický význam. Při vysokých koncentracích ovlivňují chuť vody, která spolu 

s hořčíkem a sodíkem může způsobit laxativní účinky. Mezní hodnota síranů pro pitnou, 
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kojeneckou a stolní vodu je 250 mg∙l
-1

 (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.), voda však nesmí být 

agresivní. Imisní standard pro přípustné znečištění povrchových vod je 300 mg∙l
-1

. [1, 2, 9] 

Vysoké koncentrace síranů se nacházejí: [1] 

 v některých minerálních vodách: 
o např. koncentrace síranů v oblasti Mariánských Lázní až 3200 mg∙l

-1 

o síranové vody: řádově desetitisíce mg∙l
-1 

(Šaratica 19 440 mg∙l
-1

) 
 v důlních vodách z těžby hnědého uhlí: tisíce mg∙l

-1 

 v podzemních vodách kontaminovaných výluhy z energetického popílku více než 

1000 mg∙l
-1 

2.10. Amoniakální dusík (NH4
+
) 

Amoniak je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, který dráždí sliznice a působí na 

nervovou soustavu. Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách ve dvou dobře rozpustných 

formách: disociovaný (amonné ionty NH4
+
) a nedisociovaný (NH3, resp. hydratovaný 

NH3∙H2O). Poměr těchto forem je určen koncentrací vodíkových iontů a hodnotou pH (při 

pH 6 je zastoupení NH3 0% a NH4
+
 100%, poměr 50:50 je při pH 9,3, s rostoucí hodnotou 

pH roste zastoupení  NH3 a klesá zastoupení NH4
+
, dle vratné rovnice: NH

+
 =  NH3 + H

+
). 

[3, 4, 6] 

Amoniakální dusík je primárním produktem mikrobiálního rozkladu většiny 

organických dusíkatých látek rostlinného a živočišného původu v aerobním prostředí. 

Antropogenním zdrojem amoniakálního dusíku organického původu jsou splaškové a 

průmyslové odpadní vody, odpady ze zemědělských výrob a kalová voda z anaerobní 

stabilizace čistírenských kalů. Antropogenním zdrojem anorganického původu jsou 

dusíkatá hnojiva (splachem a infiltrací ze zemědělsky obdělávané půdy se dostávají do 

podzemních i povrchových vod), průmyslové odpadní vody z tepelného zpracování uhlí a z 

galvanického pokovování. [1, 2, 7, 12] 

Amoniakální dusík je významný z hygienického hlediska. Kationty NH4
+
 jsou 

indikátorem fekálního znečištění neboli chemickým ukazatelem znečištění přírodních 

podzemních vod živočišnými odpady (především při náhlému zvýšení koncentrace) a 

zdravotní závadností vody. Koncentrace amoniakálního dusíku v pitných vodách přímo 

neovlivňuje zdraví člověka, ale měla by být co nejmenší. Platí zde mezní hodnoty pro 

pitnou vodu (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 0,5 mg∙l
-1 

NH4
+
 a balenou kojeneckou a 

pramenitou vodu: 0,25 mg∙l
-1 

NH4
+
. [1, 2, 5, 7, 9] 

Amoniakální dusík je velmi důležitou složkou atmosférických vod, převážně 

v oblastech se znečištěným ovzduším. V podzemních vodách je koncentrace 

amoniakálního dusíku minimální, výjimkou jsou oblasti kontaminované fekáliemi či 

dusíkatými hnojivy a podzemní vody ropného původu.  
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Zvlášť vysoké koncentrace amoniakálního dusíku nacházíme v některých 

průmyslových odpadních vodách a v odpadních vodách ze zemědělství.  

Koncentrační limity platné pro průmyslové odpadní vody vypouštěné: [1] 

 do městské kanalizace je amoniakální dusík 45 mg∙l
-1

 a dusík celkový 60 mg∙l
-1

 a  

 do vod povrchových:  

o z cukrovarů, mlékáren a pivovarů: 10 mg∙l
-1

,  

o z petrochemie, zpracování masa, lihovarů, chovu drůbeže:  20 mg∙l
-1

,  

o z tepleného zpracování uhlí, obrábění kovů, elektrotechnické výroby a 

výroby dusíkatých hnojiv: 30 mg∙l
-1

,  

o z koželužen při chromočinění 80 mg∙l
-1

 a při třísločinění 100 mg∙l
-1

.  

2.11. Dusičnany (NO3
-
) 

Dusičnany se v minerálech vyskytují velice málo. Hlavním výskytem je nitrifikace 

amoniakálního dusíku a jsou konečným produktem rozkladu dusíkatých organických látek 

v aerobním prostředí. Významným antropogenním zdrojem jsou dusíkatá hnojiva pří 

hnojení zemědělsky obhospodařované půdy a dusičnany v atmosférických vodách (NO2 

vzniká oxidací NO a je součástí emisí ze spalování paliv). [1, 6] 

Kyselina dusičná je silná jednosytná kyselina, disociuje dle rovnice:                   

HNO3 = H
+
 + NO3

-
. Při hodnotách pH přírodních, užitkových a odpadních vod dusičnany 

netvoří komplexy a proto se vyskytuje jako jednoduchý anion NO3
-
.  

Dusičnany patří mezi hlavní anionty vod. V malých koncentracích se vyskytují ve 

všech typech vod.  

Dusičnany nejsou samy o sobě škodlivé. Škodí nepřímo, mohou se redukovat 

bakteriální činnosti v trávicí soustavě na toxické dusitany. Pokud nejsou redukovány, jsou 

celkem rychle vylučovány močí. Dusitany reagují s hemoglobinem za vzniku 

methemoglobinu, který zabraňuje přenosu kyslíku v krvi. Dusičnany jsou přísně 

limitovány a řazeny mezi látky nevhodné. Ve vodách určených jako pitné se stanovují 

vždy. [1] 

Nejvyšší mezní koncentrace dusičnanů: [1, 9] 

 v pitné a balené přírodní vodě (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 50 mg∙l
-1

 NO3
- 
, 

 v kojenecké vodě: 10 mg∙l
-1

 NO3
-
 a 

 v balené pramenité vodě: 25 mg∙l
-1

 NO3
-
.  

Koncentrace dusičnanů v přírodních vodách se mění v závislosti na vegetačním 

období. Maximální koncentrace je v zimním (nevegetačním) období, kdy dochází 

k vyluhování z půdy, protože jsou slabě zadržovány v půdním sorpčním komplexu. 

V letním (vegetačním) období dochází k tomu, že dusičnany vyluhované z vody jsou 
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odčerpávané vegetací. Koncentrace jsou závislé i na způsobu obdělávání půdy a výparu. 

[1, 2]  

2.12. Kyanidy (CN
-
) 

Kyanidy obsažené ve vodách jsou obvykle antropogenního původu z průmyslových 

odpadních vod z povrchové tepelné úpravy kovů, karbonizace uhlí či výroby karbidu 

vápenatého a v tuhých odpadech ze strojírenských provozů. Komplexní kyanidy železa se 

vyskytují v odpadních vodách fotografického průmyslu nebo v posypové soli. [1, 4] 

Ve vodě se vyskytují jako jednoduché kyanidy (ionty CN
-
, málo disociovaný nebo 

nedisociovaný kyanovodík HCN) a komplexní kyanidy s kovy (např. Fe, Ni, Cu, Co a Zn). 

Součet obou tvoří celkové kyanidy. Rovnováha jednoduchých forem je dána rovnicí:    

HCN = H
+
 + CN

-
. Anion CN

-
 má schopnost tvořit komplexní kyanidy s různou stabilitou. 

[1, 6] 

V přírodních neznečištěných vodách se nevyskytují. Přítomnost kyanidů ve vodách 

ukazuje na antropogenní znečištění vod přírodních nebo užitkových odpadními vodami či 

kaly. Běžně se ve vodách nestanovují.  

Kyanidy působí toxicky na vodní organismy. Toxicitu způsobuje nedisociovaná 

molekula HCN, která prochází buněčnými membránami snáz než záporně nabitý ion CN
-
. 

Doporučená koncentrace snadno uvolnitelných kyanidů nesmí překročit 0,005 mg∙l
-1

. 

Toxicita kyanidů klesá s rostoucí hodnotou pH, důvodem je snižující se podíl HCN. [1] 

Nejvyšší mezní koncentrace kyanidů jsou: [1, 9] 

 v pitné vodě (dle vyhlášky č. 293/2006 Sb.): 0,05 mg∙l
-1

,  

 v kojenecké a stolní vodě: 0,005 mg∙l
-1

 a 

 ve vodě vhodné pro závlahu: 0,4 mg∙l
-1

  

Odpadní vody z tepelné úpravy kovů (galvanovny) a tepelného zpracování uhlí 

(karbonizace) mohou obsahovat desítky až stovky mg∙l
-1

. [1] 
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3. Důlní voda z lokality Zlaté Hory  

3.1. Důlní voda 

Důlní vody jsou vody povrchové, podzemní a srážkové, které vnikly do povrchových 

nebo hlubinných důlních prostor průsakem, gravitací z nadloží, podloží nebo prostým 

vtékáním srážkové vody až do jejich spojení s jinými podzemními nebo povrchovými 

vodami. Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) patří důlní vody mezi tzv. 

vody zvláštní. [14] 

3.2. Oblast Zlaté Hory 

Lokalizace a charakteristika oblasti 

Zlatohorský revír se nachází v kraji Olomouckém (okres Jeseník) a 

Moravskoslezském (okres Bruntál), v severovýchodní části Hrubého Jeseníku mezi obcemi 

Zlaté Hory, Heřmanovice, Horní Údolí a Ondřejovice. Rozloha komplexního důlního 

revíru je 25 km
2
. 

V revíru Zlaté Hory (dále jen ZH) jsou přítomny sulfidické rudy: pyrit 

(nejvýznamnější), sfalerit, chalkopyrit, galenit, minerály zlato a měď (v oblastech ZH – jih 

a ZH – Hornické skály je již dotěžena). 

 

Obrázek č. 1: Vymezení Zlatohorského revíru: A. na mapě ČR, B. lokalita ZH [15, 18] 

 

Historie těžby 

K rozvoji rýžování a mělkého dolování zlata došlo ve 13. století, od 16. století 

docházelo k rozvoji hlubinné těžby zlata, rud mědi, olova a stříbra a na konci 19. století 

započala těžba železných rud. Roku 1952 započaly průzkumné geologické vrty ložisek ZH 
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– jih (měď), ZH – Hornické skály (měď), ZH – východ (měď, olovo, stříbro a zinek), ZH – 

západ (měď, zinek a olovo).  

K ukončení těžby monometalických rud ložisek mědi došlo 30. 6. 1990 a těžby na 

ložisku ZH – východ 30. 6. 1992. V letech 1990 – 1993 probíhala těžba polymetalického 

ložiska ZH – západ (hlavně zlato, méně měď a zinek) 

Současný stav 

V letech 1990 až 2005 byly provedeny likvidační práce na monometalických 

ložiscích ZH – jih a ZH – Hornické skály a na polymetalickém ložisku ZH – východ, 

likvidace dolu a povrchového areálu na polymetalickém ložisku ZH – západ a likvidace 

pomocné a těžní jámy. 

Do roku 2011 byla naplánovaná závěrečná etapa zahlazování následků hornické 

činnosti – likvidace vodních děl a rekultivace. Dodnes je provozováno čištění důlních vod, 

dosypávání hlavních důlních děl a dlouhodobý monitoring. Některé části slouží jako 

speleoterapeutická léčebna (např. léčba astmatu či horních cest dýchacích). 

Důlní vody Zlatých Hor 

Vstup důlních vod s kontaminovanými průsakovými vodami ze Zlatých Hor je veden 

na čistírnu důlních vod a po čištění ústí do vodního toku Zlatý potok.  Na vstupu jsou 

zvýšené koncentrace těžkých kovů (zinek, mangan a měď) a na výstupu je zvýšená 

koncentrace manganu. Technologie úpravy spočívá na dávkování vápenného mléka 

(neutralizace a zvýšení pH) a sedimentaci kalu. [15, 16, 17] 
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4. Experimentální část – stanovení vybraných ukazatelů 

Pro testování byla použita důlní vody z oblasti Zlatých Hor (přítok na ČDV). Některá 

stanovení vybraných parametrů byla prováděna na nefiltrovaném vzorku, u některých 

stanovení bylo potřeba nejprve provést úpravu důlní vody filtrací pomocí filtračního papíru 

KA4 pro úplné odstranění nerozpuštěných látek ze vzorku. 

Při měření byly použity přístroje Hach Lange DR 890 a Hach Lange DR 2800, které 

se nacházejí v laboratořích oboru Technologie a hospodaření s vodou. 

4.1. Popis použitých přístrojů 

4.1.1. Kolorimetr Hach Lange DR 890 

Kolorimetr je přístroj k měření koncentrace látek v roztoku. Je vhodný do terénu 

(napájen bateriemi, je vodotěsný a prachotěsný). Sada přístroje obsahuje: kolorimetr, dvě 

kyvety (s ryskami 10, 20 a 25 ml), nástavec do kyvetového prostoru a ochranný kufřík. 

Tento model je schopen určit 90 stanovení nejlépe pomocí činidel Hach. 

Jednoduchou manipulací dokáže určit spolehlivé výsledky v rozboru pitné, odpadní a 

procesní vody i ve velmi náročných podmínkách. Jednotlivá stanovení nejsou časově 

náročná. Výsledky s jednotkami jsou zobrazovány na velkém displeji. [19, 20, 21] 

 

Obrázek č. 2: Sada kolorimetru 
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Popis k obrázku č. 2: 1 – kolorimetr Hach Lange DR 890, 2 – detail klávesnice, 3 – detail 

displeje, 4 – kyvetový prostor, 5 – víčko pro zakrytí kyvetového prostoru, 6 – nástavec pro 

kyvetu (stanovení NH4
+
) a 7 – kyvety 

4.1.2. Spektrofotometr Hach Lange DR 280 

Spektrofotometr je přístroj pro měření množství světla propuštěného nebo 

pohlceného látkou v závislosti na vlnové délce. Sada přístroje obsahuje: spektrofotometr, 

kyvety, nástavce do kyvetového prostoru pro různé typy kyvet a víčko pro zatmění kyvet 

při měření. Lze používat v laboratoři i terénu, napájen ze sítě i bateriemi.  

Přístroj pracuje na principu optického systému v různých vlnových délkách. Díky 

přehlednému dotykovému displeji lze s přístrojem snadno pracovat. S činidly Hach dokáže 

určit až 200 metod. [19, 20, 21] 

 

Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru 

Popis k obrázku č. 3: 1 – spektrofotometr Hach Lange DR 2800, 2 – detail hlavní nabídky 

dotykového displeje, 3 – kyvetový prostor, 4 – víčko pro zakrytí kyvetového prostoru,       

5 – nástavec C pro kyvety [23], 6 – kyveta [22] a 7 - zapínání 
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4.2. Stanovení vybraných ukazatelů 

Jednotlivé návody byly vytvářeny pomocí originálních návodů pro přístroje firmy Hach 

Lange. V návodech jsou znázorněny jednotlivé klávesy přístrojů. Umístění kláves je 

znázorněno na obrázcích: Obrázek č. 2: Sada kolorimetru a Obrázek č. 3: Sada 

spektrofotometru.  

4.2.1. Stanovení vápníku a hořčíku 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 4,00 mg∙l
-1

 Ca a Mg.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× Calcium and Magnesium Indicator Solution 

 1× Alkali Solution for Calcium and Magnesium Test 

 1× EDTA Solution, 1M 

 1× EGTA Solution 

 2 skleněné kyvety 

 100 ml odměrný válec 

 parafilmová folie 

 kalibrované kapátko 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu pro hořčík navolíme stiskem 

kláves   a   (číslo pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy 

. Na displeji se objeví mg/L Mg a ZERO (pro případ vyjádření výsledků v jiných 

formách výskytu (CaCO3, MgCO3) stiskněte klávesu ). 

Do odměrného válce odměříme 100 ml vzorku při pokojové teplotě, kalibrovaným 

kapátkem přidáme 1,0 ml činidla „Calcium and Magnesium Indicator Solution“, válec 

uzavřeme pomocí parafilmové folie a promícháváme. Dále kalibrovaným kapátkem 

přidáme 1,0 ml činidla „Alkali Solution for Calcium and Magnesium Test“, válec opět 

uzavřeme pomocí parafilmové folie a promícháváme.  

Z odměrného válce odměříme do dvou kyvet po 10 ml vzorku. Do první přidáme 

jednu kapku činidla „EDTA Solution, 1M“ (slepý pokus), uzavřeme a krouživým pohybem 

promícháme. Do druhé kyvety přidáme 1 kapku činidla „EGTA Solution“ (zpracovávaný 

vzorek Mg), uzavřeme a krouživým pohybem promícháme.  Kyvetu se slepým pokusem 

vložíme do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a stiskneme klávesu , na displeji 

se zobrazí 0,000 mg/L Mg. Pak vložíme do kyvetového prostoru kyvetu se zpracovávaným 

 

Obrázek č. 4: Činidla a 

pomůcky ke stanovení vápníku 

a hořčíku 

 



Michaela Červenková: Stanovení vybraných ukazatelů v důlní vodě pomocí spektrofotometru Hach 

Lange DR 2800 a kolorimetru Hach Lange DR 890 a srovnání výsledků 

2014                                                                                                                                      17 

 

vzorkem, stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná koncentrace hořčíku (jako Mg) v 

mg/L Mg (v případě blikání ikony LIMIT je nutné vzorek naředit). Měření provádíme 

současně i na přístroji Hach Lange DR 2800. 

Bez vyjmutí kyvety z kyvetového prostoru přepneme číslo programu pro vápník. 

Program navolíme stisknutím kláves  a   (číslo programu pro danou 

metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . Na displeji se objeví mg/L Ca a ZERO 

(pro případ vyjádření výsledků v jiných formách výskytu stiskněte klávesu). 

Stiskneme klávesu , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L Ca. Připravíme si nový 

zpracovávaný vzorek Ca. Kyvetu se zpracovávaným vzorkem Mg vyjmeme z kyvetového 

prostoru, vypláchneme a naplníme opět 10 ml vzorku z odměrného válce. Přidáme 1 ml 

činidla „Calcium and Magnesium Indicator Solution“, 1 ml činidla „Alkali Solution for 

Calcium and Magnesium Test“ a 1 kapku činidla „EGTA Solution“. Takto připravený 

vzorek vložíme do kyvetového prostoru, stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná 

koncentrace vápníku (jako Ca) v mg/L Ca. 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program pro hořčík 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem, překryjeme víčkem a nastavíme požadovanou formu výskytu. V dolní části 

dotykového displeje stiskneme klávesu Možnosti, v následující nabídce Další a poté 

klávesu Chemická forma, kde vybereme formu Mg
2+

. Přístroj vynulujeme pomocí 

slepého vzorku klávesou , na displeji se zobrazí 0 mg/L Mg
2+

. Do kyvetového 

prostoru vložíme kyvetu se zpracovávaným vzorkem Mg a stiskneme , na 

displeji se zobrazí výsledná koncentrace v mg/L Mg
2+

. 

Stejný postup opakujeme i pro vápník, navolíme program 

. Nesmíme zapomenout změnit formu výskytu. 

V dolní části dotykového displeje stiskneme klávesu Možnosti, v následující nabídce Další 

a poté klávesu Chemická forma, kde vybereme formu Ca
2+

.  
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4.2.2. Stanovení hliníku 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 0,80 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme nefiltrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× Ascorbic Acid Powder Pillow 

 1× AluVer 3 Aluminum Reagent                                                                                

Powder Pillow 

 1× Bleaching 3 Reagent Powder Pillow 

 2 skleněné kyvety 

 50 ml odměrný válec 

 parafilmová folie 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a  (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . Na 

displeji se objeví mg/L Al a ZERO.  

Do odměrného válce odměříme 50 ml vzorku při pokojové teplotě, přisypeme obsah 

1 balíčku „Ascorbic Acid Powder Pillow“, válec uzavřeme pomocí parafilmové folie a 

protřepáváme, dokud se činidlo úplně nerozpustí. Dále přidáme obsah 1 balíčku „AluVer 3 

Aluminum Reagent Powder Pillow“, uzavřeme a promícháváme do úplného rozpuštění (za 

přítomnosti hliníku se roztok zbarví oranžově až červenooranžově). Stiskneme postupně 

klávesu  a následně , odečítají se 3 min reakční doby, během které válec stále 

protřepáváme. Po uplynutí reakční doby přelijeme 25 ml připraveného vzorku z 

odměrného válce do 25 ml kyvety (zpracovávaný vzorek). Do zbytku směsi přidáme obsah 

1 balíčku „Bleaching 3 Reagent Powder Pillow“ a válec uzavřeme (slepý pokus). Na 

displeji se zobrazí 00:30 TIMER 2, pro potvrzení stiskneme klávesu . Během 

reakční doby slepý pokus intenzivně promícháváme. Mělo by dojít k zesvětlení roztoku, 

ale nikoli k odbarvení. Slepý pokus přelijeme do druhé 25 ml kyvety.  

Na displeji se objeví 15:00 TIMER 3, stiskneme klávesu  a obě kyvety 

necháme reagovat na pracovní desce. Po uplynutí 15 min reakční doby ihned vložíme (do  

3 minut) kyvetu se slepým pokusem do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a 

stiskneme klávesu , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L Al. Ihned poté vložíme do 

kyvetového prostoru kyvetu se zpracovávaným vzorkem, stiskneme klávesu . 

Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L Al (v případě blikání ikony LIMIT je nutné vzorek 

naředit). 

 

 

Obrázek č. 5: Činidla a pomůcky ke 

stanovení hliníku 
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B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Al. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Al. 

4.2.3. Stanovení železa 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 3,00 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme nefiltrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× FerroVer Iron Reagent Powder Pillows 

 2 skleněné kyvety 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L Fe a ZERO.  

Do kyvety odměříme 10 ml vzorku (slepý pokus), vložíme do kyvetového prostoru, 

zakryjeme víčkem, stiskneme klávesu  a na displeji se zobrazí 0,000 mg/L Fe.  

Do druhé kyvety odměříme 10 ml vzorku a přidáme obsah jednoho balíčku 

„FerroVer Iron Reagent Powder Pillows“, kyvetu uzavřeme a promícháme do úplného 

rozpuštění činidla. Stiskneme postupně klávesu  a následně . Je-li přítomno 

železo, roztok se zbarví oranžově. Při zřetelném obsahu železa ve vzorku (rez) musí být 

reakční doba prodloužena na 5 minut. Po uplynutí 3 min reakční doby kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem vložíme do kyvetového prostoru, stiskneme klávesu . 

Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L Fe. 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 

Obrázek č. 6: Činidla a 

pomůcky ke stanovení železa 
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 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Fe. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Fe. 

4.2.4. Stanovení manganu 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 20,0 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× Buffer Powder Pillow,                                                                                    

Citrate Type for Manganese 

 1× Sodium Periodate Powder Pillow                                                                                         

 2 skleněné kyvety 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L Mn a ZERO.  

Nejdříve si připravíme slepý pokus, do kyvety odměříme 10 ml vzorku. Kyvetu 

vložíme do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem, stiskneme klávesu  a na displeji 

se zobrazí 0,000 mg/L Mn.  

Zpracovávaný vzorek připravíme tak, že do kyvety odměříme 10 ml vzorku, přidáme 

obsah jednoho balíčku „Buffer Powder Pillow, Citrate Type for Manganese“, kyvetu 

uzavřeme a mícháme až do rozpuštění činidla. Pak do kyvety přisypeme obsah jednoho 

balíčku „Sodium Periodate Powder Pillow“, kyvetu uzavřeme zátkou a po dobu               

10 s převracením protřepáváme. Stiskneme klávesu , následně  a začne se 

odečítat reakční doba 2 minuty. Jestliže je v roztoku přítomen mangan, roztok se zbarví 

fialově. Ihned po ukončení reakční doby vložíme do kyvetového prostoru kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem, zakryjeme víčkem, stiskneme klávesu . Zobrazí se 

výsledná koncentrace v mg/L Mn.  

 

 

 

Obrázek č. 7: Činidla a pomůcky ke 

stanovení manganu 
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B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Mn. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Mn. 

4.2.5. Stanovení mědi 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 5,0 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× CuVer 1 Copper Reagent Powder Pillows 

 2 skleněné kyvety 

 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se objeví mg/L Cu a ZERO.  

Do kyvety odměříme 10 ml vzorku (slepý pokus, hodnota pH vzorku nesmí 

přesáhnout 6, jinak dojde k vysrážení mědi, vzorek musí být v rozmezí pH 4 – 6, hodnotu 

pH upravíme pomocí hydroxidu draselného o koncentraci 8,0 mol∙l
-1

, který není ovšem 

součástí sady činidel Hach). Kyvetu vložíme do kyvetového prostoru, přikryjme víčkem, 

stiskneme klávesu  a na displeji se zobrazí 0,000 mg/L Cu (v případě blikání ikony 

LIMIT je nutné vzorek naředit). 

Do druhé kyvety připravíme zpracovávaný vzorek. Do kyvety odměříme 10 ml 

vzorku, přidáme obsah jednoho balíčku „CuVer 1 Copper Reagent Powder Pillows“, 

kyvetu uzavřeme a promícháme krouživým pohybem. Jestliže je přítomna měď, roztok se 

zbarví fialově. Stiskneme postupně klávesu  a následně , začnou se odečítat     

2 min reakční doby. Do 30 minut od pípnutí signálu je nutné změřit zpracovávaný vzorek. 

 

Obrázek č. 8: Činidla a pomůcky ke 

stanovení mědi 
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Do kyvetového prostoru vložíme zpracovávaný vzorek, zakryjeme víčkem a stiskneme 

klávesu . Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L Cu. 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Cu. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Cu. 

4.2.6. Stanovení zinku 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 3,00 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× Cyclohexanone 

 1× ZincoVer 5 Reagent Powder Pillows                                                                

(kvůli tomuto činidlu je nutné provádět                                                                                                                                         

stanovení v digestoři) 

 2 skleněné kyvety 

 plastové kalibrované kapátko 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L Zn a ZERO. (Před analýzou je třeba upravit pH vzorku na 

hodnotu 4 – 5 roztokem hydroxidu sodného o koncentraci 5,0 mol∙l
-1

, který ovšem není 

součástí sady činidel Hach.  Jestliže bude překročena hodnota pH 5, dojde k vysrážení 

vzorku.) 

Do kyvety odměříme 20 ml vzorku, přisypeme obsah 1 balíčku „ZincoVer 5 Reagent 

Powder Pillows“, kyvetu uzavřeme a promícháváme, dokud se činidlo úplně nerozpustí. 

Barva roztoku by měla být oranžová, pokud je hnědá nebo modrá je nutné roztok naředit a 

postup opakovat.  

Slepý vzorek připravíme tak, že z připraveného oranžového roztoku odebereme      

10 ml. Zpracovávaný vzorek připravíme tak, že ke zbylým 10 ml přidáme plastovým 

 

Obrázek č. 9: Činidla a pomůcky 

ke stanovení zinku 
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kalibrovaným kapátkem 0,5 ml „Cyclohexanonu“, kyvetu uzavřeme a 30 s intenzivně 

protřepáváme. Stiskneme postupně klávesu , následně  a začnou se odečítat     

3 min reakční doby. Po uplynutí reakční doby vložíme do kyvetového prostoru, uzavřeme 

víčkem a stiskneme klávesu  , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L Zn. Ihned poté 

vložíme do kyvetového prostoru kyvetu se zpracovávaným vzorkem, stiskneme klávesu 

. Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L Zn (v případě blikání ikony LIMIT je 

nutné vzorek naředit). 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Zn. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Zn. 

4.2.7. Stanovení chromu 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0,01 – 0,70 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× polštářek s práškovým chromovým činidlem 1 

 1× polštářek s práškovým chromovým činidlem 2  

 1× polštářek s kyselým práškovým činidlem 

 1× polštářek s práškovým chromovým činidlem ChromaVer 3 

 2 skleněné kyvety 

 stolní vařič 

 vodní lázeň se stojanem (kádinka s vodou) 

 ochranné návleky na prsty 
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Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L Cr a ZERO. 

Do kyvety odměříme 25 ml vzorku, přidáme obsah jednoho polštářku „s práškovým 

chromovým činidlem 1“, kyvetu zavíčkujeme a kroužením zamícháme.  

Připravíme si vodní lázeň. Kádinku naplníme vodou, položíme ji na vařič a necháme 

vařit. Když se voda vaří, můžeme připravený vzorek vložit do připravené vodní lázně, 

stiskneme postupně klávesu  (5:00 TIMER 1) a následně  se odečítá 5 min 

reakční doby. Po uplynutí reakční doby kyvetu z vodní lázně vyjmeme a pod tekoucí 

vodou ochladíme na 25 °C. Pak odebereme z kyvety víčko a přidáme obsah jednoho 

polštářku „s práškovým chromovým činidlem 2“, kyvetu zavřeme a obsah promícháme. 

Přidáme obsah jednoho polštářku „s kyselým práškovým činidlem“, uzavřeme a krouživým 

pohybem promícháme. Přidáme obsah jednoho polštářku „s práškovým chromovým 

činidlem ChromaVer 3“, kyvetu uzavřeme a kroužením promícháme. Stiskneme klávesu 

  a následně . Po uplynutí 5 min reakční doby odebereme z připraveného 

roztoku 10 ml čisté do kyvety (zpracovávaný vzorek). Zbylou část připraveného roztoku 

vylijeme, kyvetu umyjeme a důkladně očistíme. Do této očištěné kyvety odměříme 10 ml 

surového vzorku (slepý pokus). Kyvetu se slepým pokusem otřeme, vložíme do 

kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a stiskneme klávesu , na displeji se zobrazí 

0,000 mg/L Cr. Pak vložíme do kyvetového prostoru očištěnou kyvetu se zpracovávaným 

vzorkem, stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L Cr.  

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

 

Obrázek č. 10: Činidla a pomůcky ke stanovení chromu 
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vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L Cr. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Cr. 

4.2.8. Stanovení fluoridů 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 2,00 mg∙l
-1

 F
-
.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 SPANDS Reagent for Fluoride 

 destilovaná voda 

 2 skleněné kyvety 

 2 ml pipeta se sacím nástavcem 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L F
-
 a ZERO. 

Do suché kyvety odměříme 10 ml vzorku a do druhé kyvety odměříme 10 ml 

destilované vody (vzorek i destilovaná voda by měly mít stejnou teplotu ±1 °C). Do obou 

kyvet přidáme pipetou se sacím nástavcem 2,0 ml činidla „SPANDS Reagent for Fluoride“, 

kyvety uzavřete a krouživým pohybem promíchejte (při práci s činidlem SPANDS dbejte 

zvýšené pozornosti, má toxické a má korozivní účinky). Stiskneme postupně klávesu , 

následně , začne se odečítat 1 min reakční doby. Po uplynutí reakční doby vložíme 

kyvetu se slepým pokusem do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a stiskneme 

klávesu , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L F
-
. Poté vložíme do kyvetového prostoru 

kyvetu se zpracovávaným vzorkem, stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná 

koncentrace v mg/L F
-
 (v případě blikání ikony LIMIT je nutné vzorek naředit). 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

 

Obrázek č. 11: Činidla a pomůcky 

ke stanovení fluoridů 
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, na displeji se zobrazí 0 mg/L F
-
. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L Al F
-
. 

4.2.9. Stanovení síranů 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 70 mg∙l
-1

.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× SulfaVer 4 Sulfate Reagent Powder Pillows 

 2 skleněné kyvety 

 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L SO4 a ZERO. 

Do čisté kyvety odměříme 10 ml vzorku, přidáme obsah jednoho balíčku „SulfaVer 4 

Sulfate Reagent Powder Pillows“, kyvetu s tímto zpracovávaným vzorkem uzavřeme a 

promícháme. Za přítomnosti síranů se v roztoku vytvoří bílý zákal. Stiskneme postupně 

klávesu  a následně , odečítá se 5 min reakční doby, během které válec 

necháme v klidu. Po uplynutí reakční doby si připravíme slepý pokus odměřením 10 ml 

surového vzorku do kyvety. Kyvetu se slepým pokusem vložíme do kyvetového prostoru, 

zakryjeme víčkem a stiskneme klávesu  a na displeji se zobrazí 0,000 mg/L SO4. Po 

uplynutí reakční doby vložíme kyvetu se zpracovávaným vzorkem do kyvetového 

prostoru, stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L SO4.  

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L SO4. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L SO4. 

 

Obrázek č. 12: Činidla a 

pomůcky ke stanovení síranů 
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4.2.10. Stanovení amoniakálního dusíku 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 2,50 mg∙l
-1

 N-NH3.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 2× zkumavka AmVer Diluent LR 

 1× Salicylate Reagent Powder Pillows                                                                     

for 5 ml Sample 

 1× Cyanurate Reagent Powder Pillows                                                                     

for 5 ml Sample 

 1× deionizovaná voda  

 nástavec do kyvetového prostoru                                                                        

kolorimetru 

 nálevka 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L NH3-N a ZERO. 

Do kyvetového prostoru vložíme nástavec, otáčíme s ním tak dlouho, dokud 

nezapadne a pak jej mírně přitlačíme. Ze dvou zkumavek „AmVer Diluent LR“ sundáme 

uzávěry, do jedné zkumavky odměříme 2 ml deionizavané vody (slepý pokus) a do druhé  

2 ml vzorku (zpracovávaný vzorek). Do obou zkumavek přidáme pomocí nálevky obsah 

jednoho balíčku „Salicylate Reagent Powder Pillows for 5 ml Sample“ a obsah jednoho 

balíčku „Cyanurate Reagent Powder Pillows for 5 ml Sample“. Zkumavky uzavřeme a 

protřepeme, dokud se činidla nerozpustí. V přítomnosti amoniaku se roztok zbarví zeleně. 

Stiskneme klávesu  a na displeji se zobrazí 20:00 TIMER (20 min reakční doba) a 

stiskneme . Po pípnutí signálu časovače otřeme zkumavku se slepým pokusem, 

vložíme do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a stiskneme klávesu , na displeji 

se zobrazí 0,000 mg/L NH3-N. Poté vložíme do kyvetového prostoru kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem (kyvetou nepohybujte za strany na stranu), stiskneme klávesu 

. Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L NH3-N.  

B. Spektrofotometr 

Pro amoniakální dusík v rozmezí koncentrací 0 – 2,50 mg∙l
-1

 N-NH3 není v Hlavní 

nabídce metoda, pro jednorázové zkumavky „AmVer Diluent LR“ není pro 

spektrofotometr vhodný nástavec, proto tento ukazatel pomocí spektrofotometru nelze 

určit.  

 

Obrázek č. 13: Činidla a pomůcky ke 

stanovení amoniakálního dusíku 
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4.2.11. Stanovení dusičnanů 

A. Kolorimetr 

Metoda je vhodná pro koncentrace: 0 – 0,50 mg∙l
-1

 N-NO3
-
.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× NitraVer 3 Nitrate Reagent                                                                          

Powder Pillows 

 1× NitraVer 6 Nitrate Reagent                                                                          

Powder Pillows 

 2 skleněné kyvety 

 25 ml odměrný válec  

 parafilmová folie 

 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L NO3-N a ZERO. 

Do 25 ml odměrného válce odměříme 15 ml vzorku, přisypeme obsah 1 balíčku 

„NitraVer 6 Nitrate Reagent Powder Pillows“, válec uzavřeme pomocí parafilmové folie. 

Na přístroji stiskneme klávesu , na displeji se zobrazí 3:00 TIMER 1. Stisknutím 

klávesy  spustíme 3 min reakční doby, během které obsah odměrného válce silně 

protřepáváme. Po pípnutí signálu se na displeji zobrazí 2:00 TIMER 2, stiskneme klávesu 

, začne se odečítat reakční doba 2 min, během které necháme odměrný válec v klidu 

na pracovním stole. Po ukončení reakční doby si připravíme zpracovávaný vzorek. 

Z odměrného válce přelijeme 10 ml vzorku do kyvety, přisypeme obsah 1 balíčku 

„NitraVer 3 Nitrate Reagent Powder Pillows“, kyvetu zazátkujeme a 30 s promícháváme. 

V přítomnosti dusičnanů se roztok zbarví růžově.  

Na displeji je zobrazen 15:00 TIMER 3, stiskneme klávesu , začne se odečítat 

30 min reakční doba. Během reakční doby si připravíme slepý pokus odměřením 10 ml 

surového vzorku do druhé kyvety. Po uplynutí 15 min reakční doby ihned vložíme (do       

3 minut) kyvetu se slepým pokusem do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a 

stiskneme klávesu , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L NO3-N. Ihned poté vložíme 

do kyvetového prostoru kyvetu se zpracovávaným vzorkem, stiskneme klávesu . 

Zobrazí se výsledná koncentrace v mg/L NO3-N (v případě blikání ikony LIMIT je nutné 

vzorek naředit). 

 

Obrázek č. 14: Činidla a pomůcky ke 

stanovení dusičnanů 
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B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L NO3-N. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu 

se zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L NO3-N.  

4.2.12. Stanovení kyanidů 

A. Kolorimetr 

Metoda vhodná pro koncentrace: 0,002 – 0,240 mg∙l
-1

 CN
-
.  

Ke stanovení používáme filtrovaný vzorek. 

Použitá činidla a pomůcky:  

 1× polštářek s práškovým kyanidovým                                                            

činidlem CyanVer 3  

 1× polštářek s práškovým kyanidovým                                                                  

činidlem CyanVer 4  

 1× polštářek s práškovým kyanidovým                                                            

činidlem CyanVer 5  

 2 skleněné kyvety 

 

Zapneme přístroj klávesou . Číslo programu navolíme stisknutím kláves  

a   (číslo programu pro danou metodu). Potvrdíme stisknutím klávesy . 

Na displeji se zobrazí mg/L CN
-
 a ZERO. 

Do kyvety odměříme 10 ml vzorku a přisypeme obsah 1 balíčku s práškovým 

kyanidovým činidlem „CyanVer 3“, kyvetu zavíčkujeme. Následně 30 s protřepáváme a 

dalších 30 s ponecháme v klidu na pracovním stole. Dále přisypeme obsah 1 balíčku 

s práškovým kyanidovým činidlem „CyanVer 4“, kyvetu zavíčkujeme a                             

10 s protřepáváme.  Ihned přejdeme k přidání 1 balíčku s práškovým kyanidovým činidlem 

„CyanVer 5“ (jinak by došlo k nízkému výsledku), kyvetu zavíčkujeme a silně protřeseme. 

Při obsahu kyanidů se roztok zbaví růžově. Stiskneme postupně klávesu , na displeji 

se zobrazí 30:00 TIMER a následně . Začne se odečítat 30 min reakční doby, během 

 

Obrázek č. 15: Činidla a pomůcky 

ke stanovení kyanidů 

 



Michaela Červenková: Stanovení vybraných ukazatelů v důlní vodě pomocí spektrofotometru Hach 

Lange DR 2800 a kolorimetru Hach Lange DR 890 a srovnání výsledků 

2014                                                                                                                                      30 

 

které by se měla změnit barva roztoku z růžové na modrou. Během reakční doby si 

připravíme slepý pokus odměřením 10 ml surového vzorku do druhé kyvety. Po uplynutí 

reakční doby vložíme slepý pokus do kyvetového prostoru, zakryjeme víčkem a stiskneme 

klávesu , na displeji se zobrazí 0,000 mg/L CN
-
. Kyvetu se zpracovávaným vzorkem 

vložíme do kyvetového prostoru a stiskneme klávesu . Zobrazí se výsledná 

koncentrace v mg/L CN
-
. 

B. Spektrofotometr 

Spektrofotometr zapneme v zadní části, necháme přístroj načíst a na dotykovém 

displeji v Hlavní nabídce stiskneme , navolíme program 

 a potvrdíme stiskem klávesy . Do přístroje 

vložíme nástavec C (viz Obrázek č. 3: Sada spektrofotometru), do něj kyvetu se slepým 

vzorkem a překryjeme víčkem. Přístroj vynulujeme pomocí slepého vzorku klávesou 

, na displeji se zobrazí 0 mg/L CN
-
. Do kyvetového prostoru vložíme kyvetu se 

zpracovávaným vzorkem a stiskneme , na displeji se zobrazí výsledná 

koncentrace v mg/L CN
-
. 
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5. Vyhodnocení a srovnání naměřených hodnot 

Na spektrofotometru Hach Lange DR 2800 a kolorimetru Hach Lange DR 890 byly 

pomocí rychlotestů stanoveny tyto ukazatele: vápník, hořčík, hliník, železo, mangan, měď, 

zinek, chrom, fluoridy, sírany, amoniakální dusík, dusičnany a kyanidy. Rychlotesty se 

převážně používají pro orientační stanovení. Naměřené hodnoty jsou znázorněny v tabulce 

č. 1.  

         Tabulka č. 1: Přehled naměřených hodnot 

UKAZATEL značka 
kolorimetr spektrofotometr 

mg∙l
-1

 mg∙l
-1

 

vápník Ca
2+

 6,00 6,00 

hořčík Mg
2+

 20,00 18,00 

hliník Al 0,694 0,654 

železo v nefiltrovaném vzorku Fe 1,93 1,80 

železo ve filtrovaném vzorku Fe 0,18 0,29 

mangan Mn 3,70 3,40 

měď Cu 1,94 1,85 

zinek Zn 0,08 0,15 

chrom Cr < 0,1 < 0,1 

fluoridy F
-
 0,35 0,31 

sírany SO4
2-

 478,60 478,55 

amoniakální dusík N-NH3 1,02 − 

dusičnany NO3
-
 1,60 1,56 

kyanidy CN
-
 0,006 0,004 

 

Hodnoty většiny vybraných ukazatelů mají poměrně malé rozdíly mezi naměřenými 

hodnotami na obou přístrojích. Bez rozdílu je stanovení Ca
2+ 

0,00 mg∙l
-1

. Rozdíl 

naměřených hodnot pro stanovení CN
-
 je pouze 0,002 mg∙l

-1
; s rozdílem 0,04 mg∙l

-1 
byly 

naměřeny ukazatele Al, F
-
 a NO3; 0,05 mg∙l

-1
 SO4

2-
; 0,07 mg∙l

-1
 Zn, 0,09 mg∙l

-1
 Cu a Mn 

0,3 mg∙l
-1

. Železo ve filtrovaném vzorku mělo velice nízkou hodnotu 0,18 mg∙l
-1

 a 0,29 

mg∙l
-1

 s rozdílem 0,11 mg∙l
-1

, proto bylo také stanovováno v nefiltrovaném vzorku. Obsah 

Fe v nefiltrovaném vzorku byl 1,93  mg∙l
-1

 a 1,80 mg∙l
-1

 s rozdílem 0,13 mg∙l
-1

. Největší 

rozdíl naměřených hodnot má Mg 2,0 mg∙l
-1

.  

Pro stanovení NH4
+
 (v rozmezí koncentrací 0 – 2,50 mg∙l

-1 
N-NH3) není možné 

vyhledat ve spektrofotometru vhodnou metodu a pro jednorázovou kyvetu potřebný 

nástavec. Stanovení Cr (< 0,1 mg∙l
-1

) bylo limitováno spodní hranicí rozmezí, ve kterém 

lze Cr měřit.   
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Na rozdílné hodnoty stanovovaných veličin mohly mít vliv různé faktory, např. delší 

reakční doba pro spektrofotometr nebo různá teplota v oblasti obou přístrojů.  

Naměřené hodnoty ukazatelů byly z hlediska ověření správnosti porovnávány 

s hodnotami stanovenými v diplomové práci „Čištění důlních vod z těžby rud z lokality 

Zlaté Hory“ [24]. Většina hodnot ukazatelů byla srovnatelná s danou diplomovou prací, 

lišily se pouze hodnoty Ca
2+

 a Zn.  
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo jednoduché zpracování návodů vybraných stanovení 

rychlotestů a srovnání naměřených hodnot na přístrojích kolorimetr Hach Lange DR 890 a 

spektrofotometr Hach Lange 2800. Zpracované postupy mohou být využívány studenty 

v laboratořích. 

Pro srovnání vybraných ukazatelů byla použita důlní voda z oblasti Zlaté Hory 

(přítok na ČDV, ze dne 24. 2. 2014). Byly stanoveny tyto vybrané ukazatele: vápník, 

hořčík, hliník, železo, mangan, měď, zinek, chrom, fluoridy, sírany, amoniakální dusík, 

dusičnany a kyanidy. Naměřené hodnoty pomocí rychlotestů byly u většiny ukazatelů 

srovnatelné (viz Tabulka č. 1: Přehled naměřených hodnot č. 1).  

Ve srovnání s hodnotami v diplomové práci „Čištění důlních vod z těžby rud 

z lokality Zlaté Hory“ [24] prováděné klasickými metodami byl výraznější rozdíl pouze ve 

stanovení Ca
2+

 a Zn, což mohlo být způsobeno nejrůznějšími rušivými vlivy, například 

rozdílnou dobou stanovení, přítomností rušivých složek v důlní vodě, apod. Příčinou 

nesprávné naměřené hodnoty Ca
2+

 mohlo být také příliš velké naředění, proto vznikla tato 

chyba, ale pro Mg, který byl měřen na stejně připraveném roztoku, toto ředění vyhovovalo. 

Při jiných ředěních vhodných pro Mg nebyl Ca
2+

 určen. Stanovení Ca
2+

 a Zn pomocí 

rychlotestů na daných přístrojích proto nedoporučuji.  

Ve srovnání se standartními metodami jsou pro stanovení na kolorimetru i 

spektrofotometru jsou vhodné tyto ukazatele: Mg, Al, Fe, Mn, Cu, Cr, F
-
, SO4

2-
, NO3

-
 a 

CN
-
, pro stanovení pouze na kolorimetru je vyhovující ukazatel NH4

+
.  

Rozdíly v naměřených hodnotách mohou být způsobeny také tím, že u stanovení 

pomocí rychlotestů jsou udávány pouze orientační hodnoty.  

Kromě zpracovávaných podrobných návodů obsahuje má práce stručné popisy 

přístrojů a jednotlivých ukazatelů. V rámci popisu ukazatelů se věnuji jejich výskytu 

(přírodní a antropogenní zdroje), formám výskytu (jednoduché ionty nebo komplexy) a 

limitním hodnotám jejich koncentrací v různých typech vod (např. pitná, minerální, 

podzemní, povrchové nebo průmyslové odpadní vody).  
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