
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

OPTIMALIZACE PROVOZU ČDV BŘEZNO 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Jitka Reineltová 

Vedoucí diplomové práce:     doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová 

 

 

 

 

Most 2010 



 

 

  



 

 

Prohlášení  

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 14. 4. 2010       Bc. Jitka Reineltová 



 

 

Anotace 

 

Práce se obecně zabývá důlními vodami, které je nutno čistit jako následek 

hornické činnosti v rámci sanačních a rekultivačních prací. Jedná se o vody čerpané z dolů 

a lomů z důvodu odvodnění. Takto čerpanou vodu je nutno čistit, aby splňovala hodnoty, 

které jsou stanoveny pro vypouštění důlní vody do vodotečí. V práci jsem se zaměřila na 

optimalizaci čistírny důlních vod v Březně. Nastínila jsem moţnosti desulfatace důlních 

vod na této čistírně. Cílem práce bylo pokusit se nalézt moţnost optimalizace čištění 

důlních vod, zda lze zvýšit kapacitu čistírny. Případně posoudit, zda lze dosáhnout finanční 

úspory při čištění těchto vod, a to vše při splnění podmínek, které jsou stanoveny 

vodoprávním úřadem. 

 

Klíčová slova: důlní voda, čištění důlních vod, optimalizace, technologie 

 

Summary 

 

This thesis generally deals with mine water which is necesery to clean as a result of 

mining activities in the context of remediation and reclamation activities. Water pumped 

from mines and quarries because of drainage. Water is pumped to be cleaned to meet the 

values laid down for mine water discharge into waterways. In this work we focus on 

optimizing the mine water treatment plant in Březno. Desulphation outline options for the 

mine water treatment plant. The goal is to try to find a possibility to optimize the treatment 

of mine water, whether it is possible to increase the capacity of the plant. To assess 

whether cost savings can be achieved when treating the water, and all the conditions laid 

down by the water authority. 

 

Keywords: mine water, treatment of mine water , optimization, technology.  
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FM – frekvenční měnič 
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IEI – HGF – Institut environmentálního inţenýrství – Hornicko – geologická fakulta  

NL – nerozpustné látky 

JFV – jímka filtrované vody 

JNV – jímka nefiltrované vody 
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NPS – nádrţ primární sedimentace 

NSS – nádrţ sekundární sedimentace 
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SHD – Severočeské hnědouhelné doly 
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1. Úvod a cíl práce 

 

Voda je základní sloţkou ŢP, je důleţitou podmínkou existence ţivota na Zemi. V 

případě vody hovoříme o vodě povrchové a vodě podpovrchové, či podzemní. 

Voda pokrývá více neţ dvě třetiny zemského povrchu. Z celkového objemu vody 

na Zemi připadá 96,5 % na světový oceán, pouhá 2,5 % na sladkou vodu a 1 % na slanou 

podzemní vodu. Pro lidstvo dostupná sladká voda obsahuje jen 0,015 % celkových zásob 

vody na Zemi. Nejvíce sladké vody 68,9 %, je ukryto v ledovcích a ve sněhové pokrývce. 

Pod zemským povrchem se nachází 30,8 % veškeré sladké vody na souši. [1] 

Voda se vyuţívá ve všech oborech lidské činnosti, proto náklady na manipulaci s 

vodou rostou, je třeba hledat neustále řešení, jak s vodou hospodařit co nejefektivněji a 

nejlevněji. 

Při těţbě je třeba řešit nakládání s důlními vodami, před vypouštěním do vodotečí 

musí být upraveny, případně čištěny, musí splňovat stanovené limity dané právními 

předpisy. Důlní vody mohou také způsobit problémy v otázkách bezpečnosti, kdy můţe při 

nekontrolovaném provalení vlivem působení vod dojít k ohroţení jak zdraví, ţivota, ale 

také ke škodám na technickém zařízení. Odvodnění důlních děl je tedy důleţitou součástí 

kaţdého dolu. 

Doly Nástup v Tušimicích vyuţívají v rámci svého systému odvodnění ČDV 

Březno jako koncový článek pro jejich úpravu před vypuštěním do místní vodoteče. Tato 

čistírna byla v roce 2005 rekonstruována, aby došlo k intenzifikaci čistírenské technologie 

s ohledem na jakost a mnoţství vypouštěných důlních vod. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení současných provozních náleţitostí ČDV 

a posouzení jakosti vypouštěné vody v závislosti na limitech daných vodoprávním 

rozhodnutím a dále provést porovnání s právními předpisy.  

Zhodnotit moţnosti případného navýšení průtočného mnoţství čištěných vod v 

rámci spolupráce se „Studií optimalizace technologických celků a ekonomických nákladů“ 

probíhající na Dole Nástup Tušimice. 

 Z práce by měly vyplynout návrhy a případně i náměty na zlepšení současné 

technologie na Čistírně důlních vod Březno. 
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2. Charakteristika a metody úpravy důlních vod 

 

„Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 

do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. [2] 

Pouţívání důlní vody upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

Pokud hornická organizace nepotřebuje důlní vodu k vlastnímu provozu, je povinna 

umoţnit její odběr nebo jiné vyuţití těm, kteří k odběru obdrţeli povolení od 

vodohospodářských orgánů. Vypouštět jiné vody do důlní vody je moţné pouze na základě 

povolení vodohospodářského orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem. 

Důlní vody nejsou vodami odpadními, ale mohou se jimi stát v tom případě, ţe je 

organizace pouţije pro svá technologická zařízení (např. úprava nerostů) a výstupní voda 

má vlastnosti, pro které se stává vodou odpadní. 

Vypouštění odpadních vod podléhá povolování vodohospodářského orgánu.  

 

2.1 Zdroje, využití a typy důlních vod 

 

Důlní vody vznikají převáţně v důsledku míšení přírodních a antropogenních 

zdrojů, nebo jsou součástí těţené suroviny, jsou převáţně vodami směsnými, resp. vodami 

se změněným chemismem, v důsledku vyvolaného proudění, vlivem sníţení původního 

tlaku, odplynění, vlivem zdrţení ve starých vodních dílech apod.  

Jsou tedy v podstatě podzemními či povrchovými vodami, jejichţ vznik způsobila 

lidská činnost, a jsou svým vznikem vázány na jinak hospodářsky vyuţívané objekty, např. 

důlní díla pro průzkum, otvírku nebo těţbu nerostných surovin. Toto se odráţí v právní 

úpravě pro jejich posuzování a nakládání s nimi. Pro likvidaci důlních vod vypouštěním do 

povrchových vodotečí musíme respektovat nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým se 

stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.  
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Mezi přírodní zdroje důlních vod patří loţiskové a mimoloţiskové vody. Mezi 

antropogenní zdroje patří vody technologické a provozní. Zvláštním druhem vod jsou vody 

stařinové. [3] 

 

2.1.1 Zdroje důlních vod 

 

Loţiskové vody jsou podzemní vody loţisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány v loţiskové výplni nebo v nadloţních, podloţních a bočních horninách, 

pokud jsou v hydraulické spojitosti s loţiskem. Mohou vytvářet systémy s volnou nebo s 

napjatou hladinou a jsou buď ovlivněné, nebo neovlivněné důlní činností. 

Loţiskové vody ovlivněné důlní činností – jejich pohyb ve zvodněné struktuře je 

určován vznikem nové, umělé odvodňovací báze. Tento antropogenní zásah do přirozené 

geohydrodynamické struktury je často spojen se změnami parametrů horninotvorných 

komplexů (hlavně propustností), bývá ovlivněn jejich tlakový reţim, hydrochemické 

sloţení (narušená hydrochemická rovnováha rozpuštěných plynů a tuhých látek) apod. 

Jejich pohyb se obvykle řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím, někdy se 

řídí zákonitostmi obecné hydrauliky (proudění v korytech). 

Loţiskové vody neovlivněné důlní činností – jejich pohyb ve zvodněné struktuře se 

řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím. Pohyb vody je určován hlavně 

geologickými a hydrogeologickými faktory v přírodním stavu. (stavu neovlivněném důlní 

činností). [3] 

Mimoloţiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody 

infiltrující do důlních děl z povrchu. Jejich přítok do důlních děl je způsoben 

antropogenním ovlivněním horninového prostředí důlní činností (zálomové trhliny, 

pukliny, hydraulická reaktivace zlomů apod.). Tyto zdroje nebo akumulace přírodních vod 

jsou v hornicky neporušeném stavu izolovány od loţiskových vod hydraulickými 

bariérami. 

Technologické a provozní vody jsou antropogenní sloţkou důlních vod. Jsou to 

vody, které jsou do důlního prostředí sváděny uměle. Pouţívají se jako vody pitné, vody 

protipoţární a protiprašné ochrany, uţitkové a technologické vody pouţívané zejména pro 
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vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy (technologie rozpojování 

horniny, technologie dopravy hmot) apod. Většinou jsou to vody prosté s výjimkou tekutin 

a vodných roztoků speciálního sloţení. Pro tyto účely můţeme pouţít jiţ vyčerpané důlní 

vody – necirkulované v různém stupni mineralizace. 

Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod, obvykle směsné vody 

loţiskové, mimoloţiskové i provozní, které protékají, nebo jsou akumulovány v 

opuštěných důlních prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů, produkty 

zvětrávání, tj. vody se silně pozměněným chemizmem. Proudí ve starých důlních dílech 

podle zákonů proudění v otevřených korytech, v potrubí a v zavalených místech podle 

zákonů filtrace průlinovým prostředím. [3] 

 

2.1.2 Základní typy důlních vod na ložiscích v České republice 

 

Obecně nelze jednoznačně definovat „typické důlní vody“ (pro uhelná loţiska, pro 

polymetalické rudy, loţiska sádrovce, loţiska radioaktivních surovin). I v jedné geologické 

struktuře můţeme nalézt různé hydrochemické směsi ze zdrojů tvořících důlní vody. Typ 

důlních vod se mění s postupem dobývacích prací do hloubky, mění se v závislosti na 

kvantitě a sloţení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těţby apod. U činných 

dolů se chemizmus důlních vod mění mísením různých druhů vod, znečišťováním různými 

provozními a odpadními látkami, produkty zvětrávání, produkty bakteriálního a 

biologického rozkladu aj. Po ukončení těţby se mění reţim důlních vod, stávají se vodami 

stařinovými. [3] 

 

Obecně můţeme vymezit tyto typy důlních vod: 

 

Důlní vody freaticko – atmosférického typu: 

Celková mineralizace: 300 – 1000 mg.l
-1

 

Hydrogeochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – (SO4). 

Typický výskyt:   lomy nerudních surovin, štěrkovny a pískovny, jíloviště  

a kaolniště, rašeliniště, mělké ţelezorudné doly 

Charakteristika:  loţiskové vody a produkty zvětrávání neovlivňují  
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hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod. 

 

Důlní vody alterované freaticko – atmosférického typu: 

Celková mineralizace: 300 – 1200 mg.l
-1

 

Hydrogeochemický typ: smíšený Ca – HCO3 – SO4 s podílem specifických iontů, 

popřípadě se specifickými fyzikálně – senzorickými 

vlastnostmi. 

Typický výskyt: sádrovcové lomy, doly polymetalických rud, lomy a mělké 

doly uhelných loţisek. 

Charakteristika:  loţiskové vody a produkty zvětrávání ovlivňují 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod. 

 

Důlní vody provozně – technologického typu: 

Celková mineralizace: 300 – 1000 mg.l
-1

 

Hydrogeochemický typ: smíšený Ca – Mg – HCO3 – SO4, odpovídající 

hydrochemickému typu pouţívaných provozních vod. 

Typický výskyt:  velmi nízko zvodněné hlubinné doly polymetalických rud, 

uhelných loţisek a jiných nerudních surovin, štoly a 

povrchové doly nad úrovní místní erozní báze. 

Charakteristika:  provozní vody tvoří dominantní podíl směsných důlních vod. 

 

Důlní vody loţiskového typu: 

Celková mineralizace: 1000 – 10000 (a více) mg.l
-1

 

Hydrogeochemický typ: základní výrazný Na – Cl – (SO4) s podílem specifických 

iontů, popřípadě se specifickými fyzikálně – senzorickými 

vlastnostmi. 

Typický výskyt: hlubinné doly polymetalických rud, hlubinné doly uhelných 

loţisek, těţba evaporitů. 

Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, loţiskové a mimoloţiskové vody 

utváří hydrogeochemický typ směsných vod. [3] 
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2.1.3 Využití důlních vod v technologii  

 

Vodohospodáři důlních podniků se snaţí maximálně sníţit objem vypouštěných 

důlních vod do vodotečí. Zkoumáním prošly různé způsoby minimalizace, např. těsnění 

horninového masivu před průsaky vod do důlních děl, odsolování důlních vod (destilace, 

odpařování, vymrazování, separační membránové procesy aj.), pouţívání důlních vod k 

výplachům vrtů apod. 

Technicky i ekonomicky vhodnější způsoby vyuţití jsou: 

- vyuţití důlních vod při hašení koksu (u koksoven při důlních podnicích), 

- vyuţití pro výrobu základkových směsí (přibliţně 200 litrů na m
3
 plavené 

základky), 

- náhrada části technologických vod v procesu úpravy uhlí. [3] 

 

2.1.4 Problém s ochranou povrchových vod při likvidaci důlních vod jejich 

vypouštěním 

 

Ochrana povrchových vod a vod mělkých zvodní při likvidaci důlních vod jejich 

vypouštěním je sloţitou záleţitostí, která vychází z kvality a kvantity důlních vod, z 

hodnot sanitárního průtoku na povrchovém toku a z jeho kvalitativních parametrů. Často 

mívá povrchový tok horší kvalitativní parametry, coţ způsobuje vypouštění odpadních vod 

z průmyslových a zemědělských závodů či místní kanalizace, neţ mají vypouštěné důlní 

vody. 

Kaţdý zdroj směsných důlních vod má své fyzikálně – chemické vlastnosti, méně, 

více i diametrálně odlišné. Tyto hydrogeochemické parametry jsou základem pro 

kvantitativní výpočty jednotlivých zdrojů směsných důlních vod. [3] 

Kvantita důlních vod čerpaných na povrch a likvidovaných řízeným vypouštěním 

do povrchových vodotečí je dána vodní bilanční rovnicí dolu: 

 

Qčerpané = Qprovozní + Qpřírodní zdroje – Qventilátory – Qtěţba + Qztráty + Qakumulace 
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Tato rovnice dosáhne v určitých etapách dolů jakéhosi stabilního stavu, který je 

narušen či ovlivněn změnou místa, systému a technických podmínek dobývání. 

K ohroţování povrchových vod můţe dojít zejména celkovou mineralizací důlních 

vod. Zvýšená mineralizace vypouštěných vod můţe způsobovat vyšší utěsňování dna toků, 

coţ se můţe negativně projevit především v dotaci do zásob podzemních vod, proto se 

převáţně sleduje obsah následujících prvků v důlních vodách. 

Jsou to síranové ionty, chloridové ionty, ionty a komlexy ţeleza, manganové ionty 

a dále obsah prvků typických pro místní těţbu (obsah těţkých kovů apod.). [3] 

Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů  

Technologické a odpadní vody s vyššími obsahy síranů představují enormní objemy 

škodlivin, které zatěţují přírodní systémy a recipienty, proto se dostávají do popředí 

inspekčních orgánů a vodohospodářů. 

Důlní vody, čerpané z hlubinných či povrchových dolů, jsou zatíţeny zvýšenými 

obsahy iontů SO4
-2

, Fe
2+

, Fe
3+

, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek a kyselým pH, 

převáţně důsledkem oxidace sulfidů ţeleza (pyrit, markazit) a přechodu jejich rozpustných 

sloţek do roztoku. Výskyt síranových iontů v důlních vodách kolísá v rozmezí 500 – 3500 

mg.l
-1

.  

Tyto vody musíme před vypouštěním do recipientů upravovat, tzn. neutralizovat, 

odţelezňovat, odseparovat NL a případně desulfatovat. Přípustná koncentrace síranů v 

povrchových vodách je Vládním nařízením č. 171/1992 Sb. stanovena na 300 mg.l
-1

. Tato 

hodnota je limitní i pro vypouštění důlních vod. Procesy neutralizace, odţelezňování a 

odseparování nerozpuštěných látek jsou poměrně jednoduché a na čistírnách důlních vod 

se běţně pouţívají. Desulfatace je proces technicky i technologicky náročnější, proto se 

dosud příliš často nepouţívá. [3] 

 

2.2 Čištění důlních vod 

 

K úpravě důlní vody na kvalitu poţadovanou pro vypouštění do povrchového toku 

se zřizují čistící stanice nebo úpravny důlních vod. Technologie je navrţena dle místních 
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poţadavků na úpravu a můţe slouţit např. pro odstranění radia, ţeleza, manganu, 

nerozpuštěných a částečně i rozpuštěných látek z důlních vod. Dále mohou být 

odstraňovány i těţké kovy a další radionuklidy.  

Kontaminanty odstraněné z důlní vody jsou zachyceny v kalu, který je po separaci a 

zahuštění jako produkt hornické činnosti odváţen a ukládán do propadlin, či je s ním dále 

nakládáno dle poţadavků zákona o odpadech č.185/2001 Sb. [3] 

 

2.2.1 Odkyselování 

 

Je to proces, pomocí kterého se z přírodní vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. 

Je to jeden ze způsobů stabilizace vody a jeho hlavním úkolem je zvýšení pH odstraněním 

nebo vázáním CO2, ale především dosaţení vápenato –  uhličitanové rovnováhy. 

Při odkyselování se pouţívají fyzikální, tedy mechanické nebo chemické způsoby. 

Mechanické způsoby zahrnují rozstřikování nebo provzdušňováním vody. Chemické 

způsoby jsou zaloţeny na přímém dávkování hydroxidu vápenatého nebo na systému, kdy 

v otevřených nebo tlakových filtrech dochází k průtoku vody přes odkyselovací hmoty, 

kterými jsou např. mramor, dolomit, Magno, Fermago, Deacid, Dekarbonit, magnezit, 

Fíltromag a PVD (polovypálené dolomitické hmoty). [4] 

 

Mechanické způsoby odkyselování 

Zde se odstraňuje oxid uhličitý z vody provzdušňováním. Postup se hodí pro vody, 

které obsahují větší mnoţství CO2 i HCO3
-
 iontů. U vod s vyšším obsahem vápníku a hořčíku, 

které obsahují agresivní oxid uhličitý, je doporučováno mechanické odkyselování rozstřikem. 

Vody s nízkým obsahem těchto prvků, ale s vysokým obsahem oxidu uhličitého, lze odkyselovat 

dvojstupňově, přičemţ první stupeň je mechanický a druhý chemický. Rychlost odkyselování 

závisí do značné míry na velikosti mezifázové plochy voda – vzduch.  

Mezi mechanické způsoby odkyselování patří: 

- kaskádové rozstřikování (betonová kaskáda, fontána), 

- sprchové rozstřikování, 
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- tryskové rozstřikování (tryskový provzdušňovač, rozstřik v komorách osazený 

Plasgurovými tryskami), 

- intenzivní aerace pomocí perforovaných provzdušňovacích roštů (systém Inka), 

- vhánění vzduchu do potrubí při dostatečném spádu, 

- odkyselování ve věţích (skrápění nekorodujících sít nebo děrovaných plechů z mosazi, 

mědi, nerezu, plastů apod.). 

U všech mechanických způsobů dochází k odvětrání části CO2 a k obohacování 

vody vzdušným kyslíkem, coţ má význam při dosaţení rovnováhy i při odţelezovacích a 

odmanganovacích pochodech. V provzdušňovacích zařízeních se agresivní CO2 uvolňuje na 

plochách fázového rozhraní.  

 

Chemické způsoby odkyselování 

 

Chemické způsoby odkyselování jsou zaloţeny na reakci oxidu uhličitého s bazicky 

reagujícími látkami, jako např. hydroxidem vápenatým, hydroxidem sodným, uhličitanem 

sodným, uhličitanem vápenatým, uhličitanem hořečnatým atd. 

Příklad pouţití metod odkyselení: 

- Odkyselování vápnem 

- Odkyselování mramorem 

- Odkyselování polovypáleným dolomitem 

 

2.2.2 Odželezování a odmanganování vody 

 

Způsob odstraňování ţeleza a manganu závisí na tom, v jaké formě jsou tyto prvky ve 

vodě přítomny. Ţelezo můţe být ve vodě obsaţeno jako dvojmocné, obvykle v iontové formě, nebo 

trojmocné jako hydroxid ţelezitý. Mangan se ve vodě vyskytuje většinou spolu s ţelezem a v 

důsledku redukčního prostředí je zastoupen výhradně ve formě dvojmocné. Pouze v některých 

případech se v povrchových vodách vyskytuje jako čtyřmocný nerozpustný oxid manganičitý. V 

procesu odţelezování a odmanganování se převádí ţelezo a mangan z rozpustné iontové formy 

na formu nerozpustnou. Rovnováha mezi rozpustnou a nerozpustnou formou je závislá nejen na pH 
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a oxidačně redukčním potenciálu, ale i na teplotě a sloţení vody. Pro dokonalé odstranění ţeleza je 

velmi často třeba dávkovat alkalizační činidlo. 

V praxi se nejčastěji pouţívají tyto metody: 

- odţelezování provzdušňováním, 

- odţelezování a odmanganování alkalizací, 

- odţelezování a odmanganování oxidačními činidly (ozonem, případně chlorem), 

- odţelezování a odmanganování čiřením, 

- kontaktní odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy manganu. [4] 

 

Přehled způsobů odstraňování ţeleza a manganu z vody 

 

Odţelezování a odmanganování alkalizací 

Protoţe oxidace iontů Fe
2+

 a Mn
2+

 značně závisí na hodnotě pH, musí se většinou 

pro dosaţení potřebného efektu voda alkalizovat, coţ se nejčastěji děje vápnem, popř. uhličitanem 

sodným a jen výjimečně hydroxidem sodným. Ţelezo lze ve vodě sráţet, alkáliemi jako např. 

hydroxidem vápenatým, uhličitanem nebo hydroxidem sodným. Vzniká sraţenina hydroxidu 

ţeleznatého, která při vyšším pH a dostatku kyslíku oxiduje na hydroxid ţelezitý. Rychlost 

oxidace je při pH 4 velmi nízká, střední je při pH 6 – 8 a dále vzrůstá při zvyšování pH nad 

8. Vápněním se odstraní také agresivní oxid uhličitý, při jeho vysoké koncentraci musí být voda 

nejprve odkyselena.  

 

Odţelezování a odmanganování oxidačními činidly 

Tato úprava je běţná zejména v malých úpravnách a u povrchových vod s obsahem Mn
2+

.  

Odţelezování ozonem se pouţívá u vod, v nichţ je ţelezo vázáno v organických 

komplexech např. huminovými látkami, tyto látky působí jako ochranné koloidy a brání 

vylučování vloček Fe (OH)3. Rychlost oxidace je nezávislá na počáteční koncentraci ţeleza 

ve vodě a na teplotě, ale je závislá na kontaktu odţelezované vody s ozonem. 

Odţelezování chlorem se provádí v absorbérech nebo kontaktních zařízeních, která 

zajišťují dokonalé smíšení vody s oxidačním činidlem a potřebnou reakční dobu. [3] 
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Odţelezování manganistanem draselným, oxidace Fe (II) probíhá velmi rychle, a to 

i v neutrální oblasti pH. Pokud voda obsahuje organické látky, spotřebuje se část 

manganistanu také na jejich oxidování. 

Odmanganování oxidem chloričitým, tento způsob se pouţívá velmi zřídka, 

oxidace probíhá pomalu a přijatelné rychlosti lze dosáhnout jen s velkým mnoţstvím 

činidla.  

Odmanganování manganistanem draselným, zde dávkování závisí na obsahu 

organických látek ve vodě, jejím pH, celkovém sloţení a musí být přesné, neboť přebytek 

vyvolává ve vodě růţové zbarvení, které přechází do ţluta. Optimální pH pro oxidaci 

manganu je 7,2 – 7,3 a doba zdrţení je pod 5 minut, v komplexech manganu s organickými 

látkami vzrůstá reakční doba aţ na 20 minut, k urychlení je nutná úprava pH nad 8,5. [3] 

 

Odţelezování a odmanganování koagulací 

Pouţívá se u vod, v nichţ je ţelezo vázáno v podobě komplexů na huminové látky. 

Pouţívají se polymerní flokulanty nebo klasické anorganické koagulanty na bázi Al a Fe. 

Koagulace se pro odmanganování pouţívá tehdy, kdy voda obsahuje organické látky s 

komplexně vázaným manganem. 

 

Odţelezování a odmanganování biologickou cestou 

Metabolismus některých litotrofních (autotrofních) bakterií je zaloţen na oxidaci Fe 

(II) na Fe (III). Za příznivých podmínek probíhá oxidace velmi rychle. Způsob 

předpokládá, ţe surová voda obsahuje amoniak. K optimálním podmínkám patří obsah 

rozpuštěného kyslíku 0,2 – 0,5 mg.l
-1

, pH 6,3 a hodnota oxidačně redukčního potenciálu je 

100 mV. Mezi známé rody bakterií patří Leptothrix, Crenothrix, Siderocapsa, 

Ferrobacillus, Galionella, Thiobacillus a další. 

Výhody: 

- nevyţaduje přidávání reakčních činidel, 

- není zapotřebí oxidační věţ, 

- vznikající kal má vynikající sedimentační vlastnosti, 

- pracuje se s vysokou filtrační rychlostí (40 – 50 m.h
-1

), praní filtru je ekonomické. 
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Mangan lze také biologicky oxidovat pomocí různých bakterií, z nichţ některé 

způsobují oxidaci nepřímo v důsledku zvýšení pH, které je spojeno s jejich 

rozmnoţováním. Jiné bakterie oxidují mangan za pomoci svých intercelulárních 

(vnitrobuněčných) enzymů, případně adsorbují mangan rozpuštěný na povrchu buněčné 

membrány a k jeho oxidaci dochází pomocí extracelulárních (mimobuněčných) enzymů. 

Poté se mangan koncentruje do vrstvy, která obklopuje buňku či skupinu buněk. Pro rozvoj 

těchto bakterií je, třeba prostředí s oxidačně redukčním potenciálem 400 mV. Nevýhodou 

procesu je dlouhá doba zapracování. Růst bakterií oxidujících mangan je pomalejší neţ 

bakterií oxidujících ţelezo. [3] 

 

Kontaktní odţelezování a odmanganování 

Dochází k němu na preparovaných píscích za působení vyšších oxidů manganu. 

Nejprve probíhá sorpce iontů, které se pak dále oxidují. Písky preparované vyššími oxidy 

manganu Mn
2+

 a ţeleza Fe
2+

 , ale i ionty těţkých kovů, radioaktivních látek a amonné 

ionty. Stále častěji se pro odţelezování a odmanganování pouţívají kontaktní hmoty. 

 

Odţelezování v horninovém prostředí 

Princip odţelezování spočívá v provzdušnění vyčerpané vody, která je vracena zpět 

do horninového prostředí. Vlastní odţelezování se provádí principy chemickými, fyzikálně 

– chemickými, biologickými. Pouţívá se centrální jímací vrt, který je obklopen prstencem 

pěti aţ osmi zasakovacích vrtů, z nichţ kaţdý je vybaven čerpadly. V první fázi se po dobu 

20 aţ 30 hodin vhání do zasakovacích vrtů provzdušněná a bublin zbavená voda. Podzemní 

voda je z jednoho vrtu vyčerpána přes provzdušňovací stanici a odlučovač bublin vzduchu 

do sousedního vrtu v prstenci, čímţ se mezi dvojicemi vrtů v prstenci vytvoří depresivní 

kuţel provzdušněné vody. Z centrálního vrtu je odebírána odţelezovaná voda. Je 

doporučováno pro vody, ve kterých je obsah Fe (II) niţší neţ 0,5 mg.l
-1

. [3] 

 

Odţelezování iontovou výměnou 

K odstranění ţeleza Fe – (II) do maximální koncentrace 5 mg.l
-1

 lze pouţít měniče 

kationtů, pracující v sodíkovém nebo vápníkovém cyklu. K regeneraci měniče se pouţívá 
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2% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok chloridu vápenatého. Odţelezovaná voda 

musí mít nízký obsah vápníku a hořčíku. 

 

Odţelezování provzdušňováním 

Provzdušňováním dochází ke zmenšení obsahu oxidu uhličitého, tedy ke zvýšení 

pH a pouţívají se k němu nejčastěji povrchové aerátory. Pouţívá se hlavně u podzemní 

vody s obsahem CO2 a s menším mnoţstvím ţeleza. Rychlost oxidace se zvyšuje 

katalytickým účinkem jiţ vytvořené sraţeniny Fe – (OH)3, některými anionty ve vodě 

(křemičitany, fosforečnany) a ionty kovů. V mezích pH 7 – 7,5 stačí k odţelezování vody 

reakční doba řádově v minutách. 

 

Odmanganování provzdušňováním 

Pokud je mangan ve vodě převáţně ve formě iontů Mn
2+

, oxiduje se vzdušným 

kyslíkem pomalu. Oxidace kyslíkem nemůţe dosáhnout výraznější rychlosti, pokud pH vody je 

niţší neţ 9,5. Rychlost oxidace závisí i na teplotě. 

 

Odmanganování pískovou filtrací 

Na filtrační náplni se vytváří vrstvička MnO2, která katalyzuje oxidací iontů Mn
2+

 

přítomných ve filtrované vodě. Tzv. manganový písek s vrstvou MnO2 na povrchu můţe 

slouţit jako odmanganovací prostředek, k jehoţ regeneraci lze pouţít roztok manganistanu 

draselného. [3] 

 

2.2.3 Potenciální možnosti desulfatace důlních vod 

 

Technologické postupy pro odstraňování síranů z odpadních vod lze rozdělit na: 

1. fyzikálně – chemické, 

2. biologické, 

3. postupy chemického sráţení.  
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Fyzikálně – chemické postupy 

 

Membránové procesy  

Patří mezi difuzní procesy, v nichţ se k oddělování sloţek (iontů, molekul) vyuţívá 

selektivní propustnosti permeabilních diafragmat – ionexových membrán homogenních 

nebo heterogenních. Jedná se o procesy technologicky vyspělé, uţívané běţně v moderních 

technologiích úpravy vody pro speciální účely.[3] 

 

Reverzní osmóza  

Fyzikální technologie k odsolení silně zasolené vody bez pouţití chemie. Umoţňuje 

odstranění veškerých rozpuštěných látek anorganického a organického charakteru včetně 

bakterií a virů.  

Osmóza je přirozený proces, jehoţ podstatou je oddělení částic vody od substancí, 

které jsou ve vodě rozpuštěny. Vysoká účinnost reverzní osmózy je podmíněna účinností 

předúpravy vstupní vody. V předúpravě vody před osmózou se velmi často navrhuje 

dechlorační, filtrační a změkčovací zařízení. Reverzní osmóza se pouţívá pro odstranění 

jinak těţko separovatelných chloridů.  

 

Elektrodialýza (ED)  

Zde je moţnost vyuţití bipolárních membrán, které propouštějí odděleně kationty 

nebo anionty. Pohyb iontů je vyvolán vloţeným stejnosměrným napětím. Mezi katexovou 

a anexovou membránou prochází vstupní roztok a ionty podle svého náboje putují ke 

katodě, příp. k anodě, a tím dojde k odsolení roztoku. Membrány brání průniku iontů se 

stejným elektrickým nábojem. Navrhuje se jedno nebo vícestupňová dialyzační linka, 

nejlépe v protiproudovém uspořádání. Provoz elektrodialýzy se skládá ze systému 

předúpravy, elektrodialýzy a doúpravy. [5] 

 

Ultrafiltrace 

Je funkčně podobná reverzní osmóze. Před membránou (acetát celulózy, polyamid 

apod.) se koncentrují koloidní a vysokomolekulární organické látky. Má poréznější 

ultrafiltrační membrány, vyšší průtokové rychlosti a niţší potřebné tlakové spády (0,1 - 1,2 
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MPa) neţ reverzní osmóza. Odstraňuje nebo sniţuje obsah organických látek, 

anorganických partikulí, veškerých řas a prvoků, některých virů, huminových kyselin a 

koloidů (v závislosti na chemizmu půd), separuje veškeré částice větší neţ 0,1m. 

 

Ostatní metody 

Můţeme sem zařadit např. procesy destilace, vymraţování. Tyto postupy jsou 

energeticky vysoce náročné a jejich uplatnění pro daný účel je nereálné. [3] 

 

Biologické postupy 

 

Zakládají se na potenciální schopnosti desulfatačních bakterií redukovat sírany na 

nerozpustné sulfidy, které mohou být z vody mechanicky odstraněny. Jsou to metody, 

které se vyznačují nízkými provozními náklady a nenáročnou obsluhou. Zdroj energie pro 

určitý organický substrát, zvyšující ukazatel BSK5 a proto technologie vyţaduje koncový 

biologický dočišťovací stupeň. Desulfatační bakterie vyţadují udrţování optimální teploty 

přibliţně 35 °C a velmi dlouhé reakční doby. Pro daný účel desulfatace důlních vod byly 

testovány čisté bakteriální kultury: 

- Desulfovibrio desulfuricans, 

- Desulfovibrio vulgaris. 

Z výsledků pokusů vyplynulo, ţe aplikace vybraných bakteriálních kultur při 

stohodinovém působení, odstraní sírany z důlní vody asi z 25 %, coţ je neuspokojivý 

výsledek. Vývoj adaptabilních bakterií by vyţadoval přeměnu genetických vlastností 

buňky na plazmidy, pro coţ je odhadováno působení extrémně salinních síranových vod po 

dobu několika let. [3] 

 

Chemické postupy 

 

Sráţení probíhá řízeným procesem, aby se zajistilo potřebné sníţení obsahu síranů 

za vzniku málo rozpustných forem a vyčištěná voda nebyla zatěţována ionty sráţecího 

činidla, které by se mohlo podílet na zvýšené solnosti této vody. 
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Mezi chemické postupy zaloţené na chemickém sráţení síranů patří např: 

- Desulfatace barnatými ionty 

- Desulfatace vápenatými ionty 

- Způsob čištění síranových důlních vod metodou IEI-HGF 

 

Desulfatace barnatými ionty 

Sráţení síranů na síran barnatý se pro účely úpravy vod vyuţíval jiţ na počátku 20. 

století. Je potvrzena vysoká účinnost sráţení. Pouţívá se např. uhličitan barnatý, hydroxid 

barnatý, chlorid barnatý, sulfid barnatý. 

 

Desulfatace vápenatými ionty 

Rozpustnost produktu desulfatace – síranu vápenatého, CaSO4, je 2000 – 2500 

mg.l
-1

. V rovnováţném stavu je tedy koncentrace iontů SO4
2-

 přibliţně 1500 mg. l
-1

. K částečné 

desulfataci důlních vod dochází při neutralizaci vápenným mlékem, ale redukce síranů je podstatně 

niţší neţ při uţití barnatých solí. Neutralizace kyselých síranových důlních vod vápenným mlékem 

můţe sníţit obsah síranů na úroveň asi 1500 mg. l
-1

. Předčištěná voda po této neutralizaci 

bude obsahovat asi 800 -1000 mg. l
-1

 vnesených iontů Ca
2+

. [3] 

 

2.2.4 Způsob čištění síranových důlních vod metodou IEI-HGF 

 

- desulfatace hlinitanovými solemi. 

 

Chemizmus sráţecí reakce  

 

V případě chemického sráţení síranů má ettringitová fáze podobu kryptokrystalické (resp. 

amorfní) jemnědisperzní sraţeniny, která teprve po opakovaném sušení a rehydrataci 

nabývá krystalické struktury, tato skutečnost byla prokázána laboratorně. Tzv. ettringit Ca 

(AlO3)2·3CaSO4·32H2O je podvojná sůl, která vzniká, kdyţ vzlínající voda obsahuje 

síranové anionty SO4
2-

.  
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Technologický postup desulfatace důlních vod 

 

Jelikoţ je potřeba doplnění stávajících neutralizačních technologií na čistírnách 

důlních vod, vyţaduje nově vyvinutá technologie IEI - HGF zařazení operací: 

- alkalizace důlní vody na pH = 11 – 12,6 (podle formy dávkování iontů hliníku) hydroxidem 

vápenatým – Ca (OH)2 a oddělení vzniklého alkalizačního kalu sedimentací a filtrací, 

- chemické sráţení síranů solemi hliníku (obsahujícími buďto ionty Al
3+

 nebo A1C
2-
) a 

oddělení vzniklého desulfatačního kalu sedimentací (včetně flokulace) a tlakovou filtrací, 

- neutralizace desulfatované vody kapalným oxidem uhličitým – CO2 a oddělení vzniklého 

neutralizačního kalu sedimentací a tlakovou filtrací. 

 

Problematika vzniklých "čistírenských" kalů při pouţití metody IEI – HGF 

 

Za "čistírenský" kal nutno povaţovat veškeré dílčí kalové podíly, které desulfatační 

technologie IEI – produkuje, tj.: 

- kal alkalizační (obsahující vedle CaSO4 • 2 H2O také tuhou fázi Ca(OH)2 a hydroxidy 

dalších kovů), 

- kal desulfatační (obsahující převáţně tuhou sloţku ettringitickou a hydratované 

hlinitany vápenaté), 

- kal neutralizační (obsahující uhličitany a hydrogenuhličitany vápenaté). 

Kal alkalizační a neutralizační je převáţně středně disperzní a rychle sedimentující i bez 

přídavku flokulačních činidel. Kal desulfatační, čerstvě vysráţený, je jemně disperzní a 

viskózní, velmi obtíţně sedimentující. Rychlost sedimentace lze asi dvojnásobně zvýšit 

přídavkem vybraného flokulačního činidla, „Směsný čistírenský kal“ je však velmi dobře 

odvodnitelný tlakovou filtrací na kalolisu. Přestoţe filtrační koláč obsahuje ještě 70 – 80 % 

vody (z části vnitřně vázané), jeho konzistence je nelepivá a produkt lze dobře přepravovat 

obvyklými prostředky. Nakládání s čistírenským kalem z technologie desulfatace důlních vod 

je předmětem návazného výzkumu, jehoţ cílem je kvalifikované posouzení variant, 

zohledňujících buďto likvidaci tohoto kalu nebo jeho solidifikátu ukládáním na venkovní skládce 

nebo do podzemí, resp. variant, vyţadujících předběţný technologický výzkum a vývoj, 

jehoţ cílem je nalezení moţnosti vyuţití kalu daného typu v recepturách pro výrobu plniv 
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popílkocementů, škvárocementů a struskocementů, plniv a plastifikátorů do omítkových a nátěrových 

hmot apod. [3] 
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3. Severočeské doly 

 

Společnost Severočeské doly, a.s. vznikla 1. ledna 1994 privatizací státních 

podniků Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina a předmětem jejího podnikání je těţba, 

úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin – v roce 2008 dosáhly na českém 

trhu podílu 46,87 %. V roce 2006 se 100% akcionářem stala společnost ČEZ, a.s. [10] 

 

3.1 Historie  

 

Severočeské doly leţí v Chomutovsko – ústecké hnědouhelné pánvi. Tato pánev 

vznikla ve spodním oligocénu subsidenčními pohyby saxonské tektoniky. Usadily se zde 

převáţně psamity bazální série. Celá oblast se rozpadla saxonskými tektonickými pohyby 

na řadu různě orientovaných ker.  

Chomutovsko – ústecká pánev se dělí na pětipeskou, chabařovickou, teplicko – 

duchcovskou, mosteckou a chomutovskou oblast. 

Chomutovská oblast zahrnuje největší plochu a je hydrologicky velmi rozmanitá. 

Na vývoj miocénu zde měl vliv vodní tok, který ústil do sedimentačního prostoru na 

Ţatecku. Delta tohoto toku zasahovala aţ do centrální části chomutovské oblasti, do 

katastrů obcí Drouţkovice, Údlice, Otvice, Strupčice, Jirkov. V této oblasti přínosem 

anorganického materiálu, negativním způsobem ovlivňovala, organogenní sedimentaci, 

takţe se vyvinuly tři uhelné sloje. V podloţí se vytvořil klastický materiál mohutné lavice 

a čočky písků, které jsou z hydrogeologického hlediska nejvýznamnějšími zvodněnými 

kolektory chomutovské oblasti. [6] 

Těţba na Chomutovsku dosáhla velkého rozvoje v druhé polovině minulého století. 

[7] 

V letech 1960 – 1980 byl v Chomutovsko – kadaňské oblasti vybudován největší 

důlní podnik v republice. Důl Merkur, jehoţ historie sahá aţ do doby před první světovou 

válkou a důl Meissner, který byl otevřen koncem války. Byl přejmenován nejprve na důl 
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Šatra, později na důl Libuše a v roce 1958 na důl Nástup. Důl Nástup se v roce 1967 

sloučil s dolem Jana Ţiţky a dostal název Doly Nástup. Sídlo dolů bylo v Tušimicích. 

V roce 1988 se Doly Nástup, staly součástí státního podniku SHD Koncern Most, ze 

kterého byl vyčleněn v roce 1991. [8] 

Výstavba povrchových dolů DNT významně zasáhla do krajiny, do kvality 

ţivotního prostředí, ale také do místních vodohospodářských poměrů. Vodu jako velmi 

vzácnou tekutinu nelze ničím nahradit, je s ní úzce spojena kvalita ţivota.  

Tohoto jsou si všichni pracovníci vědomi a svědomitě se podílejí na hospodaření 

s vodními zdroji a na celkové koncepci odvodnění s výhledem následné revitalizace 

krajiny tak, aby i pro příští generace byl zachován v co největší míře původní ráz krajiny.  

 

3. 2 Vody na DNT  

 

Provozní úsek odvodnění a čistíren vod se zabývá veškerými vodami 

produkovanými na DNT, dále zajišťuje monitoringy a sanace v rámci své působnosti a 

svěřených technologií. 

V rámci čištění vod lze rozdělit vody provozního úseku na DNT následovně: 

- odpadní vody 

- technologické vody 

- důlní vody 

Vody ze sociálních zařízení se čistí na dvou čistírnách v oblasti Tušimic a Libouše. 

V areálu Tušimice jsou dále v provozu tři mikročistírny (vznikly rekonstrukcí bývalých 

septiků). 

Technologické vody vzniklé při čištění vod z mytí manipulační techniky, 

technologických celků drtíren uhlí a lokomotiv se upravují v rámci technologií čistíren, a 

to: recirkulační čistírny mycích vod – RČOV, čistírny mourových oplachů - ČMV a 

čistírny zaolejovaných vod technologické kolejové dopravy ČZV TKD. Tyto čistírny se 

nalézají v Tušimicích. 
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Důlní vody – vody, odváděné z těţebního prostoru DNT v rámci jeho systému 

odvodnění se přivádějí na čistírnu důlních vod ČDV v obci Březno ke svému dočištění 

před vypuštěním do vodoteče Hutná I. [9] 
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4. Provozní náležitosti Čistírny důlních vod Březno 

 

ČDV (Obrázek 1) musí především zajistit odpovídající kvalitu důlních vod před 

jejich vypuštěním do vodoteče Hutná I. Mnoţství vypouštěných vod se předpokládá 

v objemu 2 aţ 2,5 mil. m
3 

za rok a přípustné znečištění pH 6 – 9, NL 30 – 40 mg.l
-1

, Fe 1 – 

1,5 mg.l
-1

, Mg 0,3 – 0,5 mg.l
-1

. 

Surové důlní vody se shromaţďují ve vyrovnávací nádrţi před ČDV, tato má objem 

cca 40 000 m
3
. Odtud jsou čerpány do nádrţe primární sedimentace, a to průtokem 

v rozsahu od 20 do 80 l.s
-1

. Následně gravitačně protékají přes nátokový kanál a po přidání 

chemikálií dále pokračují do aeračních nádrţí, z nichţ přes flokulační komoru jsou 

odváděny do nádrţí sekundární sedimentace a z nich poté do jímky nefiltrované vody. 

Z této jímky v případě, ţe je koncentrace manganu niţší nebo rovna hodnotě cca 0,3 mg.l
-1

, 

přepadají důlní vody gravitačně do akumulační nádrţe vyčištěné vody. V případě, je – li 

koncentrace manganu vyšší neţ 0,3 mg.l
-1

, jsou tyto vody čerpány na pískové filtry. 

Filtrovaná voda gravitačně odtéká do jímky filtrované vody a z ní následně také přepadá do 

akumulačních nádrţí vyčištěné vody. 

Při běţném provozu vyčištěná voda odtéká z akumulační nádrţe prostřednictvím 

odtokové kanalizace přes měrný objekt (Parshallův ţlab P I) buď přímo, nebo přes obecní 

poţární nádrţ do recipientu Hutná. 

Pokud probíhá odstávka ČDV je s ohledem na udrţení vodnosti recipientu, řízeně 

vypouštěna akumulační nádrţ vyčištěné vody průtokem 13 l.s
-1 

přes druhý Parshallův ţlab 

(P II). Vyuţitelný objem této nádrţe je dimenzován na dobu 14 dnů. 
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Obrázek 1 – Pohled na ČDV Březno (zdroj: autorka). 

4.1 Popis objektu, strojů a zařízení ČDV a technologického procesu 

 

4.1.1 Akumulace a vyrovnání průtoku 

 

Vyrovnávací nádrţ (Obrázek 2) je rozdělena na dvě části, severní a jiţní, které 

rozděluje dělící hráz. VN slouţí k akumulaci a vyrovnání přítoku čerpaných důlních vod, 

neţ jsou dále čištěny v ČDV. 

Důlní vody, jeţ se čerpají z Lomu Libouš, tečou přes rozdělovací objekt do jiţní 

(potrubí DN 800) či do severní části (potrubí DN 500) VN. Běţně se pouţívá jiţní část 

nádrţe, severní pouze v případě čištění jiţní nádrţe. 

Dělící hráz VN je vybudována jako zemní těleso s přepouštěním surové důlní vody 

směrem k nátokovému objektu čerpací stanice surové vody (ČSSV). V tělese dělící hráze 

se dále nachází ţelezobetonové zatrubnění původního potoka Hutná pro zajištění 

původního toku potoka Hutná, který by jinak dřívější výstavbou vyrovnávací nádrţe 

zanikl.VN má bezpečnostní přeliv obdélníkového profilu a ústí do potoku Hutná I. 
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Mnoţství vypouštěných vod se měří ultrazvukovým měřícím systémem se snímáním 

hladiny a vyhodnocováním průtoku. 

 

 

 

Obrázek 2 – Vyrovnávací nádrž (zdroj: autorka). 

 

4.1.2. Čerpání surových důlních vod 

 

Odběrný objekt na odtoku z VN umoţňuje odběr ze dna nádrţe nebo z výšky 3,0 m 

nade dnem nádrţe. Na vtoku do tohoto objektu jsou osazeny ručně stírané hrubé česle. 

Za běţného provozu se vyuţívá odběr ze dna, odběr z výšky se pouţije tehdy, 

pokud je třeba sníţit koncentraci NL, které jsou přítomny v surové důlní vodě při jejím 

čerpání v rámci odvodnění. Volbu profilu odběru určuje obsluha ČDV, dle potřeb provozu. 

Čerpací stanice důlních vod je osazena třemi stejnými kalovými čerpadly Warman, 

jeţ mají výkon 3 x 40 l.s
-1 

a jsou spojeny do společného výtlačného potrubí. V provozu 

mohou být max. dvě čerpadla s max. průtočným mnoţstvím 80 l.s
-1

. Hodnoty průtoku se 
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předvolí v řídícím systému v závislosti na aktuálních podmínkách a potřebách provozu. 

V rámci zvoleného průtoku jsou řídícím systémem přiřazeny základní velikosti dávek 

pomocných médií, jako jsou vápenný hydrát či vápenné mléko, manganistan draselný, 

flokulant.  

Surové vody se za běţného provozu čerpají z ČSSV do nádrţe primární 

sedimentace, a pokud je tato mimo provoz čerpají se přímo do nátokového kanálu 

v původní provozní budově mimo nádrţ primární sedimentace. Nastavení směru čerpání se 

provádí v rozdělovací šachtě (RŠ) I. 

 

4.1.3 Primární sedimentace 

 

Je kruhová usazovací a zahušťovací nádrţ (nádrţ primární sedimentace, NPS) se 

stíracím zařízením o vnitřním průměru 25 m. NPS chrání další technologické stupně před 

zanášením nerozpuštěnými látkami NL případným dodatečným dávkováním flokulantu. 

Jako flokulant je zde pouţíván PRAESTOL, typ 2540, avšak lze uţít i jiného přípravku se 

stejnými vlastnostmi. Před pouţitím alternativního přípravku je nutno provést srovnávací 

flokulační testy. Mnoţství hmoty, která se zachytí v NPS (jíl, apod.) v průběhu roku, velmi 

kolísá, závisí to na intenzitě dešťů a mnoţství čerpaných důlních vod. 

Za běţného provozu vody odtékají do dalšího technologického stupně, odsazený 

kal se průběţně odčerpává pomocí vřetenových čerpadel do homogenizačních nádrţí, poté 

je odvodněn na kalolisu a odváţen ke zpracování. 

Z NPS vystupuje důlní voda, která splňuje podmínku průměrné koncentrace NL 

(105 °C) 100 mg.l
-1

. Na nádrţ navazuje čerpání primárního kalu pomocí dvojice 

vřetenových čerpadel „MONO“ pro čerpání odsazeného kalu a souvisejícími potrubními 

trasami a je součástí budovy filtrace a odvodnění kalů. 
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4.1.4 Chemická úprava vody 

 

Tato úprava vody zahrnuje proces úpravy pH dávkováním vápenného mléka, 

proces oxidace v aeračních nádrţích, do kterých se dmychadlem dodává vzduch, 

dávkování roztoku manganistanu, proces flokulace a sekundární sedimentace. 

Před chemickou úpravou se trvale měří hodnota pH vody, teplota a koncentrace 

manganu. Tyto hodnoty se vyuţívají pro hodnocení efektivnosti procesu čištění a 

naměřená hodnota koncentrace manganu je vyuţívána řídícím systémem pro řízení dávky 

manganistanu draselného.  

 

Úprava pH 

Je upravena na průměrnou hodnotu cca 9,0 (regulační meze cca 8,8 – 9,6), tímto se 

splní podmínka pro dostatečně rychlou oxidaci Fe a Mn. Dávkování probíhá v takovém 

mnoţství, aby bylo dosaţeno na odtoku z ČDV pH po sekundární sedimentaci a filtraci cca 

9,0. Vápenné mléko se dávkuje v provozní budově do otevřeného kanálu. Velikost dávky 

je měřena pH metrem a jeho hodnota pro řízení dávky vápna se měří v aerobní nádrţi I.  

 

Proces přípravy a dávkování vápenného mléka (Obrázek 3) 

Pro přípravu vápenného mléka se pouţívá surová důlní voda, jeţ se odebírá 

z čerpací jímky, která je vybudována v provozní budově, v podlaze vedle zemního kanálu, 

s nímţ je propojena. Z jímky je do nádrţí pomocným čerpadlem čerpána surová důlní voda 

průtokem zhruba 2 – 5 l.s
-1

, tato hodnota se nastaví seškrcením na výtlaku pomocí ruční 

armatury a zároveň se dávkuje práškový vápenný hydrát. Přepadem z nádrţí do hlavního 

proudu surové důlní vody odtéká vápenné mléko, jehoţ dávkování se provádí průběţně, 

aby se pH pohybovalo mezi dvěma nastavenými hodnotami. 

Rychlost dávkování se můţe měnit pomocí frekvenčního měniče v rozsahu 30 – 

150 kg.h
-1

, tedy 40 – 120 Hz. 
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Obrázek 3 – Míchání vápenného mléka (zdroj: autorka). 

 

Oxidace 

Oxidace iontů ţeleza a manganu probíhá po úpravě pH vlivem vzdušného kyslíku v 

AEN I, II, oxidace zbytkového Mn vázaného ve formě komplexních sloučenin pomocí 

roztoku manganistanu draselného, tedy oxidačního činidla v AEN III. Úkolem oxidace je 

vysráţet Fe a Mn ve formě nerozpustných sloučenin, které se separují sedimentací. 

AEN (Obrázek 4) jsou navzájem propojeny a osazeny jemnobublinnými aeračními 

elementy. Provzdušňování AEN je v provozu trvale, slouţí k němu dvě dmychadla, která 

se v provozu pravidelně střídají. 
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Před AEN I do nátokového kanálu a do AEN II ústí variantní výtlačná potrubí, 

kterými se případně dávkuje manganistan draselný.  

Provozní zkoušky zkušebního provozu technologie a sledování dokázaly, ţe 

nejoptimálnější je dávkování manganistanu draselného (Obrázek 5) do AEN III. 

 

 

 

Obrázek 4 – Aerační nádrže I – III (zdroj: autorka). 

 

 

 

Obrázek 5 – Dávkování manganistanu draselného (zdroj: autorka). 
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Flokulace a sekundární sedimentace 

Důlní voda po chemické úpravě odtéká a AEN obsahem sraţeniny natéká 

gravitačně do flokulační komory. Flokulační komora (Obrázek 6) má dvě části a v obou 

jsou osazena míchadla.  Do proudu vody je před vstupem do druhé části komory dávkován 

flokulant z flokulační stanice II, a to za pomoci míchadla, které je vybaveno FM 

s moţností ruční regulace otáček (otáčky míchadla ovlivňují velikost vloček kalu, a tím i 

jeho sedimentační vlastnosti). Velikost dávky se nastavila během zkušebního provozu. 

Výkon dávkovacích čerpadel je v závislosti na průtoku řízen podle průtoku, který se zjistí 

na průtokoměru na výtlaku čerpadel surové vody. Koncentrace flokulantu, který je 

dávkován, je 0,05 %. Při zkušebním provozu se zjistilo, ţe výkon regulovaného míchadla 

ve druhé části komory nemusí být omezován, protoţe nedochází k rozbíjení vloček kalu a 

čerpadlo bude nastaveno na plný výkon. 

 

 

 

Obrázek 6 – Flokulační komora (zdroj: autorka). 
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Z flokulační komory gravitačně natéká otevřeným kanálem vzniklá suspenze 

vloček kalu a vody do čtyř paralelně zapojených podélných NSS. Tyto jsou vybaveny 

mostovým shrabováním kalu. Část nátokového kanálu je osazena jemnobublinnými 

aeračními elementy a je napojena na dmychadla, jeţ slouţí k provzdušnění AEN, a to 

proto, aby nedocházelo k sedimentaci jiţ v tomto prostoru. 

Na dně NSS I – IV dochází k oddělení vyvločkovaného kalu sedimentací. Kal se 

průběţně shrabuje do kalového prostoru sedimentačních nádrţí a odčerpává se čerpadly 

Warman do uskladňovací nádrţe sekundárního kalu (UNSK) I, II (Obrázek 7) – zemní 

betonové nádrţe, jeţ jsou umístěny pod kalolis. 

Předčištěná důlní voda ze sedimentačních nádrţí odtéká přes česle, které jsou 

usazeny v odtokovém kanálu z NSS do jímky nefiltrované vody. Pokud má vyhovující 

koncentrace Mn, tak z jímky přepadá do akumulační nádrţe. Pokud koncentrace 

nevyhovují, čerpá se na pískové filtry. 

 

 

 

Obrázek 7 – Sedimentační nádrž sekundárního kalu (zdroj: autorka). 
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4.1.5 Filtrace 

 

Je to poslední stupeň čištění OV a je vyuţíván tehdy, kdyţ koncentrace Mn po 

předchozích stupních čištění překračuje 0,03 mg.l
-1

. Z jímky nefiltrované vody je čerpána 

předčištěná voda na čtyři paralelně propojené filtry, které jsou naplněny zrnitou filtrační 

hmotou. Do proudu vody se dávkuje 3% roztok manganistanu draselného pro zachycení 

ještě nezreagovaných forem manganových dvojmocných iontů.  Dávkování se provádí na 

základě průtoku vody filtry. Vyčištěná důlní voda odtéká z filtrů do jímky filtrované vody 

a z ní přepadá do akumulační nádrţe. 

Technologie filtrace se skládá ze čtyř tlakových filtrů s průměrem 3,6 m, tří 

vertikálních podávacích čerpadel, dvou čerpadel prací vody, jednoho dmychadla, dvou 

kusů zařízení pro přípravu roztoku a dávkování manganistanu draselného, jímky 

nefiltrované vody (JNV), jímky filtrované vody (JFV) a jímky oplachových vod (JOV). 

Z JNV je voda čerpána na filtry, po filtraci odtéká do JFV a z ní přepadá do 

akumulačních nádrţí (AN). Do AN přepadá i tehdy, kdyţ koncentrace Mn vyhovuje a není 

třeba filtrace. JFV je do systému zařazena jako retence pro prací vodu. 

Počet filtrů, které jsou v provozu, je nastavován automaticky podle průtoku vody 

z čistící stanice surových vod. 

V průběhu filtrace dochází k zanášení filtrů, a tím k nárůstu tlakové ztráty. Kdyţ 

znečištění dosáhne určitého stupně, je třeba filtr vyprat. Stupeň zanesení se určuje jako 

poměr tlakové ztráty a okamţitého průtoku (∆p/F). Praní řídí systém automaticky. 

Prací voda je přímo z filtrů zavedena gravitačním potrubím do nátokového ţlabu 

nádrţí sekundární sedimentace. 

Po vyprání je filtr tzv. „zafiltrován“, coţ je proces, kdy se prvních 10 m
3 

filtrované 

vody vrací přes JOV zpět do technologie – vody z JOV jsou čerpány do nátokového ţlabu 

nádrţí sekundární sedimentace. 

Podrobný popis technologie filtrace je zpracován dodavatelem VA TECH Wabag 

formou provozního předpisu. 
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4.1.6 Akumulace a řízené vypouštění vyčištěné důlní vody 

 

AN vyčištěné vody (Obrázek 8) má dvě komory a je provozována při max. hladině 

– za běţného provozu z ní voda odtéká hladinovým přepadem jednotlivých odtokových 

objektů. 

Pokud je odstavena ČDV a není dostatečný průtok vody v toku Hutná I, začne 

obsluha postupné řízené vypouštění AN I, II, kdy se voda vypouští regulovaným průtokem. 

Kolísání průtoku se předpokládá v intervalu 12 – 14 l.s
-1

. Min. provozní výška hladiny 

v nádrţi je přibliţně 5 m a je dána výškou nejniţšího přepadu. 

Na odtokové trase jsou osazeny dva měrné Parshallovy ţlaby s odlišným rozsahem 

– pro měření průtoku 20 – 120 l.s
-1

 při běţném provozu (ţlab P I) a pro měření průtoku při 

řízeném vypouštění, obvykle 12 – 14 l.s
-1

 (ţlab P I) – na základě tohoto průtoku je 

z řídícího systému ovládána příslušná škrtící armatura. 

Proces vypouštění je řízen řídícím systémem. 

 

 

 

Obrázek 8 – Akumulační nádrž vyčištěné vody (zdroj: autorka). 
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4.1.7 Kalové hospodářství 

 

Je umístěno v budově filtrace a strojního odvodnění, s výjimkou kalových polí. 

Zahrnuje kalolis (Obrázek 9), kontejner pro uskladnění a odvoz odvodněného kalu, 

uskladňovací nádrţ sekundárního kalu, dvě homogenizační nádrţe (HN) pro primární i 

sekundární kal a dvě vřetenová čerpadla pro čerpání obou druhů kalů do homogenizačních 

nádrţí – primárního kalu z usazovací nádrţe a sekundárního kalu z uskladňovací nádrţe. 

Jeho součástí jsou i dvě kalová pole s čerpací jímkou kalové vody. 

Kal z nádrţe primární sedimentace (primární kal) se odčerpává přímo do HN, 

z nichţ je v provozu jedna nebo obě dle volby obsluhy. Po naplnění alespoň jedné nádrţe 

se uvede do provozu kalolis. 

Kal z nádrţe sekundární sedimentace (sekundární kal) se čerpá do uskladňovací 

nádrţe kalu, která je umístěna pod halou filtrace a z ní do jedné z HN a poté do kalolisu. 

Soubor uvedených zařízení a čerpací stanice sekundárního kalu slouţí pro 

automatické či mechanické čerpání sekundárního kalu z NSS I – NSS IV do UNSK I, II a 

jeho následné přečerpání do HN I, II a zároveň pro automatické čerpání primárního kalu 

z NPS přímo do HN I, II. 

Alternativně slouţí pro automatické či mechanické čerpání primárního i 

sekundárního kalu na dvě kalová pole, pokud je nelze čerpat do UNSK I, II, resp. HN I, II, 

nebo je mimo provoz kalolis. 
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Obrázek 9 – Kalolis s plachetkami (zdroj: autorka). 

 

Při čerpání kalu na kalová pole (Obrázek 10) odtéká kalová voda do jímky kalové 

vody a dále zpět do technologické linky k dočištění.  

K odvodnění kalu slouţí komorový kalolis 1500 x 1500 mm. Kal se do něj čerpá z 

HN I a II pomocí kalového čerpadla plnícího a plnícího tlakového čerpadla. 

Kalová voda je z kalolisu gravitačně zavedena do potrubí prací vody z filtrace, jeţ 

je zaústěno do nátokového kanálu NSS IV. Úkapy z postranních rýh na odtok filtrátu jsou 

svedeny přímo do UNSK. 

Odvodněný kal se mechanicky shazuje do kontejneru, který je umístěn pod 

kalolisem a odváţen ke zneškodnění. 
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Obrázek 10 – Kalová pole (zdroj: autorka). 

 

4.2 Nakládání s odpady 

 

V procesu čištění se za odpad povaţuje kal, a to primární a sedimentární, které se 

odvodňují na společném kalolisu. Výsledným odpadem je tedy kalový koláč, který 

obsahuje směs obou druhů kalu o sušině 40 – 50 %. 

 

Charakteristika kalů 

 

Primární kal  

Usaditelný podíl NL převáţně anorganického původu, které se transportují 

z prostoru lomu při čerpání důlní vody na čistírnu. Jsou to převáţně jílové minerály 

s menším podílem uhelných částic a písku. 
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Sekundární kal 

Kal z chemických procesů, který vzniká po nadávkování chemikálií do upravované 

důlní vody, oxidaci kontaminantů, jejich vysráţením a sedimentací.  

Odpad má podle Katalogu odpadů, coţ je „příloha č. 1 vyhlášky MŢP č. 381/2001 

Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., katalogové číslo 19 18 14 – Kaly z jiných způsobů 

čištění průmyslových OV neuvedené pod číslem 19 18 13 a patří do kategorie „Ostatní 

odpad“. 

„Ostatní odpad“, je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti klasifikované 

vyhláškou MŢP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Do této 

kategorie se kal zařazuje vzhledem k charakteru a znečištění (důlní vody síranového typu 

s vyšším obsahem manganu a ţeleza) a vzhledem k pouţívaným chemickým látkám 

v technologii čištění. 

Pokud by nastaly okolnosti, na základě kterých by se muselo na odpad pohlíţet jako 

na nebezpečný, zajistí provozovatel čistírny posouzení nebezpečných vlastností odpadu u 

právnické či fyzické osoby pověřené MŢP a dále bude s tímto odpadem nakládat jako 

s nebezpečným. 

S odpadem lze nakládat způsoby: 

1) Vyuţití odpadu při hornické činnosti v lomu – vyuţití např. k terénním úpravám 

v lomu, musí být v souladu s vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. ve znění novely a 

Plánem otvírky a přípravy dobývání. 

2) Uloţení odpadu na skládku v Tušimicích jako „odpad ostatní“ – odpad musí 

splňovat podmínky stanovené vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. pro danou skupinu 

skládek. 

3) Uloţení odpadu na skládku v Tušimicích jako „odpad nebezpečný“ – odpad musí 

splňovat podmínky stanovené vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. pro danou skupinu 

skládek. Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je zakázáno ukládat na 

skládky všech skupin jsou uvedeny v příloze č. 8 vyhlášky. 
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4) Odpad odebírá specializovaná firma, která s ním nakládá v souladu s právními 

předpisy. [11]  

 

4.3 Rozbory vzorků vod z ČDV Březno 

 

Mnoţství zbytkového znečištění ve vypouštěných důlních vodách je na čistírně 

důlních vod sledováno pomocí tzv. bodových vzorků a 24 hodinových slévaných vzorků 

odebíraných automatickými vzorkovači ve stanovených intervalech. Interval je dán plánem 

vzorkování čistíren vod a dalších zařízení podléhajících stanoveným kontrolám svého 

provozu.  

V následujících tabulkách jsem zaznamenala vzorky vod odebírané na ČDV 

Březno. Vzorky jsou seřazeny podle ročních období za roky 2008 a 2009, vzhledem 

k vodoprávnímu rozhodnutí ozn. OŢPaS/1622/1623/1624/03/Sol vydanému dne 

12.05.2003 s limity vypouštěných důlních vod do vodoteče Hutná I pro trvalý provoz 

čistírny důlních vod, ve kterém jsou stanovena přípustná mnoţství zbytkového 

vypouštěného znečištění v následujících ukazatelích: 

 

Přípustné mnoţství vypouštěných důlních vod 2-2,5 mil. m
3 

/ rok, pH 6-9 

hodnota „p“    hodnota „m“ 

NL   30mg/l    40 mg/l 

Fe   1 mg/l    1,5mg/l 

Mn   0,3 mg/l   0,5 mg/l 

 

V úrovni bilančních limitů znečištění: 

NL  50t/rok 

Fe  2,5 t/rok 

Mn  0,8 t/rok 
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jsem se, rozhodla, zaznamenat vzorky důlních vod následovně: 

V tabulkách jsou uvedeny zvlášť směsné (tabulky 1,3,5,7) a bodové vzorky 

(tabulky 2,4,6,8) vzhledem k tomu, ţe kaţdý z těchto způsobů vzorkování svým 

charakterem odpovídá jinak o chodu čistírenského zařízení (bodový odběr s momentálním 

odběrem odtoku, 24 hodinový odběr s odběrem 12 vzorků po dvou hodinovém intervalu, 

při určitém průtočném mnoţství důlních vod včetně špiček a případně dalších omezení) a 

v konečném zpracování vzorků v laboratoři je zatíţen celkovou jinou chybou vzniklou 

způsobem odběru, vzorkovacím zařízením a jeho připraveností, teplotou vody a okolí, 

případně vzorkařem, dopravou a konečně i zpracováním laboratoří, apod.). Grafy jsem 

zpracovala pro daný druh vzorků.  

Grafy (grafy 1 – 6) jsou uvedeny pouze pro informaci a rychlou orientaci, jak 

dochází k odstraňování jednotlivých sledovaných ukazatelů z důlních vod, vzhledem 

k tomu, ţe důlní vody jsou svým charakterem zařazeny mezi tzv. zvláštní vody a jejich 

sloţení není závislé jen na ročním období, ale hlavně také na tom v jakém mnoţství a 

z jaké lokality jsou dopravovány ke svému konečnému dočištění. 

Je zde patrný nárůst nerozpuštěných látek v určitých obdobích, kdy dochází 

k výskytu vysokých sráţek a případně i oblev. Obecně mnoţství a charakter důlních vod 

jsou dány jednak mnoţstvím dešťových vod spadlých a prosáklých do prostoru 

povrchového dolu a případně i mnoţstvím spodních vod prolínajících a čerpaných ze 

stařin. 

Pro celkový rozbor důlních vod čerpaných v prostoru DNT a jak jsou jednotlivé 

sledované ukazatele ovlivňovány transportem a případně mísením v přečerpávacích a 

záchytných jímkách by bylo nutné provést detailnější sledování jednotlivých sekcí systému 

odvodnění Dolu Nástup. Obecně lze říci, ţe ze sledování a z výsledků rozborů hlavních 

jímek Dolu Nástup, jenţ mi byly dány pouze k informativnímu nahlédnutí, vyplynulo, ţe 

mnoţství důlní vody a obsah jednotlivých sledovaných ukazatelů v nich jsou dány 

mnoţstvím sráţek, místní morfologií podloţí a velikostí povodí, které je jednotlivými 

jímkami zpracováváno. 

Dále jsem pro orientaci provedla kontrolu jakosti vypouštěných důlních vod do vod 

povrchových dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. V uvedených poţadavcích na imisní 

standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod je obsah nerozpuštěných 
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látek přípustný do hodnoty 20 mg.l
-1

, je tedy zřejmé, ţe s průměrnou celoroční hodnotou 

6,998 mg.l
-1

 je čištění velmi účinné. U obsahu ţeleza je přípustná hodnota 1 mg.l
-1

, 

účinnost čištění na hodnotu, která je niţší neţ 0,3 mg.l
-1

, je také velmi účinné. Obsah 

manganu je dle tohoto nařízení přípustný do hodnoty 0,3 mg.l
-1

, účinnost čištění na 

průměrnou hodnotu 0,12 mg.l
-1

 také splňuje tuto hodnotu. 

Dle výše uvedených výsledků se zde naskýtá otázka, zda je nutné čistit důlní vody 

s takovouto účinností s ohledem na vodoteč, kam je důlní voda vypouštěna, a na náklady 

spojené s tímto čištěním. V rámci těchto předpokladů vznikl na Dolech Nástup návrh na 

zpracování studie, které jsem se také účastnila. S náplní a výsledky této studie budete 

seznámeni v další části mé práce. 

 

4.3.1 Tabulky hodnot rozboru znečištění na ČDV Březno 

 

Tabulka 1 – Rozbor vody ČDV Březno, Jarní období, směsné vzorky 

 

Datum Jarní 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

11.3.  24 8,14 3040,0 17 38,00 1159 920 492 1,075 0,951 
8.4.  24 7,88 3170,0 19 54,00 2913 2419 1588 2,283 3,951 

6.5.  24 8,12 2990,0 24 23,00 1996 1602 889 0,766 1,307 

Ø  8,047 3066,7 20 38,33 2022,67 1647 989,67 1,37 2,07 

 Výstup  

11.3.  24 8,74 1622 29 5 1321 1065 648 0,3 0,05 
8.4.  24 8,84 2160 19 7 1847 1523 912 0,3 0,117 

6.5.  24 8,53 2190 19 9 1843 1498 792 0,3 0,108 

Ø  8,70 1990,67 22,33 7 1670,33 1362 784 0,3 0,09 

2009 Vstup  

9.3.  24 8,2 2810 16 35 1571 1221 682 1,02 1,342 
7.4.  24 7,9 2740 22 15 2375 1976 1249 0,395 3,065 

4.5.  24 7,9 3240 15 51 2906 2466 1484 0,415 3,41 

Ø  8 2930 17,67 33,67 2284 1887,67 1138,33 0,61 2,61 

 Výstup  

9.3.  24 8,9 2100 16 6 1563 1258 795 0,3 0,096 
7.4.  24 8,6 2350 14 9 1949 1615 1036 0,3 0,053 

4.5.  24 8,6 2800 12 8 2495 2078 1381 0,3 0,066 

Ø   8,7 2416,67 14 7,67 2002,33 1650,33 1070,67 0,3 0,0717 
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Tabulka 2 – Rozbor vody ČDV Březno, Jarní období, bodové vzorky. 

 

Datum Jarní 

období 

pH El. kond. 

Kond. 

CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

3.3.   7,97       1,69 1,424 
18.3.   7,79       2,648 4,626 

28.3.   8,1       0,829 0,733 

15.4.   7,76       3,109 5,282 

28.4.   7,87       2,049 0,946 

19.5.   7,75       1,129 2,615 

Ø  7,87       1,91 2,60 

 Výstup  

3.3.   8,73       0,3 0,05 
18.3.   8,84       0,3 0,05 

28.3.   8,86       0,3 0,087 

15.4.   8,82       0,3 0,122 

28.4.   8,85       0,3 0,099 

19.5.   8,77       0,3 0,084 

Ø  8,81       0,3 0,08 

2009 Vstup  

17.3.   8,2       0,847 1,219 
27.3.   8       0,656 3,001 

14.4.   8       0,588 2,523 

27.4.   8,1       0,992 3,366 

18.5.   8,04       0,528 4,294 

Ø  8,07       0,72 2,88 

 Výstup  

17.3.   8,9       0,3 0,08 
27.3.   8,7       0,3 0,081 

14.4.   8,8       0,3 0,05 

27.4.   8,5       0,3 0,067 

18.5.   8,55       0,3 0,05 

Ø   8,69       0,3 0,07 
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Tabulka 3 – Rozbor vody ČDV Březno, Letní období, směsné vzorky. 

 

Datum Letní 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup          

10.6.  24 7,59 3300 23 41 3011 2631 1828 0,3 1,582 
28.7.  24 7,95 2970 27 56 3112 2868 1758 0,671 4,064 

19.8.  24 8,36 2530 10 8 2719 2377 1566 0,797 5,311 

Ø  7,97 2933,33 20 35,00 2947,33 2625,33 1717,33 0,59 3,65 

 Výstup          

10.6.  24 8,25 2890 15 2 2486 2147 1442 0,3 0,05 
28.7.  24 8,36 3160 18 4 2938 2560 1725 0,3 0,08 

19.8.  24 8,32 3060 15 11 2646 2341 1648 0,3 0,05 

Ø   8,31 3036,67 16 5,67 2690 2349,33 1605 0,3 0,06 

2009 Vstup          

9.6.  24 7,5 2530 24 13 2004 1680 1052 0,3 3,422 
7.7.  24 7,2 2180 16 24 1971 1695 881 0,497 4,903 

18.8.  24 8,3 3560 22 29 3289 2849 1961 0,3 8,024 

Ø  7,67 2756,67 20,67 22,00 2421,33 2074,67 1298,00 0,37 5,45 

 Výstup          

9.6.  24 8,1 2770 26 14 2365 2014 1339 0,3 0,068 
7.7.  24 7,9 2470 15 10 2032 1747 1072 0,3 0,056 

18.8.  24 8,3 3400 9 19 3097 2696 1823 0,3 0,05 

Ø   8,1 2880 16,67 14,33 2498 2152,33 1411,33 0,3 0,06 

 

Tabulka 4 – Rozbor vody ČDV Březno, Letní období, bodové vzorky. 

 

Datum Letní 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup          

24.6.   7,9       1,354 1,013 
21.7.   7,83       0,3 3,337 

12.8.   7,61       0,311 5,266 

Ø  7,78       0,66 3,21 

 Výstup          

24.6.   8,39   10    0,3 0,1 
21.7.   8,62   7    0,3 0,11 

12.8.   8,49   2    0,3 0,05 

Ø      6,33    0,3 0,09 

2009 Vstup          

23.6.   7,9       0,3 3,706 
20.7.   6,9       0,456 5,24 

11.8.   6,9       1,019 8,726 

Ø  7,23       0,59 5,89 

 Výstup          

23.6.   8,6   5    0,3 0,05 
20.7.   8,8   4    0,3 0,05 

11.8.   8,5   2    0,3 0,072 

Ø   8,63   3,67    0,3 0,06 
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Tabulka 5 – Rozbor vody ČDV Březno, Podzimní období, směsné vzorky. 

 

Datum Podzim. 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

9.9.  24 7,33 2930 12 25 2247 1934 1361 0,3 4,506 
7.10.  24 7,72 3050 9 22 2501 2135 1513 0,809 3,659 

4.11.  24 7,8 3620 15 12 2483 2133 1387 0,3 3,787 

Ø  7,62 3200 12 19,67 2410,33 2067,33 1420,33 0,47 3,98 

 Výstup          

9.9.  24 8,26 2770 11 11 2786 2456 1560 0,3 0,05 
7.10.  24 8,5 2650 11 6 2330 2057 1115 0,3 0,071 

4.11.  24 8,38 3390 11 7 2341 2025 1463 0,3 0,173 

Ø  8,38 2936,67 11 8 2485,67 2179,33 1379,33 0,30 0,10 

2009 Vstup          

8.9.  24 8,5 2420 48 33 2057 1668 1160 0,3 1,806 
6.10.  24 8,3 3620 22 12 2964 2568 1724 0,3 4,146 

3.11.  24 7,9 2830 18 43 2413 2046 1331 1,5 2,72 

Ø  8,23 2956,67 29,33 29,33 2478 2094 1405 0,7 2,89 

 Výstup          

8.9.  24 8,8 3640 8 2 3224 2775 1215 0,3 0,125 
6.10.  24 7,6 3490 18 10 2994 2671 1821 0,3 0,092 

3.11.  24 8,4 2940 7 7 2504 2144 1488 0,3 0,26 

Ø  8,27 3356,67 11 6,33 2907,33 2530 1508 0,30 0,16 

 

Tabulka 6 – Rozbor vody ČDV Březno, Podzimní období, bodové vzorky. 

 

Datum Podzim. 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

26.9.   7,53       1,466 3,905 
24.10.   7,28       2,299 3,668 

21.11.   7,6       1,659 4,491 

Ø   7,47       1,81 4,02 

 Výstup          

26.9.   8,82   10    0,3 0,056 
24.10.   8,83   6    0,3 0,109 

21.11.   8,58   9    0,3 0,061 

Ø   8,74   8,33    0,30 0,08 
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Tabulka 7 – Rozbor vody ČDV Březno, Zimní období, směsné vzorky. 

 

Datum Zimní 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 550 SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

7.1.  24 7,92 2010 89 160 1657 1409 729 5,461 1,664 
5.2.  24 8,09 1810 20 26 1475 1173 626 1,099 1,367 

8.12.  24 7,3 2840 13 9 2527 2177 1467 1,545 4,886 

Ø  7,77 2220 40,67 65 1886,33 1586,33 940,67 2,70 2,64 

 Výstup          

7.1.  24 8,97 3030 16 5 1885 1587 957 0,3 0,098 
5.2.  24 8,95 3450 15 2 1540 1244 696 0,3 0,057 

8.12.  24 8,4 2800 13 13 2698 2301 1471 0,3 0,162 

Ø  8,77 3093,33 14,67 6,67 2041 1710,67 1041,33 0,3 0,11 

2009 Vstup          

26.1.  24 7,3 3050 13 64 1490 1248 831 6,062 2,211 
2.2.  24 8,1 3110 13 21 2784 2414 1622 2,675 3,802 

15.12.  24 7,8 3010 18 19 2585 2238 1346 0,66 4,33 

Ø  7,73 3056,67 14,67 34,67 2286,33 1966,67 1266,33 3,132 3,45 

 Výstup  

26.1.  24 8,8 3400 6 6 1957 1679 1096 0,3 0,194 
2.2.  24 8,8 2350 14 2 1644 1368 973 0,3 0,137 

15.12.  24 8,4 2760 17 12 2399 2125 1311 0,3 0,5 

Ø  8,67 2836,67 12,33 6,67 2000 1724 1126,67 0,3 0,28 

 

Tabulka 8 – Rozbor vody ČDV Březno, Zimní období, bodové vzorky. 

 

Datum Zimní 

období 

pH El. kond. CHSKcr NL RL 105 RL 

550 

SO4
2-

 Fe Mn 
 µS/cm mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2008 Vstup  

11.2.          1,089 1,075 
19.2.   8,07       1,688 2,588 

27.2.   7,91       2,182 3,383 

Ø  7,99       1,65 2,35 

 Výstup  

11.2.   8,93   7    0,3 0,054 
19.2.   8,67   8    0,3 0,082 

27.2.   8,92   8    0,3 0,063 

Ø  8,84   7,67    0,3 0,07 

2009 Vstup  

5.1.   7,7       12,529 3,969 
12.1.   7,5       3,428 2,997 

22.1.   7,04       8,363 3,198 

17.2.   7,5       30,353 2,69 

26.2.   7,4       5,361 1,943 

Ø  7,43       12,01 2,96 

 Výstup  

5.1.   8,9   7    0,3 0,191 
12.1.   8,9   6    0,3 0,074 

22.1.   8,83   2    0,3 0,163 

17.2.   8,7   2    0,3 0,128 

26.2.   8,8   3    0,3 0,108 

Ø  8,83   4    0,3 0,13 
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Graf 1 – Obsah nerozpuštěných látek, směsné vzorky 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Obsah nerozpuštěných látek, bodové vzorky 
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Graf 3 – Obsah železa, směsné vzorky, směsné vzorky 

 

 

 

 

 

Graf 4 – Obsah železa, bodové vzorky 
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Graf 5 – Obsah manganu, směsné vzorky 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 – Obsah manganu, bodové vzorky 
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5. Návrh optimalizace Čistírny důlních vod Březno 

 

V rámci mého působení na dole Nástup jsem se zúčastnila prací na studii 

probíhající na ČDV Březno se zaměřením na optimalizaci provozu této čistírny, jako 

koncového článku, v závislosti na celkovém systému odvodnění DNT. 

Dosavadní provoz ČDV poukázal na dílčí technologické problémy, které ovlivňují 

mnoţství vyčištěných důlních vod vlivem nutných revizních technologických odstávek a 

případně jiných odstávek provozu vzniklých vlivem ostatních provozních činností v rámci 

údrţby systému s ohledem na jakost vypouštěných důlních vod. 

 Zpracovaná studie optimalizace, jejíţ součástí je i následné posouzení vodoteče 

ukazuje na moţné směry a vylepšení celkového provozu ČDV a systému odvodnění tak, 

aby došlo k minimalizaci vypouštění nečištěných důlních vod do vodoteče. 

V mé práci budu dále rozebírat jen části, které se přímo týkají ČDV a následné 

vodoteče, kde jsem se účastnila odebírání vzorků vod pro sledování jakosti vypouštěných 

důlních vod. 

 

 

Obrázek 11 – 3D dispozice ČDV Březno – návrh optimalizace. (zdroj: archiv SD a.s.) 
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5.1 Kapacita ČDV 

 

V současné době je ČDV navrţena na průměrnou kapacitu 60 l.s
-1

 (maximální je 80 

l.s
-1

). Technologická linka sestává z vyrovnávací nádrţe, která důlní vodu akumuluje a 

vyrovnává průtok, nádrţe primární sedimentace části, kde dochází k chemické úpravě 

důlní vody, z aeračních nádrţí a nádrţí sekundární sedimentaci. Pokud takto předčištěná a 

odsazená voda nevyhovuje stanoveným ukazatelům, dále prochází filtrací a přes 

akumulační nádrţe vyčištěné vody odtéká do recipientu Hutná. Popisem technologií na 

ČDV jsem se podrobně zabývala v předchozí části práce. 

Při zvýšeném výskytu sráţek, můţe dojít k vyčerpání retenční kapacity vyrovnávací 

nádrţe ČDV, i akumulační nádrţe v prostoru Libouš – jih, a tedy můţe dojít k přepadu 

nečištěných důlních vod do recipientu Hutná. 

Sníţení mnoţství přepadající nečištěné důlní vody, tedy zvýšení kapacity čistírny 

je, při stávající limitní hodnotě pro mangan, moţné jen dostavbou další jednotky filtrace 

s příslušenstvím, coţ představuje vysokou investici a výrazné zvýšení provozních nákladů, 

neboť provoz filtrů je značně energeticky náročný. Provoz tlakových filtrů probíhá jen pro 

sníţení koncentrace Mn, a to z hodnoty, kterou důlní voda vykazuje za NSS na stanovenou 

hodnotu, další ukazatele, např. Fe a SO4
2-

 se filtrací jiţ nemění. 

Jak vyšlo ze zpracování dat ukládaných v provozním sledování na ČDV Březno, 

které byly poskytnuty jako podklad pro studii a jeţ mi byly dány k nahlédnutí, tak po 

většinu roku se v JNV, kde se monitoruje obsah Mn, jakost vyčištěné důlní vody pohybuje 

kolem hodnoty 0,5 mg.l
-1

. 

NSS I aţ NSS IV mají pro trvalý průtok kapacitu 80 l.s
-1

 a lze dosáhnout 

maximálního průtoku aţ 100 l.s
-1

. Můţeme předpokládat, ţe sníţením limitních hodnot pro 

Mn dojde ke zvýšení kapacity ČDV. 

V rámci studie a dílčích kontrolních schůzek se zpracovatelem byl zadán úkol ke 

zpracování posouzení vlivu sníţení limitních ukazatelů u ukazatele Mn. Zpracovatel navrhl 

následující parametry, které se měly potvrdit či případně vyvrátit sledováním vodoteče, 

kam je důlní voda po svém vyčištění vypouštěna.  
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Po zmírnění limitních ukazatelů z hodnot „p“ 0,3 mg.l
-1

 a „m“ 0,5 mg.l
-1

 na 

hodnoty „p“ 0,5 mg.l
-1

 a „m“ 1,0 mg.l
-1

 došlo ke sledování, zda klesne podíl důlních vod, 

které odtékají do vodního recipientu Hutná, a to bez čištění přepadem z vyrovnávací 

nádrţe. Dále, zda v celoroční bilanci vypouštěného zbytkového znečištění nedojde 

k negativnímu ovlivnění toku Hutná a následně toku Ohře.  

Z dlouhodobého sledování koncentrace Mn v surové důlní vodě, ve vyčištěné důlní 

vodě za nádrţemi sekundární sedimentace, tedy před filtrací a ve vyčištěné důlní vodě za 

filtrací vyplývá, ţe při aplikaci limitních ukazatelů pro Mn „p“ 0,5 mg.l
-1

 a „m“ 1,0 mg.l
-1

 

není nutné podíl důlních vod čerpat přes stupeň filtrace, jde průměrně o desítky procent, 

v letních měsících aţ o 100 %. Technologický uzel filtrace je článkem v hydraulické 

propustnosti čistírny, průměrná hydraulická kapacity je nyní 60 l.s
-1

 Této kapacity je 

dosaţeno, jelikoţ dochází k odstavení jednoho filtru, z důvodu potřeby jejich cyklického 

praní, maximální kapacita je 80 l.s
-1

. 

V rámci zpracování studie bylo nutné sledovat provoz dílčích technologických 

celků ČDV Březno za normálního stavu i za stavu sníţených limitů. Pro tuto moţnost 

došlo k poţádání o dočasné rozhodnutí pro vypouštění důlních vod s vyšší koncentrací Mn, 

aby mohlo dojít k posouzení míry ovlivnění recipientu srovnáním provozu ČDV podle 

jakosti vypouštěných důlních vod ve dvou obdobích.  Správce toku k tomuto kroku vydal 

souhlasné rozhodnutí. 

Na základě doloţených výsledků vyhodnocení dlouhodobého sledování recipientu 

vydal správce toku kladné vyjádření, které bude pouţito k ţádosti o trvalou úpravu 

limitních ukazatelů pro Mn, a to „p“ 0,5 mg.l
-1

 a „m“ 1,0 mg.l
-1

, a tím následně dojde ke 

zvýšení výkonu ČDV. 

 

5.2 Sledování recipientu Hutná 

 

Důleţitou částí studie, která má podpořit sníţení limitů Mn pro čištěné důlní vody a 

tím navýšit výkon ČDV bylo sledování toku Hutná (tabulka 10) a jeho ovlivnění v rámci 

změny vypouštěných limitů v hodnotě Mn. 
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Kanalizace, která odvádí do toku vyčištěnou důlní vodu, je do něj zaústěna 

v blízkosti vyrovnávací nádrţe. 

Recipient Hutná se u obce Tvršice vlévá do toku Ohře. Pro posouzení vlivu změny 

jakosti důlní vody v ukazateli Mn bylo zvoleno 7 kontrolních profilů, kde jsem se účastnila 

odběru vzorků pro sledování jakosti. Vzorky byly odebírány po sledované období jako 2h 

slévané vzorky, tedy vzorky získané slitím 8 stejných objemů dílčích vzorků odebraných 

po 15 ti minutách. Kontrolní profily konzultované se správcem toku pro odběr vzorků byly 

vybrány takto: 

1 – odtok z ČDV  

2 – Hutná nad výpustí z ČDV 

3 – Hutná pod výpustí z ČDV 

4 – Hutná Hořetice 

5 – Hutná Ţíţelice 

6 – Hutná Staňkovice 

7 – Ohře Tvršice 

 

Odběry se prováděly ve dvou obdobích, kaţdé období trvalo jeden měsíc. V prvním 

období v měsíci říjnu 2009 za standardního provozu ČDV, kdy se dodrţovaly původní 

limitní hodnoty Mn, ve druhém období v měsíci listopadu za provozu s omezenou filtrací 

při vyšší koncentraci Mn ve vyčištěné důlní vodě. V kaţdém profilu bylo odebráno 5 

vzorků a interval mezi odběry byl 1 týden. 

 Nezávisle na tomto vzorkování, které bylo prováděno zpracovatelem studie, jsem 

provedla kaţdý měsíc pod dohledem odpovědného vzorkaře DNT vzorkování na stejných 

kontrolních profilech a za totoţného provozu ČDV a ve stejnou dobu odebírání vzorků 

zpracovatelem studie, jednalo se o stejný směsný vzorek 2 hodinový získaný slitím 8 

dílčích objemů po 15 ti minutách. 

 Vzorky byly odebírány do PE a skleněných vzorkovnic, které jsme vyzvedli 

v laboratoři. Dílčí vzorky před jejich slitím byly odebírány PE odběrákem a případně 

nádobou o stanoveném objemu a nality do vzorkovací nádoby – plastového kanystru 
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s označením odběrného profilu. Z tohoto kanystru byl po zamíchání objemu teprve 

odebrán poţadovaný směsný vzorek, který se odevzdal v laboratoři ke zpracování. 

U těchto vzorků jsem se dále účastnila jejich zpracování v laboratoři DNT, kam byly 

vzorky dodány k nezávislému zpracování. 

 

Tabulka 9 – Sledování koncentrace znečištění toku Hutná – vlastní vzorkování 

 

Standartní provoz ČDV -  22.10.2009 
Provoz ČDV s omezenou filtrací - 

26.11.2009 

Kontrolní 

profil 

 
Hodnota mg/l 

 
Hodnota mg/l 

pH Mn Fe SO4
2- 

RL 

105 

RL 

550 
Cl

 -
 pH Mn Fe SO4

2- 
RL 

105 

RL 

550 
Cl

 -
 

Odtok z 

ČDV 
7,8 0,223 <0,3 941 1806 1545 39,7 9,00 0,24 <0,3 1480 3831 2548 39,7 

Hutná nad 

výpustí 
6,2 4,877 5,725 1712 2320 1988 97,9 4,9 6,9 20,64 2056 3132 2689 48,5 

Hutná pod 

výpustí 
7,6 0,232 <0,3 975 1787 1541 39 9,00 0,25 <0,3 1294 2687 2320 39,1 

Hutná 

Hořetice 
7,5 0,151 <0,3 844 1578 1327 42,5 7,5 0,34 <0,3 1147 2915 2452 43,8 

Hutná 

Ţíţelice 
8,0 <0,05 <0,3 852 1613 1347 48,2 8,3 0,12 <0,3 863 2526 2118 48,5 

Hutná 

Staňkovice 
6,4 0,06 <0,3 782 1568 1381 49,6 7,6 0,12 <0,3 990 2460 1826 51,9 

Ohře 

Tvršice        
8,1 0,09 <0,3 577 1531 1243 27,6 

Ø 7,25 0,93 1,20 1017,7 1778,7 1521,5 52,8 7,8 1,2 3,7 1201 2726 2170,9 42,7 
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Tabulka 10 – Sledování koncentrace znečištění toku Hutná v rámci studie 

 

Standartní provoz ČDV - 2009 Provoz ČDV s omezenou filtrací - 2009 

Kontrolní 

profil 

Datum 

odběru 

Hodnota mg/l Datum 

odběru 

Hodnota mg/l 

Mn Fe Sírany RL * RL** Mn Fe Sírany RL * RL** 

Odtok          

z         

ČDV 

24.9. 0,174 0,05 1500 2190 N 5.11. 0,174 0,05 1500 2190 N 

1.10. 0,277 0,002 1700 2720 N 12.11. 0,277 0,002 1700 2720 N 

8.10. 0,175 0,171 1300 2350 N 19.11. 0,175 0,171 1300 2350 N 

15.10. 0,185 0,045 1600 2270 N 26.11. 0,185 0,045 1600 2270 N 

22.10. 0,176 0,034 960 1550 N 22.10. 0,176 0,034 960 1550 N 

Ø 
 

0,197 0,061 1412 2216 
  

0,197 0,061 1412 2216 
 

Hutná    

nad  

výpustí 

24.9. 6,830 20,52 1900 2580 N 24.9. 6,830 20,52 1900 2580 N 

1.10. 6,970 28,96 1900 2600 N 1.10. 6,970 28,96 1900 2600 N 

8.10. 7,190 30,10 1600 2460 N 8.10. 7,190 30,10 1600 2460 N 

15.10. 7,190 20,80 2000 2570 N 15.10. 7,190 20,80 2000 2570 N 

22.10. 3,720 4,818 1300 1950 N 22.10. 3,720 4,818 1300 1950 N 

Ø 
 

6,380 21,040 1740 2432 
  

6,380 21,040 1740 2432 
 

Hutná    

pod 

výpustí 

24.9. 0,091 0,202 1500 783 N 24.9. 0,091 0,202 1500 783 N 

1.10. 0,132 0,197 1800 2710 N 1.10. 0,132 0,197 1800 2710 N 

8.10. 0,175 0,271 1400 2320 N 8.10. 0,175 0,271 1400 2320 N 

15.10. 0,273 0,233 1700 2260 N 15.10. 0,273 0,233 1700 2260 N 

22.10. 0,194 0,076 980 1540 N 22.10. 0,194 0,076 980 1540 N 

Ø 
 

0,173 0,196 1476 1923 
  

0,173 0,196 1476 1923 
 

Hutná -     

Hořetice 

24.9. 0,245 N 1000 N N 24.9. 0,245 N 1000 N N 

1.10. 0,221 N 1200 N N 1.10. 0,221 N 1200 N N 

8.10. 0,211 N 1300 N N 8.10. 0,211 N 1300 N N 

15.10. 0,185 N 1300 N N 15.10. 0,185 N 1300 N N 

22.10. 0,141 N 870 N N 22.10. 0,141 N 870 N N 

Ø 
 

0,201 
 

1134 
   

0,201 
 

1134 
  

Hutná -

Ţíţelice 

24.9. 0,033 N 960 N N 24.9. 0,033 N 960 N N 

1.10. 0,031 N 1200 N N 1.10. 0,031 N 1200 N N 

8.10. 0,034 N 1700 N N 8.10. 0,034 N 1700 N N 

15.10. 0,033 N 1200 N N 15.10. 0,033 N 1200 N N 

22.10. 0,065 N 890 N N 22.10. 0,065 N 890 N N 

Ø 
 

0,039 
 

1190 
   

0,039 
 

1190 
  

Hutná - 

Staňkovi 

-ce 

24.9. 0,105 0,157 900 1520 240 24.9. 0,105 0,157 900 1520 240 

1.10. 0,139 0,124 1000 1700 N 1.10. 0,139 0,124 1000 1700 N 

8.10. 0,083 0,077 1000 1640 281 8.10. 0,083 0,077 1000 1640 281 

15.10. 0,079 0,100 990 1460 280 15.10. 0,079 0,100 990 1460 280 

22.10. 0,075 0,140 850 1300 230 22.10. 0,075 0,140 850 1300 230 

Ø 
 

0,096 0,120 948 1524 258 
 

0,096 0,120 948 1524 258 

Ohře - 

Tvršice 

24.9. 0,097 0,101 81 260 N 24.9. 0,097 0,101 81 260 N 

1.10. 0,109 0,089 130 239 N 1.10. 0,109 0,089 130 239 N 

8.10. 0,270 0,270 110 247 N 8.10. 0,270 0,270 110 247 N 

15.10. 0,492 0,260 110 249 N 15.10. 0,492 0,260 110 249 N 

22.10. 0,290 0,373 100 282 N 22.10. 0,290 0,373 100 282 N 

Ø 
 

0,252 0,219 106 255 
  

0,252 0,219 106 255 
 

* Rozpuštěné látky ţíhané při 550°C 

      **Rozpuštěné látky - ztráta ţíháním 
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Zhodnocení odběrných profilů  

 

Odtok z ČDV  

Při ohledání výpustného profilu – hodnoty odpovídají nastavenému provozního 

reţimu. 

 

Hutná nad výpustí  

V tomto profilu má recipient téměř nulový průtok, protoţe původní tok Hutná byl 

důlní činností přerušen a odtok z ČDV je prvním větším zdrojem vod do této vodoteče, 

vysoké koncentrace Mn v tomto profilu jsou důsledkem jeho vyluhování z podloţí. 

 

Hutná Hořetice, Ţíţelice, Staňkovice  

Zpracováním odebraných vzorků vod na těchto profilech bylo zjištěno, ţe 

koncentrace Mn klesají úměrně vzdálenosti od místa vypouštění, od profilu „Hutná 

Staňkovice“ jiţ není patrné ovlivnění recipientu zvýšenou koncentrací na odtoku z ČDV. 

V profilu „Hutná Ţíţelice“ je koncentrace Mn zvýšena jen o necelou desetinu  mg.l
-1

 oproti 

srovnávacímu období. U ostatních sledovaných ukazatelů, např. Fe, SO4
2-

 jiţ nelze mezi 

oběma reţimy ČDV vysledovat ţádnou závislost. Je tedy zřejmé, ţe mírné sníţení 

limitních ukazatelů pro Mn a provoz ČDV s omezeným stupněm filtrace nemá na 

koncentraci dalších ukazatelů ţádný vliv. 

 

5.3 Úpravy technologických uzlů ČDV 

 

V rámci studie, na ţádost investora, byly dány návrhy na dílčí úpravy 

„problémových technologických uzlů“ Bylo stanoveno, ţe lze dosáhnout hydraulické 

průchodnosti aţ 100 l.s
-1

 . Dílčí úpravy byly na jednotlivých jednáních blíţe konzultovány 

a objasněny. Stručně úvodem lze říci, ţe úpravy spočívají ve zvýšení kapacity 

propojovacího kanálu mezi NPS a aeračními nádrţemi. 
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Ke zvýšení kapacity NSS dojde rovnoměrným rozdělením nátoku do těchto nádrţí 

a úpravou odtoku prací vody z filtrů, který v současné době způsobuje nerovnoměrné 

zatěţování NSS. 

Dalším přínosem pro zvýšení hydraulické průchodnosti jsou navrţené změny na 

úseku kalového hospodářství a dále je v rámci studie navrţena moţnost vyuţití 

karbidového vápna pro eventuální sníţení provozních nákladů pro úpravu pH čištěných 

důlních vod.  

Toto jsou technické úpravy technologických celků uvnitř ČDV bez vlivu na kvalitu 

odtoku důlní vody do recipientu.  

5.3.1 Úprava odtoku prací vody z filtrů 

 

Prací voda je ve stávajícím systému zaústěna do NSS IV a dochází tedy 

k přetěţování této nádrţe při praní filtrů. Navrţené úpravy by měly omezit toto 

přetěţování. Je zde moţno aplikovat dva způsoby moţného řešení. 

 

Řešení I 

První řešení vychází z předpokladu, ţe prací vody jsou znečištěny pouze kalem, 

který lze odstranit sedimentací. 

Prací vody se svedou do nových dosazovacích nádrţí vedle objektu směrem ke 

kalovým polím, nádrţe jsou vybaveny odpouštěním čisté vody po odsazení kalu v několika 

úrovních nad sebou. Nádrţe pracují periodicky, jedna se plní, ve druhé probíhá 

sedimentace. Vyčištěná voda se pomocí odtokových profilů automaticky odpustí do 

kanálu, který ji odvede mimo ČDV. Odsazený kal je odčerpán na kalová pole. 

 Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, ţe se prací vody nepodílejí na hydraulickém 

zatíţení čistírny. 

 Nevýhodou je, ţe by se jednalo o vypouštění dalšího druhu odpadních vod do toku, 

vznikla by povinnost získat příslušné vodoprávní povolení. Byla by také sloţitější obsluha. 
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Řešení II 

 Odpadní prací vody se svedou před nátok do NSS prostřednictvím nově 

vytvořeného potrubního mostu. Armaturní uzel na jednotlivých filtrech je přemístěn do 

maximální moţné výšky, aby po přerušení praní došlo ke gravitačnímu vyprázdnění 

odtokového potrubí. 

 Výhodou oproti prvnímu řešení jsou niţší investiční náklady a nedojde ke změně 

obsluhy. 

 Nevýhodou je omezení průjezdnosti komunikace mezi provozní budovou a NSS a 

mírné omezení kapacity ČDV vracenou prací vodou. 

 

5.3.2 Úprava nádrží sekundární sedimentace 

 

Rozdělení nátoku do NSS I aţ NSS II 

Při čištění ČDV a při provádění servisních prací dochází k omezení kapacity ČDV, 

neboť nyní nelze odstavit jednotlivé nádrţe, a ostatní udrţet v provozu. Navrţené řešení 

tento problém eliminuje. V rámci studie byly navrţeny  tři moţnosti řešení. 

 

Řešení I – Vyuţití stávajícího kanálu a jeho podélné rozdělení pomocí vestavby. 

Rozdělení nátoku do čtyř usazovacích nádrţí je vytvořeno podélným rozdělením 

aeračních prostorů ocelovou vestavbou a zvednutí dna v části nátoku, která navazuje na 

kanál do výše jeho dna. Ve stěnách nádrţí se vytvoří nové průchody ve výši nového nátoku  

a stávající budou zaslepeny. V ocelových vestavbách bude na středu nádrţí vytvořen vţdy 

jeden otvor, na který bude ze strany aerací osazeno hradítko, pro potřeby uzavření 

jednotlivých nádrţí. Nově osazená hradítka (4 ks) budou osazena regulačními 

servopohony. Stávající aerační prvky budou v horní – kotvící části prodlouţeny tak, aby 

vstupovaly do nově vytvořené části pro aeraci. Přívody a rozvody vzduchu zůstanou stejné, 

pouze se prodlouţí dle upravené konstrukce aeračních prvků. 

 

Řešení II – Vybudování rozdělovacího kanálu před čerpací stanicí kalu a následné 

dopojení pomocí kanálů do jednotlivých sedimentačních nádrţí. 
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Řešení III – Realizace rozdělovacího kanálu tak, aby procházel vnitřním prostorem 

budovy čerpací stanice kalu. 

U řešení II a III dochází k prodlouţení trasy nátoku směsi kalu a vody z flokulační 

komory, lze tedy předpokládat vznik problémů s rychlým zanášením kanálu, zejména u 

řešení II. U řešení III je technicky sloţité řešení elektroinstalace, tedy i vyšší investiční 

náklady. Jediné moţné je tedy řešení I. 

 

Úprava odtoku z NSS I aţ NSS II 

Aby bylo moţné automaticky regulovat rovnoměrné rozdělení toku vody mezi 

jednotlivé nádrţe, je nutné upravit odtok. Bez úpravy odtoku z nádrţí, by rozdělení proudu 

vody mezi jednotlivé nádrţe nebylo rovnoměrné. 

Byl dán studií návrh, aby v odtokových částech jednotlivých nádrţí byly 

probourány nové odtoky pro kaţdou nádrţ samostatně a stávající průchody mezi nádrţemi 

zaslepeny. V přímé části kanálu bezprostředně za jednotlivými nádrţemi tyto nádrţe osadit 

Venturiho měrnými ţlaby se snímacím zařízením (ultrazvuk) pro kontinuální měření 

mnoţství odtékající vody. Do řídicího systému bude doplněn algoritmus pro ovládání nově 

osazených hradítek na nátoku do jednotlivých NSS na základě kontinuálně měřeného 

průtoku na odtoku z těchto nádrţí. 

V komunikaci za nádrţemi se vytvoří kanály pro odtok vod z jednotlivých nádrţí a 

ty budou svedeny do stávajícího kanálu za budovou filtrace. 

 Zároveň s tím dojde k nahrazení stávajícího trubního vedení pod komunikací, které 

se při dlouhodobém provozu ukázalo jako problematické z hlediska čištění.  

 

5.3.3 Využití odpadového karbidového vápna 

 

Odpadní vápno z výroby karbidu vápenatého lze nakupovat tak, aby výsledné 

náklady byly oproti nákupu práškového vápenného hydrátu aţ o 50% niţší. Aby byla 

moţnost toto vápno pouţívat na zdejší ČDV je třeba vybudovat sklad karbidového vápna a 

propojit jej se stávajícím systémem dávkování vápna. 
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 Za budovou dávkování vápna je moţné v zemi na zásobu vápenného hydrátu 

vytvořit míchací nádrţ o objemu cca 130 m
3
, osazenou čerpadly pro načerpání hydrátu pro 

denní spotřebu uvnitř objektu vápenného hospodářství. Nadzemní část nádrţe, čerpadla a 

potrubí aţ k budově musí být tepelně izolována. Uvnitř objektu stávajícího vápenného 

hospodářství by poté nově vznikly dvě nádrţe pro denní potřebu o objemu cca 28 m
3
, které 

by se plnily z venkovních nádrţí. 

 

5.3.4 Kalové hospodářství 

 

Mezideponie kalu 

 Z provozních zkušeností vyplynula potřeba mezideponie odvodněného kalu, která 

v rámci rekonstrukce provedena nebyla. Provoz ukázal, ţe dochází k situaci, kdy není 

moţno dostatečně operativně zajistit speciální automobil pro odvoz kontejneru na kal. Při 

nutnosti přerušit provoz kalolisu z tohoto důvodu, dochází k umělému sniţování kapacity 

kalové koncovky.  

 Nová mezideponie by vznikla vedle budovy, ve které je umístěn kalolis směrem ke 

kalovým polím, a byla by ţelezobetonové konstrukce ve tvaru U s ţelezobetonovou 

podlahou a nájezdem od stávající panelové komunikace. V této by mohly variantně 

vzniknout nádrţe pro odtok prací vody. 

Na mezideponii by doprava kalu probíhala pomocí pásového dopravníku 

umístěného pod kalolisem na pojízdné ocelové konstrukci. Tento pás by posunoval 

materiál na druhý dopravník, který dopravuje materiál ven z budovy skrze vytvořený 

prostup ve stěně budovy, a materiál by padal na mezideponii.  

Kalová voda z mezideponie by byla svedena potrubím do nádrţí odtoku prací vody 

a dále čerpána na kalové pole. 

 

Úprava dna kalových polí a vjezdové komunikace 

Kalová pole jsou obdélníkové svahové nádrţe s opevněním ze ţelezobetonových 

panelů, do kaţdého z polí je vybudována příjezdová komunikace, aby byl umoţněn odběr 

kalu. Během provozu došlo hlavně kolem příjezdové komunikace k poklesu částí 
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panelového dna, vlivem nestabilního podloţí panelového opevnění. Příjezdová 

komunikace zůstala bez větších známek narušení.  

Je třeba panelové zakrytí příjezdové komunikace rozebrat a upravit podlaţí pro celé 

dno nádrţe. Zbývající dno se musí vyčistit od kalů vody, vyjmuté propadlé panely se 

opětovně pouţijí na zakrytí dna. Neţ se začne se sanací podloţí, je nutná konzultace 

s geologem ohledně pouţití vhodných zásypových materiálů tak, aby pole splnila 

poţadavek plné pojízdnosti. 

Hodnocení provozu ČDV a poskytnuté rozbory čištěných důlních vod poukazují, ţe 

v rámci pouţité technologie čištění důlních vod nedochází k zásadnímu sníţení síranů 

v těchto vodách. 

 Ráda bych touto cestou nastínila úvahu o moţnostech odstranění síranů, které by 

bylo moţné pouţít při čištění těchto vod.  

 

5.3.5 Možnosti desulfatace důlních vod na ČDV Březno 

 

Problematiky důlních vod se ze směrnic EU dotýká směrnice 74/464/EEC o 

znečištění způsobeném nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí. 

Vypouštěné důlní vody však dosahují niţšího stupně znečištění, nedotýkají se jich tedy 

v takovém rozsahu poţadavky směrnic EU. Nakládání s důlními vodami se řídí národní 

legislativou, běţnými vodoprávními legislativními předpisy, které uplatňují vodoprávní 

orgány při stanovení podmínek tohoto nakládání. 

Rozhodnutím vodoprávního úřadu ozn. OŢPaS/1622/1623/1624/03/Sol vydaném 

12.5.2003 s limity vypouštěných důlních vod do vodoteče Hutná I pro trvalý provoz 

čistírny důlních vod v Březně nejsou stanoveny limity vypouštěných síranů. 

Jelikoţ ze sledování hodnot směsných vzorků za roky 2008 a 2009 je zřejmé, ţe 

hodnoty SO4
2-

 překračují hodnoty pro vypouštění síranového iontu do recipientu stanovené 

– Nařízením vlády ČR č. 229/2007 Sb. Toto nařízení stanovuje limit < 300 mg.l
-1

. 

Stálo by za zváţení, zda by nebylo vhodné do stávajícího procesu čištění důlních 

vod zařadit desulfataci těchto vod, s ohledem na potřebné investiční náklady do této 

technologie a navýšení ekonomické stránky s její návratností. Dále s ohledem na případné 
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zpětné vyuţití čištěných důlních vod třetí osobou a celkový přínos této technologické části 

na celkový stav recipientu v délce jeho toku, kam by byly vyčištěné důlní vody 

vypouštěny. 

Solnost důlních vod lze sníţit za pomoci např. membránových procesů. (Těmito 

procesy se podrobněji zabývám v teoretické části práce.) U těchto procesů je nutné předem 

upravit vody technologií zaměřenou na sníţení obsahu ţeleza, manganu a nerozpuštěných 

látek. Stávající technologii předčištění surových vod by bylo nutno upravit, aby výstup byl 

v souladu s přísnými poţadavky membránového procesu. Dále by se musela realizovat i 

technologie na zpracování koncentrátu, zahuštěného produktu membránové technologie. 

Lze předpokládat, ţe pouţití membránových procesů pro tuto čistírnu nebude 

vhodné, hlavně s ohledem na vysoké investiční náklady. 

Dalším způsobem, který bych navrhovala, jak sníţit solnost důlních vod, je 

chemické sráţení. Ve sledovaných důlních vodách jsou vůdčím aniontem sírany, které 

tvoří 50 – 60 % obsahu rozpuštěných látek. 

Při výběru postupů, které lze pouţít pro desulfataci, je rozhodujícím kritériem 

koncentrace síranů, v našem případě se pohybuje od 500 do 2000 mg.l
-1

, a kapacita 

vypouštěných vod, jeţ je v našem případě od 50 – 80 l.s
-1

. Z mého sledování těmto 

poţadavkům vyhovuje např. sráţení síranů v přítomnosti Ca – Al iontů a sráţení síranů 

aplikací sloučení s Ba
2+ 

iontem. 

 

Sráţení v prostředí Ca – Al 

Sráţení síranů s přítomností hlinitých a vápenatých iontů do formy ettringitu 

představuje tvorbu málo rozpustné sloučeniny s chemickým vzorcem. 

3 CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 30 - 33 H2O 

Aby bylo dosaţeno potřebné účinnosti, je nutná přítomnost hliníku a přebytek iontů 

vápenatých. Desulfatace musí probíhat podle podmínek, které vyplývají z poţadavku 

tvorby ettringitu tak, aby nedošlo k nadlimitnímu zatíţení upravené vody ionty Al a aby 

bylo upraveno pH vysoce alkalického reakčního objemu na výpustní hodnoty. Aplikovaný 

postup má výhodu i ve spoluvysráţení přítomných těţkých kovů, sníţení koncentrace Fe a 
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Mn. Podle dávkování potřebných látek lze dosáhnout koncentrace síranů v upravené vodě 

v intervalu 50 – 400 mg.l
-1

. 

Sráţení probíhá přidáním desulfatační hmoty ke zpracovávanému médiu. Účel 

pouţití desulfatační hmoty se řídí jejím mnoţstvím a z podmínek její aplikace, konkrétně 

hodnotou pH. Dávkování hmoty se doporučuje 2 – 4 g aktivní hmoty na 1 g SO4
2-

, doba 

kontaktu se pohybuje mezi 2 – 3 hodinami a rovnováţného stavu je dosaţeno cca za 4 

hodiny. 

 

Aplikace sloučením s Ba
2+

 iontem 

V prostředí síranových iontů SO4
2- 

tvoří přidaný barnatý iont Ba
2+

 velmi málo 

rozpustnou sraţeninu síranu barnatého. Barnatý iont je pro tyto účely moţno dodat 

v podobě chloridu nebo hydroxidu, jejich pouţití je částečně omezeno toxickými 

vlastnostmi těchto sloučenin. Dodávají se jako roztoky či suspenze a reakční doba 

desulfatace je niţší neţ u ettringitu. Nevýhodou je nebezpečí vnosu dalšího iontu do 

zpracovávaného média (např. Cl
-
). 

Po ověření desulfatace v laboratorních podmínkách pomocí calciumaluminátu a 

barnatých sloučenin vyplynulo, ţe obě metody desulfatace by bylo moţno pouţít, ale 

kaţdá z nich má nějaké nevýhody. 

Aplikací Ca lze dosáhnout nízkých hodnot síranových iontů, ale za podmínek 

odpovídající dávky suroviny a dodrţení nutné reakční doby za vysoké alkality. Coţ 

představuje poţadavek na velké reakční objemy a také provozní náklady na desulfatační 

suroviny, alkalizační reagencie, a ty, jeţ upravují pH před výstupem do vodoteče. 

Výhodné by bylo pouţití tzv. aktivace suroviny, tedy ve vlhkém stavu a po 

dostatečné době zrání směsi, neboť by došlo ke zkrácení potřebné reakční doby a objemu a 

také sníţení spotřeby reagencie vyšší účinností vyuţití nadávkovaného mnoţství. Toto by 

však znamenalo případné změny v technologických uzlech čistírny důlních vod, kdy by 

bylo nutné vybudovat další jímky pro moţnost zrání směsi, případně i míchací komory, a 

znamenalo by to další investiční náklady, jeţ se promítnou do koncové ceny. 

Pouţití barnatých sloučenin je výhodné niţší reakční dobou a tedy omezeném 

poţadavku na reakční objem, ale jedná se o toxickou látku vyţadující zvláštní zacházení. 

Výhodou je prostředí síranových iontů, které tím, ţe nedochází k jejich 100 % odstranění, 
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zajišťují eliminaci nezreagovaného podílu barnaté reagencie. Zde je moţno pouţít 

hydroxid barnatý, neboť pouţití chloridu barnatého vnáší do upravované důlní vody 

chloridy. 

V rámci diplomové práce „Srovnání postupů desulfatace důlních vod pomocí 

hlinitých iontů v různých formách“ byly v laboratorních podmínkách testovány 

technologie desulfatace vod s nadlimitním obsahem síranů sráţením pomocí kombinace 

vápenatých a hlinitanových iontů (patent CZ 290 953). K testování se pouţívala činidla 

síran hlinitý, polyaluminium chlorid, hlinitan sodný. Pro úpravu důlní vody lze pouţít 

s určitými výhodami i nevýhodami desulfatační činidla polyaluminiumchlorid a hlinitan 

sodný, síran hlinitý se v rámci úprav neosvědčil. V obou případech je nutností vysoká 

alkalizace upravené důlní vody a před vypouštěním do recipientu musí být zařazena zpětná 

neutralizace. [12] 

Výhodou pouţití polyaluminiumchloridu, který je dodáván pod obchodní značkou 

PAX – 18 je jeho dostupnost, niţší cena, a také lepší filtrovatelnost kalu neţ u hlinitanu 

sodného. U pouţití PAX – 18 musíme dbát na to, aby dávkováním byly dodrţeny limitní 

koncentrace pro chloridové a síranové ionty. Pokud by koncentrace síranů byla vyšší, bylo 

by nutné zvyšovat dávku PAX – 18, a tím by se do upravované vody dostalo více chloridů 

a limitní koncentrace by převýšily hodnoty stanovené legislativou. V tomto případě by se 

pouţil hlinitan sodný, i kdyţ zde by se před oddělením sraţeniny od kapalné fáze muselo 

pouţít dávkování flokulantu. Vyšší dávky hlinitanu sodného by do vody mohly vnést 

zvýšené koncentrace sodíku, jehoţ imisní koncentrace však nejsou v Nařízení vlády ČR č. 

229/2007 Sb. stanoveny. [12] 

V našem případě by dávka PAX – 18 nebyla vysoká. Lze tedy předpokládat, ţe by 

obsah chloridů nepřesáhl povolený emisní limit, který je – Nařízením vlády ČR č. 

229/2007 Sb. stanoven na 250 mg.l
-1

.  

Pro přesné dávkování a potvrzení toho, ţe je pouţití polyaluminiumchloridu pro 

důlní vody přiváděné do této čistírny vhodné, je nutné provést dlouhodobé laboratorní 

zkoušky.  

Do technologické linky čistírny by se dalo dávkování PAX – 18 zařadit do procesu 

dávkování vápenného mléka. Jak vyplývá z teoretické části a dle mého názoru, by bylo 

nutné stávající technologii, mimo případné změny a doplnění v dávkovacích trasách 
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jednotlivých činidel, také dovybavit i o kontinuální sledování mnoţství síranů v čištěných 

důlních vodách. Dále by bylo nutné provést posouzení stávajících sekundárních 

sedimentačních nádrţí a také nádrţí na uskladnění kalů. Zda charakter případně vzniklého 

kalu by nebyl při zpracovávání a manipulaci problematickým. Dále by stálo za úvahu, 

jakým způsobem by se daly vzniklé kaly průmyslově zuţitkovat, zda by se po úpravách 

nedaly vyuţít jako základ pro výrobu pelet či hnojiv. Toto vše jsou jen teoretické nápady, 

jejichţ pouţití by muselo projít zkouškami, zda by bylo reálné takovéto pouţití. 

Dále by bylo nutné provést flokulační testy pro optimalizaci dávek pomocného či 

pomocných flokulantů v závislosti na technologických změnách. 

Další metodou, kterou je moţno vyuţít pro odstranění síranů z vody, je biologická 

desulfatace, která je zaloţena na biochemické redukci síranů např. na elementární síru. 

Tento proces je však účinný při teplotě vody od 15 do 25 °C, coţ je u důlních vod po 

většinu roku nesplnitelný poţadavek. Tuto metodu uvádím pouze pro příklad. 

Chtěla bych tímto posledním odstavcem dát pouze námět na případnou studii, zda 

by nebylo vhodné v případě optimálních podmínek, veškerou důlní vodu čistit např. 

takovýmto způsobem, kdy biologické mokřady a rybníky, které by následovaly za 

předčištěním se sedimentací důlních vod na určitý limit a slouţily by jako dočištění 

důlních vod s velkou dobou zdrţení, by nebyly větším přínosem pro ekosystém jako základ 

pro flóru a faunu, neţ v případě výše uvedených postupů čištění důlních vod, kdy 

vyčistíme důlní vody s vysokou účinností a energetickou náročností, ale v mých očích je 

tato voda “bez ţivota“.  
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6. Závěr 

 

 K optimalizaci Čistírny důlních vod Březno dojde úpravami stávajících technologií, 

které musejí být blíţe rozpracovány, případně změnou stávajících limitních koncentrací 

manganu, kdy je toto v dalších stupních projednávání. 

 Z provedeného vzorkování a sledování recipientu Hutná je z mého hlediska zřejmé, 

ţe zvýšením limitních koncentrací pro Mn ze stávajícího limitu 0,3 mg.l
-1

 (0,5 mg.l
-1

) na 

hodnotu 0,5 mg.l
-1

 (1 mg.l
-1

) nedojde k negativnímu ovlivnění daného recipientu, ale dojde 

ke zvýšení kapacity čistírny důlních vod a ke sníţení mnoţství případných nečištěných 

surových důlních vod přepadlých přes bezpečnostní přeliv vyrovnávací nádrţe. 

Ostatní sledované ukazatele znečištění se rozhodnutími nezmění. 

 Je tedy zřejmé, ţe stávající limitní hodnoty Mn je dosaţeno za vyšších 

energetických nároků, coţ je spojeno s negativním dopadem na ţivotní prostředí při výrobě 

této energie, ale téměř bez pozitivního vlivu na tok Hutná. 

 Úpravy technologií ČDV si vyţádají investiční náklady, lze předpokládat, ţe 

s ohledem na nevelký rozsah úprav nebudou dle mého názoru tyto náklady příliš vysoké. 

Náklady budou kompenzovány zvýšením kapacity ČDV, úsporou při pouţití odpadního 

karbidového vápna na místo práškového vápenného hydrátu. 

 Stálo by za zváţení, zda by se pro dočištění důlní vody místo sloţitých 

čistírenských technologií nedaly pouţít biologické mokřady a rybníky s velkou dobou 

zdrţení v rámci celkové úpravy systému odvodnění jednotlivých dolů, ale toto je závislé na 

mnoha dalších faktorech.  

Na základě svých poznatků získaných v rámci zpracovávané práce dávám k bodu 

„nátok do NSS řešení II“ podnět, zda by nebylo vhodné případně řešení II dopracovat 

v tom směru, ţe by došlo např. ke změně typu flokulační komory a směru kanálů, kdy by 

směrování toků do jednotlivých nádrţí mohlo být ideálnější. Dále pak by mohly být 

prodlouţené trasy např. osazeny aeračními elementy pro zamezení vzniku úsad před 

samotnou sedimentací apod. K bodu: „odvod pracích vod z filtrů“ dávám podnět, zda by 

nebylo jednodušší instalovat betonovou jímku v prostoru uvaţovaných jímek pracích vod 

se stálým mícháním objemu, jejíţ objem by byl následně postupně přečerpáván zpět do 
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NSS průtokem, který by výrazně hydraulicky nepřetěţoval NSS tak jako přímé praní, kdy 

průtok pracích vod je aţ 80 l.s
-1

.   

Myslím si, ţe úprava kalové koncovky je ve studii dobře vymyšlena, protoţe je 

variantní a nevylučuje stávající způsob ukládání kalu do kontejneru – dopravník pod 

kalolisem je osazen na ocelové konstrukci s pojezdovými kolečky a tato konstrukce 

s dopravníkem bude v případě poruchy jednoho z dopravníků vytaţena ven z budovy a pod 

kalolis bude vrácen kontejner na kal.  

Doufám, ţe má práce bude podnětem a přínosem pro případné dopracování 

dotčených témat. 
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