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Anotace 

V předložené práci je zpracován výskyt ropných látek v důlních vodách Dolu ČSM. 

První část je věnována charakteristice Dolu ČSM a problematice důlních vod obecně. Další 

kapitola se zabývá vlivem ropných látek na životní prostředí. Následuje část, která 

poukazuje na zdroje ropných látek v dolech, nakládání s nimi, metody a prostředky jejich 

likvidace. V dalších dvou kapitolách je vyhodnocení množství čerpaných důlních vod, 

nerozpuštěných látek a nepolárních extrahovatelných látek. Následují možnosti likvidace 

ropných látek z důlních vod do budoucna. Poslední kapitola je věnována ekonomické 

náročnosti likvidace ropných látek z důlních vod na Dole ČSM v roce 2009. V závěru lze 

konstatovat, že ropné látky jsou velkým nebezpečím pro životní prostředí a naší povinností 

je jeho ochrana, přestože je ekonomicky velmi náročná.   

  

Klí čová slova: Důl ČSM, důlní voda, čerpací stanice, ropné látky, životní prostředí, 

čerpané množství, NL, NEL, sorbenty 

Summary 

The Thesis presented deals with the presence of oil substances in mine waters of the 

ČSM Coal Mine. The first part focuses on characteristics of the ČSM Coal Mine and 

on the issue of mine waters in general. The next chapter deals with the effect of oil 

substances on the environment. It is followed by a part that refers to sources of oil 

substances in mines, handling them, methods and means of their disposal. The next two 

chapters evaluate the volumes of pumped mine waters, undissolved substances and non-

polar extractable substances. It is followed by the possibilities of disposal of oil substances 

from mine waters in the future. The last chapter shows how economically challenging the 

disposal of oil substances from mine waters was in the ČSM Mine in 2009. Finally it can 

be stated that oil substances are very dangerous for the environment and environmental 

protection is our duty even though it is very challenging economically. 

 

Key words: ČSM Mine, mine water, pumping station, oil substances, environment, 

pumped volume, undissolved substances, non-polar extractable substances, sorbents 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN Česká státní norma 

Důl ČSM Důl  Československého svazu mládeže 

ČS čerpací stanice 

OKD Ostravsko - karvinské doly 

OKR Ostravsko - karvinský revír 

VOKD Výstavba ostravsko - karvinských dolů 

DPB Paskov Důlní průzkum a bezpečnost se sídlem v Paskově,  

                        dnešní název Green Gas DPB, a.s. 

NL nerozpuštěné látky 

NEL                nepolární extrahovatelné látky 

RAS rozpuštěné anorganické soli 
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1. ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je poukázat na přítomnost a negativní vliv ropných látek 

v důlních vodách Dolu ČSM, jejich následnou likvidaci a finanční náročnost této likvidace. 

Chtěl bych podat přehled o množství čerpaných důlních vod, obsahu nebezpečných látek 

v nich, způsobech jejich likvidace v současnosti a možnostech do budoucna. V páté a šesté 

kapitole budou zpracovány přehledy čerpaných důlních vod, NL a NEL v letech 1995, 

1999 a 2000 – 2009 na dolech ČSM, závod Sever, ČSM, závod Jih a Darkov. Následně pak 

situace znečištění v karvinském potoce, kam důlní vody přitékají.  

Ropné látky představují narůstající nebezpečný zdroj možného znečištění vod 

a životního prostředí z několika důvodů. Jedním z nich je široký rozsah používání těchto 

látek v mnoha oborech lidské činnosti.   

Ropné látky jsou částečně ve vodě rozpustné a kontaminují vodu v celém objemu, 

takže již jejich malé množství ji znehodnotí do té míry, že je nepoživatelná. Jiné zase 

plavou na hladině, brání přístupu kyslíku k vodě, obalují filmem všechny živé organismy 

a způsobují jejich hromadný úhyn. Ropné látky, které jsou obsaženy v průmyslových 

odpadních vodách, mimo jiné i v důlních vodách, musí být proto zachycovány a následně 

ekologicky likvidovány. [1]  

Důlní vody jsou přítomny ve všech prostorách dolů, představují komplikaci při těžbě, 

zhoršují klimatické podmínky v dolech. Musí se pravidelně odvádět na povrch, předtím 

však je nutno z nich odstranit nebezpečné látky. Zbytkové znečištění následně likvidují 

čistírny odpadních vod. 

OKD, do jejichž společnosti patří i Důl ČSM, se řadí v ČR mezi velké podniky, které 

svou činností významně zasahují do životního prostředí. Přestože není podnikem 

s největším negativním dopadem na přírodu, uvědomuje si svou zodpovědnost a vynakládá 

nemalé finanční prostředky na ekologickou likvidaci nebezpečných látek, které produkuje.   
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2. DŮL ČSM 

2.1 HISTORIE DOLU ČSM 

Důl ČSM – původní název „Důl Československého svazu mládeže“, dnes se používá 

jen zkratka ČSM - je činný černouhelný důl společnosti OKD. Nachází se ve Stonavě. Důl 

je tvořen dvěma závody - závodem Sever a závodem Jih. Součástí závodu Sever je úpravna 

a teplárna. Důlní pole Dolu ČSM se nachází v obcích Stonava, Karviná, Albrechtice 

a Chotěbuz.  

Výstavbu dolu Československého svazu mládeže zahájil podnik VOKD 1. září 1958. 

Hloubení pokračovalo plynule až do hloubky 321,5 metrů. V této hloubce došlo dne 

18. prosince 1959 k průvalu vody i erupci plynů (zejména metanu a kysličníku uhličitého) 

do jámy. Další hloubení bylo dočasně zastaveno a na dně jámy byla provedena silná 

betonová zátka. Mezitím se provádělo hloubení vtažné jámy. 

Poté bylo celkem ve výdušné jámě odvrtáno 224 metrů zabezpečovacích vrtů, kterými 

bylo odčerpáno 46 000 m3 vody a 20 mil. m3 plynů. Odvodňování a odplyňování 

se provádělo po dobu téměř 14 měsíců. Samotné hloubení důlních jam bylo dokončeno 

1. dubna 1965 a první uhlí bylo vytěženo 16. prosince 1968.  

Rok po revoluci v roce 1989, dne 1. listopadu 1990, byl Důl ČSM vyčleněn 

z koncernu OKD a započal proces privatizace dolu. Důl ČSM, Důl Kladno a Tuchlovice 

byly začleněny do akciové společnosti Českomoravské doly, která byla založena k 1. lednu 

1993 a byla následně privatizována. Důl ČSM zůstal jediným činným dolem v rámci 

Českomoravských dolů a v roce 2005 se stal znovu součástí společnosti OKD. 

Rozloha dobývacího prostoru je cca 22 km2, roční produkce činí přibližně 2,5 mil. t 

kvalitního koksovatelného uhlí. Zásoby se odhadují na cca 128 mil. t. 

Důl je tvořen dvěma závody – ČSM Jih a ČSM Sever. Nejhlubší jáma Dolu ČSM je 

vtažná jáma závodu Sever (-1104,4 m B.p.v.), která při nadmořské výšce ústí +272,6 metrů 

dosahuje hloubky 831,8 metrů pod úroveň mořské hladiny. 

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem 1,5 až 4 m 

a geologickým podmínkám vysoce mechanizována, jedinou používanou dobývací metodou 

je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a mechanizované 
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výztuže. Přípravné chodby jsou raženy zejména razicími kombajny, v menší míře jsou 

využívány také trhací práce a škrabákové nakladače nebo razicí komplexy (vrtací vozy 

a nakladače).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Jámy závodu Sever Dolu ČSM - vpravo vtažná a vlevo výdušná. 

2.2 VLIV TĚŽBY UHLÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Těžba uhlí s sebou přináší změny životního prostředí. S těmito změnami se musí 

počítat v každé těžební oblasti. Hornictví mění nejen tvář krajiny, a to už od 18. století, ale 

též demografii, sociální podmínky i kvalitu prostředí v těžebním regionu zcela zásadním 

způsobem. Až do druhé poloviny 20. století se těžební podniky dopady svých aktivit 

na přírodu Ostravska a Karvinska nezabývaly vůbec nebo jen minimálně. 

V současné době si OKD uvědomuje svou zodpovědnost za jedinečné krajinné 

hodnoty zdejšího regionu, přestože zdaleka není podnikem s největším negativním 

dopadem na přírodu. Již dávno neplatí, že krajina v okolí důlních děl je černá a zničená. 

OKD vynakládá nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny.  

Ostravsko již zdaleka necharakterizuje jen průmysl a už dávno není „černé“. 

V bezprostřední blízkosti dolů a jejich povrchových provozů můžeme najít mnoho 

přírodovědecky významných lokalit. 

Vlivem důlní činnosti vznikla na Ostravsku a Karvinsku celá řada biologicky cenných 

lokalit. V místech bezodtokých kotlinových propadů vznikly mokřady a jezera, v nichž 
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dostaly příležitost druhy vytlačené z území osídlených člověkem. Na odvalech se nacházejí 

stanoviště mnoha druhů teplomilných a suchomilných rostlin, přechodná útočiště zde 

nacházejí také tažní ptáci. Pro tuto oblast České republiky je typický výskyt velkého počtu 

chráněných a vzácných druhů rostlin i živočichů. [2] 

2.3 DŮLNÍ VODY  

Definuje Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) č. 44/1988 Sb. 

v § 40 odst. 1: „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.“ 

[3] 

2.3.1 Zdroje důlních vod 

� Sladké vody z kvartérního vodonosného kolektoru - mohou vnikat do dolu jen 

jámovými stvoly. 

� Slané jodobromové vody z bádenských kolektorů - mohou do dolu vnikat rovněž 

jámovými stvoly. 

� Slané vody z detritového horizontu - tvoří cca 45 až 70 % z celkového množství. 

� Slané karbonské vody -  přitékají do dolu ve velmi omezeném množství. 

� Stařinné vody - v průběhu dobývání dochází k hromadění vody ve stařinách. 

Nahromaděná voda může být původem buď z detritového horizontu, provozního 

původu, popřípadě míšená. 

� Provozní voda - ta je odváděna do záchytných jímek a následně čerpána 

do čerpacích stanic. Součástí těchto vod obvykle bývají v menším nebo větším 

rozsahu ropné látky. 

2.3.2 Chemismus vod  

Chemismus podzemních vod je dán množstvím a druhem pevných látek, které jsou 

rozpuštěné nebo disociované ve vodě. Z rozpuštěných nebo disociovaných plynů ovlivňuje 

chemismus podzemních vod trvale jen CO2, přechodně H2S a O2.  
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Kvalitu vody zjišťujeme pomocí laboratorních rozborů, jimiž získáme soubor 

fyzikálních, chemických a bakteriologických vlastností. Výsledky těchto rozborů slouží 

k určení hydrogeochemické zonálnosti oblasti a k posouzení možností dalšího využití 

zkoumaných vod. Kvalita vody je také jedním z indikátorů druhu nebezpečí pro pracující 

v podzemí (např. při indikaci stařinných resp. detritových vod).  

Základní charakteristiky důlních vod: 

� pH 

� pach 

� nerozpustné látky 

� celková mineralizace 

� sírany 

� chloridy 

� bromidy 

2.3.3 Čerpání důlních vod 

Vzhledem k dodržování bezpečnosti důlního provozu je nezbytné čerpat důlní vodu. 

To je veškerá voda, která se nachází volně v důlních prostorách. Důlní voda z Dolu ČSM 

je bez dalšího využití vypouštěna do vodotečí v takové kvalitě, aby nedošlo k ohrožení 

života a funkcí těchto potoků a řek. Veškerá povolení pro vypouštění jsou pro doly OKD 

vydávána Krajským úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. 

(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Důlní voda přitéká do žumpovních chodeb čerpacích stanic (obr. č. 2) a následně je 

čerpána na povrch. Na povrch se dostává ve formě vodních par ve výdušných větrech, 

nebo jako voda obsažená v uhlí a hlušině. [2] 
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Obr. č. 2: Přítok vody z potrubí do žumpovních chodeb (přítok 1800 l.min-1). 

 

Voda pocházející z odparů volných ploch, stejně jako voda přitékající přes výztuž 

výdušné jámy tvoří velice významnou složku vod v důlním prostředí.  

Ostatní voda se hromadí v žumpovních chodbách čerpacích stanic a musí být následně 

čerpána na povrch. Čerpané důlní vody jsou odváděny potrubním řádem spolu s důlními 

vodami Dolu Darkov do karvinského potoka, který ústí do řeky Olše a následně do Odry. 

V důsledku hydrogeologických poměrů dochází k různé míře zatápění níže položených 

částí opuštěných důlních děl, ať již v důsledku přirozených přítoků nebo v důsledku 

zatápění při technologických procesech, jako je například vypuštění vody z potrubního 

tahu při jeho zkracování, voda z nadměrného používaní postřiků, voda z chlazení motorů 

a převodovek aj. Míru zatápění starých a opuštěných důlních děl prakticky nelze v běžném 

provozu ovlivnit. Součástí vod ve fázi jejich hromadění v těchto prostorách jsou ropné 

látky (obr. č. 3). Vlivem dlouhodobého pobytu vod ve starých a opuštěných důlních dílech 
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dochází k jejich postupnému odbourávání. Při čerpání těchto vod nejsou ropné látky 

v prováděných rozborech zaznamenávány. 

Obr. č. 3: Protékající voda v důlním díle se zbytky ropných látek. 

Důlní voda je přítomna ve všech důlních prostorách a je nepříznivou složkou těžby, 

ztěžuje a znepříjemňuje hornické práce, zhoršuje klimatické podmínky, má velice silné 

korozívní účinky a v případě podcenění ohrožuje i bezpečnost lidí, kteří pracují v dole. 

Proto se musí voda z důlních prostor pravidelně odvádět. K tomu slouží čerpací stanice      

(obr. č. 4). 
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Obr. č. 4: Čerpací agregát v pomocné čerpací stanici. 

V nich se hromadí čerpaná voda spolu s kaly a ropnými látkami, nezachycenými 

v procesu separace. [2] 
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3. OVLIVN ĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ ROPNÝMI 
LÁTKAMI 

3.1. ROPA A ROPNÉ LÁTKY 

Ropa (surová nafta, zemní olej, černé zlato)  

Je hnědá, až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků různé struktury 

a sloučenin obsahujících síru, dusík, kyslík, příp. jiné heteroatomy. Určitý podíl tvoří 

i vysokomolekulární látky. Vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. 

Nachází se nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. Naleziště ropy jsou 

pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa 

při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána, vyskytuje se společně se zemním 

plynem. Název ropa pochází z polštiny, v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré 

označení tamních solných pramenů. [4] 

 

  
                       Obr. č. 5: Ropa. [5]                                              Obr. č. 6: Ropa. [5] 
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Ropné látky  

Všechny ropné látky mají společný původ, pocházejí z ropy, jsou v prostředí 

považovány za jednu z nejvýznamnějších škodlivin. Řadíme k nim kromě samotné ropy 

také produkty zpracování ropy, jako jsou benziny, petrolej, motorová nafta a minerální 

oleje. [6] 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v § 39, odst. 1 definuje závadné látky 

takto: „Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a  které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné  látky"). 

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit  přiměřená opatření, 

aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.” [7] 

3.2. ROPNÉ LÁTKY A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Životní prostředí  

Je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, které 

jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálém vzájemném působení. Je to vše, 

co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka. Složkami životního 

prostředí jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 

[8] 

Ohrožení životního prostředí a vod ropnými látkami není až současným problémem. 

Vznikalo už dříve, ale během doby se změnila jak kvalita, tak kvantita a jen těžko můžeme 

říci, co je významnější. V současnosti existuje daleko více druhů ropných výrobků 

a používají se v podstatně větším rozsahu, než kdykoliv dříve. Změnil se i rozsah jejich 

plošného rozšíření.  

Česká i slovenská vodohospodářská společnost uzavírají každoročně se svými 

resortními ministerstvy dohody o spolupráci. Tím je zabezpečen přímý kontakt s resortem. 

Kromě toho samozřejmě sledují dění ve vodohospodářské oblasti ve státě i v zahraničí 

a přijímají opatření k okamžitému řešení aktuálních problémů. Výbory vodohospodářských 

společností jsou samostatnými orgány a plně využívají svých pravomocí a možností 

metodického řízení. 
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Na základě zkušeností minulých let můžeme konstatovat, že závadné látky unikají 

ze zařízení různých resortů a způsobují velmi často rozsáhlé škody. Náprava těchto škod 

vyžaduje zpravidla statisícové až mnohamiliónové náklady, pokud se následky dají vůbec 

napravit a pokud je lze vyčíslit. Odstraňování škod na životním prostředí je někdy 

ovlivněno i politickými zájmy popřípadě mezinárodními vztahy. [9]   

Cílem všech účinných a hospodárných opatření je včas předejít znečištění 

povrchových či podzemních vod ropnými látkami. Jaká opatření volit pro daný druh 

odpadních vod, při ropné havárii apod., je podmíněno vlastnostmi příslušné ropné látky, 

rozsahem ropného znečištění, typem čistírenského zařízení, ekonomickými ukazateli atd. 

[10]    

  

3.3. ZNEČIŠTĚNÍ VOD ROPNÝMI LÁTKAMI 

Při hodnocení nebezpečnosti ropných látek je základní otázkou, jakou koncentraci 

ropných látek ve vodě lze ještě považovat za nezávadnou. Odpověď závisí na komplexním 

posouzení přímých vlivů ropných látek na člověka a vlivech vznikajících v důsledku změn, 

které ropné látky vyvolávají na životním prostředí.  

Toxické vlastnosti jednotlivých ropných výrobků se vzájemně liší. Příčinou jsou různé 

druhy použitých rop, nestejné způsoby zpracování, rozdílné destilační frakce. Přítomnost 

těchto látek v podzemních nebo povrchových vodách zabraňuje využití těchto vod, a to 

nejen jako pitné vody, ale i jako užitkové vody. Rozsah nepříznivých vlivů a délka doby 

potřebná k regeneraci kontaminované půdy závisí na skladbě půdy a na druhu ropné látky. 

Vypouštění většího množství ropných látek do vodního toku provází tvorba olejových 

filmů na vodní hladině. Vodní hladina pokrytá souvislou, dostatečně silnou vrstvou 

ropných látek omezuje přístup vzdušného kyslíku k hladině vody, což ovlivňuje biocenózu 

vodního toku a působí na průběh biologických samočisticích procesů. Podle vzhledu filmu 

plovoucí ropné látky lze přibližně odhadnout jeho tloušťku. V praxi dochází ke vzniku 

souvislého filmu málokdy. Zabraňují tomu meteorologické vlivy a proudění vody. Vznik 

filmu podporuje samovolné rozptylování ropných látek po povrchu vodní hladiny. 

Rychlost šíření po hladině je podmíněna viskozitou látky. Ropné látky se ve vodě 

rozpouštějí velmi špatně. Vodu znečištěnou ropnými látkami je nutno těchto látek zbavit.  
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 Při následném procesu čištění vody se musí zohlednit: požadovaná jakost vody 

po vyčištění, dostupnost čistírenského i regulačního zařízení a ekonomická náročnost 

celého čisticího procesu. [10]  

 

   
Obr. č. 7: Znečištění vodního toku ropnými látkami. 
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Obr. č. 8: Vodní tok po vyčištění. 

Při průniku ropných látek do horninového prostředí dochází k fyzikálním, chemickým 

a mikrobiologickým procesům. Jedná se o tyto hlavní procesy: 

� vypařování těkavých složek ropného produktu 

� sorpce na horniny 

� desorpce a rozpouštění ropného produktu 

� difúze a disperze rozpuštěných ropných uhlovodíků, k nasycení vody dochází 

asi za 6-10 dnů 

� emulgace ropných produktů ve vodě 

� biochemická oxidace a redukce, vysokomolekulární uhlovodíky se oxidací mění 

na nízkomolekulární  

� mikrobiální degradace ropných uhlovodíků (aerobní a anaerobní) 

� přítomnost ropných uhlovodíků ve vodě vyvolává v důsledku biochemických 

reakcí v anaerobním prostředí nárůst dvojmocného železa, manganu a amonných 

iontů, dusitanů a snížení dusičnanů. [11]    
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3.4. VLIV PŘÍTOMNOSTI ROPNÝCH LÁTEK NA FAUNU A FLORU 

Znečištění ropou je známo od konce 19. století, přičemž první průzkumy byly 

prováděny v roce 1920 a dařily se jen díky práci mnoha dobrovolníků. Výsledkem většiny 

programů je značné množství velmi přesných údajů, které mapují stupeň znečištění 

po mnoho let. Nejvíce znečištěné regiony představují Severní moře, Baltské moře, 

Středozemní moře a vody kolem Newfoundlandu. Návrhy ke globálnímu sledování 

ropného znečištění moří již byly prezentovány. [12]    

Plovoucí vrstvy ropných látek jsou nebezpečné a mohou mít smrtící důsledky 

pro vodní ptactvo. Nebezpečí nehrozí jen ptákům na malých vodních tocích, ale také 

v mořích a oceánech (obr. č. 9). Jakmile se totiž peří těchto ptáků pokryje vrstvou 

plovoucích ropných látek, pták se neudrží na hladině a utopí se. Je zajímavé, že vodní ptáci 

se nevyhýbají ropným vrstvám na hladině, dokonce je vyhledávají, neboť plovoucí olejová 

vrstva tlumí vlnění vody a vytváří dojem klidné vodní hladiny. V mnoha částech světa byly 

provedeny systematické průzkumy těl mrtvých ptáků, ty měly zdokumentovat vliv 

znečištění ropnými látkami. Výsledky těchto průzkumů jsou pečlivě popsány a opakovaně 

diskutovány, často se o jejich interpretaci vedou vášnivé spory. [10, 12]    

Po rozpadu plovoucích ropných filmů v důsledku rozpuštění ropných látek 

a po odpaření nízkovroucích  uhlovodíků do ovzduší zůstanou u hladiny jen málo 

rozpustné těžší ropné uhlovodíky. Ty pak ulpívají na březích říčního koryta či vodní 

nádrže, na stvolech pobřežních rostlin. Škodlivými vlivy těchto asfaltových látek je 

postihována fauna i flora. Ropné uhlovodíky ovlivňují rostliny jak chemicky, tak i fyzicky. 

Rostliny mohou někdy přežít vytvořením nových listů. Citlivost rostlin se liší podle jejich 

druhů a stáří. Pouze rákos a některé další traviny se poměrně rychle zotavují. Dalším 

důsledkem je pak nepoužitelnost těchto toků k rekreačním nebo sportovním účelům. [10]    
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Obr. č. 9: Pták zasažený ropnou havárií. [5] 

 

Světová moře ročně znečistí přibližně 3,5 milionu tun ropných uhlovodíků, a to buď 

přímo, nebo nepřímo z antropogenních, přírodních, pozemních, atmosférických 

a mořských zdrojů. Biologické důsledky zdánlivě nejsou významné v globálním měřítku, 

avšak lokální katastrofy reálně existují. V oblastech postižených ropnými skvrnami může 

být výrazně snížena místní populace bezobratlých, ptáků a savců, zatímco vegetace může 

zcela vymizet. Zejména kolem pobřeží britských ostrovů jsou v ohrožení celé populace 

brodivých ptáků. Obecně platí, že nejvíce postiženými organismy, které obývají mělké 

vody a pobřežní oblasti, jsou mořští savci. Zvláště je poukazováno na zranitelné polární 

oblasti, močály, korálové útesy a mangrovové lesy, kde biologické účinky ropného 

znečištění mohou přetrvávat po celá desetiletí. [13] 

Největší problémy se znečištěním mají pobřežní oblasti, kam jsou vypouštěny odpadní 

vody  a průmyslové odpady. K tomu dochází na kontinentálním šelfu, který tvoří 

10% světových oceánů a kde žije více než 90% mořských ryb.  

Mořský život může být poškozen také znečištěním v důsledku ostatních činností 

člověka, a to několika způsoby:  

� ničením přirozeného prostředí   

� akutní otravy toxickými odpady   

� nepříznivými změnami jakosti vody   
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� účinky znečišťujících látek způsobujících snížení příjmu potravy, růstu, migrace, 

odolnost vůči chorobám a parazitům, zásah do reprodukce   

� bakteriálními a virovými kontaminacemi   

� bioakumulací toxických kovů a organických látek. 

 

Ekonomické dopady znečištění životního prostředí na rybolov je v současné době 

obtížné posoudit. Musí však dojít k nákladnému čištění odpadních vod a průmyslových 

odpadů v zamořených oblastech, jelikož byly minimalizovány počty měkkýšů, kteří vodu 

přirozeně čistili. Dalším důsledkem a současně ekonomickou ztrátou je odmítání rybích 

výrobků kvůli vysokému obsahu kovů, např. rtuti v mečounech, vysoké koncentrace 

chlorovaných uhlovodíků v makrelách. To představuje ekonomickou zátěž nejen 

pro rybáře, ale také pro vlády, které jim musí vyplatit náhradu za jejich ztráty. Ryby jsou 

zdrojem bílkovin a poptávka po nich se nesníží. 

Řešením je:  

� intenzifikace množení ryb, např. líhně v oblastech stále neznečištěných a celkově 

nezměněných člověkem, s potenciálem pro vyšší produkci ryb 

� transplantace žádoucích druhů ryb do vod vhodných pro jejich rozmnožování 

� vysazení akvakultury s chráněnou kvalitou vody v částečně uzavřených prostorách 

moře  

� zlepšení životního prostředí, např. vybudování umělých útesů a jejich začlenění 

do těchto oblastí, mohly by být atraktivní pro ryby, ale v současné době jsou 

neproduktivní pro charakter dna, nedostatek potravin a nežádoucí vlastnosti vody. 

Řešením by mohlo být také produktivní využití některých odpadů člověka. Ty zahrnují:  

� odpadní vody, které by mohly být použity pro řízené hnojení neproduktivních 

pobřežních vod 

� vhodné tuhé odpady, např. důlní hlušina, které by vytvořily dno, to by se pak stalo 

přirozeným prostředím měkkýšů, jako jsou škeble a srdcovky. [14] 
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3.5. HAVÁRIE ZPŮSOBENÉ ROPNÝMI LÁTKAMI 

  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v § 40 odst. 1 - 3 definuje havárie:  

„Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. 

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení 

k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud 

takovému vniknutí předcházejí.” [7] 

Ropa a ropné látky stále více znečišťují povrchové a podzemní vody a jsou příčinou 

největšího počtu havárií na vodních tocích. Zdrojem znečištění je zejména petrochemický 

průmysl, jeho závody, zařízení a výrobky. [15] 

Ropné havárie jsou jedním z nejčastějších důvodů vážného ohrožení jakosti vody. 

Z povrchu vodní hladiny se po zadržení a zklidnění sbírají ropné látky hladinovými sběrači 

(odlučovači) nebo pomocí sorbentů.  
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Obr. č. 10: Ropná skvrna na Labi. [5] 

 

Ze zpevněných ploch se odstraňují nejlépe intenzivním posypem sorbenty a jejich 

následným sběrem po nasycení. Při zasažení nezpevněných ploch platí, že vlhké a celistvé 

horninové prostředí je pro ropné látky méně propustné než suché a zvětralé povrchy.  

K haváriím dochází buď na povrchových, nebo v podzemních vodách. Způsoby 

likvidace se pak liší. Přímé odstranění závadných látek z povrchových vod je možné 

v případě nerozpustných plovoucích fází. Asanace látek rozpustných ve vodě se provádí 

obtížněji např. provzdušňováním.  

Ke kontaminaci podzemních vod dochází především při úniku ropných látek 

na nezpevněné plochy, úniku z podzemních nádrží a potrubních systémů. Rozsah havárie 

ovlivňuje horninové prostředí, množství uniklé látky, délka trvání úniku a včasnost zásahu. 

Únik ropných látek do podzemních vod je nebezpečný především z důvodu možnosti 

ohrožení zdrojů pitné vody, místo je nesnadno kontrolovatelné a znečištění je pozdě 

zjistitelné. Důležitý je okamžitý zásah, což znamená odstranění kontaminované zeminy 

a zahájení sanačního čerpání podzemní vody.  

Nejdůležitější je předcházet únikům ropných látek. Základem je technické řešení, 

které spočívá v použití modernější technologie při čerpání pohonných hmot, výstražné 
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systémy při plnění podzemních nádrží a zachytávání odkapávající nafty z cisteren. Neméně 

důležitá je i kontrola pracovníků při dodržování pracovních postupů a předpisů.  

Dopady na životní prostředí, které vzniknou únikem závadných látek, lze přiměřeně 

zmenšit rychlým a profesionálním zásahem a volbou optimálních technických opatření. 

Obdobně lze snížit i finanční náklady. Naopak při nerozhodném nebo nevhodném postupu 

likvidace havarijního stavu hrozí nekontrolovatelné rozšíření zasaženého území 

a poškození dalších přírodních lokalit, které by mohly být jinak ušetřeny. [11] 

Havárie s účastí ropných látek jsou známy z celého světa (obr. č. 11). Například 

belgické teritoriální moře bylo mezi lety 1991 - 1995 pravidelně podrobováno průzkumu 

na přítomnost provozních úniků ropy. Byly zaznamenávány: rychlost, směr větru a výška 

vln. Celkem došlo k 228 únikům různého množství ropy. Vzhledem k dopadu ropného 

znečištění na mořský život by měla být věnována pozornost průběžnému sledování 

a vydána opatření na kontrolu znečištění. [16] 

 
Obr. č. 11: Ropná havárie na moři. [5] 
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3.5.1. Životní prostředí a válečné konflikty   

V letech 1990 - 1991 způsobila válka v Perském zálivu nebývale velké životní 

katastrofy. Došlo k uvolnění 15 000 tun splodin z ropných vrtů do atmosféry, více 

než 700 ropných vrtů hořelo (obr. č. 12). Tento požár uvolnil tisíce tun oxidů dusíku, síry, 

sazí a olejové mlhy při vysokých teplotách. Hořící ropné vrty a jezera byly hlavní příčinou 

znečištění životního prostředí, poškození flóry a fauny v celém Kuvajtu a okolí. Vznikla 

studie s cílem zjistit, zda Vicia faba (pícnina - bob obecný) by mohla být použita jako 

bioindikátor ropného znečištění. Naše výsledky naznačují, že Vicia faba může být použita 

jako bioindikátor znečištění a poměr mastných kyselin je důležitým indexem ropného 

znečištění životního prostředí. [17] 

 
Obr. č. 12: Válka v Perském zálivu. [5] 
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3.6. ROPNÉ LÁTKY A DOPRAVA 

Ropné látky jsou v životním prostředí považovány za jednu z nejvýznamnějších 

škodlivin. Způsoby, jak se ropné látky dostávají do prostředí, jsou velmi rozmanité, 

mnohdy nejsou zřetelné.  

Při provozu a údržbě strojů se spotřebovávají značná množství provozních hmot 

na bázi ropných látek. Nevhodný provoz či nesprávně prováděná údržba mohou tedy být 

významným zdrojem kontaminace prostředí. Předcházet těmto rizikům je možné  různými 

způsoby. Všechny vyspělé státy se zabývají možností náhrady provozních hmot ropného 

původu látkami biologicky degradovatelnými a některými technicko organizačními 

opatřeními při údržbě, která mohou snížit úniky provozních hmot ze strojů. 

Ropné látky jsou v půdě, vodě i ovzduší toxickými škodlivinami. Kontaminace nastává 

nejrůznějšími způsoby. Za velmi nebezpečné je považováno plošné znečišťování 

v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství, silniční, železniční, říční i letecké dopravě, 

důlní a těžební činnosti atd. Při únicích náplní se takto dostávají do prostředí ročně tisíce 

tun ropných produktů. Úniky ropných látek ze strojů používaných v uvedených činnostech 

nastávají různými způsoby, více či méně zřetelnými.  

Patří mezi ně například: 

� úniky netěsnostmi, tj. úkapy provozních hmot z motorů, převodovek, nádrží aj.  

� úniky ve formě aerosolů vznikajících při činnosti motorů, čerpadel, ventilátorů, 

kompresorů, mazacích systémů, aj. 

� úniky stíráním olejového filmu z vysouvajících se pístnic, čepů, vodítek aj.  

� úniky z míst ztrátově mazaných, jako otevřená soukolí, řetězy, lana, kluzná vedení, 

kolejnice, výhybky, kluzná a valivá uložení na podvozcích a mechanismech strojů, 

kompresory a vývěvy 

� úniky při manipulaci s ropnými látkami při jejich dopravě, přečerpávání, 

skladování, plnění do nádrží strojů, opravách strojů, výměnách náplní, při použití 

ropných látek jako rozpouštědel, čistidel a odmašťovadel aj. 

� úniky havarijního charakteru při poškození nádrží strojů, prasknutí hadic 

a tlakových potrubí strojů, ropovodů, při dopravních nehodách přepravníků těchto 
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látek, při haváriích na skladovacích a manipulačních zařízeních a jejich rozvodech 

a armaturách, při trestných činech a sabotážích proti těmto zařízením aj. 

� úniky při nevhodném nakládání s použitými obaly a nádobami od ropných látek,  

� úniky konzervačních prostředků ze strojů, materiálů a výrobků nakonzervovaných  

nevhodnými látkami nebo nevhodně uskladněnými aj. [18] 

Také v provozu Českých drah dochází k častému úniku motorové nafty. A to od příjmu 

z rafinérie až po spotřebu při provozování dopravy. Nejčastějším důvodem je nedbalost 

pracovníků a nedůsledné technické řešení. Motorová nafta odkapává z plných cisteren, 

které jsou přistaveny k naplnění podzemních nádrží. Při plnění podzemních nádrží dochází 

k jejich přeplnění, při čerpání pohonných hmot do lokomotiv se stává, že nafta přeteče 

a v neposlední řadě dochází k úniku motorové nafty při nehodách na železnici a krádežích 

z tažných vozidel (obr. č. 13).  

Na počátku devadesátých let byla vůle sanovat všechna místa, kde po dlouhá léta 

docházelo k únikům motorové nafty, ale protože sanace je v těchto případech zdlouhavá 

a nákladná záležitost, přechází se k modelu čištění jen těch kontaminací, kde hrozí 

bezprostřední ohrožení. 

 
Obr. č. 13: Havárie na železnici. [5] 

Ze statistických údajů vyplývá, že v letech 1996 až 1998 došlo na území ČR 

k 9 307 olejovým haváriím. Přitom 92,5 % případů se stalo na komunikacích. Úniky byly 



Petr Marek: Ropné látky v důlních vodách 

2010 23  
 

způsobeny z 60 % osobními automobily, z 27 % nákladními automobily, 

z 8 % na železnici, z 5 % autobusy, pracovními stroji a traktory. [11] 

 
Obr. č. 14: Havárie na silnici. [5] 

 
Obr. č. 15: Havárie na silnici. [5] 
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3.7. NUTNOST OPATŘENÍ K NÁPRAV Ě ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Životní prostředí je ropnými látkami velmi poškozováno a je tedy potřeba hledat 

veškerá možná opatření, která by vedla k nápravě, či minimalizaci škod. Jedná 

se o celosvětový problém. Ne všechny země světa přistupují k řešení problematiky 

likvidace ropných látek stejně odpovědně, často kvůli její ekonomické náročnosti. 

Jedna z možností řešení tohoto nepříznivého stavu spočívá v náhradě ropných látek 

látkami snáze biologicky odbouratelnými, nejčastěji rostlinného původu. Při úniku těchto 

látek dojde sice ke kontaminaci půdy, či vody, kterou je třeba odstranit, ovšem tyto látky 

nepůsobí toxicky a navíc jsou rychleji a ve větší míře rozložitelné. 

Myšlenka zabývat se náhradou paliv a maziv ropného původu palivy a mazivy s lepší 

biologickou odbouratelností vznikla v ekologických kruzích. Rovněž snížení zátěže 

prostředí emisemi a exhalacemi spalovacích motorů a snížení kontaminace půdy a vody 

úniky paliv, maziv a hydraulických kapalin je samozřejmě také významným argumentem 

ve prospěch zavádění a rozšiřování těchto náhradních paliv. 

Jejich cena je však zpravidla vyšší, mají nižší výhřevnost, kratší dobu provozní 

použitelnosti, horší skladovatelnost a také v některých případech vyšší agresivitu vůči 

používaným konstrukčním materiálům strojů. Technickými inovacemi je možno zvyšovat 

účinnost a spolehlivost při současném snižování nepříznivých důsledků i u tak tradičních 

činností, jakými je provoz a údržba strojů. Ovšem i pro nová řešení platí, že nejsou 

automaticky univerzálně vhodná, ale že jejich vhodnost je nutno posuzovat v konkrétních 

souvislostech, z pohledu technického i z pohledů dalších. [18] 

Čištěním ropných látek z vod se zabývá v současné době celá řada firem. 

Problematika čištění vod s ropnými látkami je velmi náročná a složitá. Vyžaduje dobré 

speciální technické vybavení, vysokou odbornost při projektování, řízení, sledování čištění 

a vyhodnocení čištění. Metod čištění je mnoho, ale ne všechny je možné aplikovat 

v daných podmínkách. Při absenci geologických a hydrogeologických znalostí dochází 

často k použití chybného čištění a následně pak ke zbytečným nákladům. [10] 
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4. MOŽNOSTI LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK 
Z DŮLNÍCH VOD 

4.1 ZDROJE ROPNÝCH LÁTEK V DOLECH 

Koncentrace znečišťujících látek v prostředí se v důsledku lidské činnosti neustále 

zvyšuje. Nejzávažnějšími kontaminanty jsou toxické látky. Ropné látky neznečišťují 

jen zemský povrch, vyskytují se také v podzemí v souvislosti s důlní těžbou. Jediným 

zdrojem ropného znečištění dolů a důlních vod je technika. Přestože došlo v OKD 

v 90. letech 20. století k rozsáhlým strukturálním změnám (útlum těžby v ostravské 

a petřvaldské oblasti revíru znamenal konec těžby nízkých slojí, tedy i konec používání 

nízkých kombajnů, škrabáků a odpovídajících porubových výztuží), došlo k nárůstu 

používání techniky v dole.  

V dole ČSM se v současné době používají:  

� důlní kombajny (razicí i dobývací),  

� důlní lokomotivy (kolejové a závěsné). Z nich uniká nejvíce olejových látek 

(motorových, převodových, hydraulických, turbínových olejů), 

� mechanizovaná výztuž (je nedílnou součástí porubů, zabraňuje pádům horniny 

a uhelné hmoty). Je opatřena hydraulickými válci s velkým množstvím hydraulické 

kapaliny, jejíž složkou je hydraulický olej, sloužící jako prevence proti korozi 

hydraulických rozvodů těchto výztuží. 

 

Výše jmenovaná technika je zdrojem znečištění důlních vod ropnými látkami. Úniky 

jsou způsobeny kromě jiného i netěsnostmi jejich převodovek, motorů a ostatní důlní 

techniky. 

4.2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI OLEJI 

Odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické, kompresorové, transformátorové 

a emulzní) jsou považovány za nebezpečné odpady a podléhají dle zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů zvláštnímu režimu.    

 Pro přepravu odpadních olejů z dolu musí být použity pouze schválené přepravní 

nádoby, nepoškozené, dvouplášťové, uzavíratelné a řádně označené.  
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V dole ze stanovišť pro vyklizení budou vozy po naplnění a po dohodě s ekologem – 

vodohospodářem vyvezeny na povrch na určená stanoviště. Na povrchu budou odpadní 

oleje shromažďovány v ekokontejnerech na určených stanovištích (obr. č. 16).   

 

 

Obr. č. 16: Ekokontejner pro skladování odpadních olejů. 

 

Odvoz a následnou likvidaci odpadních olejů zajišťuje ekolog – vodohospodář 

prostřednictvím oprávněné firmy na základě smluvního vztahu.  

Pro snížení obsahu ropných látek v důlních vodách, zvýšení návratnosti odpadních 

olejů a zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti práce a provozu a ochrany životního prostředí 

je nutné: 

� důsledně odstraňovat netěsnosti hydraulických obvodů mechanizovaných výztuží 

� při opravách hydraulických obvodů zamezit úniku emulzní kapaliny do podloží 

v dole i na povrchu 

� před přepravou strojních dílů zamezit úniku olejové náplně utěsněním, popřípadě 

jejím přečerpáním  

� veškeré zbytky nepotřebných olejů likvidovat v nádobách k tomu určených 

(ekokontejnery, dvouplášťové, uzavíratelné nádoby). [19, 20] 
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Pro názornost uvádím tabulku a graf s přehledem o množství odevzdaného použitého 

oleje z Dolu ČSM v letech 2005 – 2009. 

Tabulka č. 1: Přehled o odevzdání odpadních olejů v tunách. [19] 

2005 2006 2007 2008 2009 
měsíc 

v 
měsíci 

v 
progresi 

v 
měsíci 

v 
progresi 

v 
měsíci 

v 
progresi 

v 
měsíci 

v 
progresi 

v 
měsíci 

v 
progresi 

leden 3,84 3,84 3,30 3,30 4,00 4,00 3,40 3,40 4,10 4,10 

únor 2,98 6,82 2,20 5,50 2,97 6,97 4,50 7,90 2,70 6,80 

březen 2,46 9,28 6,38 11,88 3,80 10,77 3,20 11,10 7,12 13,92 

duben 3,42 12,70 3,90 15,78 3,30 14,07 6,00 17,10 4,70 18,62 

květen 4,36 17,06 5,54 21,32 4,80 18,87 3,40 20,50 2,60 21,22 

červen 0,00 17,06 4,00 25,32 2,00 20,87 3,60 24,10 2,90 24,12 

červenec 3,90 20,96 4,20 29,52 1,80 22,67 4,80 28,90 3,38 27,50 

srpen 2,42 23,38 3,50 33,02 4,90 27,57 4,30 33,20 0,00 27,50 

září 3,46 26,84 4,50 37,52 1,20 28,77 4,20 37,40 7,50 35,00 

říjen 3,40 30,24 5,70 43,22 0,00 28,77 5,50 42,90 0,00 35,00 

listopad 1,39 31,63 3,80 47,02 4,20 32,97 0,15 43,05 6,10 41,10 

prosinec 3,02 34,65 2,30 49,32 6,40 39,37 4,93 47,98 0,00 41,10 

Graf č. 1: Přehled o odevzdání odpadních olejů v tunách. 
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4.3 METODY LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK   

Metody k odstraňování znečišťujících látek z prostředí: 

� fyzikální  

� chemické   

� biologické 

� mechanické 

Fyzikální a chemické procesy čištění vod s obsahem ropných látek: 

              a) fyzikální metody (adsorpce) 

b) chemické procesy (oxidace, přípravky kyselin, solí atd.) 

c) termické procesy (ohřátí, odpaření, spálení) 

              d) mechanické (gravitační odlučování, odstředění) 

  

V praxi se používají nejčastěji kombinace uvedených procesů. Pro volbu vhodné  

technologie jsou důležité laboratorní zkoušky. 

Biologické čištění 

Je založeno na schopnosti mikroorganismů rozkládat organické látky přítomné 

v těchto vodách. Rozkladu podléhají všechny uhlovodíky a jejich směsi. Tento způsob 

likvidace ropných látek je účinný, avšak finančně nákladný. Na Dole ČSM se tento způsob 

čištění nepoužívá. 

Mechanické 

Gravitační odlučování pracuje na principu odlučování hrubých částic. Dochází 

k odlučování dispergovaných látek lehčích, než je čištěná důlní voda, a usazování 

dispergovaných látek těžších, než je čištěná voda (obr. č. 17).  
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Obr. č. 17: Ropné látky na hladině sedimentační nádrže. 

Všechny procesy se řídí stejným principem. Na dispergované částice působí síly 

vyvolané vlivem gravitace, vztlakem a odporem prostředí. Výsledkem je pohyb částic. 

Hrubé částice se odlučují již na začátku sedimentačního procesu usazováním na dně 

separační nádoby. Znečištění hrubých nečistot ropnými látkami je velmi vysoké. 

Usazování jemně dispergovaných částic je založeno na gravitační sedimentaci.  

Pro navržení nádrže je rozhodující: 

� množství odpadních vod 

� druh a množství usaditelných látek 

� přípustný obsah usaditelných látek ve vodě. [10] 

 

Na Dole ČSM se používají čtyři typy sedimentačních nádob. Každá verze sedimentační 

nádoby je optimalizovaná potřebám provozu. Verze č. 1, 2, 3 se používají na menších 

provozovnách, (příloha č. 1). Verze č. 4 je určena pro velkou provozovnu (obr. č. 18). 

U statické sedimentace kalu dochází k usazování odstavným způsobem. Usazený kal 

je méně zhuštěný než u průtočného způsobu. Ke stahování vyčištěné vody se používá 

výpustí na bocích sedimentačních nádob. 
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Obr. č. 18: Sedimentační nádoba. 

Postup při separaci: 

1. hladina je na minimu 

2. dopouští se směs vody + oleje (těsně po maximální hladinu) 

3. minimálně 16 hodin se nechá stát 

4. pomalu se dopustí voda z tlakového potrubí tak, aby docházelo k přelévání 

do prostoru pro odseparovaný olej tak dlouho, dokud se přes hranu přelévá olej 

5. z prostoru pro odseparovaný olej se olej odebírá a přelévá do kontejneru 

na nebezpečný odpad 

6. ze sedimentační nádoby se vypouští do čerpací nádoby vyčištěná voda – vypouští 

se po určenou minimální hladinu. V čerpací nádobě se nesmí objevit olej! Pak 

se nádoba vyčistí Vapexem resp. jiným sorbentem 

7. do příslušné knihy se zaznamená odběr oleje. 

 

Na Dole ČSM je používán výhradně mechanický způsob odstranění ropných látek 

z důlních vod.  
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Obr. č. 19: Separační nádoba v důlní provozovně kolejových lokomotiv. 

 
Obr. č. 20: Separační nádoba v důlní provozovně - vypouštěcí otvory. 
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4.4 PROSTŘEDKY PRO LIKVIDACI ROPNÝCH LÁTEK 

Sorbenty 

Jsou přípravky, které zachycují závadné látky na různých chemických nebo 

fyzikálních principech (sorpce). Sorbenty jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat 

ji nebo s ní reagovat. Mají různé chemické složení, vyrábí se především v tuhém 

skupenství. Jejich nevýhodou je jednoznačně prašnost a špinění při práci s nimi. 

K nejznámějším a nejvíce používaným sorbentům patří: Vapex, Chezacarb, Nowap,     

Rop-ex, Cansorb, Uni-safe, Chemsorb III R,  Peatsorb, Reosorb, Eco-dry. [21] 

4.5 DRUHY SORBENTŮ A JEJICH POUŽITÍ V DOLE ČSM  

Na Dole ČSM se používají k likvidaci ropných látek z důlních vod následující 

sorbenty. 

VAPEX 

Je sypký, zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy, zdravotně nezávadný, odolný teplotám  

- 200 až + 900 °C. Používá se při čištění odpadních vod. 1000 l Vapexu adsorbuje 

minimálně 250 l ropy, 130 l nafty nebo 80 l benzinu. Tento přípravek byl dlouhodobě 

používán i na Dole ČSM. 

NOVASORB 

Je vysoce sorbční hydrofilní drť, slouží k odstraňování všech druhů kapalin z pevných 

povrchů, zmírňuje důsledky ekologických havárií, je vysoce účinný prostředek prevence, 

netoxický, zdravotně nezávadný. 

Výhodami je jeho rychlá a velká sací schopnost, nízká hmotnost, ale především likvidace 

beze zbytku. Řadíme ho k mechanickým prostředkům likvidace. V současné době 

je na Dole ČSM využíván společně s Fimitolem. 

FIMITOL 

Je chemický prostředek likvidace ropných látek. Jedná se o stabilní emulgační produkt 

s vysokým obsahem minerálních olejů, které jsou určeny pro hydraulická zařízení 

v dolech. Fimitol splňuje kritéria na požadavky a zkoušení těžkých hořlavých kapalin 

pro hydraulické převody a kontrolní systémy v uhelném průmyslu. Tento hydraulický 
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koncentrát zabraňuje korozi. Už při minimální koncentraci zaručuje vynikající mazací 

účinek a kvalitní funkci hydraulického systému.  

Při hlubinné těžbě se klade zvýšený důraz na bezpečnost. Proto byly vyvinuty 

ohnivzdorné hydraulické kapaliny pro důlní aplikace. Fimitol je speciální produkt 

s vysokou kvalitou, výkonem i při vysokých teplotách, ekonomickou efektivností 

a slučitelností s životním prostředím. Z hlediska ochrany zdraví při práci je nezávadný. 

Důležité je skladování, nesmí být vystaven nízkým teplotám. Vzhledem k jeho vysoké 

účinnosti je nejpoužívanějším sorbentem na Dole ČSM. Odbourává 82 % ropných látek 

za 28 dnů. [19, 20] 
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5. LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK Z D ŮLNÍCH VOD        
NA DOLE ČSM PŘED ROKEM 2000    

Tato kapitola je věnována zpracování a vyhodnocení dat, která mi byla poskytnuta 

hydrogeologem Dolu ČSM. Jedná se o výskyt znečišťujících látek v důlních vodách Dolu 

ČSM, a to v obou závodech, Sever i Jih, a z Dolu Darkov. Důlní vody z těchto pracovišť 

se následně vypouští do karvinského potoka. 

Před rokem 2000 se neprováděla žádná řízená separace a následná likvidace ropných 

látek, všechny důlní vody byly postupně vypouštěny do vodního toku – karvinského 

potoka. Jediným doloženým způsobem likvidace bylo používání velkého množství 

sorbentů. Tento způsob však neumožnil vysoký stupeň likvidace ropných látek z důlních 

vod, jako je tomu dnes.   

Údaje z 90. let byly úplné pouze pro roky 1995 a 1999 (příloha č. 2). Právě proto jsou 

uvedeny a analyzovány v této kapitole. V textové části jsou uvedeny tabulky s průměrnými 

ročními hodnotami množství čerpaných důlních vod v m3, hodnotami NL a NEL v mg.l-1.  

Měření přítomnosti ropných látek v důlních vodách v letech 1996, 1997 a 1998 byla 

prováděna, ale údaje z těchto let jsou neúplné, a proto nejsou při zpracování použity. 

Neúplnost těchto údajů je způsobena různými důvody – chyby v zápisech, všechna data 

nelze dohledat, nepravidelnost měření atd.  

Do roku 1996 prováděl odběry včetně vyhodnocení Hydroprojekt CZ, a.s. Ostrava, 

hodnoty z let 1995 a 1999 jsou uváděny jako roční průměr v mg.l-1 s přepočtem na tuny 

podle čerpaného množství důlní vody. V letech 1997 – 2009 prováděl odběry 

a vyhodnocení Green Gas DPB, a.s. se sídlem v Paskově. Tato firma již uváděla měsíční 

naměřené hodnoty, což vedlo k lepšímu přehledu v daném roce. Od roku 2010 provádí 

odběry a rozbory vzorků Labtech, s.r.o.. 
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Při následném vyhodnocování se budeme setkávat se zkratkami NL a NEL. 
 

NL  

NL je zkratka pro nerozpuštěné látky. Jak název napovídá, jsou to veškeré látky, které 

se ve vodě nerozpustí. Jednotkou je mg.l-1. Pitná voda nesmí NL obsahovat vůbec. Mohou 

způsobit rozsáhlý úhyn ryb v důsledku zalepení žaber a tělních průduchů. [21] 

NEL  

NEL je zkratka pro nepolární extrahovatelné látky, udávají se v mg.l-1, podílejí 

se do značné míry na znečištění přírodních a odpadních vod. Jejich součástí jsou různé 

uhlovodíky, které mohou, ale nemusí, být ropného původu. Pokud jsou ropného původu, 

jedná se o uhlovodíky a jejich směsi – benzín, petrolej, motorová nafta a jiné látky. Pokud 

se týká hodnocení znečištění podzemních vod, pak překročení obsahu NEL 0,05 µg l-1 

může mít negativní vliv na zdraví člověka a ostatní složky životního prostředí a vyžaduje 

již předběžné hodnocení rizika. [22]   

Rozbory NEL se již od roku 2010 neprovádí, v současnosti se provádějí rozbory 

pod označením C10 – C40.  
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5.1. VYHODNOCENÍ MNOŽSTVÍ ČERPANÉ VODY, NL A NEL 
V LETECH 1995 A 1999 
 

Tabulka č. 2: Důl Darkov. 

Důl Darkov 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 )                       ( mg.l-1 ) 

1995 65 435 95,000 0,450 

1999 46 793 644,000 0,402 

 

Celkové čerpané množství důlních vod pro rok 1995 je v jednotlivých měsících 

až na malé odchylky vyvážené. Hodnoty NL i NEL byly v tomto dole v poměru 

k množství čerpané vody vysoké.  

V roce 1999 je ve srovnání s rokem 1995 nižší čerpané množství důlních vod, zato 

hodnoty NL byly pětinásobně vyšší. Tento nárůst způsobily zejména hodnoty v měsíci 

prosinci, kdy byla hodnota NL čtyřnásobně vyšší, než je průměr roku, a měsících říjnu 

a červenci, ve kterých byly rovněž hodnoty nadprůměrné. Hodnoty NEL nebyly vysoké, 

i když v 1. pololetí dosáhly dvojnásobku hodnot 2. pololetí.  

 

Tabulka č. 3: Důl ČSM, závod Sever. 

závod Sever 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 )                       ( mg.l-1 ) 

1995 40 104 20,000 0,705 

1999 126 413 18,000 0,463 

 

V roce 1995 bylo odčerpáno nejméně důlních vod ze srovnávaných dolů a období. 

Hodnoty NL byly nízké, hodnoty NEL pak poměrně vysoké.  

V roce 1999 se zvýšilo množství čerpané vody více než trojnásobně, toto zvýšení 

se neprojevilo zvýšením hodnot  NL a NEL, naopak jejich hodnoty byly velmi nízké.   
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Tabulka č. 4: Důl ČSM, závod Jih. 

závod Jih 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 )                       ( mg.l-1 ) 

1995 118 397 82,000 0,240 

1999 42 253 18,000 0,544 

 

Na Dole ČSM, závodě Jih byla situace opačná než na závodě Sever v množství 

čerpaných důlních vod. V roce 1995 bylo čerpáno trojnásobné množství v porovnání 

s rokem 1999.  

Hodnoty NL z roku 1995 jsou vyšší než z roku 1999, hodnoty NEL jsou v roce 1995 

velmi nízké. V roce 1999 je jejich nárůst více než dvojnásobný. 

 

Tabulka č. 5: karvinský potok. 

karvinský potok 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 )                       ( mg.l-1 ) 

1995 223 936 75,000 0,386 

1999 215 460 154,000 0,466 

 

Veškeré důlní vody z porovnávaných závodů ústí do karvinského potoka. Proto 

je ve srovnání uveden také. Množství čerpané vody je pro roky 1995 a 1999 srovnatelné. 

Hodnoty NL v roce 1999 vzrostly dvojnásobně. Hodnoty NEL taktéž vykázaly nárůst, 

i když ne tak markantní. 
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6. SOUČASNÝ STAV LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK 
Z DŮLNÍCH VOD NA DOLE ČSM 

I tato kapitola se zabývá zpracováním a vyhodnocováním dat množství čerpaných vod 

z dolů, obsahem NL a NEL v důlních vodách dolů Darkov, ČSM – závod Sever a závod 

Jih a množstvím vody vypuštěné do karvinského potoka. Vyhodnocovány byly vždy 

v každém roce jednotlivé měsíce. Tabulky č. 6, 7, 8 a 9 udávají roční průměry sledovaných 

hodnot v letech 2000 – 2009. 

Odběry vzorků a jejich následné rozbory prováděla akreditovaná laboratoř Labtech, 

s.r.o., pobočka Green Gas DPB, a.s. se sídlem v Paskově. Jako počáteční rok 

vyhodnocování byl zvolen rok 2000. 

Ke každé lokalitě (ČSM, závod Sever, ČSM, závod Jih, Darkov a karvinský potok) 

byly pro celkový přehled výše zmíněných údajů vytvořeny přehledné tabulky (příloha č.3). 

V textové části jsou uvedeny tabulky s průměrnými ročními hodnotami a pro lepší 

představu i grafy.   
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6.1. VYHODNOCENÍ MNOŽSTVÍ ČERPANÉ VODY, NL A NEL        
V LETECH 2000 - 2009 

Tabulka č. 6: Důl Darkov. 

Důl Darkov 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 ) ( mg.l-1 ) 

2000 52 313 52,000 0,809 

2001 30 022 51,000 0,974 

2002 41 283 61,000 1,225 

2003 62 978 100,000 2,552 

2004 65 835 107,000 1,391 

2005 78 514 26,000 0,539 

2006 25 765 14,000 2,898 

2007 65 293 49,000 0,845 

2008 48 865 16,000 0,090 

2009 60 731 18,000 0,144 

 
Graf č. 2: Důl Darkov. 
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V roce 2000 vykazovalo množství čerpaných důlních vod z Dolu Darkov vyrovnaný 

stav s mírným zvýšením ve 2. pololetí. NL dosáhly stejných průměrných hodnot v obou 

pololetích, nejvyšší hodnota byla zaznamenána v lednu. NEL vykazovaly vyšší průměrnou 

hodnotu ve sledovaném roce, k dvojnásobnému nárůstu došlo ve 2. pololetí, nejvyšší 

hodnota byla zaznamenána v měsíci listopadu a činila čtyřnásobek průměrné hodnoty. 

 V roce 2001 došlo k mírnému nárůstu množství čerpaných důlních vod ve 2. pololetí, 

k žádnému velkému výkyvu v jednotlivých měsících roku nedošlo. U naměřených hodnot 

NL byly zaznamenány v jednotlivých měsících roku velké výkyvy. Nejvyšší množství bylo 

naměřeno v měsících lednu a dubnu, což se projevilo na dvojnásobných hodnotách 

1. pololetí v porovnání s 2. pololetím. Hodnoty NEL byly v 1. pololetí téměř sedminásobně 

vyšší než ve 2. pololetí. Toto zvýšení způsobily hodnoty NEL naměřené v měsících lednu 

a dubnu. 

Pro rok 2002 je charakteristický vyrovnaný stav čerpaných vod v jednotlivých 

měsících, průměry jednotlivých pololetí se příliš neliší. Velmi kolísají měsíční hodnoty 

NL. Vyšší hodnoty NL byly naměřeny ve 2. pololetí vlivem trojnásobného průměrného 

množství v měsíci září. NEL vykazují vyšší hodnoty v 1. pololetí, stav v jednotlivých 

měsících kolísá, nejvyšší obsah byl naměřen v dubnu, a to čtyřnásobek průměrného 

množství daného roku. 

V roce 2003 došlo k mírným výkyvům v množství čerpaných vod. Celkový nárůst 

způsobilo množství vody vypuštěné v říjnu. NL v 1. pololetí vykazují devítinásobnou 

hodnotu 2. pololetí. Hodnoty NL byly velmi vysoké v měsících dubnu, lednu a únoru. 

Rovněž velký rozdíl mezi pololetními naměřenými hodnotami vykazují NEL. 

Ty šestinásobně překročily ve 2. pololetí hodnoty 1. pololetí. Nejvyšší hodnota byla 

naměřena v měsíci říjnu. 

V roce 2004 se odčerpalo z Dolu Darkov přibližně stejné množství důlních vod jako 

v roce předchozím. Čerpání v 1. pololetí bylo vyrovnané a podprůměrné. Ve 2. pololetí 

došlo k nárůstu čerpaného množství, všechny měsíce 2. pololetí vykazovaly nadprůměrné 

hodnoty s výjimkou listopadu a prosince, kdy čerpané množství bylo podprůměrné. NL 

vykazovalo dvanáctinásobný pokles ve 2. pololetí ve srovnání s 1. pololetí. Nejvyšší 

hodnoty byly zaznamenány v měsících únoru, lednu a březnu. Od měsíce dubna 

až do prosince již hodnoty NL nedosáhly průměru, naopak byly velmi podprůměrné. 
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Nejnižší červnová hodnota NEL je 76 x nižší než nejvyšší únorová.  Stejně jako hodnoty 

NL byly i hodnoty NEL v 1. pololetí nadprůměrné, a to až sedminásobně ve srovnání 

s 2. pololetím, zapříčinily to zejména měsíce březen a leden. 

Pro rok 2005 bylo typické poměrně vyrovnané množství čerpané vody v jednotlivých 

pololetích. Nejvyšší hodnoty, které překročily roční průměr, byly naměřeny v měsících 

dubnu, květnu, červnu, červenci a srpnu. Ostatní měsíce nedosahovaly ročního průměru. 

Roční průměr NL nebyl vysoký, přestože 1. pololetí vykazovalo dvojnásobnou hodnotu ve 

srovnání s 2. pololetím. Zvýšení průměru způsobila hodnota v červnu a prosinci. Stejný 

vývoj jako hodnoty NL vykazovaly i hodnoty NEL. 1. pololetí mělo téměř dvojnásobné 

naměřené hodnoty v porovnání s 2. pololetím.  

Rok 2006 vykazoval nejnižší množství čerpaných vod ve sledovaném období let 2000 

– 2009. Průměrné měsíční hodnoty byly jen s menšími výkyvy. S výjimkou prosince, kdy 

došlo k vysokému překročení průměrné roční hodnoty, byly hodnoty NL po celý rok velmi 

vyrovnané. V tomto roce byly naměřeny dvě nejnižší hodnoty za sledované období, 

a to nejnižší množství čerpaných vod a nejnižší hodnota NL. U hodnot NEL došlo 

k devítinásobnému nárůstu hodnot v 1. pololetí ve srovnání s 2. pololetím. Extrémní 

hodnotu vykazoval měsíc duben. To způsobilo i celkově nejvyšší roční průměrnou hodnotu 

NEL v letech 2000 – 2009.  

Pro rok 2007 bylo typické téměř vyrovnané množství čerpaných vod za obě pololetí, 

také měsíční množství byla velmi vyrovnaná, výjimkou byl pouze měsíc březen, kdy došlo 

ke zvýšení. Prudký nárůst hodnot NL ve 2. pololetí zapříčinily naměřené hodnoty z měsíců 

srpna a října. V srpnu byl nárůst více než pětinásobný a v říjnu více než trojnásobný 

vzhledem k ročnímu průměru. Nižší hodnoty NEL v 1. pololetí byly minimálně 

osminásobně nižší než ve 2. pololetí. Nejvyšší hodnoty NEL ve 2. pololetí vykazovaly 

měsíce srpen a říjen, stejně jako hodnoty NL.                

Rok 2008 byl typický nižším množstvím čerpaných důlních vod. 1. pololetí 

vykazovalo vyšší množství čerpaných vod, průměrné měsíční hodnoty byly v jednotlivých 

pololetích v celku vyrovnané. V 1. pololetí byly hodnoty NL nízké a vykazovaly jen malé 

výkyvy, k nárůstu došlo ve 2. pololetí, a to zvýšenými naměřenými hodnotami v měsících 

prosinci a srpnu. V celkovém srovnání však byla hodnota NL velmi nízká a vzhledem 

k množství čerpaných vod patří k nejnižším za sledované období. Vyšší hodnoty NEL byly 
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naměřeny ve 2. pololetí, a to téměř dvojnásobné, přesto však je hodnota NEL z roku 2008 

ve sledovaném období nejnižší.  

Množství čerpaných vod v roce 2009 vykazuje jen minimální odchylky měsíčních 

hodnot od ročního průměru. NL vykazovaly mírný nárůst ve 2. pololetí. Hodnoty 

v jednotlivých měsících hodně kolísají. Hodnoty NEL byly velmi nízké ve všech měsících, 

ani v jednom měsíci nepřekročily jejich hodnoty 1mg.l-1.                 
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Tabulka č. 7: Důl ČSM, závod Sever. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Důl ČSM, závod Sever. 
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závod Sever 

čerpané množství NL NEL rok 

( m3 ) ( mg.l-1 ) 

2000 92 581 36,000 0,421 

2001 91 556 36,000 0,728 

2002 90 513 34,000 2,315 

2003 97 917 132,000 1,574 

2004 88 673 30,000 1,766 

2005 127 602 86,000 1,083 

2006 113 224 27,000 0,841 

2007 127 774 42,000 0,785 

2008 162 249 57,000 1,691 

2009 86 591 55,000 0,478 
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Rok 2000 byl typický vyrovnaným stavem množství čerpaných důlních vod, k velmi 

mírnému nárůstu čerpaného množství došlo ve 2. pololetí. Jednotlivé měsíce vykazovaly 

vyrovnané hodnoty. U NL byly vyšší hodnoty zaznamenány v 1. pololetí, zejména vlivem 

červnové hodnoty, která téměř trojnásobně překročila roční průměr, hodnoty jednotlivých 

měsíců byly velmi rozdílné. Nižší hodnoty NEL byly naměřeny v 1. pololetí, jejich 

hodnoty kolísaly. Ve 2. pololetí došlo k dvojnásobnému zvýšení hodnot NEL, i přesto je 

celkový roční průměr naměřený v roce 2000 nejnižší za sledované období let 2000 – 2009.   

Pro rok 2001, co se týká množství čerpaných vod, platí stejné hodnocení jako v roce 

předchozím. Množství za obě pololetí byla téměř shodná. Hodnoty NL i NEL byly 

vyrovnané v obou pololetích. Během celého roku nedocházelo u těchto látek k žádným 

extrémním výkyvům.  

V letech 2000, 2001 a 2002 bylo množství čerpaných důlních vod naprosto 

vyrovnané. V roce 2002 už nelze hovořit o vyrovnaných hodnotách v jednotlivých 

pololetích, protože ve 2. pololetí došlo k nárůstu. Nejvyšší hodnoty, které přesáhly 

100 000 m3 čerpaných vod, byly naměřeny v měsících červenci, srpnu, říjnu a listopadu. 

Stejný vývoj se dá sledovat i u NL. Jejich hodnoty kolísaly v jednotlivých měsících roku. 

Roční průměrné hodnoty NL vykazovaly stejný vývoj jako množství čerpaných vod. 

V letech 2000, 2001 a 2002 dosahovaly naprosto stejných hodnot. Tento trend už neplatí 

pro hodnoty NEL, které byly nejvyšší ve sledovaných letech 2000 – 2009. 

K šestinásobnému nárůstu došlo ve 2. pololetí, 1. pololetí vykazovalo nízké a vyrovnané 

hodnoty. Extrémně vysokou hodnotu NEL v roce 2002 zapříčinila hodnota 13,1 mg.l-1 

v měsíci říjnu.  

V roce 2003 se množství čerpaných vod ve srovnání s předcházejícími roky mírně 

zvýšilo. Stavy v jednotlivých pololetích byly téměř vyrovnané. To, bohužel, neplatí 

pro NL, které vykázaly ve sledovaném období 2000 – 2009 nejvyšší hodnotu, 

a to 132 mg.l-1. Zapříčinily to extrémní hodnoty naměřené v měsících říjnu a únoru. 

Zvýšený nárůst vykazovaly i hodnoty NEL v 1. pololetí. Hlavní příčinou byla hodnota 

v měsíci únoru. 

Více důlních vod se vyčerpalo ve 2. pololetí roku 2004. Stavy v jednotlivých 

měsících, až na malé výjimky – leden,  jsou velmi vyrovnané. V 1. pololetí byla naměřena 

ve srovnání s 2. pololetím dvojnásobná hodnota NL, z důvodu vysoké hodnoty naměřené 
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v únoru. Také ostatní měsíce 1. pololetí vykazují vyšší hodnoty, než je roční průměr, 

s výjimkou lednové hodnoty. Hodnoty NEL byly v obou pololetích shodné. Roční průměr 

těchto látek však patří k nejvyšším za sledované období.  

Pro rok 2005 je charakteristický zvýšený nárůst celkového množství čerpaných vod. 

Mírný nárůst je patrný ve 2. pololetí. U NL se objevila velmi vysoká hodnota za 2. pololetí, 

kdy více než osminásobně převýšila hodnotu 1. pololetí. Důvodem byla hodnota v měsíci 

listopadu. Na celkovém výsledku se průměrná roční hodnota NL ukázala jako druhá 

nejvyšší po roce 2003. NEL vykazovaly mírně zvýšené hodnoty v obou pololetích, 

zejména pak měsíc srpen. 

Rok 2006 je charakteristický vyrovnanými průměrnými pololetními i ročními 

hodnotami u všech sledovaných hledisek – množství čerpaných vod, množství NL i NEL. 

Pouze v květnu byla naměřena dvojnásobná NL oproti ročnímu průměru. 

V roce 2008 se z Dolu ČSM, závodu Sever vyčerpalo nejvyšší množství důlních vod 

v období 2000 – 2009, a to 162 249 m3. Čerpané množství vody bylo za obě pololetí 

vyrovnané. Hodnoty NL jsou dvojnásobné v 1.pololetí, vlivem vysokých hodnot 

naměřených v měsících dubnu a lednu. Naopak hodnoty NEL byly až trojnásobně vyšší 

ve 2. pololetí, a to především díky vysoké hodnotě v měsíci listopadu.  

V loňském roce čerpal závod Sever nejnižší množství důlních vod za sledované 

období. 1. pololetí vykazovalo vyšší množství čerpaných vod. Hodnoty v jednotlivých 

měsících, zejména v 1. pololetí kolísaly. Zvýšený roční průměr NL způsobil nárůst 

ve 2. pololetí, nejvyšší hodnoty NL byly naměřeny v srpnu a září. I přes to, 

že ve 2. pololetí byly čtyřnásobně překročeny hodnoty 1. pololetí NEL, je roční průměr 

druhý nejnižší v období 2000 – 2009.   
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Tabulka č. 8: Důl ČSM, závod Jih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 4: Důl ČSM, závod Jih. 
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závod Jih  

 čerpané množství  NL  NEL rok 

( m3 )     ( mg.l-1 ) 

2000 41 279 69,000 0,432 

2001 46 115 125,000 0,893 

2002 45 791 41,000 0,737 

2003 35 494 84,000 0,949 

2004 30 039 79,000 1,448 

2005 22 513 72,000 2,247 

2006 34 006 69,000 1,007 

2007 42 524 62,000 0,823 

2008 34 230 45,000 0,565 

2009 35 908 52,000 0,448 
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Rok 2000 byl typický vyrovnaným množstvím čerpaných vod. Hodnoty NL jsou 

vzhledem k čerpanému množství vysoké. Trojnásobný nárůst ve 2. pololetí byl způsoben 

vysokými hodnotami v měsících prosinci a říjnu, kdy hodnoty přesahovaly až čtyřnásobně 

roční průměr. Rovněž u NEL byly zvýšené hodnoty ve 2. pololetí, zejména v měsíci září, 

celkové hodnoty NEL byly nejnižší ve sledovaném období. 

V roce 2001 se oproti minulému roku mírně navýšilo množství čerpané vody a bylo 

nejvyšší za posledních deset let, vykazovalo menší výkyv mezi pololetními hodnotami. 

Hodnoty NL byly v tomto roce nejvyšší za sledované období 2000 – 2009. Extrémní 

navýšení NL způsobily hodnoty naměřené v lednu, květnu a červenci. Rozdíl mezi nejnižší 

a nejvyšší měsíční hodnotou byl až dvacetidvounásobný. Hodnoty NEL za jednotlivá 

pololetí vykazují velký rozdíl, který byl způsoben dvěma vysokými hodnotami v měsících 

květnu a lednu, to způsobilo vysoký roční průměr. 

V roce 2002 se množství čerpané vody v jednotlivých pololetích lišilo, 1. pololetí 

dosáhlo vyššího čerpání. Žádné velké výkyvy nejsou patrné. Byla naměřena nejnižší 

hodnota NL v letech 2000 – 2009. Průměry obou pololetí byly téměř shodné. V 1. pololetí 

byla dvojnásobná hodnota NEL oproti 2. pololetí. Nejvyšší množství bylo zaznamenáno 

v měsíci březnu.  

Množství čerpané vody v roce 2003 patří k nejnižším, obě pololetí jsou vyrovnaná. 

Ve 2. pololetí převyšují hodnoty NL pětinásobně 1. pololetí. Příčinou byla vysoká hodnota 

naměřená v měsíci červenci. Rovněž hodnoty NEL byly naměřeny vícenásobně vyšší 

ve 2. pololetí, což ovlivnilo celkový roční průměr. 

Rok 2004 vykazoval naprosto vyrovnané stavy množství čerpaných vod v obou 

pololetích. Hodnoty NL byly dvojnásobné v 1. pololetí ve srovnání s 2. pololetím. 

V měsících únoru a květnu trojnásobně překročily roční průměr. Stejný vývoj byl i u NEL, 

kdy hodnoty za 1. pololetí byly dvojnásobkem 2. pololetí. Hodnota NEL z roku 2004 

je druhá nejvyšší ve sledovaném období. 

Pro rok 2005 byly charakteristické extrémní hodnoty pro všechny sledované 

ukazatele. U čerpaného množství důlních vod se jedná o nejnižší hodnotu ve sledovaném 

období, naopak NL vykazovaly vysokou hodnotu a NEL dokonce nejvyšší v letech      

2000 – 2009. 
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V roce 2006 byl zaznamenán mírný nárůst čerpané vody ve 2. pololetí. Hodnoty 

v jednotlivých měsících  byly celkem vyrovnané. Hodnoty NL byly dvojnásobně vyšší 

v 1. pololetí vlivem hlavně dvou měsíců – dubna a března. Ve 2. pololetí se tak vysoká 

hodnota objevila jen v prosinci. Hodnota NEL v 1. pololetí trojnásobně převýšila 

2. pololetí.  

Množství čerpané vody v roce 2007 bylo vyrovnané v obou pololetích. Hodnoty NL 

byly trojnásobně vyšší ve 2. pololetí a to vlivem vysokých hodnot naměřených v září 

a prosinci. Také hodnoty NEL byly ve 2. pololetí více než dvojnásobně vyšší 

než v 1. pololetí. Extrémní hodnota byla opět naměřena v měsíci září. 

Rok 2008 měl vyrovnané měsíční množství čerpaných vod. NL byly dvojnásobné 

v 1. pololetí ve srovnání s 2. pololetím. Jejich měsíční hodnoty kolísaly. Opačná situace 

byla u NEL, jejichž množství bylo vyšší ve 2. pololetí a měsíční hodnoty byly velmi 

rozdílné. 

V roce 2009 bylo vyčerpáno více důlních vod v 1. pololetí. NL bylo dvojnásobné 

ve 2. pololetí, důvodem zvýšení byly hodnoty v měsících srpnu a listopadu. Výrazně vyšší 

2. pololetí u NEL bylo způsobeno vysokou hodnotou v měsíci listopadu. 
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Tabulka č. 9: karvinský potok. 

 karvinský potok 

rok čerpané množství NL NEL 

 ( m3 )         ( mg.l-1 ) 

2000 186 173 253,000 1,219 

2001 167 692 46,000 0,927 

2002 177 587 110,000 2,068 

2003 196 389 132,000 4,077 

2004 184 547 123,000 1,503 

2005 228 628 45,000 1,072 

2006 172 995 56,000 1,691 

2007 235 592 24,000 0,410 

2008 245 344 30,000 0,526 

2009 183 230 65,000 0,827 

 

Graf č. 5: karvinský potok. 
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Do karvinského potoka ústí důlní vody vypouštěné z výše vyhodnocovaných dolů. 

V tabulce č. 9 jsou tedy součty množství čerpaných důlních vod, NL a NEL z výše 

vyhodnocovaných dolů. Všechna voda, která do potoka přitéká, již prošla 

co nejdůkladnějším čisticím procesem na příslušných dolech, přesto však stále vykazuje 

zvýšené hodnoty NL a NEL.            

 Veškerá povolení pro vypouštění důlních vod jsou pro doly OKD vydávána Krajským 

úřadem v Ostravě v souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

a související předpisy.              

 Ze srovnávání množství čerpaných vod v letech 2000 – 2009 vyplývá, že hodnoty 

v jednotlivých letech kolísají, pohybují se v rozmezí od 167 692 m3 v roce 2001 

do 245 344 m3 v roce 2008. Průměrná hodnota čerpaného množství vody činí 

za posledních 10 let 197 818 m3. Hodnoty NL v letech 2000 – 2009 vykazují velké rozdíly. 

Nejnižší hodnota NL byla naměřena v roce 2007 – 24 mg.l-1, nejvyšší hodnota pak v roce 

2000 – 253 mg.l-1. Průměrná hodnota NL ve sledovaném období 2000 – 2009 činí 

88,4 mg.l-1. Rovněž hodnoty NEL jsou za sledované období kolísavé. Nejnižší hodnotou 

NEL byla hodnota naměřená v roce 2007 – 0,410 mg.l-1, což je desetinásobně méně, 

než v roce 2003, kdy naměřená hodnota činila 4,077 mg.l-1. Průměrná hodnota NEL 

v letech 2000 – 2009 byla 1,432 mg.l-1.           

 Při celkovém vyhodnocení dat bylo vysledováno několik extrémních hodnot NL, nebo 

NEL. Závěrem lze konstatovat, že se v těchto případech mohlo jednat o chybný zápis, 

momentální nahodilý stav, poruchu na důlní technice, nebo havárii. Nelze vysledovat 

přímou spojitost mezi množstvím čerpaných důlních vod a hodnotami NL a NEL. Pokud 

jsou nízké hodnoty NL i NEL je vše v pořádku, při nízkých hodnotách NL a vysokých 

NEL se jedná o velké množství olejových látek ve vodě. Naopak při vysokých hodnotách 

NL a nízkých NEL je v důlních vodách málo olejových látek, za to se vyčerpalo hodně 

kalu z čerpacích stanic. Pokud jsou vysoké hodnoty NL i NEL, může to mít dva důvody, 

buď se z čerpacích stanic čerpalo velké množství kalu a na něj byly nabaleny olejové látky, 

nebo se z potrubí uvolnily útržky usazenin a v kalu byl vysoký obsah olejových látek.    
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6.2. NAKLÁDÁNÍ S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH DERIVÁTY 
V DŮLNÍCH VODÁCH DOLU ČSM 

Voda z důlních prostor je čerpána do čerpacích stanic jednotlivých důlních závodů 

a následně na povrch. Povrchovým potrubím jsou pak vody z obou závodů společně 

odváděny do karvinského potoka. Na trase je na potrubí napojeno odvádění důlních vod 

i z Dolu Darkov. Množství důlních vod z obou dolů je měřeno. 

Povinností dolů dle vydaného rozhodnutí Krajského úřadu v Ostravě (kterým jsou 

stanoveny podmínky pro vypouštění důlních vod) je sledování stanovených ukazatelů 

v důlních vodách, a to: nerozpuštěné látky NL, nepolární extrahovatelné látky NEL 

(v současnosti C10 – C40), sírany, chloridy a rozpuštěné anorganické soli RAS. 

Vzorky pro hydrochemický rozbor důlních vod se standardně odebírají z potrubních 

řadů na povrchu (samostatně ze závodu Sever Dolu ČSM, závodu Jih Dolu ČSM, Dolu 

Darkov a ze společného výtoku do karvinského potoka).  

Odběry v dole jsou podle potřeby prováděny převážně hydrogeologem. Z provádění 

odběrů jsou vyloučeni zaměstnanci kontrolovaných provozoven. 

Na základě požadavků hydrogeologa byly v roce 2005 realizovány úpravy systému 

separace ropných látek v jednotlivých provozovnách. Byly zpracovány návrhy na nové 

velkoobjemové separační nádoby, které jsou v současnosti v provozu (obr. č. 21).  
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Obr. č. 21: Velkoobjemové separační nádoby v provozovně kolejových lokomotiv. 

Od počátku roku 2005 se výrazně zvýšil tlak na provozní úseky nejen ze strany 

pracovníků životního prostředí, ale i ze strany hydrogeologa na separaci ropných látek 

z důlní vody.               

 V dole byl vytvořen stabilní monitoring množství ropných látek v důlních vodách. 

Bylo vytipováno celkem 16 kontrolních míst (provozoven a míst, kde dochází 

k manipulaci s ropnými látkami) a za účelem odběrů vzorků důlních vod bylo v dole 

stanoveno 12 odběrných míst (z odpadního potrubí).     

 Separované ropné látky jsou vyváženy na povrch, kde jsou specializovanou firmou 

odváženy k likvidaci. O stavu separovaného a odevzdaného množství ropných látek 

je vedena evidence. [19, 20]  
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7. MOŽNOSTI LIKVIDACE ROPNÝCH LÁTEK Z 
DŮLNÍCH VOD DO BUDOUCNA 

Současný trend snižování množství ropných látek v důlních i odpadních vodách 

ukazuje, že i v budoucnosti se budou používat různé metody jejich likvidace. Jako 

nejekonomičtější se zatím jeví používání různých typů sorbentů, z mechanických metod je 

to gravitační metoda, která využívá rozdílné hmotnosti vody a kontaminantu a zajímavým 

se jeví používání odlučovačů ropných látek.  

Sorbenty se dnes používají běžně při čištění důlních i odpadních vod od ropných látek. 

Využívá se materiálů schopných zachycovat kontaminat. Jako sorbenty slouží nejčastěji 

saze, rašelina, aktivní uhlí, dřevní hmota, hydrofobizované hmoty a upravená umělá 

vlákna. Nejnověji se využívá sorbentů na bázi huminových substrátů.  

V oblasti odlučovačů dochází k rychlému rozvoji jak v použitých materiálech, tak 

v konstrukci. Odlučovače ropných látek jsou určeny pro zachycení a odloučení ropných 

látek a olejů z odpadních vod a je možno je použít pro důlní i povrchové provozy. V dole 

mohou sloužit při čištění důlních vod před vypouštěním do důlní čerpací stanice, nebo 

se tyto odlučovače dají použít na povrchu pro vyčištění již vyčerpané důlní vody bez jejího 

předchozího vyčištění.  

Příkladem mohou být odlučovače ropných látek typové řady SAN x-R, které jsou 

určeny pro čištění splachových srážkových vod z komunikací a z otevřených zpevněných 

ploch, nebo důlních i odpadních vod znečištěných ropnými látkami. Odlučovače jsou 

navrženy a konstruovány tak, aby vyhovovaly ČSN EN 858 „Odlučovače lehkých 

kapalin“. [23] 
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Obr. č. 22: Odlučovač ropných látek typové řady SAN x-R. [23] 

Tento odlučovač je vyráběn dle vnitřní konstrukce ve čtyřech typových řadách. 

Odlučovač tvoří celoplastová vodotěsná nádrž, která je svařená z konstrukčních stěnových 

prvků z polypropylenu. Odlučovače jsou vyráběny v podzemním i v nadzemním 

provedení, mohou být dodávány buď otevřené, nebo zakryté odnímatelnými víky, aby bylo 

možné vybírat kal a zachycené ropné látky, vyjímat a čistit koalescenční filtr a vyměňovat 

sorpční náplň. Proces čištění má tři stupně:  

1. usazení nerozpustných látek a gravitační separace 

2. separace ropných látek v koalescenčním filtru 

3. dočištění přes sorpční filtr. 

 

Odlučovače jsou vybaveny automatickým uzavíracím zařízením na výtoku, které 

zabrání úniku ropných látek do kanalizace, v důlním prostředí do okolní horniny. [23] 
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Dalším typem odlučovače je typ PR, který je vyroben ze železobetonu a má za úkol 

čistit dešťové a procesní vody od suspenzí a sloučenin ropných látek. Typickou konstrukcí 

odlučovače je kalová jímka a vlastní odlučovač. Jeho průtok činí 10 l/s – 500 l/s. [24] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 23: Odlučovač ropných látek typu PR. [24] 

 
Odlučovače ropných látek typu SKG pracují na stejném principu jako typ PR, jsou 

vyrobeny z ocele 5 – 6 mm. Jsou opatřeny nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic a jsou 

kryty lakem ve dvou vrstvách. Jejich průtok je také 10 l/s – 500 l/s. 

 

                 

 
 

 
 
 
 

 

 
Obr. č. 24: Odlučovač ropných látek typu SKG. [24] 
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Odlučovače ropných látek se vyrábí také z polyetylénu, například typ JPR. Jeho 

funkce je stejná jako u předchozích typů.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 25: Odlučovač ropných látek typu JPR. [24] 

 

Dešťové i procesní vody obsahují ropné látky a jiné nečistoty (prach, písek aj.). Tyto 

látky se v první fázi dostávají do kalové jímky, kde dochází v procesu sedimentace 

k odstranění pevných látek obsažených v odpadních vodách. Ve druhé fázi se dostává 

voda, která je znečištěna ropnými látkami, do vlastního odlučovače, kde dochází 

k odloučení ropných látek. Všechny odlučovače jsou vybaveny koalescenčními filtry 

s neomezenou životností. Mají vystaveny certifikáty a technická osvědčení. [24] 

 Typy odlučovačů SAN x  – R, PR a SKG jsou vhodné i pro použití k čištění důlních 

vod znečištěných ropnými látkami, a to jak přímo v dolech, tak i na povrchu. Typ JPR 

s ohledem na použitý materiál není vhodný.  
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8. EKONOMICKÁ NÁRO ČNOST LIKVIDACE ROPNÝCH 
LÁTEK 

Při ekonomickém zhodnocení bylo vycházeno z celkových nákladů, vynaložených 

na likvidaci ropných látek z důlních vod na Dole ČSM, závodech Sever a Jih za rok 2009. 

Tyto náklady zahrnují spotřebu Fimitolu, hydraulického oleje, odmašťovacích prostředků, 

vstupní náklady na pořízení separačních nádob a udržovací náklady na jejich provoz. 

Fimitol: cena 1 litru činí 75,- Kč, bez DPH 

spotřeba na závodě Sever    22 000 l x 75,- Kč = 1 650 000,- Kč                               

spotřeba na závodě Jih     15 000 l x 75,- Kč = 1 125 000,- Kč 

1 650 000 + 1 125 000 = 2 775 000,- Kč 

Celkové roční náklady na Fimitol činí 2 775 000 Kč. 

Hydraulický olej, odmašťovací prostředky: cena 1 litru činí 35,- Kč, bez DPH 

spotřeba na závodě Sever    22 000 l x 35,- Kč = 770 000,- Kč                               

spotřeba na závodě Jih     15 000 l x 35,- Kč = 525 000,- Kč                               

Místo původního hydraulického oleje se na Dole ČSM používá Fimitol, čímž se sice cena 

zvýší, avšak toto řešení je ekologičtější. 

1 650 000 - 770 000 = 880 000,- Kč                               

1 125 000 - 525 000 = 600 000,- Kč                               

880 000 + 600 000 = 1 480 000,- Kč                               

Celkové náklady v důsledku používání Fimitolu se navýší o 1 480 000 Kč.                               

Vstupní náklady na pořízení separačních nádob: 

Na Dole ČSM je v provozu osm separačních nádob. Pořizovací cena byla průměrně 

cca 50 000,- Kč za kus. Ke každé nádobě je zapotřebí příslušenství (hadice, ventily, 

čerpadla aj.). Pořizovací cena příslušenství ke každé nádobě činí průměrně 35 000,- Kč.                               

50 000 x 8 = 400 000,- Kč 

35 000 x 8 = 280 000,- Kč 

400 000 + 280 000 = 680 000,- Kč 
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Celkové vstupní náklady na pořízení separačních nádob činily 680 000 Kč. Tato částka 

se neprojeví v celkovém součtu nákladů, protože byla vydána v minulých letech. Je 

uvedena jen pro přehled. 

Udržovací náklady na provoz separačních nádob:  

a) Náklady na mzdy pracovníků: průměrně na každém závodě pracují dvě směny denně,  

šest dnů v týdnu, 52 týdnů v roce. Průměrný výdělek pracovníka za směnu činí 1 122 Kč. 

2 směny x 6 dnů x 52 týdnů = 624 směn 

1 122,- Kč x 624 směn = 700 128,- Kč 

700 128,- Kč x 2 závody = 1 400 256,- Kč 

Celkem je na jednom závodě odpracováno 624 směn za rok. Celkové roční mzdové 

náklady tedy činí na jednom závodě 700 128 Kč, na dvou závodech pak 1 400 256 Kč.      

b) Náklady na udržování čerpací techniky, ventilů apod.: tyto náklady činí cca 10 000 Kč 

na jednu separační nádobu.              

8 separačních nádob x 10 000,- Kč = 80 000,- Kč                                

Na dole je v provozu osm separačních nádob, náklady na jejich údržbu ročně 80 000 Kč.  

Náklady na dopravu:  

V roce 2009 odevzdal Důl ČSM celkem 41 tun odpadních olejů. Doprava jedné tuny 

odpadního oleje na povrch přijde důl na 900 Kč. Firma, která zajišťuje odvoz tohoto oleje, 

zaplatí dolu za jednu tunu 900 Kč. Z toho vyplývá, že výnosy za odevzdaný olej jsou 

shodné s náklady na dopravu. 

Celkové náklady Dolu ČSM spojené s likvidací ropných látek získáme součtem všech výše 

uvedených nákladů:   

2 775 000 + 1 480 000 + 1 400 256 + 80 000 = 5 735 256,- Kč 

Za účelem likvidace ropných látek vydal Důl ČSM za rok 2009 částku cca 5 735 256 Kč. 

Pokud chceme mít stále zlepšující se životní prostředí, dají se považovat tyto nemalé 

finanční prostředky za výhodnou a prozřetelnou investici. [19] 
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9. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá nejen přítomností ropných látek v důlních vodách 

na Dole ČSM, závodech Sever a Jih, na Dole Darkov, ale také způsoby jejich likvidace. 

V praktické části bylo vyhodnocováno množství čerpaných důlních vod, hodnoty NL 

a NEL v těchto vodách. Následně byl porovnáván stav znečišťujících látek nejprve v letech 

1995 a 1999 na dolech ČSM, pro lepší srovnání i na Dole Darkov a celkovým množstvím 

vypouštěných důlních vod, které ústí do karvinského potoka. Stejné parametry jsou 

vyhodnocovány pro období let 2000 – 2009. Všechna voda, která do potoka přitéká, 

již prošla co nejdůkladnějším čisticím procesem na příslušných dolech, přesto však 

způsobuje jeho znečištění. Ze závěrečného vyhodnocení dat nelze vysledovat přímou 

spojitost mezi množstvím čerpaných důlních vod a hodnotami NL a NEL.  

Pro názornější představu je do diplomové práce začleněno několik tabulek, grafů 

a fotografií, které dokumentují současný stav problematiky výskytu a likvidace ropných 

látek na Dole ČSM. Moje práce končí ekonomickým zhodnocením, které dokresluje 

finanční náročnost likvidace znečišťujících látek z důlních vod.   

Ropné látky jsou přítomny všude kolem nás, nejen v důlním prostředí. Jsou pro nás 

každodenní nutností, ale také nebezpečím. Jejich spotřeba se neustále zvyšuje a způsobuje 

tím ohrožení nejen pro člověka, ale i pro životní prostředí. Jsou nebezpečné pro faunu, 

floru, vodní toky, moře i oceány. Manipulaci s ropnými látkami je možné svěřit pouze 

lidem zodpovědným nebo k tomu účelu vyškoleným. Nároky na vodu s rychle rostoucím 

počtem obyvatel planety narůstají a je tedy naší povinností zachovat ji v co nejvyšší kvalitě 

a množství i pro další generace. 
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