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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se věnuje analýze a komparaci dat z provozu činného 

podpovrchového dolu, a to Dolu Karviná, závodu Lazy. Použitá data pochází z období let 

2006 – 2010 ze sledování chemismu směsných odpadních vod pro prokázání splňování 

požadavků zákonných předpisů. Cílem práce je analyzovat několikaleté řady dat za účelem 

zhodnocení popisovaného prostředí z hlediska vlivu na chemismus směsných odpadních 

vod. Dílčím cílem je využít dostupná data za účelem popisu objektů vstupujících do 

procesu úpravy. Dalším úkolem je prakticky využít výsledky analýz pro zhodnocení 

procesů na zájmové lokalitě a představit možné budoucí postupy. 

V první částí práce jsou představeny hlavní cíle práce, odůvodnění výzkumu, použité 

pojmy a struktura práce. V následné teoretické části je prezentována klasifikace 

popisovaných vod a obecně shrnuta problematika důlních vod a emisních i imisních limitů. 

V další části jsou zmíněny relevantní přírodní charakteristiky zájmového území. 

V následujících kapitolách jsou charakterizovány jednotlivé typy vod, které tvoří směsné 

odpadní vody. V praktické části je přehledně zpracován systém úpravy směsných 

odpadních vod s názornými nákresy a fotografiemi. Navazují analýzy dostupných dat a 

teoretické poznatky možných čistících procesů na lokalitě. Nechybí rovněž zmínka o 

platných legislativních předpisech spojených s tímto tématem. Práci uzavírá nastínění 

eventuálních scénářů vývoje popisované situace z hlediska úpravy systému čištění 

vybraných složek směsných odpadních vod.  

 

Klíčová slova: směsné odpadní vody; důlní vody; Důl Karviná, závod Lazy; rozpuštěné 

anorganické soli; GIS; analýzy; komparace 

 



  

Anotation 

The presented work deals with analysis and comparision of data from operation of 

underground mine − Mine Karviná, plant Lazy. The data come from period 2006 – 2010, 

from monitoring of mixed waste waters chemistry to prove the laws accordance. The main 

goal is to analyze the wide range of data in order to evaluate the influence of described 

environment on the quality of mixed waste waters. Next goal is to use the data for 

describing the objects linked with the system of mixed waste water treatment. Further task 

is to use the results of analysis for evaluation of the process on described locality and 

present future action and possibilities. 

In the first part are presented the main objectives of the presented work, the reason of 

research, used terms and the structure of the work. In the next theoretical part focuses on 

classification of described types of water and generally summed up the problems of main 

drainage and pollution standards and limits. Further part presents relevant natural 

characteristics of described locality. The next part focuses on the composition of mixed 

waste waters, especially on types of water. In the practical part is described closely the 

whole process of mixed waste waters treatment with detailed maps and photographs. The 

next part presents analysis of data and also theoretical fundamentals of possible processes 

on the area. The legislative documents, laws and relevant regulation connected with the 

topic are mentioned too. The final part described the possible future action in the 

development of treatment system, especially for the chosen composition of the mixed 

waste waters. 

 

Key words: mixed waste water; mining drainage; Mine Karviná, plant Lazy; dissolved 

inorganic salts; GIS; analysis; comparision 

 



  

Obsah 

1 Úvod........................................................................................................... 1 

2 Teoretická a metodická část.................................................................... 3 

2.1 Cíle práce a odůvodnění výzkumu.........................................................................3 

2.2 Použitá terminologie ..............................................................................................4 

2.3 Klasifikace typů vod dle platné legislativy............................................................5 

2.4 Původ a chemismus důlních vod ...........................................................................6 

2.4.1 Původ důlních vod .........................................................................................6 

2.4.2 Chemismus důlních vod.................................................................................8 

2.5 Povolení k vypouštění odpadních vod, imisní limity ..........................................10 

2.6 Způsoby nakládání s důlními vodami a ostatními odpadními vodami ................12 

2.7 Předpokládaný vývoj situace ...............................................................................14 

3 Důl Karviná, závod Lazy – zájmové území ......................................... 15 

3.1 Přírodní poměry zájmového území......................................................................17 

3.1.1 Geografické vymezení zájmového území....................................................17 

3.1.2 Geomorfologická charakteristika zájmového území ...................................18 

3.1.3 Geologická charakteristika zájmového území .............................................19 

3.1.4 Hydrogeologická charakteristika zájmového území....................................22 

3.1.5 Hydrologické poměry zájmového území.....................................................24 

3.1.6 Charakteristika klimatické oblasti zájmového území ..................................25 

3.2 Charakteristika směsných odpadních vod............................................................26 

3.2.1 Situace směsných odpadních vod ................................................................27 

3.2.2 Odpadní vody z koupelen, splaškové vody, dešťové vody..........................28 

3.2.3 Důlní vody ...................................................................................................28 

3.2.4 Odpadní vody z úpravny uhlí.......................................................................30 

3.2.5 Průmyslové vody .........................................................................................30 

3.2.6 Průsaky.........................................................................................................30 

3.2.7 Celkové množství směsných odpadních vod ...............................................33 

4 Praktická část ......................................................................................... 34 

4.1 Aktuální proces úpravy směsných odpadních vod ..............................................34 

4.1.1 Situace objektů.............................................................................................35 



  

4.1.2 Charakteristika objektů ................................................................................36 

4.2 Úvod do problematiky analýz a komparací dat ...................................................40 

4.3 Sledované profily a ukazatele ..............................................................................42 

4.4 Vliv ostatních odpadních vod na koncentrace RAS z důlních vod......................44 

4.5 Doba zdržení, výpočet využitého objemu nádrží.................................................46 

4.5.1 Rok 2006......................................................................................................47 

4.5.2 Rok 2007......................................................................................................49 

4.5.3 Rok 2008 a 2009 ..........................................................................................51 

4.5.4 Rok 2010......................................................................................................52 

4.6 Vliv nádrží na chemismus vod.............................................................................56 

4.6.1 Nerozpuštěné látky ......................................................................................56 

4.6.2 Organické znečištění....................................................................................59 

4.6.3 Rozpuštěné anorganické soli .......................................................................65 

4.7 Rozložení koncentrace Cl- v nádržích .................................................................73 

5 Zhodnocení situace nakládání se směsnými odpadními vodami na 

Dole Karviná, závodu Lazy .......................................................................... 75 

5.1 Legislativní závazky ............................................................................................75 

5.2 Proces úpravy.......................................................................................................76 

5.3 Výpočet poplatků, rok 2010.................................................................................77 

5.4 Výpočet finanční náročnosti výstavby kanalizace důlních vod...........................79 

5.5 Výpočet průměrného zatížení biologicky odbouratelným organickým 

znečištěním směsných odpadních vod .............................................................................81 

5.6 Výpočet podílu splaškových vod ve směsi odpadních vod .................................82 

5.7 Návrh sledování jiného parametru pro účely výpočtu množství odpadních vod.83 

6 Návrhy schvalování nových povolení ................................................... 84 

6.1 Schválení přísnějších limitů.................................................................................84 

6.2 Prodloužení stávajících limitů .............................................................................85 

6.3 Nutnost odborné diskuze týkající se problematiky zpoplatnění znečištění důlních 

vod .............................................................................................................................86 

7 Navrhovaná opatření ............................................................................. 87 

7.1 Způsoby nakládání s důlními vodami..................................................................87 

7.1.1 Možné způsoby čištění důlních vod.............................................................88 



  

7.2 Možné způsoby čištění ostatních odpadních vod ................................................91 

7.2.1 Rozpuštěné anorganické soli .......................................................................91 

7.2.2 Organické znečištění....................................................................................93 

8 Diskuze týkající se představené problematiky, návrhy opatření ...... 95 

8.1 Z pohledu podnikajícího subjektu........................................................................95 

8.2 Z pohledu vlivů na životní prostředí....................................................................95 

9 Závěr........................................................................................................ 97 

10 Použitá literatura.................................................................................... 99 

10.1 Použité normy a zákony.....................................................................................102 

10.2 Použité informační servery a portály .................................................................103 

11 Seznam tabulek, obrázků, grafů a příloh .......................................... 104 

12 Přílohy ................................................................................................... 107 



  

Seznam zkratek: 

AOX – halogenované organické 
sloučeniny 

ASPAM – Algal Sulfate Reducing 
Ponding Process for the Treatment of 
Acidic and Metals Wastewaters – 
patentovaná technologie pro nakládání 
s kyselými odpadními vodami, které 
obsahují vysoké koncentrace kovů 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

BSR – bacterial sulfate reduction – 
bakteriální redukce síranů 

ČHP – číslo hydrologického pořadí 

DP – dobývací prostor 

DV – důlní vody 

GPS – Global Positioning System - 
polohový družicový systém 
umožňující určit polohu kdekoliv 
na Zemi s přesností 10 metrů 

HR – human resources – lidské zdroje 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem draselným 

IMPs – Inorganic media passive systems 
– typ pasivního systému nakládání 
s důlními vodami, který je založený na 
rozpouštění nebo vysrážení 
anorganických látek 

N-NH4
+ – amoniakální dusík 

N-NO2
- – dusitanový dusík  

N-NO3
- – dusičnanový dusík 

NEK – normy environmentální kvality 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

NL/NL-V – nerozpuštěné 
látky/nerozpuštěné látky veškeré 

NV – nařízení vlády 

 

 

ODAS – Oxidation, dosing with alkali, 
sedimentation – aktivní metoda 
nakládání s důlními vodami, která 
je založena na oxidaci, dávkování 
alkálií a sedimentaci 

OKD, a.s. – název společnosti, která 
provozuje Důl Karviná, závod 
Lazy 

OKR –  Ostravsko - karvinský revír 

OV – odpadní vody 

PAU – polycyklické aromatické 
uhlovodíky 

Pcelk. – fosfor celkový 

RAS – rozpuštěné anorganické soli 

RL – rozpuštěné látky 

RL550 – rozpuštěné látky žíhané při 
550°C 

ROTP – revírní odbytová těžba uhlí 

VOJ – vnitřní organizační jednotka 

VÚV – Výzkumný ústav 
vodohospodářský 

ZL – znečišťující látka(y) 

ZÚ – zájmové území 

ŽP – životní prostředí 
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1  Úvod 

Voda je nepostradatelnou součástí všech přírodních procesů. Pro své charakteristické 

vlastnosti stanoví základ života na naší planetě. Jak na povrchu, tak i pod ním vytváří voda 

jedinečná prostředí, jejichž přirozené režimy ovlivňuje činnost člověka. 

Stejně jako je voda nepostradatelná pro život a biologické procesy, je 

nepostradatelná pro funkčnost a bezpečný chod podpovrchových dolů. Voda je čerpána 

z povrchu do dolu za účelem zajištění chladicích procesů, provozu a celkové funkčnosti 

dolu. A naopak, voda je čerpána z dolu na povrch, z důvodu zajištění bezpečnosti 

v dobývacích prostorách před průvaly a přítoky. 

Je zřejmé, že celý vodní režim, který existoval po mnoho tisíciletí, je ovlivněn 

činností člověka. Vody, které se přirozeně vyskytují v horninovém prostředí a nejsou 

vázány kapilárními silami, jsou klasifikovány jako vody podzemní (Pitter, 2009). Pokud 

tyto vody vniknou do prostor dolů, jsou dále podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů a úprav (horní zákon), 

klasifikovány jako vody důlní až do doby jejich smísení s jinými povrchovými nebo 

podzemními vodami. Tyto vody jsou vyčerpány ze svého přirozeného prostředí na povrch. 

Podzemní vody mají své charakteristické složení, které se výrazně liší od vod 

povrchových, a proto je negativně ovlivňují hlavně obsahem rozpuštěných anorganických 

solí. 

Důl Karviná, závod Lazy provozuje jednotnou kanalizaci, kde dochází ke smísení 

důlních vod s ostatními odpadními vodami. Mezi ostatní odpadní vody patří splaškové, 

dešťové, technologické a průmyslové vody. Jedná se o ojedinělý způsob nakládání 

s důlními vodami mezi VOJ společnosti OKD, a.s. Sice z větší části tyto vody obsahují 

znečištění pocházející z důlních vod, avšak jsou klasifikovány jako vody odpadní, proto 

jsou vypouštěny na základě povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku. 

V rámci ochrany povrchových vod je potřeba zavést opatření, která budou chránit 

toky od vysokých koncentrací solí z důlních vod.  

Před zavedením jakékoliv technologie je nutné vynaložit určité finanční prostředky 

pro zmapování daného území. Protože kvalita a kvantita odpadních vod je sledována 
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v daných profilech a časových intervalech, existuje řada historických dat vypovídajících o 

určitých charakteristikách a procesech na území Dolu Karviná, závodu Lazy.  

Jsme schopni vyčíst z těchto dat požadované informace? Jsme schopni údaje o 

znečišťujících látkách dát do souvislosti s jejich zdrojem, původem a chováním 

v prostředí? Můžeme jasně říci, kde se z environmentálního hlediska nachází podstata 

problému? Jak můžeme získané údaje využít pro řešení konkrétní problematiky? 

Předkládaná diplomová práce zkoumá, nakolik jsme schopni s dostupnými 

prostředky analyzovat několikaleté řady dat, které byly vytvořené za jiným účelem, pro 

zhodnocení nynějšího stavu daného území z hlediska vlivu na životní prostředí. Diplomová 

práce dále prakticky znázorňuje, jak mohou být výsledky těchto analýz využity pro řešení 

environmentálních problémů. Nechybí také zhodnocení reálných kroků pro zlepšení 

situace nakládání se směsnými odpadními vodami nebo jejich jednotlivými složkami.  

Diplomovou práci uzavírá několik návrhů, jak by mohla vypadat budoucnost 

nakládání s důlními vodami na Dole Karviná, závodu Lazy i v celém OKR. 
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2 Teoretická a metodická část 

2.1 Cíle práce a odůvodnění výzkumu 

Během provozu Dolu Karviná, závodu Lazy byly sledovány údaje o chemismu 

různých typů vod za účelem vodohospodářské evidence. Tímto se vytvářel zdroj dat 

obsahující informace o systému nakládání s odpadními vodami. Podnětem ke zpracování 

těchto dat bylo za prvé, zavedený netypický systém nakládání s důlními vodami (mísení 

důlních vod s ostatními odpadními vodami, čímž vznikají směsné odpadní vody). A za 

druhé, na Dole Karviná, závodu Lazy se v sedimentačních nádržích, kterými směsné 

odpadní vody protékají, vyskytlo přirozeně mokřadní prostředí. Toto prostředí může 

teoreticky ovlivňovat kvalitu směsných odpadních vod.  

Cílem práce je analyzovat data pocházející z vodohospodářské evidence. Především 

by měly být zodpovězeny tyto otázky: 

− Jsme schopni vyčíst z těchto dat požadované informace? 

− Jsme schopni údaje o znečišťujících látkách dát do souvislosti s jejich zdrojem, 

původem a chováním v prostředí? 

− Můžeme jasně říci, kde se z environmentálního hlediska nachází podstata 

problému? 

− Jak můžeme získané údaje využít pro řešení konkrétní problematiky? 

Dalším úkolem je zhodnotit nynější situaci nakládání se směsnými odpadními 

vodami a pomocí získaných údajů z analýz navrhnout konkrétní postupy k řešení dané 

problematiky.  

Dílčím cílem je vytvořit mapy a nákresy aktuální situace nádrží, které vstupují do 

systému nakládání se směsnými odpadními vodami.  

Posledním cílem je nastínit možné budoucí strategie vývoje dotčeného zájmového 

území z hlediska systému nakládání se směsnými odpadními vodami v rámci aktuální 

platné legislativy. 

V diplomové práci je vycházeno z předpokladu, že údaje z vodohospodářské 

evidence obsahují potřebné informace k ohodnocení nynějšího stavu. Na základě 
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získaných informací lze zhodnotit dosavadní stav a popřípadě navrhnout možné postupy 

pro zlepšení situace. 

Výchozím bodem je fakt, že během let 2011 a 2012 koncentrace RAS ve směsných 

odpadních vodách dosahují stropu poveleného emisního limitu (dle ústního sdělení pana 

Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). Koncentrace RAS v důlních i směsných odpadních 

vodách mají stoupající tendenci, očekává se čerpání vod o vyšších koncentracích RAS než 

doposud (Příloha č. 1). Dalším důvodem zájmu o tuto problematiku je to, že recipient 

nesplňuje NEK (imisní limity) v parametrech, které jsou nejvýznamněji zastoupeny 

v důlních vodách a také ve směsných odpadních vodách. Navíc končí platnost povolení pro 

vypouštění odpadních vod na závodě Lazy a také povolení k vypouštění důlních vod na 

ostatních závodech společnosti OKD, a.s. Je proto nejvyšší čas najít vhodné metody pro 

další nakládání s těmito typy vod.  

2.2 Použitá terminologie 

V celé práci je používán pojem směsné odpadní vody ve smyslu směsi odpadních a 

důlních vod. Pojem byl zaveden z důvodu problémové legislativní klasifikace tohoto druhu 

vod. Je nevhodné o této směsi v tomto konkrétním případě hovořit jako o důlních vodách 

či o klasických odpadních vodách. Látky vyskytující se v nejvyšších koncentracích ve 

směsných odpadních vodách pocházejí právě z důlních vod. Pojem směsné odpadní vody 

odráží charakteristické složení těchto vod z hlediska chemismu a jejich původu. 

V textu práce jsou používány pojmy a termíny, které úzce souvisí se zájmovým 

územím. Pro lepší orientaci je vždy u takovýchto použitých názvů představena mapa či 

nákres situace s označením jednotlivých pojmů. Celkový nákres zájmového území 

znázorňuje příloha č. 11. 

Práce zpracovává údaje z období let 2006 – 2010. Pro prezentaci charakteristik 

jednotlivých typů vod jsou použity údaje z roku 2010, jakožto nejnovější údaje. Dále jsou 

u některých analýz a komparací použity jen vybrané roky nebo období, které splňují 

požadované podmínky. Výběr období je vždy odůvodněn u konkrétní analýzy či 

komparace. 
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2.3 Klasifikace typů vod dle platné legislativy 

Problematice vymezení pojmu důlní vody a jeho zařazení v legislativě České 

republiky se věnoval Grmela a Blažko. Jedná se o poněkud nejednoznačný pojem, který je 

v praxi složitě aplikovatelný (Grmela et al., 2004). Pro potřeby diplomové práce byla 

provedena klasifikace dotčených vod dle platné legislativy, v tomto konkrétním případě 

Dolu Karviná, závodu Lazy. Důležité je obsáhnout celý proces popisovaných vod, protože 

se jejich klasifikace dle legislativy v průběhu celého procesu mění. OKD a.s. vlastní 

povolení na vypouštění daného množství důlních vod pro jednotlivé závody včetně závodu 

Lazy (Krajský úřad, 2008). Látky v důlních vodách nejsou dle tohoto povolení 

zpoplatněny. Důl Karviná, závod Lazy vlastní navíc povolení k vypouštění odpadních vod, 

jejichž součásti jsou i důlní vody (viz. Příloha č. 4). Hlavním rozdílem je, že pokud jsou 

vody klasifikovány jako vody důlní, není potřeba dle aktuálního povolení platit poplatky za 

látky v nich obsažené. Pokud jsou důlní vody smíseny s ostatními odpadními vodami a 

posléze vypouštěny do recipientu, jsou klasifikovány jako vody odpadní a látky v nich 

obsažené podléhají zpoplatnění nezávisle na jejich původu. Z toho důvodu je klasifikace 

vod dle platné legislativy velmi důležitá.  

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., podzemní voda je „voda přirozeně se 

vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za 

podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve 

studních, která se nachází v horninovém prostředí“ (Zákon č. 254/2001 Sb.,). Zákon 

stanovuje podmínky, jak se může podzemní voda čerpat nebo jak je dovoleno s ní nakládat.  

Do tohoto prostředí vstupuje člověk za účelem těžby nerostných surovin a 

vybudování tzv. důlního díla. Podzemní vody mohou vnikat do důlních děl nebo mohou 

stanovit nebezpečí průvalu. Tato problematika je ošetřena v zákoně č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ten 

hovoří, že důlní vody „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“ (Zákon č. 

44/1988 Sb.,). Prakticky všechny vody, které vniknou do důlního díla, jsou klasifikovány 

jako vody důlní, a tímto označením získávají úplně jiné podmínky pro využívání. Horní 

zákon dále stanovuje, že při hornické činnosti je společnost oprávněna využívat důlní vody 
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pro vlastní potřebu bez dalších poplatků. Dále je možné důlní vody vypouštět do vod 

povrchových nebo podzemních za podmínek, které stanoví vodohospodářský orgán a 

orgán ochrany veřejného zdraví (Zákon č. 44/1988 Sb.,). 

Na Dole Karviná, závodu Lazy jsou důlní vody zaústěné do kanalizace, jejíž 

primárním účelem je odvádění odpadní vody do recipientu. Do této kanalizace jsou 

zaústěny také dešťové a průsakové vody z areálu závodu Lazy. Odpadní vody jsou 

klasifikovány v zákoně 254/2001 Sb., jako vody použité v průmyslových, zemědělských, 

obytných stavbách nebo zařízeních a mají změněnou jakost nebo mohou ohrozit kvalitu 

povrchových nebo podzemních vod (Zákon č. 254/2001 Sb.,). 

Protože závod Lazy provozuje jednotnou kanalizaci, dochází ke smísení důlních vod 

a průsakových vod s ostatními odpadními vodami ze závodu. Tyto směsné odpadní vody 

mají v tomto konkrétním případě status vody (směsné) odpadní a takto o nich celá práce 

pojednává. Důlní vody jsou nejvýznamnějším zdrojem problematických látek ve směsných 

odpadních vodách, jedná se především o RAS a chloridy. Směsné odpadní vody 

proplouvají systémem nádrží a jsou vypouštěny na základě povolení do vodního toku 

Stružka. 

2.4 Původ a chemismus důlních vod 

2.4.1 Původ důlních vod 

Ke vzniku důlních vod dochází mísením přírodních a umělých zdrojů vod v různých 

poměrech v důlním díle (Grmela et al., 2004). Mezi přírodní zdroje těchto vod můžeme 

zařadit vody z období kvartéru v místech karbonských oken nebo přímo prosakující 

povrchové vody či vody mělkých kvartérních zvodní terasových formací. Z období terciéru 

pochází vody ve formaci zvodněných bazálních klastik miocénu (detrit) a ve zvodněných 

písčitých polohách a čočkách miocénní pelitické facie (miocénní jíly). Dále se rozlišují 

mesozoické zdroje pocházející z puklinových systémů pískovců slezské jednotky a 

karbonské zdroje z puklinových systémů zvětralinového pláště karbonu a z hlubokých 

poloh karbonského masívu (Černý, 2003; Kaminski, 2009). 

Provozní vody jsou používané v dole k provozním účelům. Kropí se s nimi uhelný 

prach pro snížení prašnosti a používají se k vyplachování důlní techniky (Černý, 2003; 

Kaminski, 2009).  
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Vytěžené prostory jsou zatopeny tzv. stařinnými vodami, které zde setrvávají 

poměrně dlouhou dobu a mění se jejich chemismus (Černý, 2003; Kaminski, 2009). 

Výše zmíněné typy vod se mísí a vzniká důlní voda, která je čerpána na povrch, kde 

je s ní dále nakládáno (Černý, 2003; Kaminski, 2009). Důlní voda se musí čerpat z důvodu 

zabezpečení důlního díla před průvaly a přítoky (Kaminski, 2009).  

Nejnebezpečnějším kolektorem je detrit. Název detrit se během rozvoje 

geologického mapování začal používat pro vrstvy nacházející se nad uhlonosným 

karbonem. Jedná se o bazální klastika spodního badénu. Během těžby v OKR došlo ke 

katastrofálním průvalům vody právě z tohoto kolektoru. Jedná se o nejvýznamnější 

zvodněný kolektor (Dvorský et al., 2007). Tento kolektor vznikal po nasunutí 

staroštýrských příkrovů. Začal ukládáním bazálních klastik, které vyplňují deprese 

předbadenského reliéfu. Nachází se zde mořské transgresivní sedimenty v hrubě 

klastických a velikostně nevytříděných brekciích, také uloženiny terestrických eluvií a 

svahových sutí. Na bazální klastika nasedá jednolitá vrstva šedých vápnitých jílovců, které 

vytvářejí nepropustné nadloží. Bazální klastika bývají zvodněna minerální vodou a 

nasycena plynem pod vysokým tlakem (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).  
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2.4.2 Chemismus důlních vod 

Složení důlních vod v oblasti Dolu Karviná, závodu Lazy je nerozdělitelně spjato 

s původem podzemní vody v této oblasti (podrobněji viz kapitoly 3.1.3 a 3.1.4). 

Pravděpodobně se jedná o fosilní mořské vody, které se vlivem horninového prostředí a 

času vyvinuly do dnešní podoby (Dvorský et al., 2007). Vzorky z vrtů z let 1977 – 1979 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Vzorky z vrtů z období 1977 – 1979 

 Označení vzorku VZ 367 VZ 384 VZ 727 
 Rok odběru 1977 1978 1979 

ukazatel jedn.       
Na+ + K+ mg/l 7 729,4 8 501,8 5 974,6 

Ca2+ mg/l 251,1 459,7 229,1 
Mg2+ mg/l 182,4 229,9 103,7 
SO4

2- mg/l 23   32,1 
HCO3

- mg/l 343,8 524,8 255,7 
Celková 

mineralizace mg/l 
20 702 23 449 15 953 

Zdroj: Dvorský et al., 2007 

Mezi nejčastější kationy detritových vod patří sodík a draslík. Hořčík a vápník se 

vyskytují ve výrazně menších koncentracích. Z anionů dominují chloridy, jejichž obsah se 

pohybuje kolem 49 mval %. Dále se vyskytují hydrogenuhličitany a sírany (Dvorský et al., 

2007).  

Čerpané důlní vody z Dolu Karviná, závodu Lazy jsou tzv. ložiskového typu. 

Celková mineralizace se pohybuje od 1 000 – 10 000 mg/l. Hydrochemický typ těchto vod 

je Na – Cl – SO4
2- s podílem specifických iontů nebo s charakteristickými fyzikálně-

senzorickými vlastnostmi (Grmela, 1999). 

Aktuálně se chemismus důlních vod sleduje jednou měsíčně ve vybraném profilu a 

vybraných ukazatelích (viz Obrázek č. 11 a Příloha č. 11). Sledují se hlavně ukazatele, 

které jsou zahrnuty do limitů pro vypouštění a jejich hlavním zdrojem jsou právě důlní 

vody (viz kapitola 2.5 a Příloha č. 4). Sledují se chloridy, sírany, pH, nerozpuštěné látky, 

rozpuštěné anorganické soli, nepolární extrahovatelné látky, polycyklické aromatické 

uhlovodíky, železo a mangan. Sledované parametry důlních vod ze závodu Lazy ve 

vybraných měsících  roku 2010 znázorňuje následující tabulka č. 2 (pouze pro prezentaci 

sledovaných ukazatelů a rozsahu hodnot). 
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Tabulka č. 2: Chemismus důlních vod závodu Lazy, vybrané měsíce roku 2010 

Rok 2010  Leden Březen Květen Červen Srpen Prosinec 
ukazatel jedn. 13.1.2010 13.3.2010 12.5.2010 9.6.2010 11.8.2010 14.12.2010 

Cl- mg/l 2 370,00 3 710,00 3 710,00 3 420,00 4 350,00 5 400,00 
SO4

2- mg/l 129,00 148,00 92,10 117,00 82,70 622,00 
pH - 7,90 8,20 8,20 8,00 7,80 8,00 
NL mg/l 38,00 28,00 49,00 45,00 34,00 69,00 

RAS mg/l 4 500,00 6 500,00 7 400,00 6 200,00 7 300,00 9 400,00 
NEL (C10-

C40) mg/l 1,42 1,50 0,10 0,08 0,36 0,05 
Fe mg/l 1,14 0,66 1,02 1,25 0,82 0,60 

Suma PAU µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Mn mg/l 0,07 0,12 1,58 0,10 0,08 0,17 

Z vrtů v letech 1977 – 1979 je patrná zvýšená mineralizace, která dosahuje až 23 g/l. 

Výraznými složkami jsou sodík a draslík. Dnešní maximální hodnoty mineralizace 

dosahují 9,4 g/l. Trend koncentrace RAS a chloridů v důlních vodách má ve sledovaném 

období vzestupnou tendenci, očekává se čerpání vod o zvýšené koncentraci těchto 

ukazatelů (viz Příloha č. 1). Nejvýznamnější složkou a problematickým kontaminantem v 

důlních vodách jsou rozpuštěné anorganické soli, které se skládají z více než z 50% 

z chloridů. Mezi další složky patří sírany, jód, uhličitany, sodík, draslík, vápník, hořčík 

(Dvorský et al., 2007). 

Důlní vody jsou na Dole Karviná, závodu Lazy součástí směsné odpadní vody, proto 

je důležité charakterizovat jejich složení a určit nejvýznamnější látky v nich obsažené. 

Nejvýznamnějším kontaminantem jsou RAS a zvláště chloridy, které nejvíce ovlivňují 

chemismus směsné odpadní vody. 
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2.5 Povolení k vypouštění odpadních vod, imisní limity 

Vodohospodářský úřad stanoví podmínky vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. V tomto případě Městský úřad Orlová v roce 2005 stanovil limity látek na 

základě přílohy č. 2 zákona 254/2001 Sb., zároveň mohl také přihlédnout k limitům 

tehdejšího nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod. Celé znění povolení prezentuje  příloha č. 4. Ukazatele a limity uvádí 

následující tabulka:  

Tabulka č. 3: Povolené přípustné („p“) a maximální („m“) koncentrace látek odpadních vod 

Ukazatel hodnoty „p“ hodnoty „m“     Limit zpoplatnění 
 mg·l-1 mg·l-1 max. g·s-1 t·rok-1 mg·l-1 

CHSKCr  60 100 9,5 180 40,00 
BSK5 20 30 2,85 60  
NL-V 35 70 6,65 105 30,00 
N-NH4 5 10 0,95 15  
RAS 2 000   4 800 1 200 
Pcelk. 1   3 3,00 
Fe 0,5   1,5  
Mn 0,2   0,6  
Cd sledovat    0,01 
Hg sledovat    0,002 
pH 6-9     

Hodnota „p“ – přípustná koncentrace 

Hodnota „m“ – maximální možná, je nepřekročitelná 

Maximální množství a objem vod: 

Maximální průtok:  140 l/s 

Průměrný průtok:  76 l/s 

Denní objem:   6 575 m3/den 

Roční objem:   2 400 000 m3/rok 

Povolení bylo platné do 31. 12. 2010 a následně bylo prodlouženo (dle ústního 

sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). Nyní je vyřizováno nové povolení pro 

vypouštění odpadních vod. Protože použitá databáze obsahuje údaje z období 2006 – 2010, 

výsledky analýz budou v následujících kapitolách konfrontovány s tímto povolením. 

Nové povolení k vypouštění odpadních vod bude pravděpodobně založeno na novém 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
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vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Limity jsou rozděleny podle 

průmyslového odvětví a označeny číslem CZ-NACE − klasifikace ekonomických činností 

vydána Českým statistickým úřadem. Limity pro těžbu a úpravu černého uhlí uvádí 

následující tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Tabulka emisních limitů podle NV 23/2011 Sb. 

CZ-NACE Průmyslový obor/ukazatel 

05.10  Těžba a úprava černého uhlí 
Jednotka Přípustné hodnoty „p“* 

pH - 6 − 9 
NL mg/l 40 
PAU mg/l 0,01 
Železo mg/l 3 
Mangan mg/l 1 

Další indikátory stanoví vodohospodářský úřad podle potřeby a individuálních 

parametrů odpadních vod. 

Důležitým aspektem je, že během let 2011 a 2012 koncentrace RAS ve směsných 

odpadních vodách dosahují stropu poveleného emisního limitu (dle ústního sdělení pana 

Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). Proto je nutné řešit možné způsoby nakládání se 

směsnými odpadními vodami. Tyto zákonné emisní limity jsou klíčovým faktorem u 

výpočtu poplatků a splňování zákonných předpisů. 

Dalším předpisem v legislativě ČR, který může nápomoci vodohospodářským 

úřadům v určování limitů, je příloha č. 3. k NV 23/2011 Sb. Ta určuje tzv. normy 

environmentální kvality (NEK) povrchových vod. NEK určuje průměrnou hodnotu 

ukazatelů v povrchových tocích určených pro vodárenské účely, koupání osob a jako 

lososové a kaprové vody.  

Tok Stružka (recipient) je klasifikován jako kaprová voda (DIBAVOD, VÚV TGM, 

2012). Proto by hodnoty měly odpovídat NEK, které jsou zveřejněny v příloze č. 3 k NV 

23/2011 Sb. Následující tabulka porovnává průměrné koncentrace vybraných látek z roku 

2010 obsažených v důlních vodách, ve směsných odpadních vodách a na kontrolním 

profilu „Orlovská stružka“ s NEK (viz Obrázek č. 11 nebo Příloha č. 11).  

                                                 
* Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být 
překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad 
stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
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Tabulka č. 5: Porovnání hodnot NEK z přílohy č. 3 k NV 23/2011 Sb. a průměrných hodnot za rok 2010 ve 

směsných odpadních vodách, důlních vodách a  recipientu 

Ukazatel Jedn. 

průměrná 
hodnota 

v důlních 
vodách 

průměrná 
hodnota ve 
směsných 
odpadních 

vodách 

průměrná 
hodnota profil 

"Orlovská 
stružka" 

NEK 

pH - 8,01 8,09 8,03 6 - 9 

RL550 mg/l 6 458,33 1 538,33 2 591,67 470 
NL105 mg/l 37,25 1,33 4,50 20 

Cl- mg/l 3 581,67 nesleduje se 1 154,92 150 

SO4
2- mg/l 192,38 nesleduje se 389,58 200 

V důlních vodách jsou nejvýraznější koncentrace RL550, chloridů a síranů. V těchto 

parametrech tok Stružka výrazně nesplňuje NEK.  

2.6 Způsoby nakládání s důlními vodami a ostatními odpadními vodami 

Způsoby nakládání s důlními vodami můžeme rozdělit na aktivní a pasivní systémy. 

Za aktivní systémy jsou považovány technologie, které spotřebovávají elektrickou energii 

nebo chemická činidla a tím zlepšují kvalitu vod. Pasivní systémy využívají pro zlepšení 

kvality vod pouze přírodní energetické zdroje jako gravitaci, fotosyntézu, energii 

metabolizmu mikroorganismů atd. a vyžadují jen občasnou údržbu pro zajištění 

efektivnosti po celou dobu jejich provozu. Každá z těchto metod má svá úskalí ale i 

výhody. Hlavním rozdílem je časová a prostorová náročnost pasivních technologii, jelikož 

vyžadují delší doby zdržení čištěné vody a velké plochy pro systém nakládání. Dalším 

faktorem je využití nebo zneškodnění vzniklého kalu, do kterého se veškeré kontaminanty 

ukládají. Aktivní metody poskytují vyšší kontrolu nad formou a složením zbytkového kalu. 

Vzniklá kvalita a složení kalu může být rozhodujícím faktorem pro výběr metody pro 

nakládání s důlními vodami (Younger, 2002). 

Klíčovým faktem při výběru technologie pro čištění důlních vod je jejich původ, 

složení a chemismus. Důlní vody z oblasti Dolu Karviná, závodu Lazy jsou silně zasolené 

s převládající složkou chloridů. Chloridy jsou stabilním prvkem v prostředích používaných 

pro pasivní systémy nakládání s důlními vodami (Younger, 2002). Popisované vody mají 

status vody důlní, ale z hlediska chemismu mají blíže k vodám mořským (Dvorský et al., 

2007). Dnes se nejčastěji využívají aktivní metody membránových procesů pro čištění 
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mořských vod. Jedná se o energeticky náročný proces, který spíše vylučuje tuto technologii 

pro nakládání s důlními vodami, avšak v určitých ekonomických podmínkách může 

stanovit výdělečný způsob. V okolí Katowic v Polsku existuje závod, který využívá 

technologie membránových procesů pro získávání soli z důlních vod. Sůl je následně 

zhodnocena jako komodita na trhu (Younger, 2002). Nejmodernější technologie stanoví 

vhodnou metodu pro čištění tohoto typu důlních vod. 

Součástí směsné odpadní vody, jsou i průsakové vody obsahující většinový podíl 

síranových iontů. Tyto vody se liší chemismem od popisované důlní vody, ale stanovují 

zdroj RAS ve směsné odpadní vodě. Pro nakládání s takovým typem vod existuje celá řada 

aktivních i pasivních technologií. Vhodným zařízením jsou tzv. anaerobní reaktory, které 

při splnění určitých podmínek dokážou eliminovat síranové ionty s vysokou účinností 

(Younger, 2002).  

Splaškové a průmyslové vody ze závodu Lazy jsou zdrojem organického znečištění 

ve směsných odpadních vodách (Šedlovská, 1995; Kaminski, 2009). Pro eliminaci 

organického znečištění se v dnešní době úspěšně aplikují pasivní systémy jako 

konstruované mokřady z podpovrchovým tokem, které se využívají pro nakládání 

s odpadními vodami z rozličných průmyslových provozů (Vymazal, 2009). Konstruované 

mokřadní systémy jsou navrhovány tak, aby pomocí přírodních procesů zahrnujících 

mokřadní rostliny, substrát a přirozené bakteriální oživení, pomáhaly upravovat kvalitu 

odpadních vod (Vymazal, 2005). Principem biologického čištění vod je oxidace 

organických látek pomocí mikroorganismů z odpadní vody na CO2 a H2O a užití na 

syntézu zásobních látek a růst nových buněk (Chudoba, 1991).  

Přes mokřadní prostředí, které se vyskytuje v nádržích v areálu Dolu Karviná, 

závodu Lazy, proudí směsná odpadní voda. Mokřadní prostředí může mít vliv na 

chemismus směsné odpadní vody. Podrobněji jsou pravděpodobné probíhající reakce a 

procesy zpracovány v jednotlivých kapitolách této práce u každého zmíněného typů vod a 

znečištění. 
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2.7 Předpokládaný vývoj situace 

Veškerou iniciativu v poskytování podmínek vypouštění odpadních i důlních vod má 

v rukou vodohospodářský úřad, v tomto případě Krajský úřad se sídlem v Ostravě a 

Městský úřad Orlová.  

Je na odborných úřednících, aby zhodnotili stav toku na dotčeném území, zohlednili 

limity zveřejněné v právních dokumentech jako NV 23/2011 Sb., nebo příloha č. 2. 

k zákonu 254/2001 Sb., a po diskuzi se subjektem nabídli podmínky, za kterých by bylo 

možné udržet důl v provozu, a zároveň by došlo ke snížení negativních vlivů důlních vod 

na životní prostředí.  

Stojí za povšimnutí, že popisované důlní vody, které jsou jakousi výjimkou 

v odpadních vodách, protože byly po dlouhá léta chráněny důlním zákonem, plně spadají 

pod činnost vodohospodářského úřadu. Ten bude hlavním aktérem v rozhodování o 

limitech jak koncentračních, tak množstevních pro vypouštění důlních vod, a to nejenom 

na závodě Lazy, ale i ostatních dolech v OKR. 
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3  Důl Karviná, závod Lazy – zájmové území 

Majitelem a provozovatelem Dolu Karviná je společnost OKD a.s., která je 

největším výrobcem kvalitního černého uhlí v České republice. Důl Karviná jako podnik 

se zabývá podpovrchovou těžbou černého uhlí v Ostravsko – karvinském revíru (Profil 

společnosti OKD, 2012). Mezi hlavní vnitřní organizační jednotky (VOJ) patří: 

1. Důl ČSM 

2. Důl Darkov 

3. Důl Paskov 

4. Důl Karviná – závod ČSA, závod Lazy (Organizační struktura OKD, 2012) 

Závod Lazy je členem skupinového dolu Karviná. Plocha důlní kry závodu Lazy je 

6,06 km2, dobývací prostor je vyznačen grafikou viz obrázek č. 1 (OKD a.s, 2011). Na 

závodě Lazy se těží až 852 m pod povrchem. Nejhlubší prostory se nacházejí 970 m pod 

povrchem (Kde působí OKD, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Dobývací prostor Dolu Karviná, závodu Lazy  
Zdroj: http://www.geofond.cz, 2012 
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Jan 

Františka 

Jindřich 

Hlubina 

Doubrava 

Suchá 

Nová jáma 

František 

President Beneš 
(1946) Čs. Armáda (ČSA) 

(1951) 

Doubrava 

Dukla 
(1949) 

Důl Čs. Armáda 
(1995) 

A. Zápotocký 
(1950) 

K. Gottwald 
(1946) 

Lazy 
(1991) 

Pres. Gottwald 
(1948) 

František 
(1990) 

Důl Lazy 
(1995) 

Důl Karviná 
(2008) 
 - závod ČSA 
 - závod Lazy 

Před sloučením bylo v roce 2007 v tehdejším Dole Lazy vytěženo celkem 

1 870 050 t ROTP (revírní odbytová těžba uhlí). Surová těžba byla 2 015 698 t (OKD a.s., 

2008). V roce 2010 bylo na Dole Karviná vytěženo  4,345 mil. tun uhlí (Kde působí OKD, 

2012). 

Historie oblasti 

Již v roce 1835 Vídeňská společnost začala v oblasti Orlová − Lazy hloubit první 

jámu zvanou Altmaschinenschaft (Stará mechanická jáma). Netrvalo dlouho a v roce 1848 

přibyla šachta Freidrich-Egon a o padesát let později šachta Neuschacht (Nová jáma). 

Během znárodnění došlo k reorganizaci těžby a šachet. V roce 1950 byl důl v oblasti 

Orlové přejmenován na Antonín Zápotocký. Dodnes používaný název Lazy se používá od 

roku 1991. V roce 1995 se spojily doly Dukla, František, Lazy a vznikl skupinový důl 

Lazy viz Obrázek č. 2 (Kde působí OKD,2011).  

Obrázek č. 2: Schéma slučování dolů v OKR po roce 1945 
Zdroj (Dopita, 1997; Kde působí OKD, 2012, upraveno autorem) 

Aktuální název dolu v oblasti Orlová – Lazy je Důl Karviná – závod Lazy, který 

vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy 1.4.2008 (viz Obrázek č. 2).  

Vedení dolu a hlavní sídlo se nachází asi 25 km severovýchodně od Ostravy. Důl 

Karviná, závod Lazy se rozprostírá v jihozápadní části karvinské dílčí pánve na katastrech 

obcí Orlová a Karviná (Kde působí OKD,2011). 
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3.1 Přírodní poměry zájmového území 

3.1.1 Geografické vymezení zájmového území 

Závod Lazy, jako odštěpný závod Dolu Karviná, leží na území měst Orlové a 

Karviné (viz Obrázek č. 3, doplněno grafikou) v Moravskoslezském kraji. Od města 

Karviná je vzdálen 8 km západním směrem. Město Ostrava se nachází 12 km směrem na 

západ. Dobývací prostor dolu je součástí jihozápadní části karvinské oblasti Ostravsko-

karvinského černouhelného revíru (Kde působí OKD, 2011). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Lokalizace Dolu Karviná, závodu Lazy 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services, ©Geosl AČR, 2012, nákres doplněn autorem 

Zájmové území leží z větší části na katastrálním území města Orlová. Město Orlová 

se rozprostírá na ploše 2 466 ha. Základní sídelní jednotky jsou Orlová − Město s rozlohou 

518 ha, Orlová − Lazy 597 ha, Orlová − Poruba 562 ha a Orlová − Lutyně 788 ha (Město 

Orlová, 2008).  

Budovy dolu jsou viditelné z hlavní silnice Ostravská č. 59 spojující Ostravu 

s Karvinou. Pro upřesnění polohy uvádím adresu Dolu Karviná, závodu Lazy:  

OKD, a.s. 

Orlová-Lazy 605 

735 11 
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3.1.2 Geomorfologická charakteristika zájmového území 

Zájmové území leží v oblasti celku Ostravské pánve. Ta se nachází v jihozápadní 

části Severních vněkarpatských sníženin. Charakterizuje ji rovina a plochá pahorkatina 

s průměrnou výškou 244 m n. m. Vyskytují se zde různě mocná souvrství třetihorních 

mořských sedimentů a čtvrtohorních glacigenních, fluviatilních a eolických sedimentů. 

Tyto vrstvy potom leží na zpevněných karbonských sedimentech, které obsahují sloje 

černého uhlí. Je to území silně porušené třetihorní radiální tektonikou, která doposud 

ovlivňuje toto území (Demek, 1987). Podrobné zařazení uvádí tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6.: Geomorfologické zařazení ZÚ 

Geomorfologický celek Název celku 
Systém Alpsko − himalájský 
Provincie Západní Karpaty 
Subprovincie Vněkarpatské sníženiny 
Oblast Severní vněkarpatské sníženiny 
Celek Ostravská pánev 
Podcelek Ostravska pánev 
Okrsek Orlovská plošina 

       Zdroj: http://geoportal.gov.cz, 2012 

Okrsek Orlovská plošina se nachází ve střední části Ostravské pánve. Je 

charakteristický různě mocnými vrstvami štěrků, písků a hlín glacigenního původu, které 

leží na uhlonosném karbonu. Také se zde velmi často vyskytují násypy, haldy a poklesové 

sníženiny antropogenního původu (Demek, 1987).  
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3.1.3 Geologická charakteristika zájmového území 

Hornoslezská pánev se řadí mezi nejvýznamnější evropské černouhelné pánve. Její 

rozsah není zcela zmapován, protože její sedimenty jsou překryty mladšími uloženinami. 

K povrchu vystupují jen v malých oblastech. Dnes známá česká část hornoslezské pánve 

zaujímá cca 1 550 km2. Její územní členění uvádí obrázek č. 4. V ostravsko – karvinské 

části se nachází ZÚ a ve směru na jih se potom rozprostírá část podbeskydská (Dopita et 

al., 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4: Územní členění české částí hornoslezské pánve 
Zdroj: (Dopita et al., 1997) 

Z hlediska bezpečnosti dobývání a čerpání důlních vod jsou nejvýznamnější zvodně 

právě nadložních útvarů uhlonosného karbonu (Dvorský et al., 2007). Jako pokryvné 

útvary karbonu lze vyčlenit: 

Autochtonní jednotky pokryvu 

Denudační relikty ottnangu a eggenburgu 
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Jedná se o nejstarší autochtonní pokryv epivariské platformy na Ostravsku. Sedimentace 

eggenburgu probíhala v podmínkách mělkého moře, pravděpodobně bez sladkovodních 

vlivů. Písčité jíly, slepence a jíly obsahující v malém množství schránky mořských 

měkkýšů jsou jen relikty původního pokryvu (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).  

Sedimenty karpatu 

Většinou je podkladem varisky konsolidované paleozoikum východní části Českého 

masívu, které je tvořeno karbonem v kulmském nebo uhlonosném vývoji. Mezi parametry, 

které ovlivňovaly základní litofaciální jednotky karpatu, patří rozdílná rychlost subsidence, 

rozdílná salinita sedimentačního prostředí aj. Na Ostravsku je karpat vyvinut do pěti 

základních litotypů: 

a) Klastika v lokálních depresích na bázi karpatu 

- písčité štěrky, slabě zpevněné pískovce a drobnozrnné slepence s převahou 

karbonského výchozího materiálu 

b) Pestré bazální prachovce 

- nevápnité nevrstevnaté jílovité prachovce až jemnozrnné pískovce vznikaly 

v brakických nebo příbřežních sladkovodních jezerech 

c) Hnědé vrstvy 

- vápnité a nevápnité jílovce vznikaly v prostředí s kolísavou salinitou a potom 

v mořském prostředí  

d) Šedé vrstvy 

- soubor vápnitých proměnlivě písčitých, slídnatých jílovců s laminami 

jílovitých pískovců  

e) Pestré vrstvy se sádrovci 

- vápnité jílovce, vyskytují se žilky vápnitého sádrovce (Vašíček, Novotná in 

Dopita et al. 1997) 

Sedimenty badenu 

Spodnobádenská část miocénní předhlubně vznikla po nasunutí staroštýrských příkrovů. 

Začala ukládáním bazálních klastik, které vyplňují deprese předbadenského reliéfu. 

Nachází se zde mořské transgresivní sedimenty v hrubě klastických a velikostně 

nevytříděných brekciích, také uloženiny terestrických eluvií a svahových sutí. Na bazální 

klastika nasedá jednolitá vrstva šedých vápnitých jílovců, které vytvářejí nepropustné 
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nadloží. Bazální klastika bývají zvodněna minerální vodou a nasycena plynem pod 

vysokým tlakem (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).  

Vněkarpatské příkrovy  

Slezská jednotka 

Rozsáhlá sedimentace, horizontálně i vertikálně faciálně diferenciovaná, probíhala od 

malmu až do oligocénu. V horizontálním sledu lze podle faciálního vývoje a tektonické 

pozice rozlišit tři vývoje: kelčský, bašský a godulský. 

Mezi litostratigrafické jednotky bašského vývoje patří: souvrství těšínsko – hradišťské a 

pálkovické. Jednotky godulského vývoje jsou spodní těšínské souvrství, těšínsko – 

hradišťské souvrství, veřovické vrstvy, lhotecké vrstvy, godulské souvrství, istebňanské 

souvrství (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).  

Podslezská jednotka 

Tvoří ji frýdecké souvrství neflyšové povahy z vápnitých prachovitých jílovců a 

frýdlantské souvrství s pestrými jílovci (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997). 

Kvartérní sedimenty 

Preglaciální období 

Během vytváření vodní sítě jezer a říčních toků docházelo k  různorodé lakustrinní, 

fluviolakustrinní a fluviální sedimentaci (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 1997).  

Střední pleistocén 

Jedná se o nejmocnější část vrstevního sledu kvartérních uloženin. Jsou rozlišeny glaciály 

a interglaciály jako elsterský glaciál, elstersko – sálský interglaciál, sálské zalednění, 

sálsko – warthský interstadiál, warthské zalednění (Vašíček, Novotná in Dopita et al. 

1997). 

Svrchní pleistocén  

Výrazně se podílí na současném reliéfu ostravské glacigenní pánve. Větší část je pokryta 

uloženinami sprašového původu. V širokých říčních nivách jsou překryty fluviálními 

akumulacemi. Rozlišuje se eamský interglaciál, viselský glaciál a holocén (Vašíček, 

Novotná in Dopita et al. 1997).  

Geologickou mapu zájmového území znázorňuje příloha č. 2. 
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3.1.4 Hydrogeologická charakteristika zájmového území 

Podzemní vody vyskytující se na území OKR se nacházejí v definovaných vodních 

kolektorech. Zvodněné kolektory jsou následující: 

• bazální klastika spodního badénu – detrit 

• zvětralinový plášť karbonu 

• karbonský uhlonosný masív 

• pestré vrstvy 

Nejnebezpečnějším kolektorem je detrit. Název detrit se během rozvoje 

geologického mapování začal používat pro vrstvy nacházející se nad uhlonosným 

karbonem. Jedná se o bazální klastika spodního badénu. Během těžby v OKR došlo ke 

katastrofálním průvalům vody právě z tohoto kolektoru. Jedná se o nejvýznamnější 

zvodněný kolektor (Dvorský et al., 2007).  

Zvětralinový plášť je přireliéfová, částečně zvětralá část karbonského horninového 

masívu. Zvětralinový plášť je propustný,  a proto se také považuje za nebezpečný 

zvodněný kolektor (Dvorský et al., 2007).  

Uhlonosný masív v oblasti OKR nemá vlastní zvodnění spjaté s jeho vývojem. 

Některé poruchy mohou být zvodněné – jsou spojeny s detritem. Přítoky ze zvodněných 

poruch však nejsou nebezpečné a neohrožují provoz ani zdraví zaměstnanců (Dvorský et 

al., 2007). 

Pestré vrstvy jsou produktem nevětrání karbonského masívu. Tělesa pestrých vrstev 

nejsou dostatečně prostorově definována. Riziko průvalu se minimalizuje provedením 

zajišťovacích vrtů (Dvorský et al., 2007). 

Zvodněné stařiny nestanovují větší nebezpečí průvalu. Jejich poloha je dobře známa 

a zakreslena v důlních mapách. V blízkosti činných důlních prací jsou stařiny důkladně 

odvodňovány (Dvorský et al., 2007). 
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Dle hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV T.G.M.) ZÚ leží 

v hydrogeologickým rajónu ID: 2262. Jeho podrobnou charakteristiku uvádí tabulka č. 7 a 

tabulka č. 8. Mapu hydrologických rajónu znázorňuje příloha č. 3. 

Tabulka č. 7: Charakteristika hydrogeologického rajónu ZÚ 

ID hydrogeologického rajónu 2262 
Název hydrogeologického 
rajónu 

Ostravská pánev - karvinská část 

Plocha hydrogeologického 
rajónu 

139,05 km2 

Oblast povodí Odra 
Hlavní povodí Odra 

Skupina rajónu 
Neogenní sedimenty vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví 
Geologická jednotka Terciérní a křídové sedimenty pánví 

Zdroj: HEIS VUV T.G.M, 2012 
 

Tabulka č. 8: Charakteristika kolektoru hydrogeologického rajónu ID: 2262 

Litologie  štěrkopísek 
Typ kvartérního sedimentu křídové souvrství 
Dělitelnost rajónu   lze dělit 
Hladina: volná 
Typ propustnosti průlinová 
Transmisivita vysoká >1.10-3 m2/s 
Mineralizace >1 g/l 
Chemický typ Ca-Na-HCO3-SO4 

Zdroj: HEIS VUV T.G.M, 2012 

Co se týče geneze detritových vod, většina autorů je toho názoru, že se jedná o 

sedimentární fosilní mořské vody izolované či kvazi-izolované ve vrstevních strukturách 

klastických sedimentů. Tyto vody se procesem alterace a dalších procesů liší od dnešních 

mořských vod (Dvorský et al., 2007). 

Mezi nejčastější kationy detritových vod patří sodík a draslík. Hořčík a vápník se 

vyskytují ve výrazně menších koncentracích. Z anionů dominují chloridy, jejichž obsah se 

pohybuje kolem 49 mval %. Dále se vyskytují hydrogenuhličitany a sírany (Dvorský et al., 

2007).  
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3.1.5 Hydrologické poměry zájmového území 

Dle hydrologického zařazení leží zájmové území v ČHP 2-03-02 Odra od Ostravice 

po Olši (viz Obrázek č. 5). Vypouštěné směsné odpadní vody jsou zaústěné do toku 

Doubravská Stružka ČHP 2-03-02-004/0. Potom směsné odpadní vody proplouvají 

postupně povodími 4. řádu: 

Rychvaldské Stružky ČHP 2-03-02-006 

Vrbické Stružky ČHP 2-03-02-008 

Odry ČHP 2-03-02-003, 2-03-02-009, 2-03-02-011, 2-03-02-013 (ČHMI, 2012) 

Vody z těchto povodí jsou zaústěné do Odry v Bohumíně. Dále pokračují přes území 

Polska do Baltského moře.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obrázek č. 5: Povodí označené ČHP na území ČR, kterými protékají směsné odpadní vody z Dolu Karviná, 
závadu Lazy 

Zdroj: DIBAVOD, VÚV TGM 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres toků doplněn autorem 
 

 

 

ZÚ 
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3.1.6  Charakteristika klimatické oblasti zájmového území 

Zájmové území leží dle klasifikace Quitta v teplé oblasti T2. Ta je charakterizována 

dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 

teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi 

krátkým trváním sněhové přikrývky (Tolasz, 2007). Podrobná charakteristika uvádí 

tabulka č. 9. 

Vysvětlivky k tabulce č. 9: 

Letní den: den, kdy teplota dosáhne alespoň 25,0 °C, ale je nižší než 30,0 °C. 

Mrazový den: den, kdy minimální teplota klesne pod teplotu -0,1 °C. 

Ledový den: den, kdy maximální teplota je po celých 24 hodin nižší než 0,0 °C. 

Vegetační období: měsíce IV – IX 

Zimní období: měsíce X – III 

Jasný den: Nd Y 2/10 

Zamračený den: Nd Y 8/10 

Nd: průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 

Tabulka č. 9: Charakteristika rajónu podle E.Quitta 

Charakteristika hodnota 
počet letních dnů 50-60 
počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 
počet mrazových dnů 110-120 
počet ledových dnů 30-40 
průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 
průměrná teplota v červenci v °C 18-19 
průměrná teplota v dubnu v °C 8-9 
průměrná teplota v říjnu v °C 7-9 
průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 90-100 
srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350-400 
srážkový úhrn v zimním období v mm 200-300 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 
počet dnů zamračených 100-120 
počet dnů jasných 50-60 

Zdroj: Tolasz, 2007    
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3.2 Charakteristika směsných odpadních vod 

Tato kapitola se věnuje obecné charakteristice směsných odpadních vod ze závodu 

Lazy. Protože závod Lazy provozuje jednotnou kanalizaci, dochází ke smísení prakticky 

všech odpadních vod ze závodu. Ty potom proplouvají systémem nádrží a vypouštějí se do 

recipientu (Šedlovská, 1995; Kaminski, 2009). 

Závod Lazy, jako činný podpovrchový důl, využívá vodu v různých provozech pro 

zajištění funkčnosti a bezpečnosti dolu. Z tohoto hlediska je zřejmé, že je podnik nucen 

vodu nakupovat, využít a vypustit dle aktuálních potřeb a za podmínek udělených 

vodoprávním úřadem. Využití vody na dole zahrnuje celou škálu provozů. Technologické 

procesy jako třídění uhlí, chlazení, dále zajištění hygienických podmínek, pitné vody, 

koupelové vody ad. Další složkou odpadních vod jsou důlní vody, které se musí čerpat 

kvůli zajištění bezpečnosti v činných dolech. 

Znečištěné vody z těchto a dalších provozů jsou zdrojem směsných odpadních vod 

na závodě Lazy. Nákresy situace vypouštění, charakteristika, zdroje a chemismus jsou 

přehledně zpracovány v následující kapitole. 
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3.2.1 Situace směsných odpadních vod 

Jak již bylo zmíněno, závod Lazy provozuje jednotnou kanalizaci, do které jsou 

zaústěné veškeré odpadní vody. Pro znázornění celého procesu uvádím bilanční graf  

situace vypouštění směsných odpadních vod na následujícím obrázku (data z roku 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 6: Bilanční graf situace směsných odpadních vod na Dole Karviná,  závodu Lazy, rok 2010 

Do jednotné kanalizace jsou zaústěny důlní vody, které jsou výrazným zdrojem 

rozpustných anorganických solí, následně vody z úpraven uhlí, průmyslové vody, 

splaškové vody, dešťové vody a průsakové vody. Jednotlivé typy vod jsou dále v kapitole 

podrobněji popsány. 

Jednotná kanalizace 

Důlní vody  
Množství: 407 664 m3 
Zdroj RAS: 2 632,82 t 

Úpravny uhlí 
Parametry: nesleduje se 
Množství: neměří se 
 

Splaškové vody, 
dešťové vody 
Zdroj org. znečištění 
Parametry: nesleduje se 
Množství: neměří se 

Průmyslové vody 
Zdroj org. znečištění 
Parametry: nesleduje se 
Množství: neměří se 
 

B1 

B2 

A1 Kdyně 

Odtok do Orlovské Stružky 
 

Za rok: 3 212,77 t RAS 
V prům. konc.: 1 538,33 mg/l Průsaky 

Množství: 413 437 m3 
Zdroj RAS: 651,16 t 

Čerpání vratné vody do úpraven uhlí 

D8 

Nádrž 
Taliánka 

  - nádrže 

Legenda 

 - jednotná kanalizace 

 - potrubí vratné vody 
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3.2.2 Odpadní vody z koupelen, splaškové vody, dešťové vody 

Obecný popis 

Odpadní vody z koupelen a splaškové vody pochází ze sociálních zařízení z areálu 

celého závodu. Dešťové vody jsou soustřeďovány okapovými systémy ze střech všech 

budov a odváděny kanalizací z areálu závodu. Tyto vody jsou posléze zaústěny do 

jednotné kanalizace (Šedlovská, 1995; Kaminski, 2009).  

Chemismus a množství 

Chemismus ani množství těchto vod se nesleduje. Splaškové vody jsou zřejmě 

zdrojem organického znečištění (Šedlovská, 1995; Kaminski, 2009). Teoretické výpočty 

množství splaškových vod a množství organicky odbouratelného znečištění ve splaškových 

vodách jsou uvedeny v kapitole 5.5 a 5.6. Průměrně se splaškové vody podílí 3% na 

objemu směsných odpadních vod. 

3.2.3 Důlní vody 

Obecný popis 

Ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů a úprav, za důlní vody můžeme považovat všechny vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů, a to až do doby jejich spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Jedná se o vody, které se vyskytnou 

v důlním díle a jsou vyčerpány na povrch za účelem ochrany důlního díla a zaměstnanců. 

Chemismus 

Množství vod a chemismus se sleduje v měsíčních intervalech. Důlní vody jsou 

významným zdrojem RAS. Pouze pro prezentaci sledovaných ukazatelů a rozsahu hodnot 

ve vybraných měsících roku 2010 uvádím následující tabulku. 
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Tabulka č. 10: Chemismus důlních vod závodu Lazy, ve vybraných měsících roku 2010 

Rok 2010  Leden Březen Květen Červen Srpen Prosinec 
ukazatel jedn. 13.1.2010 13.3.2010 12.5.2010 9.6.2010 11.8.2010 14.12.2010 

Cl- mg/l 2 370,00 3 710,00 3 710,00 3 420,00 4 350,00 5 400,00 
SO4

2- mg/l 129,00 148,00 92,10 117,00 82,70 622,00 
pH - 7,90 8,20 8,20 8,00 7,80 8,00 
NL mg/l 38,00 28,00 49,00 45,00 34,00 69,00 

RAS mg/l 4 500,00 6 500,00 7 400,00 6 200,00 7 300,00 9 400,00 
NEL mg/l 1,42 1,50 0,10 0,08 0,36 0,05 
Fe mg/l 1,14 0,66 1,02 1,25 0,82 0,60 

Suma PAU µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Mn mg/l 0,07 0,12 1,58 0,10 0,08 0,17 

Množství 

Důlní vody se čerpají hlavní čerpací stanicí, která se nachází na 8. patře. Čerpadla o 

maximální kapacitě 94 l·s-1 a výkonu 6 450 J·kg-1 čerpají vody do žumpovního překopu o 

objemu 2 × 1570 m3
 (Šedlovská, 1997, Kaminski 2009). 

Kvalita i kvantita důlních vod je sledována v měsíčních intervalech (tabulka č. 10. 

znázorňuje vybrané měsíce roku 2010 jen pro prezentaci rozsahu hodnot). Množství vod 

v období 2006 − 2010 je uvedeno v následující tabulce. Množství důlních vod je 

proměnné, není však větší než povolený limit pro závod lazy − 450 000 m3  za rok 

(Krajský úřad, 2008).  

Tabulka č. 11: Množství čerpaných  důlních vod ze závodu Lazy, období 2006 – 2010 

Rok množství 
2006 298 560 m3 
2007 317 145 m3 
2008 336 897 m3 
2009 449 347 m3 
2010 407 664 m3 

Hmotnost RAS obsažených v důlních vodách je možné vypočítat z průměrné roční 

koncentrace a množství důlních vod: 

Roční objem důlních vod:  

VDV = 407 664 m3 

Průměrná roční koncentrace RAS v důlních vodách:  

CDV = 6 458,33 mg/l 

Hmotnost RAS v důlních vodách za rok 2010: 

mRAS = ? t 
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  t12632,828641 2g 641,12 828 632 2458,33 6664 407CVm DVDVRAS ==⋅=⋅=  

Hmotnost RAS v důlních vodách za rok 2010 je 2 632,82864112 t. Protože závod 

Lazy dle tehdejší legislativy toto množství znečištění odebral, byl stejný výpočet  proveden 

v období let 2007 – 2009 a výsledné množství znečištění odečteno od poplatků za 

znečištění (blíže se problematice poplatků věnuje kapitola 5.3). 

3.2.4 Odpadní vody z úpravny uhlí 

Obecný popis 

Tyto vody obsahují určitý podíl hlušiny a uhelných kalů. Vody z úpraven uhlí tečou 

do nádrže D8, kde dochází k částečné sedimentaci nerozpuštěných látek a separaci 

nepolárních extrahovatelných látek. Následně jsou vody spolu s ostatními odpadními 

vodami odváděny otevřeným kanálem do nádrží B1 nebo B2 přes nádrž A1 Kdyně do 

vodního toku Stružka (Šedlovská, 1997; Kaminski 2009). 

Chemismus a množství 

Chemismus ani množství těchto vod se nesleduje (Kaminski 2009). 

3.2.5 Průmyslové vody 

Obecný popis 

Jedná se o vody využívané na chladící procesy, pro provoz zařízení a ostatní 

provozy. Vody jsou zaústěny do nádrže D8 (čistírna zaolejovaných vod, viz Obrázek č. 7), 

kde dochází k jejich předčištění. Dále jsou tyto vody zaústěny do jednotné kanalizace 

(Šedlovská, 1997; Kaminski 2009).  

Chemismus a množství 

Kvalita ani kvantita těchto vod se nesleduje (Šedlovská, 1997; Kaminski, 2009). 

3.2.6 Průsaky 

Obecný popis 

Jedná se o průsaky Lazecké Stružky a výluhy z areálu bývalé koksovny, kde se 

nachází složiště popílku. Prostor ještě doposud nebyl sanován (dle ústního sdělení pana 

Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). Dále jsou to soustředěné povrchové vody povodí 

okolí závodu, které nejsou zaústěny do jednotné kanalizace. Vody jsou soustřeďovány 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 31 

v nádrži Taliánka (viz Obrázek č. 9). Tyto vody samovolně prosakují a tečou do nádrže B2 

(Šedlovská, 1997, Kaminski 2009). 

Chemismus 

Závod Lazy není přímo odpovědný za původ těchto vod, proto docházelo ke 

sledování kvality i kvantity těchto vod a následně k odečtu znečištění obsaženého v těchto 

vodách od celkového vypouštěného obsahu zpoplatněných látek. Tento odečet byl 

legislativně umožněn do roku 2010, viz kapitola 5.3. Od roku 2011 se chemismus sleduje 

jen v ukazateli RAS. 

Chemismus vod se sleduje jednou měsíčně ve vybraném profilu. Chemismus těchto 

vod ve vybraných měsících roku 2010 (pro prezentaci sledovaných ukazatelů a rozsahu 

hodnot) uvádí následující tabulka č. 12. 

Tabulka č. 12: Chemismus průsakových vod ze závodu Lazy ve vybraných měsících roku 2010 

ukazatel jedn. 
leden 

14.1.2010 
březen 

11.3.2010 
květen 

19.5.2010 
červen 

18.6.2010 
červenec 
21.7.2010 

září 
17.9.2010 

prosinec 
9.12.2010 

CHSKCr mg/l 33,30 <15 26,30 <15 20,40 <15 <15 
BSK5 mg/l 1,14 1,40 <1 1,56 1,98 1,22 1,30 
RAS mg/l 1700,00 1700,00 1500,00 1300,00 1400,00 1700,00 1700,00 
pH - 7,7 8,1 8,1 8,3 7,8 8 8,1 

Je patrné, že nejvíce tyto vody ovlivňují obsah rozpuštěných anorganických solí 

ve směsných odpadních vodách. Dále se zde nachází určité množství organického 

znečištění. 

Množství 

Množství vod je víceméně konstantní, proto bylo změřeno jednorázovým týdenním 

měřením v roce 2007 (Šedlovská, 1997, Kaminski 2009). Hmotnost RAS obsažených 

v průsakových vodách je možné vypočítat z průměrné roční koncentrace a množství 

průsakových vod: 

Roční objem průsaků:  

VP = 413 437 m3 

Průměrná roční koncentrace RAS v průsacích:  

CP = 1 575 mg/l 

Hmotnost RAS v průsakových vodách za rok 2010: 

mRAS = ? t 

  t651,16000g  116  65575 1437 413CVm PPRAS ==⋅=⋅=  
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Hmotnost RAS v průsakových vodách za rok 2010 je 651,16 t. Protože závod Lazy 

není původcem těchto vod ani znečištění v nich obsaženého, byl stejný výpočet  proveden 

v období let 2007 – 2009 a výsledné množství znečištění odečteno od poplatků za 

znečištění.  
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3.2.7 Celkové množství směsných odpadních vod 

Celkové množství směsných odpadních vod se nesleduje. Pro vodohospodářské 

účely se provádí výpočet množství vod ze známých koncentrací RAS.  

Výpočet množství směsných odpadních vod: 

Jediným zdrojem RAS ve směsných odpadních vodách jsou důlní vody a průsaky 

z prostor bývalé koksovny. U těchto typů vod se sleduje množství i chemismus. Z těchto 

dat jsme schopni vypočítat celkovou hmotnost RAS, která se nachází ve směsných 

odpadních vodách. Celková hmotnost RAS z důlních a průsakových vod je naředěná 

ostatními odpadními vodami na určitou průměrnou koncentraci. Potom z této průměrné 

roční koncentrace RAS ve směsných odpadních vodách na výtoku (po smísení) a známé 

celkové hmotnosti RAS lze dopočítat celkový objem směsných odpadních vod a jejich 

průměrný průtok (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). 

Data z roku 2010 

Objem důlních vod: VDV = 407 664m3  

Průměrná roční koncentrace RAS v důlních vodách: CDV = 6 458,33 mg/l 

Objem průsaků: VP = 413 437 m3 

Průměrná roční koncentrace RAS v průsacích: CP = 1 575 mg/l 

Průměrná roční koncentrace RAS ve směsných odpadních vodách: COV = 1 538,33 mg/l 

Množství směsných odpadních vod: VOV = ? m3 

Průměrný průtok: Qr = ? l/s 
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Množství vod zjištěných výpočtem z koncentrací RAS je 2 134 777 m3 za rok 

v průměrném průtoku 67,69 l/s. 

Tabulka č. 13: Množství odpadních vod v letech 2008 - 2010 

Rok Množství odpadních vod 
2008 1 240 736 m3 
2009 2 381 069 m3 
2010 2 134 777 m3 
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4 Praktická část 

 

4.1 Aktuální proces úpravy směsných odpadních vod 

Jednotlivé složky směsných odpadních vod charakterizované v předešlé kapitole č. 

3.2 prochází systémem nádrží předtím, než jsou zaústěné do recipientu. Nádrže mohou mít 

určitý vliv na kvalitu vod. Celá soustava nádrží není nijak účelově navržená pro dnešní 

podmínky, ale vyvinula se z původního systému úpravy vod.  

Protože je území postižené poklesy, došlo během let ke změně tvaru nádrží. Hráze a 

přepady změnily své pozice. V roce 2011 byla realizována přestavba hráze mezi nádrží A1 

Kdyně a poklesovou nádrží. Také přepadový objekt byl znovu vybudován. 

Dne 25. 1. 2012 proběhlo terénní šetření na pozemku Dolu Karviná, závodu Lazy za 

účelem zaměření stávající situace objektů vstupujících do systému úpravy směsných 

odpadních vod. Pomocí GPS přístroje byla zaměřena především nová hráz mezi nádrží A1 

Kdyně a poklesovou nádrží a nový přepadový objekt.  

Pro vytvoření aktuálních nákresů, map a pro interpolaci koncentrací v popisovaných 

nádržích byl využit program ESRI ArcMAP 10 v licenci Higher Education Master Site 

Licence, kterou vlastní Vysoká škola báňská − Technická univerzita Ostrava (Pro-

Studenty, 2012). Pro interpolaci hodnot na ploše nádrží byla použita funkce Kernel 

interpolace s bariérou (Kernel Interpolation With Barrier)1. Metoda má velikou vypovídací 

schopnost, protože spojuje koncentraci látek s prostorovým rozmístěním. 

Software ESRI ArcMAP 10 byl také použit pro výpočet prostorových charakteristik 

jako jsou plochy, délky a polohy jednotlivých popisovaných objektů. Pro tento účel byly 

využity aktuální i historické ortofotomapy a GPS mapování zájmového území. Zdroj map 

je vždy uveden u konkrétní mapy, nákresu či obrázku. Pokud není uvedeno jinak, jsou 

plochy a délky změřeny zmiňovaným způsobem. Zhotovený kompletní plán objektů je 

přiložen v přílohách k této práci (viz Příloha č. 11).  

                                                 
1 Podrobný popis metody je nad rámec této práce, více informací naleznete na 
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Kernel_Interpolation_With_Barriers/0030000
00008000000/ 
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4.1.1 Situace objektů 

Pro názornost uvádím nákres s popisky celkové situace objektů, které vstupují do 

procesu úpravy směsných odpadních vod (viz Obrázek č. 7 a Příloha č. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 7: Situace nádrží na území závodu Lazy 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Názvosloví objektů vychází z původní terminologie použité v provozním řádu z roku 

1995. Původní nákres objektů s názvoslovím je uveden v přílohách k této práci (viz Příloha 

č. 5). 

Původně byla nádrž A1 Kdyně rozdělena na dvě nádrže A1 a A2. Díky důlním 

vlivům došlo k propadu hráze a vzniku jedné velké nádrže, která je označena jako nádrž 

A1 Kdyně (Kaminski, 2009).  
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4.1.2 Charakteristika objektů 

Nádrž D8 

Do nádrže D8 proudí průmyslové vody z úpravny uhlí a z dalších provozů (viz 

Obrázek č. 7). Dochází zde k sedimentaci části nerozpuštěných látek a k případné separaci 

nepolárních extrahovatelných látek (Šedlovská, 1997, Kaminski 2009). 

Přítok otevřeným kanálem a rozdělovací objekt 

Závod Lazy soustřeďuje vody zmíněné v kapitole č. 3.2 do jednotné kanalizace. 

Dochází ke smísení všech těchto typů vod a ty jsou potom zaústěny do otevřeného kanálu, 

který je vysypaný hlušinou a až po rozdělovací objekt není nijak zpevněný. Jeho úkolem je 

dopravit vody k rozdělovacímu objektu viz Obrázek č. 8 (Šedlovská, 1997, Kaminski 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Přítok otevřeným kanálem a rozdělovací objekt 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Délka kanálu po rozdělovací objekt je 540 m. V kanále dochází k sedimentaci tuhých 

částic. Břehy kanálu jsou porostlé rostlinami do výšky 2 m (Kaminski, 2009). 

Směsné odpadní vody obsahují velké množství nerozpuštěných látek. Pro jejich 

odstranění se využívá dvou nádrží. Pro rozdělení vod se používá jednoduchý rozdělovací 
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objekt ze skruží. Voda se rozděluje pomocí zahrazení vstupu do jedné ze skruží (Kaminski, 

2009) (viz Příloha č. 6). 

Průsaky 

Na území závodu Lazy dochází k prosakování vod z Lazecké Stružky a bývalé 

koksovny, kde se nachází složiště popílku. Průsakové vody jsou soustřeďovány do nádrže 

Taliánka (viz Obrázek č. 8). Do roku 2006 byly tyto vody zaústěny do jednotné kanalizace 

před rozdělovacím objektem. Vlivem podpovrchové těžby došlo k přerušení přepadu a 

k samovolnému průvalu vod do sedimentačních nádrží (Kaminski, 2009). Nádrž Taliánka 

kumulující průsakové vody má plochu 2 327 m2 (viz Příloha č. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Situace průsakových vod a sedimentačních nádrží 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Sedimentační nádrže 

Nádrže B1 a B2 slouží k odstranění nerozpuštěných látek ze směsných odpadních 

vod. Sedimentací dochází k odstranění zejména uhelného kalu. Každá nádrž je ponechána 

v provozu, až dojde k jejímu zasedimentování. Posléze je pomocí rozdělovacího objektu 

voda přesměrována do druhé nádrže viz Obrázek č. 9 (Kaminski, 2009). Kal se vytěží a 

používá na úpravu výhřevnosti uhlí (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu 

Karviná). 
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V roce 2010 nádrž B1 měla objem 16 830 m3 a maximální hloubku 3 m. Nádrž B2 

měla objem 13 000 m3 a maximální hloubku 3 m (dle ústního sdělení pana Pavlíka, 

vedoucího úpraven uhlí na Dole Karviná, závodu Lazy).  

Přepady 

Ze sedimentačních nádrží tečou směsné odpadní vody do nádrže A1 Kdyně. V každé 

sedimentační nádrži je železobetonová jímka, jejíž okraj je vyzvednut do maximální výšky 

hladiny. Na jímkách je železná mříž zamezující vstupu větších předmětů (viz Příloha č. 8). 

Vody tečou železným potrubím pod hrází do nádrže A1 Kdyně (viz Obrázek č. 9) 

(Kaminski, 2009) (viz Příloha č. 8). 

Nádrž A1 Kdyně 

Jedná se o největší nádrž, která vstupuje do procesu úpravy. Nádrž byla rozdělena 

hrází na dvě části, ale vlivem těžby došlo k potopení hráze a vytvoření souvislé vodní 

plochy (Kaminski, 2009).  

Do nádrže se ze začátku dostává určité množství tuhých znečišťujících látek. 

Dokazuje to postupná sedimentace u přepadu do nádrže a tvoření viditelných nánosů 

(podrobný popis viz kapitola 4.6.1). Důlní vlivy způsobily potopení přepadu do poklesové 

nádrže, proto v roce 2011 došlo k renovaci celé hráze mezi nádrží A1 a poklesovou nádrží 

a k vybudování nového přepadu (viz Obrázek č. 10 a Příloha č. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Obrázek č. 10: Situace nádrže A1 Kdyně, poklesové nádrže, odtoku do recipientu a čerpadla vratné vody 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 
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Celá původní nádrž i se zarostlým povrchem má plochu kolem 86 000 m2. Z toho 

bylo v roce 2009 porostlých rostlinami cca 17 000 m2, což je asi 16,65% plochy (viz 

Příloha č. 9). Objem nádrže v roce 2010 činil 270 000 m3 při max. hloubce 3 m (dle 

ústního sdělení pana Pavlíka, vedoucího úpraven uhlí na Dole Karviná, závodu Lazy). 

V nádrži se vyskytují typicky mokřadní rostliny, hlavně u břehů a na místech, kde 

mají tyto rostliny možnost zakořenění. Mezi nejčastější druhy patří orobinec širokolistý 

(Typha latifolia) a rákos obecný (Phragmites australis) (Kaminski, 2009). 

Vratná voda 

Z nádrže A1 Kdyně se čerpá vratná voda, která se využívá dále v provozu úpraven 

uhlí viz Obrázek č. 10 (Kaminski, 2009). Kvalitativně se voda druhotné jakosti nehodí pro 

jiné účely (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná).  

Vypouštění do povrchových vod 

Z nádrže A1 Kdyně proudí voda přes nový přepadový objekt do poklesové nádrže. 

Tato nádrž má asi 6 000 m2 a vznikla četnými důlními vlivy v oblasti. Potom směsné 

odpadní vody pokračují přepadovým objektem pod silnici Ostravská. Vody tečou 

v rozšířeném kanále a po 480 metrech jsou zaústěny do vodního toku Stružka. Poklesová 

nádrž a rozšířený kanál jsou již části recipientu (dle ústního sdělení pana Zydera, 

vodohospodáře Dolu Karviná).  
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4.2 Úvod do problematiky analýz a komparací dat 

Praktická část je věnována analýze a komparacím dat z procesu nakládání se 

směsnými odpadními vodami na zájmovém území. Důl Karviná, závod Lazy byl vybrán 

z důvodu nestandardního nakládání s důlními vodami. Na rozdíl od ostatních dolů v OKR 

jsou smíseny důlní vody s ostatními odpadními vodami, čímž vznikají směsné odpadní 

vody. Tyto vody protékají představeným systémem nádrží. Data použita v této práci byla 

poskytnuta se svolením ředitele pro HR a rozvoj revírů pana Ing. Radima Tabáška. Jedná 

se o dosti obsáhlý soubor dat zahrnující více než 2 500 údajů o chemismu, časech a 

místech odběrů jednotlivých vzorků. Základní databáze těchto údajů již byla vytvořena 

vodohospodářem Dolu Karviná panem Václavem Zyderem. V rámci příprav a 

restrukturalizace dat byly jednotlivé chybějící údaje digitalizovány v programu MS Excel 

2003. Program byl použit hlavně pro samotné komparace dat a vytvoření přehledných 

tabulek a grafů pro prezentaci výsledků analýz. Jednotlivé metody porovnání jsou popsány 

přímo u dotčených analýz či komparací v praktické části diplomové práce. 

Hlavním úkolem je zjistit, zda popisovaný systém úpravy má nějaký vliv na 

chemismus směsné odpadní vody. Pokud zde dochází k určité změně chemismu, jaké 

pochody můžou ovlivňovat kvalitu vod a jak mohou být využity k úpravě tohoto 

stávajícího systému?  

Pro zhodnocení bylo zvoleno období let 2006 až 2010. Je to období, po které bylo 

platné povolení pro vypouštění odpadních vod. Údaje z rozborů ze všech odběrových 

profilů byly digitalizovány z protokolů. Odběry, rozbory a vyhotovení protokolů zajišťuje 

akreditovaná laboratoř. Originály protokolů jsou uschovány u vodohospodáře a ekologa 

Dolu Karviná pana Václava Zydera. 

Údaje byly využity pro: 

1. Zjištění vlivů ostatních odpadních vod na koncentrace RAS z důlních vod 

2. Zjištění doby zdržení a výpočtu využitého objemu nádrží 

3. Zjištění vlivů nádrží na chemismus směsné odpadní vody 

Pro analýzy byly vybrány následující ukazatelé: 

1. Nerozpuštěné látky (NL) – tvoří podstatnou část znečištění ve směsných 

odpadních vodách, sledováno za účelem úpravy stávajícího systému 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 41 

2. Organické znečištění – tvoří minimální podíl na znečištění, sledováno pro 

zhodnocení dosavadní situace úpravy vod 

3. Rozpuštěné anorganické soli (RAS) – vyskytují se ve velké míře v důlních i 

průsakových vodách, negativně ovlivňují recipient, v posledních obdobích 

koncentrace těchto látek dosahuje hranice stanoveného limitu, sledováno pro 

zhodnocení stávajícího systému úpravy a navržení metod pro budoucí 

nakládání s důlními i odpadními vodami na Dole Karviná, závodu Lazy 

Zdroj látek ve směsných odpadních vodách je vždy představen u jednotlivých kapitol 

komparací, stejně jako jejich stanovené emisní limity pro sledované období. Dále je 

zhodnocen systém úpravy a nastolené pravděpodobné eliminační procesy. 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 42 

4.3 Sledované profily a ukazatele 

Na závodě Lazy se sleduje chemismus ve vybraných ukazatelích, odběrových 

profilech a nepravidelných denních intervalech jednou měsíčně. Hlavní úlohu plní 

sledování chemismu důlních vod a sledování kvality vod na výtoku do recipientu. Dále se 

sleduje kvalita průsakových vod, směsných odpadních vod na vstupu do nádrže a kontrolní 

profil na Orlovské Stružce. Situace odběrových profilů/bodů uvádí následující obrázek č. 

11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 11: Situace odběrových profilů 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Důlní vody pro analýzy chemismu se odebírají v místě, kde se čerpají na povrch 

v areálu závodu Lazy. Směsné odpadní vody se odebírají na vtoku do nádrží, před 

rozdělovacím objektem a na výtoku za přepadovým objektem z nádrže A1 Kdyně. 

Průsakové vody se odebírají přímo z nádrže Taliánka. Kontrolní profil na Orlovské Stružce 

se nachází na území staré Orlové vedle náměstí. Sledované parametry jednotlivých typů 

vod jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 14: Přehled sledovaných profilů a ukazatelů 

Profil Sledované parametry 
Důlní vody Cl- Fe Mn NEL NL PAU pH RAS SO4

2- 
Vtok BSK5 CHSKCr  NL pH RAS         

Taliánka, průsaky BSK5 CHSKCr  pH RAS           
AOX BSK5 Cd Fe Hg CHSKCr Mn Nanorg NEL 

Výtok 
NL N-NH4

+ N-NO2
- N-NO3

- PAU Pcelk. pH RAS   
Orlovská Stružka Cl- Fe Mn NEL NL-V PAU pH RAS SO4

2- 
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4.4 Vliv ostatních odpadních vod na koncentrace RAS z důlních vod 

Do kanalizace vstupují důlní vody jako jediný zdroj vysokých koncentrací 

rozpuštěných anorganických solí. Dalším méně významným zdrojem RAS může být vratná 

voda, jejíž množství a chemismus není sledován a je obtížné určit kdy byla čerpána, jelikož 

čerpadlo vratné vody bylo během sledovaného období nepravidelně v provozu. Vliv vratné 

vody není zahrnut do komparací a analýz. Dále se do kanalizace mísí průmyslové, 

splaškové a dešťové vody z areálu závodu Lazy. Dochází k naředění důlních vod a snížení 

koncentrací RAS ve směsi odpadních vod. Porovnáním koncentrace RAS v důlních vodách 

před smísením a po smísení s ostatními odpadními vodami lze vypočítat jejich zastoupení 

ve směsných odpadních vodách. 

Doba zdržení mezi odběrovým profilem „Důlní vody“ a „Vtok“ je odhadem 1h 

z délky potrubí, tato hodnota je zanedbatelná (viz Příloha č. 11). Protože odběry jsou 

prováděny každý měsíc na obou odběrových profilech, ale v různých dnech, pro analýzu 

byla zvolena pouze data, která jsou v rozmezí maximálně 2 dnů. Tuto podmínku splňují 

data z období 2008 − 2010. Proložením křivek zjistíme jaký podíl měly důlní vody ve 

směsi odpadních vod.  
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Graf č. 1: Porovnání koncentrací RAS v důlních vodách a na vtoku do nádrží, 2008-2010 

Křivky zobrazují koncentrace RAS v důlních vodách před smísením s ostatními 

odpadními vodami a koncentrace RAS ve směsných odpadních vodách (viz Graf č. 1). 

Obsah důlních vod ve směsi odpadních vod se pohybuje od 4,5% do 53%. Například rok 

2010 byl velmi vydatný na srážky, od začátku roku byly překročeny hodnoty 
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dlouhodobého srážkového normálu pro moravskoslezský kraj na měřicí stanici v lokalitě 

Orlová Lutyně (viz Tabulka č. 15), proto je podíl důlních vod výrazně menší (ČHMU, 

2012). 

Tabulka č. 15: Tabulka množství srážek v roce 2010 na měřicí stanici Orlová Lutyně a hodnoty 

dlouhodobého srážkového normálu  

ROK 2010 
Množství 

srážek [mm] 
Hodnota dlouhodobého 

srážkového normálu [mm] 
úhrn srážek v % dlouhodobého 

srážkového normálu 
Leden 63,2 42 150,48% 
Únor 35,4 44 80,45% 

Březen 25,4 43 59,07% 
Duben 58,1 59 98,47% 
Květen 285,7 94 303,94% 
Červen 102,5 108 94,91% 
Červenec 112,7 105 107,33% 

Srpen 91,3 98 93,16% 
Září 105 63 166,67% 
Říjen 17,5 50 35,00% 

Listopad 65,4 58 112,76% 

Prosinec 63,9 52 122,88% 
Zdroj: ČHMU, 2012 

Důlní vody jsou transportovány otevřeným kanálem, proto srážky mají přímý vliv na 

naředění důlních vod. Dále jsou do kanalizace zaústěny dešťové vody z celého areálu 

závodu. Odtávající sníh, odtok ze všech střech a ploch závodu má vliv na naředění a je 

třeba s tímto vlivem počítat i při dalších komparacích dat. 

Za období 2008 – 2010 tvoří důlní vody průměrně 32% objemu směsných odpadních 

vod. Podíl důlních vod ve směsi se během období mění. Záleží to hlavně na vlivu 

srážkových vod v oblasti, výskytu mimořádných událostí na závodě (havárie, povodně 

atd.), množství čerpané důlní vody a množství ostatních odpadních vod. 
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4.5 Doba zdržení, výpočet využitého objemu nádrží 

Analýzou vhodných dat jsme schopni zjistit, jak dlouhá je průměrná doba zdržení a 

jak velký je využitý objem nádrží, kterými směsná odpadní voda protéká. Vstupními daty 

je objem a koncentrace RAS průsaků a důlních vod z období 2006 − 2010 a koncentrace 

RAS před rozdělovacím objektem („Vtok“) a za nádrží A1 Kdyně („Výtok“) (viz Příloha č. 

11).  

Množství důlních vod je měřeno pravidelně na konci kalendářního měsíce 

a koncentrace RAS v důlních vodách se měří v nepravidelném intervalu jednou měsíčně. 

Množství průsakových vod bylo stanoveno jednorázovým měřením (viz kapitola 3.2.6) a 

koncentrace RAS v průsakových vodách se měří v nepravidelném intervalu jednou 

měsíčně. Koncentrace RAS na „Vtoku“ a „Výtoku“ se měří v nepravidelném intervalu 

jednou měsíčně. Pro upřesnění průměrné měsíční koncentrace RAS v důlních, 

průsakových, směsných odpadních vodách a pro vykreslení grafů byl proveden výpočet 

lineární závislosti, s rozlišením jednoho dne, mezi jednotlivými měsíčními hodnotami 

v jednotlivých profilech. Z vypočtených denních hodnot koncentrací parametru RAS byly 

vypočítány průměrné měsíční koncentrace a vytvořeny křivky grafů. 

Principem analýz je porovnání průměrných měsíčních koncentrací RAS na vtoku do 

nádrží a průměrných měsíčních koncentrací RAS na výtoku. Většinovou složkou RAS jsou 

chloridy, které jsou v přírodním prostředí stabilní (Younger, 2002). Předpokladem je, že 

vstupní koncentrace RAS se projeví za určitou dobu na výtoků z nádrží. 

Zjištěnou dobu zdržení a známy roční objem všech směsných odpadních vod lze 

posléze využít k výpočtu využitého objemu nádrží. 

Obsahují tyto data použitelné informace ke zjištění doby zdržení v nádržích? Na tuto 

otázku se pokusí odpovědět následující kapitola. Data budou graficky komparována 

v rozmezí vybraných let. Závěrem je uvedeno kontrolní porovnání s daty změřenými 

v terénu. 
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4.5.1 Rok 2006 

V roce 2006 bylo vypuštěno 1 689 001 m3 směsných odpadních vod, z toho bylo 

298 560 m3 důlních vod. Ostatní objem tvoří průsakové, průmyslové, dešťové a splaškové 

vody ze závodu Lazy. V roce 2006 byly průsakové vody zaústěné před rozdělovacím 

objektem, tudíž jejich vliv je zohledněn již v odběrech na vtoku do nádrží. 

Proložením křivek koncentrací RAS na vstupu do nádrží a na výtoku porovnáme 

jejich trendy během měsíců, a můžeme odhadnout dobu zdržení v nádržích. 
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Graf č. 2: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 38 dnů 

Křivky spolu nejlépe korespondují, když je zpoždění v nádržích kolem 38 dnů (viz 

Graf č. 2). Jsou zde patrné i dvě anomálie v březnu a dubnu, které se na výtoku 

neprojevily. Může to být způsobeno nedostatečným rozlišením dat, protože odběry se 

uskutečňují jednou za měsíc, ale vždy v různých dnech. Na výtoku je zachycen pouze 

klesající trend od února do května.  
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Výpočet využitého objemu nádrží a průměrné hloubky 

Pokud budeme počítat s dobou zdržení cca 38 dnů a objemem odpadních vod 

1 689 001 m3, můžeme dopočítat množství vod, které je potřebné k naplnění nádrží, čili 

jejich využitý objem. 

Množství odpadních vod v roce 2006:  VOV,2006 = 1 689 001 m3 

Doba zdržení:  T = 38 dnů 

Množství vod potřebné k naplnění nádrží:  VA1,B1,2006 = ? m3 

3OV,2006
B1,2006A1, m 841,2 17538

365

001 689 1
T

365

V
V =⋅=⋅=  

Využitý objem nádrží vypočítaný z dat z roku 2006 činil 175 841,2 m3. 

Z leteckého snímku z roku 2006 lze odečíst plochu nádrží ve sledovaném období a 

vypočítat průměrnou hloubku nádrží (viz Obrázek č. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Plocha nádrží v m2 v roce 2006 
Zdroj: http://mapy.karvina.org/cgi-bin/gsa10.cgi, 2012, ©ČÚZK 2012, nákres doplněn autorem 

Plocha nádrží v roce 2006:   S2006 = 92 187,9 m2 

Využitý objem nádrží v roce 2006:  VA1,B1,2006 = 175 841,2 m3 

Průměrná hloubka nádrží:   Hp = ? m 
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Průměrná hloubka nádrží, kterými protékala odpadní voda v roce 2006, byla cca 

1,9 m. 

4.5.2  Rok 2007 

V roce 2007 bylo vypuštěno 317 145 m3 důlních vod a 413 436 m3 průsakových vod. 

Ostatní objem tvoří průmyslové, dešťové a splaškové vody ze závodu Lazy. V roce 2007 

bylo zahájeno měření množství a chemismu průsakových vod, protože tehdejší legislativa 

umožňovala odečíst množství znečištění obsažené v průsakových vodách od poplatků za 

znečištění. Dále díky důlním vlivům došlo k proudění průsakových vod přímo do nádrže 

B2 (viz Obrázek č. 9), což způsobilo, že jejich chemismus není zahrnut v odběrech 

v profilu „vtok“ (viz Obrázek č. 11 a Příloha č. 11). 

Za účelem porovnání byla vypočítána koncentrace RAS ve směsných odpadních 

vodách po smísení s průsaky.  

Příklad výpočtu z června roku 2007: 

Dopočítané množství směsných odpadních vod na vtoku v červnu 2007:  

Průměrná měsíční koncentrace RAS v důlních vodách :  CDV = 6,50464 kg/m3 

Množství důlních vod:  VDV = 19 252 m3 

Průměrná měsíční koncentrace RAS na vtoku do nádrží:  Cvtok = 1,10710 kg/m3 

Množství směsných odpadních vod dopočítaných zřeďovací rovnicí: Vvtok = ? m3 

( ) ( ) 3

vtok

DVDV
vtok m112,84113

1,10710

6,5046425219

C

CV
V =

⋅
=

⋅
=  

Množství směsných odpadních vod za měsíc červen roku 2007  na vtoku do nádrže je 

113 112,84 m3. 

Zředění odpadních vod vodami z průsaku: 

Průměrná koncentrace RAS na vtoku:  Cvtok = 1,10710 kg/m3 

Množství směsných odpadních vod:  Vvtok = 113 112,84 m3 

Průměrná koncentrace RAS průsakových vod:  CP = 2,00 kg/m3
 

Průměrný měsíční objem průsakových vod:  VP = 34 453 m3 

Koncentrace RAS v odpadních vod po smísení s průsaky:  COV = ? kg/m3 
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(Směšovací rovnice odvozená ze Zákona 254/2001 Sb.) 

Vypočítaná koncentrace směsných odpadních vod za měsíc červen roku 2007 po 

smísení s průsaky je 1 315,57 mg/l v množství 147 566,00 m3. 

Tento výpočet byl zopakován pro každý měsíc od ledna roku 2007 do prosince roku 

2010. Výsledkem je křivka vypočítaných hodnot koncentrací RAS v mg/l na vstupu do 

nádrží po smísení směsných odpadních vod s průsaky.  

Proložením křivek dopočítaných hodnot koncentrací RAS na vstupu do nádrží a na 

výtoku porovnáme jejich trendy během měsíců a můžeme odhadnout dobu zdržení 

v nádržích a další charakteristiky. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 60 (zelené ohraničení) a 33 dnů (červené 

ohraničení) 

Ke konci roku 2006 se postupně doba zdržení začala prodlužovat. V první polovině 

roku 2007 dosáhla hodnota doby zdržení cca 60 dnů (viz Graf č. 3). Od poloviny roku 

2007 se doba zdržení začala zkracovat na hodnotu kolem cca 33 dnů. Právě během tohoto 

období se začala čerpat důlní voda ve větších objemech až o 40% více než během první 

poloviny roku 2007 (viz Tabulka č. 16). 
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Tabulka č. 16: Tabulka čerpaného množství důlních vod v roce 2007 

Rok 2007 Množství důlních vod [m3] 

Leden 19 967 
Únor 21 862 

Březen 23 952 
Duben 17 797 
Květen 19 363 
Červen 19 252 
Červenec 24 772 

Srpen 35 725 
Září 36 220 
Říjen 36 167 

Listopad 32 096 

Bohužel z roku 2007 nejsou dostupné letecké snímky, tudíž nelze odhadnou tehdejší 

plochu nádrží ani vypočítat její hloubku a využitý objem během tohoto období. 

Doba zdržení se pohybovala od 60 do 33 dnů, což naznačuje, že docházelo 

ke změnám. Oproti roku 2006 se doba zdržení prodloužila. Potom se postupně doba 

zdržení začala zkracovat, až na hodnotu kolem 33 dnů, což teoreticky mohlo být 

způsobeno vyšším objemem směsných odpadních vod. 

4.5.3 Rok 2008 a 2009 

Během let 2008 a 2009 není možné z grafického porovnání koncentrací RAS na 

vtoku a výtoku odhadnout dobu zdržení v nádržích. Možné příčiny jsou uvedeny v kapitole 

4.6.3. 
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4.5.4 Rok 2010 

Výpočet doby zdržení pomocí sledování koncentrací RAS na vtoku a výtoku 

V roce 2010 bylo vypuštěno 2 134 777 m3 směsných odpadních vod, z toho bylo 

407 664 m3 důlních vod a 413 436 m3 průsakových vod. Ostatní objem tvoří průmyslové, 

dešťové a splaškové vody ze závodu Lazy. Od roku 2007 tečou průsakové vody přímo do 

nádrže B2 (viz Obrázek č. 9), tzn. že jejich vliv není zohledněn v odběrech z profilu „vtok“ 

(viz Obrázek č. 11 a Příloha č. 11).  

Za účelem porovnání došlo k výpočtu koncentrace RAS ve směsných odpadních 

vodách po smísení s průsaky, stejně jako v kapitole 4.5.2.  

Proložením křivek dopočítaných hodnot koncentrací RAS na vstupu do nádrží a na 

výtoku porovnáme jejich trendy během měsíců a můžeme odhadnout dobu zdržení 

v nádržích. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 33 dnů 

Hodnoty během dubna a června reprezentují výrazné skoky koncentrací, které se 

projevily i na výtoku po 33 dnech zpoždění (viz Graf č. 4). Od července se hodnoty 

výrazně liší, hodnota výtoku je vyšší než dopočítaná hodnota vtoku. Možné příčiny jsou 

vysvětleny v kapitole 4.6.3. 
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Je-li doba zdržení cca 33 dnů a objem odpadních vod 2 134 777 m3, můžeme 

dopočítat množství vody, potřebné k naplnění nádrže, čili její využitý objem. 

Množství odpadních vod v roce 2010:  VOV,2010 = 2 134 777 m3 

Doba zdržení:     T = 33 dnů 

Množství vod potřebné k naplnění nádrží:  VA1,B2,2010 = ? m3 

3
33

OV,2010

2010,B2A1, m 007,26 19333
365

777 134 2
T

365

V
V =⋅=⋅=  

Využitý objem nádrže vypočítaný z dat z roku 2010 činil 193 007,26 m3. 

Mezi lety 2009 a 2010 se tvar nádrže výrazně neměnil, proto z leteckého snímku 

z roku 2009 lze odečíst plochu nádrží a vypočítat průměrnou hloubku nádrží (viz Obrázek 

č. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Plocha nádrží v m2 v roce 2009 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Plocha nádrží v roce 2010: S2010 = 90 003,12 m2 

Využitý objem nádrží 2010: VA1,B2,2010 = 193 007,26 m3 

Průměrná hloubka nádrží Hp = ? m 
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Průměrná hloubka nádrží, přes které protékala směsná odpadní voda v roce 2010 

byla 2,14 m. 

Kontrolní výpočet doby zdržení 

V roce 2010 byly nádrže, jejich maximální objemy a hloubky zaměřeny podnikem za 

účelem zjištění aktuálního stavu. 

Ze zaměřených hodnot nádrží A1 Kdyně měla maximální ovladatelný objem 

270 000 m3 při maximální hloubce 3 m. Nádrž B2 měla maximální ovladatelný objem 

13 000 m3 při maximální hloubce 3 m.  

Vypočtené hodnoty z předešlé kapitoly naznačují, že doba zdržení v roce 2010 činila 

33 dnů a objem vody v nádrží A1 Kdyně a B2 je roven 193 007,26 m3.  

Porovnáním poměru hloubky a objemu, můžeme porovnat shodu výpočtů s reálným 

stavem. 

Zaměřené hodnoty: 

Maximální objem nádrže A1 Kdyně a B2:  VA1,B2,Max = 283 000 m3 

Maximální hloubka A1 Kdyně a B2: HMax = 3 m 

Poměr: 333 94:1283000:3V:H MaxB2,A1,Max ==  

Z těchto údajů vyniká, že na 1 m hloubky v nádržích připadá 94 333 m3 objemu vod. 

Vypočtené hodnoty (rok 2010): 

Vypočtený objem nádrže A1 Kdyně a B2:  VA1,B2,2010 = 193 007,26 m3 

Maximální hloubka A1 Kdyně a B2: Hp = 2,14 m 

Poměr: 190 90:1007,26 193:14,2V:H B2,2010A1,p ==  

Z těchto údajů vyniká, že na 1 m hloubky v nádržích připadá 90 190,31 m3 objemu 

vod. 

Výsledky jsou velmi podobné, nicméně liší se o 4,6%. To může být způsobeno 

zasedimentováním nádrže B2 a části nádrže A1 Kdyně, které byly zaměřeny jako nádrže 

bez sedimentu, čili bez zohlednění objemu usazeného kalu. Objem usazeného kalu by se 

projevil na snížení hodnoty maximálního objemu nádrží A1 Kdyně a B2 při maximální 

hloubce 3 m. Tímto by se kontrolní hodnoty ještě méně lišily.  
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Můžeme konstatovat, že doba zdržení, průměrná hloubka a využitý objem nádrží 

zjištěný z koncentrací na vtoku a výtoku, je velmi blízko reálným hodnotám změřeným 

v terénu. 

Výsledky analýz kapitoly 4.5 

Soubor dat z let 2006, 2007 a 2010 obsahuje určité charakteristiky celého procesu, 

jako je doba zdržení v nádržích a jejich využitý objem. Údaje z let 2008 a 2009 podobné 

informace neobsahují. Dále s využitím leteckých snímků z jednotlivých let lze odvodit 

další charakteristiky, jako je průměrná hloubka nádrží. 

Z dat lze odhadnout, že objem vody v nádržích je rok od roku větší, hloubka se 

z průměrných 1,9 m zvětšila na cca 2,14 m a objem z původních 175 841,2 m3 se zvětšil na 

193 040,78 m3. Doba zdržení během těchto let se pohybuje mezi 30 až 60 dny. Doba 

zdržení se nejprve prodlužovala, a poté se v roku 2010 ustálila na 33 dnech. Je evidentní, 

že podmínky na lokalitě se neustále měnily, ať už to bylo množstvím směsných odpadních 

vod nebo důlními vlivy v oblasti Orlová Lazy. 

Porovnání vypočtených hodnot se zaměřenými údaji v terénu z roku 2010 naznačuje, 

že výpočty jsou velmi blízké reálnému stavu nádrží a lze je takto využít pro výpočty doby 

zdržení, průměrné hloubky a využitého objemu nádrží. 
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4.6 Vliv nádrží na chemismus vod 

4.6.1 Nerozpuštěné látky 

Zdroj, koncentrace a limity 

Ve směsi odpadních vod se nachází i odpadní vody z úpravny uhlí, které jsou bohaté 

na nerozpuštěné látky a také důlní vody, které obsahují jisté množství uhelného kalu. 

Jemné částice jsou unášeny proudem odpadních vod. Pro odstranění nerozpuštěných 

pevných částic z průmyslových vod slouží nádrž D8, pro odstranění ostatních 

nerozpuštěných pevných částic ze směsných odpadních vod slouží dvě sedimentační 

nádrže B1 a B2. 

Před vstupem do nádrží se hodnoty pohybují od 0 do 61 000 mg/l průměrně 

v hodnotě 3 970 mg/l. Na výtoku se hodnoty pohybují od 0 do 16 mg/l průměrně v hodnotě 

0,63 mg/l. Přípustný emisní limit je 35 mg/l a maximální 70 mg/l. Je povoleno vypouštět 

105 t/rok nerozpuštěných látek.  

Zhodnocení dosavadní situace 

Sedimentační proces čištění je dostatečně účinný (viz Graf č. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Porovnání koncentrací NL na vtoku a výtoku, doba setrvání 33 dnů, 2009-2010 

Problém není v účinnosti celého procesu, gravitační sedimentace je dostačující. Spíše 

nynější velikost sedimentačních nádrží je nedostatečná vzhledem k množství směsných 

odpadních vod a nerozpuštěných látek v nich obsažených.  
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Porovnáme-li letecké snímky z let 2006 a 2009 můžeme si povšimnout, že dochází k 

postupné sedimentaci kalů za přepadem do nádrže A1 Kdyně (viz Obrázek č. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Porovnání leteckých snímku z let 2006 a 2009, zasedimentovaná oblast označena grafikou 
Zdroj: http://mapy.karvina.org/cgi-bin/gsa10.cgi, 2012, http://geoportal.gov.cz/arcgis/services, 2012, 

©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Zasedimentovaná oblast má celkovou plochu 1 882 m2.  

Požadavky na sedimentační nádrže jsou následující: 

• dostatečný objem pro zachycení většiny nerozpuštěných látek, hloubka 

odpovídající 3 − 4 m 

• dostatečné zpomalení směsných odpadních vod, snížení transportní energie 

vody 

• dostupnost celé plochy pro možnosti odtěžení usazených kalů 

(Younger et al., 2002) 

Míra odstranění jemných částic na konkrétním místě má význam, pokud bychom 

uvažovali o aplikaci daného čistícího systému, který by se nacházel za sedimentačními 

nádržemi. Například nutnost separace tuhých znečišťujících látek z odpadních vod před 

vtokem do kořenové čistírny, protože by pevné částice mohly zanášet filtrační bariéru 

(Vymazal, 2005).  Nezachycené kaly by mohly čistící systém negativně ovlivňovat. 
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Příklad výpočtu plochy sedimentační nádrže (data z roku 2010) pro sedimentaci 

tuhých částic z odpadních vod z těžby uhlí: 

Průtok odpadních vod:  Qd = 0,06769 m3/l 

Předpokládaná plocha nádrže:  Asp = ? m2 

Asp = 100 000 · Qd = 100 000 · 0,06769 = 6 769 m2 

Jedná se o univerzální postup při určení plochy sedimentačních nádrží pro uhelné 

kaly, kdy se uvažuje doba zdržení 3 až 4 hodiny a hloubka 3 až 4 m (Younger et al., 2002).  

Nádrž B1 má sedimentační plochu cca 5 200 m2 a nádrž B2 cca 5 400 m2. Dle 

výpočtu by každá z nádrží měla mít alespoň o 1 500 m2 větší plochu. Zasedimentovaná 

plocha nádrže A1 Kdyně je cca 1 800 m2, což je plocha, o kterou by se měly sedimentační 

nádrže zvětšit. Letecké snímky, výpočet i terénní průzkum nasvědčuje tomuto faktu. 

Navzdory tomuto zjištění odstranění nerozpuštěných látek z odpadních vod je 

dostatečné, hodnoty na výtoku splňují požadované koncentrační i hmotnostní limity. 
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4.6.2 Organické znečištění 

Zdroj, koncentrace a limity 

Organické znečištění ve směsi odpadních vod na Dole Karviná, závodu Lazy pochází 

ze splaškových a průmyslových vod (Kaminski, 2009). V průmyslových vodách jsou 

hlavními zdroji používané organické chemikálie. 

Množství znečištění se na vtoku do sedimentačních nádrží pohybuje v parametru 

CHSKCr od 15 do 423 mg/l a v parametru BSK5 od 1,5 do 26 mg/l. V průsakových vodách 

se koncentrace parametru CHSKCr pohybují od 15 do 34,9 mg/l a v parametru BSK5 od 1 

do 4,88 mg/l. Na výtoku se hodnoty CHSKCr pohybují od 15 do 33 mg/l a v parametru 

BSK5 od 1 do 5 mg/l. Přípustný emisní limit pro CHSKCr je 60 mg/l a maximální 100 mg/l. 

Přípustný emisní limit pro BSK5 je 20 mg/l, maximální 30 mg/l. Je povoleno vypouštět 180 

t/rok znečištění charakterizovaného jako CHSKCr a 60 t/rok znečištění charakterizovaného 

jako BSK5. 

Od roku 2007 tečou průsakové vody přímo do nádrže B2 (viz Obrázek č. 9), tzn. že 

jejich vliv není zohledněn v odběrech z profilu „Vtok“ (viz Obrázek č. 11, Příloha č. 11). 

Za účelem komparací dat došlo k výpočtu koncentrace parametrů CHSKCr a BSK5 ve 

směsných odpadních vodách po smísení s průsaky. Množství směsných odpadních vod na 

vtoku bylo vypočítáno identickým postupem jako v případě analýz parametru RAS. 

Množství průsakových vod bylo stanoveno měřením (viz kapitola 3.2.6). Koncentrace 

organického znečištění byla posléze dopočítána ze známých koncentrací CHSKCr a BSK5 

na vtoku a v průsakových vodách. Celý postup ve vybraném měsíci roku 2008 znázorňuje 

následující výpočet. 

Příklad výpočtu z května roku 2008: 

Dopočítané množství odpadních vod na vtoku v květnu 2008:  

Průměrná měsíční koncentrace RAS v důlních vodách :  CDV = 5,8269 kg/m3 

Množství důlních vod:  VDV = 35 486 m3 

Průměrná měsíční koncentrace RAS na vtoku:  Cvtok = 2,66833 kg/m3 

Množství směsných odpadních vod dopočítaných zřeďovací rovnicí: Vvtok = ? m3 

( ) ( ) 3

vtok

DVDV
vtok m491,72 77

2,66833

5,8269486 35
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CV
V =

⋅
=

⋅
=  

Množství odpadních vod za měsíc květen roku 2008  na vtoku do nádrže je 77 491,72 m3. 
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Zředění odpadních vod vodami z průsaku, CHSKCr: 

Průměrná koncentrace CHSKCr na vtoku:  Cvtok = 0,322 kg/m3 

Množství směsných odpadních vod:  Vvtok = 77 491,72 m3 

Průměrná koncentrace CHSKCr průsakových vod:  CP = 0,0174 kg/m3
 

Průměrný měsíční objem průsakových vod:  VP = 34 453 m3 

Koncentrace CHSKCr ve směsných odpadních vodách 

po smísení s průsaky:  COV = ? kg/m3 
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(Obecná směšovací rovnice odvozená z vodního zákona 254/2001 Sb.) 

Vypočítaná koncentrace ve směsných odpadních vodách za měsíc květen roku 2008 

po smísení s průsaky je 228 mg/l CHSKCr v množství vod 111 944,72 m3. 

Zředění odpadních vod vodami z průsaku, BSK5: 

Průměrná koncentrace BSK5 na vtoku:  Cvtok = 0,0165 kg/m3 

Množství odpadních vod:  Vvtok = 77 491,72 m3 

Průměrná koncentrace BSK5 průsakových vod:  CP = 0,00206 kg/m3
 

Průměrný měsíční objem průsakových vod:  VP = 34 453 m3 

Koncentrace BSK5 v odpadních vod po smísení s průsaky:  COV = ? kg/m3 
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(Směšovací rovnice odvozená z vodního zákona 254/2001 Sb.) 

Vypočítaná koncentrace BSK5 směsných odpadních vod za měsíc květen roku 2008 

po smísení s průsaky je 12,06 mg/l v množství vod 111 944,72 m3. 
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Zhodnocení dosavadní situace 

Prezentovaný výpočet byl proveden pro každý měsíc období let 2008 – 2010, kdy je 

koncentrace ukazatele CHSKCr na vtoku vyšší než je limit pro vypouštění. Výsledky jsou 

prezentovány formou grafů (viz Graf č. 6 a Graf č. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Porovnání koncentrací CHSKCR  na vtoku a výtoku, průměrná doba setrvání 35 dnů, 2008 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graf č. 7: Porovnání koncentrací BSK5 na vtoku a výtoku, průměrná doba setrvání 35 dnů, 2008 - 2010 

Průměrné procento snížení znečištění charakterizovaného jako CHSKCr je 74%. 

Množství tohoto znečištění je poměrně malé, přesto je koncentrace upravena 

pod stanovený limit. Průměrné procento snížení znečištění charakterizovaného jako BSK5 

je 70%. Koncentrace BSK5 jsou velmi malé, ani koncentrace na vtoku nedosahují 

stanoveného emisního limitu. 

Je třeba vzít v úvahu, že tyto vody jsou silně naředěné, jejich podíl je průměrně do 

3% všech směsných odpadních vod (viz kapitola 5.6). Poměr hodnot BSK5 a CHSKCr 
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určuje zastoupení snadno biologicky rozložitelných látek. Průměrný poměr během období 

2006 – 2010 na vtoku činí 0,08, to znamená, že v odpadních vodách se nachází látky 

pomalu a obtížně biologicky rozložitelné nebo látky, které vyžadují delší dobu pro adaptaci 

mikroorganizmů (Chudoba, 1991).  

Během let se zde vyvinulo prostředí blízké mokřadním prostředím, kde teoreticky 

může docházet k eliminaci organického znečištění. 

Konstruované mokřadní systémy jsou navrhovány tak, aby pomocí přírodních 

procesů zahrnujících mokřadní rostliny, substrát a přirozené bakteriální oživení, pomáhaly 

upravovat kvalitu odpadních vod (Vymazal, 2005). Konstrukčně se dnes využívají hlavně 

mokřady s horizontálním podpovrchovým tokem, jejichž využití je velmi široké. Využívají 

se na úpravu městských, zemědělských a průmyslových odpadních vod, dále odpadních 

vod z petrochemických, chemických, papírenských a dalších provozů (Vymazal, 2009). 

Hráze nádrží, které vstupují do úpravy vod, jsou nasypané z hlušiny. Ta se skládá 

z frakce od 5 – 30 cm. Během let došlo ke zvětrávání tohoto substrátu a také k usazování 

kalů, a vzniklo prostředí, kde se uchytily rostliny, které jsou schopny růstu v mokřadním 

prostředí. Dnes se na území vyskytují typicky mokřadní rostliny jako orobinec širokolistý 

(Typha latifolia) a rákos obecný (Phragmites australis) (Kaminski, 2009). Konstruovaný 

mokřad s horizontálním podpovrchovým tokem znázorňuje obrázek č. 15.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Schéma konstruovaného mokřadu s podpovrchovým tokem 
Zdroj: Vymazal, 2005 

Zjednodušené schéma znázorňuje hlavní charakteristické znaky pro tento typ 

mokřadů. Vtok (Inflow) je umístěn těsně pod hladinou vody. Dále distribuční zóna (1), 

která je složena z hrubozrnných štěrků nebo jiného hrubozrnného materiálu. Celý mokřad 
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je oddělen od podloží nepropustnou bariérou (2). Dále filtrační zóna (3) ze štěrků nebo 

drcených hornin, která je zároveň substrátem pro rostliny. Důležitou součást mokřadu je 

vegetace (4). Hladina vody (5) by neměla dosahovat povrchu substrátu, aby po celou dobu 

byl zajištěn podpovrchový tok. Sběrná zóna (6) má za úkol soustřeďovat vodu a 

dopravovat ji k odvodňovacímu potrubí (7). Jednoduchý mechanismus pro úpravu hladiny 

vody (8) je taktéž důležitou součástí konstruovaných mokřadů (Vymazal, 2005). 

Mokřadní prostředí na území Dolu Karviná, závodu Lazy mělo podobný charakter 

jako konstruované mokřady. Z přepadu z nádrže B1 proudila voda přímo do bohatého 

porostu rostlin, jak je vidět na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Obrázek č. 16: Přepad z nádrže B1 do nádrže A1 Kdyně 
Foto: Kaminski 2008 

Rostliny se rozprostíraly ve směru odtoku vody, proto je velmi pravděpodobné, že 

odpadní vody tekly i přes substrát těchto rostlin, který mohl být jakýmsi filtračním 

prostředím. Substrát tvoří hlavně hlušina z těžby, jejíž frakce kolísá od 5 do 30 cm, jak je 

možné vidět v levém dolním rohu na obrázku č. 16. 
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Z leteckého snímku z roku 2008 je patrné, že směsné odpadní vody mohly proudit 

přes porost a jeho substrát, čili filtrační prostředí (viz Obrázek č. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Letecký snímek oblasti z roku 2008 
Zdroj: http://mapy.karvina.org/cgi-bin/gsa10.cgi, 2012, ©ČÚZK 2012 

Toto prostředí může ovlivňovat kvalitu vod. Jak je patrné z této kapitoly, docházelo 

ke snižování koncentrací organického znečištění. Právě toto mokřadní prostředí mohlo mít 

pozitivní vliv na kvalitu vod. Také zde mohly probíhat procesy nastolené v kapitole 7.2. 

Rostliny nejsou koseny ani jinak obhospodařovány, tudíž po odumření tvoří přirozený 

organický materiál pro procesy zmíněné v kapitole 7.2. 

Mokřadní prostředí není účelově navržené, přesto může mít vliv na směsné odpadní 

vody z Dolu Karviná, závodu Lazy. Směsná odpadní voda je použitelná jako druhotná 

voda v provozu úpraven uhlí. 

Ústí přepadového objektu 

Směr k odtoku 
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4.6.3 Rozpuštěné anorganické soli 

Zdroj, koncentrace a limity 

Nejproblematičtějším parametrem a kontaminantem, s ohledem na emisní a imisní 

limity, ve směsných odpadních vodách jsou rozpuštěné anorganické soli (RAS) a hlavně 

chloridy. Hlavním zdrojem RAS ve směsných odpadních vodách jsou důlní vody. Původ 

RAS v důlních vodách v OKR je svázán s vývojem území během minulých geologických 

období. Podrobnější členění uvádím v kapitole 3.1.3 a 3.1.4. Většina autorů se shoduje, že 

se jedná o sedimentární fosilní mořské vody s vysokým obsahem chloridových iontů 

(Dvorský et al., 2007). Dalším zdrojem RAS v odpadních vodách jsou průsakové vody. Ty 

pochází z prostor bývalé koksovny, kde se nachází složiště popílku a dále to jsou 

soustředěné vody z celého závodu Dolu Karviná, závodu Lazy, které nejsou zaústěné do 

jednotné kanalizace (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). 

Před vstupem do nádrží se hodnoty pohybují od 290 do 5 200 mg/l průměrně 

v hodnotě 1 997 mg/l. Na výtoku se hodnoty pohybují od 560 do 2 000 mg/l průměrně 

v hodnotě 1 603 mg/l. Přípustný emisní limit je 2 000 mg/l. Je povoleno vypouštět 

4 800 t/rok RAS.  

Pro účely analýzy jsou použity hodnoty koncentrací RAS ve většině měřených 

profilech (viz Obrázek č. 11, Příloha č. 11), dopočítané koncentrace RAS ve směsných 

odpadních vodách po smísení z průsaky (viz kapitola 4.5.2) a doba zdržení prezentována 

v kapitole 4.5. 
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Zhodnocení dosavadní situace 

Rok 2006 

Během roku 2006 bylo vypuštěno 1 689 001 m3 směsných odpadních vod, z toho 

bylo 298 560 m3 důlních vod. Ostatní objem tvoří průsakové, průmyslové, dešťové a 

splaškové vody ze závodu Lazy. V roce 2006 byly průsakové vody zaústěné před 

rozdělovacím objektem, tudíž jejich vliv je zohledněn již v odběrech na vtoku do nádrží. 

Proložením křivek koncentrací RAS na vstupu do nádrží a na výtoku porovnáme 

jejich hodnoty a můžeme vyvodit, jestli došlo během zdržení v nádržích ke změně 

koncentrací sledovaného parametru.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Porovnání koncentrací RAS na vtoku a výtoku, doba setrvání 38 dnů, rok 2006 

V březnu a dubnu se vychýlené hodnoty na vtoku neprojevily na výtoku. Může to být 

způsobeno nedostatečným rozlišením dat, protože odběry se uskutečňují jednou za měsíc, 

ale vždy v různých dnech. Průměrně došlo ke snížení koncentrací RAS o 6 %. Průměrná 

hodnota snížení je menší než je chyba měření zvolené metody analýz prováděných 

akreditovanou laboratoři (uváděná nejistota je 10%). Můžeme tedy potvrdit, že k žádnému 

významnému snížení koncentrací nedocházelo (viz Graf č. 8).  
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Rok 2007 

Během roku 2007 bylo vypuštěno 317 145 m3 důlních vod a 413 436 m3 

průsakových vod. Ostatní objem tvoří průmyslové, dešťové a splaškové vody ze závodu 

Lazy. Průsakové vody proudily od roku 2007 přímo do nádrže B2, takže jejich vliv není 

zohledněn v odběru v profilu „Vtok“. Koncentrace na vstupu do nádrží bylo třeba 

dopočítat (viz kapitola 4.5.2). Tyto hodnoty byly zobrazeny v grafu a porovnány za účelem 

zjištění snížení koncentrací parametru RAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 60 (zelené ohraničení) a 33 dnů (červené 

ohraničení), rok 2007 

Doba setrvání během roku 2007 velmi kolísala, možné teoretické příčiny jsou 

uvedeny v kapitole 4.5.2. Průměrný rozdíl mezi hodnotami na vstupu a výstupu je 9,5%. 

Hodnoty výtoku jsou permanentně během roku 2007 vyšší o 10 a více procent. V tomto 

případě se nedá hovořit o jakékoliv eliminaci RAS v tomto systému. Hodnoty na výtoku 

jsou vyšší než na přítoku do systému úpravy. Může to být způsobeno skrytým 

(nesledovaným) zdrojem RAS (např. nezohlednění vratné vody viz kapitola 4.4) ve 

směsných odpadních vodách. Pro stanovení jednoznačné příčiny nejsou dostupné údaje. 

Rok 2008 

Během roku 2008 bylo vypuštěno 1 240 736 m3 směsných odpadních vod. Z toho 

bylo 338 897 m3 důlních vod a 413 436 m3 průsakových vod. Ostatní objem tvoří 

průmyslové, dešťové a splaškové vody ze závodu Lazy. Průsakové vody proudily od roku 

2007 přímo do nádrže B2, takže jejich vliv není zohledněn v odběru v profilu „vtok“. 

Koncentrace na vstupu do nádrží bylo třeba dopočítat (viz kapitola 4.5.2). Tyto hodnoty 
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byly zobrazeny v grafu a porovnány za účelem zjištění snížení koncentrací parametru 

RAS.  

V roce 2008 se žádné výraznější skoky v hodnotách na vtoku neprojevily na výtoku, 

tudíž je velmi obtížné odhadnout dobu zdržení. Množství vod je však poloviční než v roce 

2010, kdy doba zdržení činila 33 dnů. Čistě z teoretického hlediska použiji dvojnásobnou 

hodnotu zdržení z roku 2010 čili 60 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 60 dnů, rok 2008 

Během roku 2008 se poprvé projevilo průměrné odchýlení hodnot o více než 10%. Je 

patrné, že důvodem rozdílů hodnot musí být další vliv prostředí. Průměrný rozdíl 

koncentrací je 30%. Vlivy mohly být různé, v závěru této kapitoly jsou shrnuty dosavadní 

teoretické poznatky možných procesů na lokalitě.  

Rok 2009 

V roce 2009 bylo vypuštěno 2 381 069 m3 směsných odpadních vod. Z toho bylo 

449 347 m3 důlních vod a 413 436 m3 průsakových vod. Ostatní objem tvoří průmyslové, 

dešťové a splaškové vody ze závodu Lazy. Průsakové vody proudily od roku 2007 přímo 

do nádrže B2, takže jejich vliv není zohledněn v odběru v profilu „vtok“. Koncentrace na 

vstupu do nádrží bylo třeba dopočítat (viz kapitola 4.5.2). Tyto hodnoty byly zobrazeny 

v grafu a porovnány za účelem zjištění snížení koncentrací parametru RAS.  

V roce 2009 se žádné výraznější skoky v hodnotách na vtoku neprojevily na výtoku, 

tudíž je nemožné z těchto dat odhadnout dobu zdržení. Množství vod je však o polovinu 

větší než v roce 2008, takže doba zdržení by měla odpovídat 30 až 40 dnům.  
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Porovnání hodnot z roku 2009 zobrazuje graf č. 12, zde uvedu jen číselné hodnoty 

porovnání. Po celý rok byly hodnoty na výtoku menší než na vtoku. Průměrně toto snížení 

dosahovalo 27%, což je podobná hodnota jako v případě roku 2008. Vlivy mohou být 

různé, v závěru kapitoly jsou shrnuty dosavadní teoretické poznatky možných procesů na 

lokalitě. 

Rok 2010 

V roce 2010 bylo vypuštěno 2 134 777 m3 směsných odpadních vod. Z toho bylo 

407 664 m3 důlních vod a 413 436 m3 průsakových vod. Ostatní objem tvoří průmyslové, 

dešťové a splaškové vody ze závodu Lazy. Průsakové vody proudily od roku 2007 přímo 

do nádrže B2, takže jejich vliv není zohledněn v odběru v profilu „vtok“. Koncentrace na 

vstupu do nádrží bylo třeba dopočítat (viz kapitola 4.5.2). Tyto hodnoty byly zobrazeny 

v následujícím grafu a porovnány za účelem zjištění snížení koncentrací parametru RAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, doba setrvání 33 dnů, rok 2010 

V první polovině roku 2010 hodnoty na výtoku po 33 dnech byly průměrně o 30% 

nižší než na vtoku. V červenci se ale situace obrátila. Hodnoty na výtoku byly průměrně o 

28% vyšší. Vlivy mohou být různé, v závěru kapitoly jsou shrnuty dosavadní teoretické 

poznatky možných procesů na lokalitě. 
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Graf č. 12: Porovnání koncentrací RAS vtok/výtok, rok 2008, 2009, 2010, zohlednění srážek 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3.1.2008

2.2.2008

3.3.2008

3.4.2008

3.5.2008

3.6.2008

3.7.2008

2.8.2008

2.9.2008

2.10.2008

2.11.2008

2.12.2008

1.1.2009

1.2.2009

3.3.2009

3.4.2009

3.5.2009

2.6.2009

3.7.2009

2.8.2009

2.9.2009

2.10.2009

2.11.2009

2.12.2009

1.1.2010

1.2.2010

3.3.2010

3.4.2010

3.5.2010

2.6.2010

3.7.2010

2.8.2010

2.9.2010

2.10.2010

1.11.2010

Datum

Koncentrace RAS [mg/l]

0 50 100

150

200

250

300

Měsíční úhrn srážek [mm]

koncentrace R
A

S výtok [m
g/l]

koncentrace RA
S dopočítaná hodnota vtok [m

g/l]

K
oncentrační lim

it pro vypouštění R
A

S, 2 000 m
g/l

M
ěsíční úhrn srážek [m

m
]



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 71 

Závěr kapitoly 4.6.3 

Ze zmiňovaných dat lze odvodit, že během jednotlivých let docházelo k jakémusi 

vývoji na lokalitě. Proto jsou analýzy z jednotlivých let zhodnoceny v chronologickém 

pořadí. Během let 2006 a 2007 nedocházelo k výrazným výkyvům koncentrací RAS na 

vtoku a výtoku. Následně v roce 2008 docházelo ke zmenšení koncentrací RAS v nádržích 

průměrně o cca 30%. Jak zobrazuje graf č. 12 v tomto roce mohly mít podíl na snížení 

srážky. Odebraný vzorek na vtoku je porovnáván se vzorkem na výtoku za určitý časový 

úsek. Pokud se soustředěné srážkové vody z celého území závodu během této určité doby 

smísí se směsnými odpadními vodami, dojde vlivem naředění ke snížení koncentrací RAS. 

K takové situaci pravděpodobně došlo v srpnu roku 2008 (viz Graf č. 12). Výrazné snížení 

koncentrací RAS doprovází vysoký úhrn srážek. Během roku 2009 se rozdíl průměrných 

ročních koncentrací na vtoku a výtoku liší v řádu 27%. Snížení koncentrací může být 

následkem reakcí, které v takovémto prostředí mohou probíhat (viz dále). V dalších letech 

je vliv srážek zohledněn v odběrech (trend obou křivek v tomto období stále strmě stoupá), 

např. během května a června roku 2010, kdy vytrvale pršelo (viz. Tabulka č. 15). V květnu 

dosáhl úhrn srážek v okolí ZÚ 304% dlouhodobého srážkového normálu a během června 

95% dlouhodobého srážkového normálu (ČHMÚ, 2012). 

Jak uvádím v kapitole 7.2 zastoupení jednotlivých dominantních iontů RAS 

v důlních a průsakových vodách je různé. Po smísení dosahuje obsah síranových iontů 

30% ve směsných odpadních vodách. V redukčním prostředí může docházet k eliminaci 

síranových iontů při reakci s kovy. Však proces dle dosavadních znalostí eliminuje jen asi 

20% všech síranových iontů (Younger, 2002). Větší účinnost je teoreticky možná za 

splnění předpokladů uvedených v kapitole 7.2. Dále mohou kovy reagovat 

s hydrogenuhličitanovým anionem, který je také součástí důlních vod v OKR (Dvorský et 

al., 2007). 

Procesy v redukčním prostředí probíhají asi takto: 

Fe2+ + HS-  FeS + H+ 

Fe2+ + HCO3
-  FeCO3 + H+ 

Tento proces by indikovalo výrazné snížení koncentrací iontů železa ve směsných 

odpadních vodách (Younger, 2002), bohužel referenční data nebyla sledována a jsou 

ztracena. 
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Je velmi důležité připomenout, že větší část teoreticky odbouratelného znečištění 

pochází z průsakových vod. V důlních vodách z OKR jsou hlavním zástupcem RAS 

chloridy, které jsou v takovémto přírodním prostředí stabilním prvkem a podobných reakcí 

se neúčastní (Younger, 2002). 

Veškeré zmíněné procesy jsou reverzibilní, a tudíž může dojít ke zpětnému 

uvolňování sloučenin do prostředí a vyústit ke zvýšené koncentraci na výtoku, jako je 

patrné na konci roku 2010 (Younger, 2002). 

Koncentrace RAS jsou v prostředí nádrží snižovány pod limitní hranici stanovenou 

vodohospodářským úřadem. Může to být způsobeno jak eliminačními procesy, tak vlivem 

naředění směsné odpadní vody atmosférickými srážkami a dalšími odpadními vodami. 

V posledních měsících koncentrace RAS ve směsných odpadních vodách stoupají a 

dosahují limitních hodnot. I když docházelo během sledovaných let ke snížení koncentrací, 

systém úpravy vod z hlediska parametru RAS je nedostatečný z pohledů zpoplatněných 

vypouštěných koncentrací a množství. Emisní limity byly splněny. Hodnoty NEK na 

kontrolním profilu Orlovská Stružka jsou v parametru RAS, Cl- a SO4
2- překročeny (viz 

Tabulka č. 5).  

Zpoplatněný limit RAS, který je stanoven na 1 200 mg/l, je na výtoku překročen. 

Stoupající tendence parametru RAS v posledních letech zapříčiňuje dosažení a možné 

překročení stanovených emisních limitů (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře 

Dolu Karviná). Je zapotřebí jiného, účinnějšího systému úpravy vod se zaměřením na 

eliminaci rozpuštěných anorganických solí, hlavně vysokých koncentrací chloridů. 
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4.7 Rozložení koncentrace Cl- v nádržích 

Dne 25. 1. 2012 byl uskutečněn autorem odběr vzorků z nádrže B2, nádrže A1 

Kdyně a poklesové nádrže za účelem zjištění rozložení koncentrace Cl- v nádržích. 

Chloridy byly vybrány jakožto nejvýznamnější složka RAS v důlních vodách. Chloridy 

jsou vhodným prvkem pro sledování naředění vod, protože se eliminačních reakcí 

v přírodních prostředích neúčastní (Younger, 2002). Cílem bylo zjistit, zda je voda 

v nádržích důkladně homogenizována nebo je možné chloridy využít jako prvek pro 

sledování naředění a množství vod (viz kapitola 5.7).  

Pro určení koncentrací chloridů byla použita odměrná argentometrická metoda (viz 

Příloha č. 10). Na následujícím obrázku je graficky zobrazeno rozložení koncentrací 

chloridů v nádržích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18: Rozložení koncentrace Cl- v nádržích 

Obrázek č. 18 ukazuje, že koncentrace chloridů je v každém místě odběrů různá. 

Nedochází k úplné homogenizaci vod. V nejjižnějším místě odběru je koncentrace výrazně 

nižší, může to být způsobeno izolací tohoto prostoru od ostatních částí nádrže. Odběr 

z nádrže B2 byl uskutečněn těsně po 14h, kdy končí ranní směna. Pravděpodobně zvýšený 

podíl koupelové vody naředil hodnoty Cl- na nižší hodnotu. Chloridy prochází nádrži jako 
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vlna o podobné koncentraci. Ukazatel chloridy může být zvolen jako vhodný parametr pro 

účely sledování naředění směsných odpadních vod a pro výpočet množství směsných 

odpadních vod (podrobněji kapitola 5.7). 
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5 Zhodnocení situace nakládání se směsnými odpadními 

vodami na Dole Karviná, závodu Lazy 

5.1 Legislativní závazky 

Situace nakládání s důlními a odpadními vodami na Dole Karviná, závodu Lazy je 

netypickým příkladem vodního hospodářství při těžbě nerostných surovin. Většina dolů 

v OKR vypouští důlní vody přímo do vodního toku na základě množstevního povolení od 

vodohospodářského úřadu. Látky v důlních vodách nejsou zpoplatněny. Na závodu Lazy 

se mísí důlní vody s ostatními odpadními vodami a průsaky z areálu bývalé koksovny za 

vzniku směsné odpadní vody. Povolení a limity pro vypouštění směsných odpadních vod 

stanoví vodohospodářský úřad.  

Během sledovaného období nepřekročil žádný analyzovaný parametr emisní limit 

pro vypouštění stanovený vodohospodářským úřadem. Byly překročeny limity zpoplatnění 

pro látky, které jsou obsažené v největším množství v důlních vodách. Znečištění z důlních 

vod v popisované směsné odpadní vodě již není možné odečíst od celkového znečištění, 

tudíž se výrazně prodražují subjektu poplatky za znečištění. Během let 2011, 2012 

koncentrace RAS ve směsných odpadních vodách dosahují výše limitu stanovených 

vodohospodářským úřadem (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu 

Karviná). 

V této době se vyjednává o novém povolení a můžeme očekávat, že limity pro 

vypouštění odpadních vod zůstanou stejné, nebo se ještě zpřísní. Situace není jednoduchá a 

vše záleží na diskuzi mezi subjektem a vodohospodářským úřadem. Možné scénáře jsou 

nastíněné v kapitole 6.  

Dotčené právní listiny této problematiky: 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
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vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech. 

5.2 Proces úpravy 

Objekty procesu úpravy i samotný proces není účelově navržen. V minulých 

obdobích byl účelově navržen dle tehdejších praktických zkušeností a teoretických 

poznatků na typ provozu, množství odpadních vod a činnost závodu. Nádrže tvoří 

pozůstatek tohoto systému.  

Během let díky důlním vlivům došlo k propadům přepadových objektů, změnám 

tvaru nádrže, její plochy. Došlo k zasedimentování některých částí nebo zase k zaplavení 

částí jiných (viz Obrázek č. 14). Během let docházelo k útlumu a reorganizaci těžby. 

V roce 2011 došlo k rekonstrukci částí přepadových objektů mezi nádrží A1 Kdyně a 

poklesovou nádrží (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). 

Pro většinu znečištění obsaženého v odpadních vodách, jako jsou nerozpuštěné látky 

a organické znečištění, je proces úpravy dostačující pro splňování limitů. Proces není 

dostatečně dimenzován na množství nerozpuštěných látek ve směsných odpadních vodách 

(viz kapitola 4.6.1). Koncentrace rozpuštěných anorganických solí jsou snižovány, ale 

v nedostatečné míře pro splnění zpoplatněných limitů. Pro eliminaci nejvýznamnější 

kontaminantů jako jsou chloridy je systém úpravy nevhodný. Do budoucna je třeba počítat 

s jiným systémem nakládání, možné scénáře a návrhy jsou shrnuty v kapitole 7. 
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5.3 Výpočet poplatků, rok 2010 

Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb., stanovuje limity zpoplatnění látek. Pokud 

nejsou splněny hodnoty stanoveného limitu zpoplatnění, je podnik povinen platit za látky, 

které tento limit překročí. 

Novela vodního zákona uveřejněná pod číslem 150/2010 Sb., § 90 odstavec 6. hovoří 

o tom, že subjekt může pro účely výpočtu poplatků odečíst množství znečištění, které je 

obsažené v  odebrané a použité vodě. Jelikož ale odebraná důlní voda není nijak použitá, 

není možné znečištění obsažené v důlních vodách odečíst od poplatků. Stejně jako u vod 

pocházejících z průsaků. Právě závazek použití odebrané vody znemožňuje od roku 2010 

v této konkrétní situaci odečíst znečištění v důlních vodách a průsacích od celkového 

ročního poplatku za znečištění. Povinností je teď v tomto konkrétním případě platit za 

veškeré znečištění obsažené ve směsných odpadních vodách ze závodu Lazy. 

Závod Lazy vlastní povolení pro vypouštění důlních vod, které povoluje vypouštět 

určené množství důlních vod do recipientu bez koncentračních limitů jednotlivých 

obsažených látek. Toto povolení je díky nadřazenosti vodního zákona č. 254/2001 Sb., 

v tomto případě prakticky nepoužitelné. 

Odstavec 2. a 3. § 90 zákona 254/2001 Sb., hovoří, že pokud je vypouštěné množství 

odpadních vod větší než 100 000 m3, je znečišťovatel povinen platit 0,1 Kč za každý m3 

vypouštěné odpadní vody. Sazby a limity zpoplatnění určuje příloha č. 2. k zákonu č. 

254/2001 Sb. Relevantní limity prezentuje následující tabulka č. 17. 

Tabulka č. 17: Relevantní limity zpoplatnění a sazby za znečištění 

Ukazatel 
Koncentrační limit 
zpoplatnění [mg/l] 

Objemový/hmotnostní 
limit zpoplatnění 

Sazba 

Objem odpadních vod x 100 000 m3/rok 0,1 Kč/m3 
CHSKCr (čištěné vody) 40 10 000 kg/rok 8 Kč/kg 

RAS 1 200 20 000 kg/rok 0,5 Kč/kg 

NL-V 30 10 000 kg/rok 2 Kč/kg 

Pcelk. 3 3 000 kg/rok 70 Kč/kg 

Nanorg 20 20 000 kg/rok 30 Kč/kg 

N-NH4+ 15 15 000 kg/rok 40 Kč/kg 

AOX 0,2 15 kg/rok 300 Kč/kg 

Cd 0,01 2 kg/rok 4 000 Kč/kg 

Hg 0,002 0,4 kg/rok 20 000 Kč/kg 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 78 

Odstavec 1. § 90 zákona 254/2001 Sb. hovoří, že znečišťovatel je povinen platit za 

znečištění, pokud ukazatel znečištění překročí zároveň hmotnostní a koncentrační limit 

zpoplatnění. Protože od roku 2010 nelze odečíst množství znečištění z důlních ani 

průsakových vod, poplatky se počítají z veškerého znečištění obsaženého ve směsných 

odpadních vodách. 

Odstavec 4. § 90 zákona 254/2001 Sb. určuje způsob výpočtu poplatku. Je to suma 

jednotlivých částek vypočítaných jako násobek sazby poplatku a celkového množství 

vypouštěného znečištění za kalendářní rok. 

Následující tabulka č. 18 zobrazuje výpočet dotčených poplatků v roce 2010. Limity 

pro zpoplatnění překročil jen parametr RAS a objem vypouštěných vod. 

Tabulka č. 18: Výpočet dotčených poplatků z dat z roku 2010 

Ukazatel   Množství Sazba Výše poplatku 

Objem důlních vod 407 664 m3  40 766,4 Kč 

 průsakových vod 413 436 m3  41 343,6 Kč 

 
celkem všech směsných 
odpadních vod 

2 134 777 m3 0,1 Kč/m3 213 477,7 Kč 

RAS důlní vody 2 632 828,64 kg  1 316 414,3 Kč 

 průsakové vod 651 161,7 kg  325 580,9 Kč 

 
všechny směsné 
odpadní vody 

3 283 998,62 kg 0,5 Kč/kg 1 641 999,3 Kč 

    SUMA 1 855 477 Kč 

Je zřejmé, že nepoměrná část poplatků je placena za znečištění z důlních vod a 

průsakových vod. V roce 2010, kdy došlo k novelizaci vodního zákona 254/2001 Sb., se 

celkový poplatek za znečištění výrazně zvýšil. Poplatek za důlní vody činí více než 70% 

celkového poplatku. 

Pokud by byly důlní vody vypouštěny zvláštní kanalizací na základě množstevního 

povolení do povrchových vod, až 70% poplatku by mohl subjekt dle platné legislativy 

neplatit. 

Vliv na životní prostředí zůstává pořád stejně negativní. Množství znečištění 

vypouštěného do toku se nijak nemění, ať už je výše poplatků jakákoliv. Je zřejmé, že 

regulační činnost legislativy v tomto konkrétním případě má jisté nedostatky.  



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 79 

Jedná se však o složitou situaci, protože čerpání důlních vod zajišťuje bezpečnost 

celého dolu a zaměstnanců, proto je zde regulační mechanismus velmi delikátní záležitostí, 

která ovlivňuje nejenom vlivy na životní prostředí. 

5.4 Výpočet finanční náročnosti výstavby kanalizace důlních vod 

Výstavba zvláštní kanalizace, která by odváděla důlní vody do recipientu, má 

význam jen z finančního hlediska pro podnik, pokud znečištění v důlních vodách nebude 

zpoplatněno a pokud výstavba takovéto kanalizace bude méně finančně náročná, než jsou 

nynější poplatky za znečištění v důlních vodách. Množstevní povolení pro vypouštění 

důlních vod je platné do konce roku 2012 (látky v důlních vodách nejsou zpoplatněny). 

Potom se bude vyjednávat o nových povoleních a limitech. Jaké budou a na co se zaměří, 

je obtížné říci. 

Navrhovanou trasu vodovodu důlních vod znázorňuje následující obrázek č. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 19: Návrh potrubí důlních vod a situace objektů na závodu Lazy  
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services 2012, ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

Vodovod vede z areálu Dolu Karviná, závodu Lazy z místa, kde se čerpají důlní 

vody na povrch. Potom vede nadzemním vedením ostatních inženýrských sítí a kolem 

místní komunikace až za vyústění z nádrže A1 Kdyně. 
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Celková délka potrubí je 1 km. Cena vodovodního potrubí osazeného v plastových 

rourách o průměru 200 mm se pohybuje kolem 12 000 Kč za 1 m (Roušar, 2008). Cena 

celého potrubí při uvedené ceně je 12 000 000 Kč. To je suma, kterou se nevyplatí 

investovat, protože několikanásobně převyšuje možné poplatky za znečištění v důlních 

vodách. Výstavba potrubí by měla být méně finančně náročná, než bude potřeba zaplatit 

během zbývající části roku na poplatcích za znečištění v důlních vodách. Aby byl projekt 

finančně uskutečnitelný za nynějších legislativních podmínek (do konce roku 2012), 

muselo by celé potrubí stát do 1 000 000 Kč, což je cena 1 000 Kč za metr vodovodu. 

V tomto okamžiku je pro podnik nejvýhodnější počkat na nové povolení, limity a 

rozhodnutí vodohospodářského úřadu a poté reagovat na vzniklou situaci v rámci platné 

legislativy.  

Pokud by i na následující 4 roky byly limity stejné a znečištění v důlních vodách by 

nadále nebylo zpoplatněno, vyplatí se subjektu vystavět vodovod v hodnotě 5 000 Kč za 

metr s návratností 3 − 4 roky v závislosti na množství vypouštěných důlních a odpadních 

vod. 

Tento krok nijak neřeší vliv na životní prostředí důlních či odpadních vod ze závodu 

Lazy. Umožňuje subjektu využít legální postupy ke snížení poplatků za znečištění. 
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5.5 Výpočet průměrného zatížení biologicky odbouratelným 
organickým znečištěním směsných odpadních vod 

Pro účely výpočtu předpokládané hodnoty BSK5 se využívá hodnota 60 g na 

obyvatele za 24 hodin (Chudoba, 1991). Protože zaměstnanci se nezdržují v areálu závodu 

po celou dobu dne, ale jen v časech směn, které činí 8 hodin na směnu na den čili 1/3 dne, 

můžeme hodnotu pro výpočet upravit na 1/3 hodnoty, která činí 20 g BSK5 na den na 

zaměstnance přítomného na směně. 

Pro výpočet jsou použita data z pracovního dne úterý 6. 3. 2012. Následující tabulka 

shrnuje počty zaměstnanců na jednotlivých směnách. 

Tabulka č. 19: Tabulka počtu pracovníků na jednotlivých směnách 6. 3. 2012 

Typ směny Počet pracovníků Hodin na směně 

1. směna povrch 158 8 
1. směna důl 580 8 
2. směna povrch 49 8 
2. směna důl 130 8 
3. směna povrch 53 8 
3. směna důl 112 8 
4. směna důl 1 8 
5. směna důl 152 8 
6. směna důl 147 8 

Celkový počet pracovníků N dne 6. 3. 2012 je roven 1 382. Pro každého pracovníka 

počítáme s hodnotou 20 g BSK5. 

g 640 2720382 120NBSK5 =⋅=⋅=∑  

Vypočítaná hodnota produkce znečištění BSK5 ze dne 6. 3. 2012 je 27 640 g. 

Podobný výpočet může být využit pro navrhování dimenze čistícího zařízení pro 

splaškové vody ze závodu. Výhodnější bude, pokud je to možné, vycházet z reálných dat, 

protože v tomto provozu organické znečištění má různý původ a množství, které je velmi 

proměnné během provozu (Chudoba, 1991). 
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5.6 Výpočet podílu splaškových vod ve směsi odpadních vod 

Množství splaškových vod se nesleduje, avšak jsou stanoveny určité parametry 

spotřeby vody za den na obyvatele či zaměstnance, podle kterých je možné množství 

splaškových vod odhadnout. Například v novelizaci vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) uveřejněné pod č. 120/2011 

Sb., jsou v příloze č. 12 zveřejněná nová směrná čísla roční spotřeby vody, které určují 

potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody (Kopačková, 2011).  

Pokud budeme uvažovat o tom, že splaškové vody pocházejí z provozovny, kde jsou 

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým 

provozem (důlní zaměstnanci, úpravny uhlí atd.), je spotřeba vody určena na 30 m3 na 

zaměstnance na jedné směně za rok (Vyhláška 428/2011 Sb., se změnami v 120/2011 Sb.,). 

Což při průměrném počtu 250 pracovních dnů v roce činí 120 l na osobu na směně za den. 

Celkový počet pracovníků N dne 6. 3. 2012 je roven 1 382. Pro každého pracovníka 

počítáme s hodnotou 120 l vody na směnu v zaměstnání. 

l8401651203821120NVspl.,24h =⋅=⋅=  

Množství splaškových vod za jeden den provozu na Dole Karviná, závodu Lazy je 

165 840 l. Pokud uvažuje o průměrném počtu 250 pracovních dnů za rok, je množství vod 

rovné 41 460 000 l, což je průměrně 2,4% celkového objemu všech směsných odpadních 

vod během let 2006 − 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13: Odhadovaný podíl jednotlivých typů vod ve směsi odpadních vod, rok 2010 
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5.7 Návrh sledování jiného parametru pro účely výpočtu množství 
odpadních vod 

Názorný výpočet množství veškerých směsných odpadních vod využívá parametr 

RAS pro zjištění množství vypouštěných směsných odpadních vod (viz kapitola 3.2.7). Jak 

znázorňuje kapitola 4.6.3 nádrže a celý systém může mít vliv na změnu koncentrace 

parametru RAS. Pokud uvažujeme, že v nádržích teoreticky může docházet ke změně 

koncentrace tohoto parametru, není vhodný jako referenční látka pro určení celkového 

množství vod. 

Tento problém je možné vyřešit následujícím způsobem. Jako referenční látku pro 

výpočet vybrat chloridy (viz kapitola 4.7), které jsou v takovémto prostředí stabilní a 

neúčastní se zmiňovaných procesů (Younger, 2002). Je možné sledovat chloridy v důlních 

vodách, průsakových vodách, na výtoku a provést metodicky stejný výpočet, jako se 

provádí s parametrem RAS.  
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6 Návrhy schvalování nových povolení 

6.1 Schválení přísnějších limitů 

Jedna z možností, jak může vodoprávní úřad postupovat, je, že stanoví emisní limity 

pro důlní vody a také pro ostatní odpadní vody (v případě rozdělní těchto typů vod) podle 

přílohy č. 3 k NV 23/2011 Sb., která určuje tzv. normy environmentální kvality (NEK) 

povrchových vod (viz kapitola 2.5) pro vody určené k úpravě na vodu pitnou, koupací 

vody nebo vody klasifikované jako lososové či kaprové vody tak, aby směsné odpadní 

vody ze závodu Lazy nepřispívaly k překročení imisních limitů recipientu. Tok Stružka je 

klasifikován jako kaprová voda (DIBAVOD, VÚV T. G. Masaryka, 2012). Stružka 

nesplňuje NEK v parametrech RAS, Cl-, SO4
2-, jejichž zdrojem jsou hlavně důlní vody ze 

závodu Lazy.  

Navržení a realizace nového systému úpravy důlních vod je velmi nákladná a 

dlouhodobá záležitost v řádu několika let. Proto by mohlo dojít k situaci, kdy subjekt 

nebude splňovat limity pro vypouštění a tím pádem by musel platit velmi vysoké částky za 

veškeré znečištění obsažené v důlních vodách a pokuty za nesplňování limitů. Protože 

limity by mohly být nastaveny velmi přísně, poplatky za znečištění by měly negativní vliv 

na vývoj celého podniku, což v důsledku může znamenat snížení finančních prostředků na 

provoz (snižování stavu zaměstnanců, atd.) nebo i celkové přerušení provozu. 

Z tohoto scénáře vyplývají zřejmé negativní dopady na podnik jako takový. 

Akceptace podnikem zvýšení poplatků nebo nutná investice do nového zařízení a 

urychlené řešení problému. 

Vodohospodářský úřad zde bude plnit funkci orgánu dohlížejícího na plnění dané 

legislativy. Úřad na jednu stranu má pravomoc vyvinout finanční tlak na subjekt v oblasti 

čištění odpadních vod a za určitých okolností finanční náročnost těchto poplatků může 

znamenat redukci profitability podniku s důsledky i v zaměstnanosti. 

Předkládaná situace má význam, pokud nátlak způsobí zavedení účinné čistící 

technologie důlních vod. Nebo pokud zaplacené poplatky budou investovány do řešení 

vzniklého problému. 
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6.2 Prodloužení stávajících limitů 

Další možností postupu vodoprávního úřadu je prodloužení stávajících limitů pro 

vypouštění po určité dohodě se subjektem (množstevní povolení důlních vod a povolení 

k vypouštění odpadních vod). Dosavadní limity jsou koncipovány tak, že je bylo možné 

splňovat, ale jsou případy, kdy tyto hodnoty byly překročeny (dle ústního sdělení pana 

Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). Limity zpoplatnění jsou nastaveny na přijatelnou 

míru a podnik je tak schopen zabezpečit funkčnost závodu a rovněž může zajistit finanční 

zodpovědnost vůči vodohospodářskému úřadu. 

Zde existuje další možnost, jak se v tomto případě vyrovnat se zvyšujícími poplatky 

na základě změny v zákoně o vodách 254/2001 Sb., (viz kapitola 2.3). Důlní vody a 

znečištění v nich obsažené může subjekt vypouštět zvláštní kanalizací na základě povolení 

vodohospodářského úřadů, které je platné jen do konce roku 2012. Limity jsou zde pouze 

množstevní a za znečištění v nich obsažené se neplatí. Pokud budou prodlouženy stávající 

množstevní limity důlních vod, poplatky budou stanoveny jen pro znečištění v ostatních 

odpadních vodách ze závodu. 

Na základě výpočtu poplatků a výpočtu investice do nové kanalizace můžeme říci, že 

pokud nadále bude umožněno neplatit za znečištění v důlních vodách a vypouštět je 

v množstvích stanovených ke dnešnímu dni, vyplatí se postavit potrubí za cenu 5 000 Kč 

za metr s návratností výstavby do 3 − 4 let (viz kapitola 5.4). Limity v odpadních vodách 

by splňovány byly (viz kapitola 7.2) a subjekt by celkově ušetřil na poplatcích. Jedná se o 

nejméně náročné řešení situace z pohledu subjektu. Jelikož prozatím vodohospodářský 

úřad vytváří minimální tlak na změnu systému úpravy vod. 

Pro vodohospodářský úřad by za daného stavu situace zůstala nezměněná.  

Pro životní prostředí nemá prakticky žádny význam. Nebude zde nátlak na zavedení 

systému úpravy důlních a odpadních vod. Obsažené znečištění v odpadních nebo důlních 

vodách ze závodu Lazy bude stále vypouštěno do recipientu.  
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6.3 Nutnost odborné diskuze týkající se problematiky zpoplatnění 
znečištění důlních vod 

Z předešlých dvou scénářů vyplývá jeden zásadní poznatek. Ať už limity budou 

jakékoliv, negativní vliv na hydrosféru je pořád aktuální a ani jeden postup neřeší 

komplexně tuto problematiku. Tato problematika si zřejmě zasluhuje odborné diskuze o 

tomto konkrétním problému znečištění povrchových vod. Je důležité vycházet 

z nezbytnosti ochrany povrchových vod a snižování koncentrací kontaminantů v odpadních 

vodách. Také je nutné přihlížet k udržitelnému stavu podniku a pracovních míst v regionu.  

Limity pro vypouštění důlních vod by měly být stanoveny na dobu určitou a to tak, 

aby po překročení byly adekvátně zpoplatněny. Důlní vody v OKR budou vždy 

specifickým případem (bezpečnostním, legislativním i z hlediska chemismu), a proto 

vyžadují individuální přístup. 

Pro ostatní zbylé znečištění v odpadních vodách je potřeba navrhnout systém, který 

by účelně odbourával znečištění obsažené v těchto vodách. 

Vodohospodářský úřad by měl nastínit požadovaný vývoj situace a umožnit subjektu 

navrhnout systém úpravy odpadních a důlních vod, který by byl dostatečně efektivní i pro 

splňování nejnáročnějších limitů. Zavádění finančně náročných pokut a poplatků není 

přínosné pro hydrosféru, resp. finance nejsou investovány do řešení podstaty tohoto 

problému. Je nutné sestavit závaznou dohodu, kde bude jednoznačně stanoveno, že podnik 

je povinen navrhnout systém úpravy důlních i odpadních vod. Limity pro vypouštění musí 

být navrženy tak, aby byly splnitelné během přechodného období, a zároveň splňovaly svůj 

účel ochrany povrchových vod. 

Vodohospodářský úřad by měl stanovit závaznou dobu pro navržení a zavedení 

daného systému úpravy vod. Pokud subjekt tyto podmínky za sjednanou dobu nesplní a ani 

nebude ochoten spolupracovat, bude vhodné použít veškeré právní nástroje pro zavedení 

přísných limitů a poplatků za znečištění, a vytvořit např. finanční tlak na subjekt. 

Je zřejmé, že jenom odborná diskuze mezi vodohospodářským úřadem a podnikem je 

řešením. Je třeba pochopit zájmy obou stran a společně situaci řešit hlavně s ohledem na 

ochranu povrchových vod a hydrosféry.  
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7 Navrhovaná opatření 

Můžeme očekávat, že limity pro vypouštění směsných odpadních vod budou 

nastaveny tak, že je s dosavadním systémem úpravy nebude možné splnit. Proto se 

v následující kapitole pokusíme nastínit možnosti úpravy vod v tomto konkrétním případě 

na Dole Karviná, závodu Lazy.  

Důležité je mít na paměti, že vliv navrhovaného systému čištění na životní prostředí 

nesmí překročit nynější negativní vlivy samotného vypouštění směsných odpadních vod 

např. výstavba nového zařízení, spotřeba surovin, spotřeba energie na úpravu atd. 

(Younger, 2002). 

Rozpuštěné anorganické soli, jejichž koncentrace způsobují největší problém, nemají 

vliv jen na hydrosféru, ale způsobují problém i při využívání a úpravě povrchových vod 

(Younger, 2002). 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, důlní vody byly dlouhá léta výjimkou 

v legislativě ČR. Dnes se pomalu dostávají do povědomí lidí jako zdroje znečištění a čím 

dál více se o nich mluví v souvislosti s těžbou černého uhlí v OKR. Důlní vody 

v podpovrchové těžbě jsou rizikovým faktorem a pokud má být zajištěna bezpečnost 

dobývání a také pracovníků, budou se tyto vody čerpat a vypouštět i za podmínek, které 

budou finančně velmi náročné. 

7.1 Způsoby nakládání s důlními vodami 

Podle nynějších platných povolení není vhodné pro podnik oddělit důlní vody od 

ostatních vod. Výhodnější pro subjekt je vyčkat na nové podmínky a potom rychle 

reagovat na sjednané závazky. O množstevních, koncentračních a hmotnostních limitech 

rozhodne vodohospodářský úřad. Pokud budou sjednány jen množstevní limity, bude 

možné důlní vodu rozdělit třeba podle návrhu v kapitole 5.4 a vypouštět zvlášť do toků. 

Pokud budou nastaveny i limity pro látky obsažené v důlních vodách, bude podnik nucen 

za znečištění v důlních vodách platit. Při výstavbě této kanalizace je potřeba počítat 

s možností zpoplatnění důlních vod a koncipovat systém tak, aby byl jednoduše 

připojitelný na možné zařízení pro čištění důlních vod. Pro snížení negativních vlivů na 

životní prostředí je jediným východiskem aplikace čistící technologie důlních vod. 
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7.1.1 Možné způsoby čištění důlních vod 

Možnými způsoby čištění důlních vod se zabývá mnoho autorů. Younger vytvořil 

jednoduchý ano/ne diagram pro výběr metody čištění důlních vod (Younger, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Výběr metody čištění důlních vod, Younger 2002 
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Výběr této metody řeší odbourávání vysokých koncentrací kovů a zvýšení hodnoty 

pH v důlních vodách, zvláště z oblastí Velké Británie a Afriky (Younger, 2002). 

Popisované důlní vody nemají zvýšené koncentrace kovů, nejsou ani nadměrně kyselé, 

největším problémem jsou RAS a hlavně podíly chloridů a ostatních iontů. Klíčovým 

faktorem je to, že i kdyby se s vysokou účinností eliminovaly síranové a 

hydrogenuhličitanové ionty obsažené v důlních vodách (viz kapitola 4.6.3), jejich podíl je 

menšinový a recipient pravděpodobně nebude nadále splňovat normy environmentální 

kvality (imisní standarty) v parametru RAS a Cl-. 

Zde je důležité rozlišit původ znečištění v popisovaných důlních vodách. Tyto vody 

získaly status vody důlní z hlediska zákonů ČR. Jak je uvedeno v kapitole 3.1.4, jedná se o 

fosilní mořské vody, jejichž hlavními prvky jsou sodík, draslík, chloridy, sírany, 

hydrogenuhličitany, vápník, draslík, jód (Dvorský et al., 2007). Metodika čištění důlních 

vod od různých autorů je zaměřena na úplně jiný typ (chemismus) vod. Nesou sice status 

vody důlní, ale z hlediska chemismu mají blíže k vodám mořským (Dvorský et al., 2007), 

proto je vhodné hledat způsoby čištění mořských vod např. způsoby odsolování.  

Dle chemismu důlních vod v OKR se jako účinné metody čištění jeví membránové 

procesy a konkrétně reverzní osmóza, která dokáže separovat i molekuly menší než 

0,001 µm (Younger, 2002).  

Membránové procesy slouží k fyzikální nebo fyzicko – chemické separaci látek 

nejenom ve vodním prostředí (Judd, 2003). Principem těchto technologií je využití 

membrány jako separační hranice. Přiváděná kapalina je rozdělena na semipermeabilním 

rozhraní na retentát a permeát. Retentát je složka obohacena o separovanou substanci, 

kterou mohou být např. rozpuštěné soli. Permeát je potom kapalina, která projde 

membránou a je o separované látky ochuzena (Podholová et al, 2010). Membrána by měla 

mít určitou mechanickou odolnost, udržovat vysokou odlučovací schopnost, 

a nejdůležitější vlastnost − musí být selektivní pro určenou látku.  

Membránové procesy jsou využitelné v mnoha odvětvích a jsou dnes předmětem 

výzkumů mnoha akademických pracovníků, ústavů a laboratoří (Judd, 2003). Tyto procesy 

jsou velmi variabilní a dají se využít, např. pro získávání pitné vody z vody mořské, čištění 

mnoha druhů vod a také pro čištění důlních vod. Velká energetická náročnost a vysoké 

provozní náklady spíše vylučují jejich použití pro čištění důlních vod, avšak v určitých 
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ekonomických podmínkách může být tento způsob dokonce výdělečný. Dvě takové 

čistírny důlních vod jsou v provozu v okolí města Katowice v Polsku. Upravují vysoce 

zasolené důlní vody. Získává se sůl, kterou je možné použít v mnoha odvětvích, dokonce i 

v potravinářském průmyslu (Younger, 2002).  

Zde je potřeba uvědomit si klíčový fakt. Celou dobu je diskutovaná důlní voda 

charakterizována jako voda odpadní. Můžeme na ni ale nahlížet i z jiného úhlu, a to jako 

zdroj surovin. Za prvé, důlní vody z OKR jsou velmi silně zasolené přírodními solemi, 

které jsou využitelné v mnoha oblastech. Za druhé, je kapalná složka po separaci solí a 

nečistot využitelná jako provozní voda. Při použití dostatečných technologií může být 

využívána jako voda pitná nebo dokonce jako voda destilovaná. 

Na závodu Lazy bylo v roce 2010 vypuštěno do recipientu 2 562 t rozpuštěných 

anorganických solí pocházejících z důlních vod a 407 664 m3 důlních vod.  

Technologie pro uskutečnění záměru jsou v dnešní době dostupné. Separace 

rozpuštěných anorganických solí z důlních vod je technicky proveditelná. Jedná se ale o 

nákladné zařízení se specializovaným provozem. Je třeba uskutečnit prvotní analýzu 

nákladů na aplikaci této technologie, zhodnotit všechny vlivy vystavěného komplexu na 

životní prostředí, dále přínos v podobě celkového využití důlních vod jako suroviny a 

v neposlední řadě finanční náročnost. Musí se zohlednit i možnost finanční návratnosti 

celého projektu. Pokud by projekt byl úspěšný, znečištění (nebo suroviny) z důlních vod 

by nebylo vypouštěno do recipientu, tudíž odpadnou veškeré budoucí poplatky (ty nejsou 

zatím stanoveny, ale je vysoce pravděpodobné, že stanoveny budou). Získaná sůl a voda se 

stávají komoditami a lze s nimi obchodovat na trhu. Například posypová sůl byla 

nedostatkovým zbožím v zimním období během posledních let v České republice 

(Wirnitzer, 2010). V důlních vodách se nachází bohatý zdroj této suroviny a nemusí být 

dále dovážená ze zahraničí. V České republice se nenachází žádné ložisko kuchyňské soli 

(Velebil, 2007). Důlní vody v OKR jsou bohatým zdrojem různých solí a existují 

technologie pro získání zdravotně nezávadné soli z důlních vod ze závodu Lazy i 

z ostatních dolů na tomto území. 

Pokud by se uvažovalo o takovéto investici do čištění důlních vod, je více než 

vhodné tento provoz navrhnout pro všechny vypouštěné důlní vody v OKR a centralizovat 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 91 

úpravu vod do jednoho místa. Je potom na zvážení, jestli tímto způsobem upravovat i 

ostatní odpadní vody, nebo využít finančně méně náročného systému úpravy.  

7.2 Možné způsoby čištění ostatních odpadních vod 

7.2.1 Rozpuštěné anorganické soli 

Po oddělení důlních vod od ostatních odpadních vod zůstávají problémovým zdrojem 

RAS průsakové vody. Důlní vody tvořily v letech 2008 – 2010 průměrně 32% objemu 

odpadních vod. Kdyby důlní vody nebyly smíseny s ostatními odpadními vodami, 

chemismus odpadních vod by se změnil (viz Tabulka č. 20). 

Tabulka č. 20: Koncentrace RAS v odpadních vodách bez důlních vod v roce 2010 

ukazatel 
Průměrná koncentrace RAS v odpadních 

vodách bez důlních vod [mg/l] 
RAS 380,00 

Koncentrace RAS výrazně klesne, protože znečištění z důlních vod nadále není 

obsaženo v odpadních vodách. Také složení RAS se změní, protože důlní vody obsahují 

průměrně 55,3% Cl- a asi jen 2,56% SO4
2- průsakové vody zase 58% SO4

2- a jen asi 4,05% 

Cl-. Průsakové vody obsahují koncentrace RAS, ale v jiném složení, a protože jsou 

naředěny ostatními odpadními vodami, koncentrace RAS jsou relativně nízké. Samostatně 

tyto vody obsahují v průměru 1 575 mg/l RAS. Pro eliminaci znečištění z těchto vod 

existují různé metody.  

Hlavní látky, které je nezbytné eliminovat z těchto vod jsou RAS, které tvoří více 

než z 50% síranové ionty. Většina aktivních metod schopných eliminovat síranové ionty 

z odpadních vod využívá redukcí síranů pomocí bakterií (bacterial sulfate reduction, BSR). 

Bakterie jsou umístěny na vhodném substrátu (kompost, organická hmota) a je jim 

poskytnut jednoduše dostupný zdroj uhlíku, živin. Znečištěné vody procházejí takovýmto 

systémem nebo jsou se substrátem smíšeny. Síranové soli jsou vysráženy a akumulují se ve 

směsi organické hmoty. Po tomto procesu patrně zůstává množství kompostu o určitém 

obsahu organických látek, se kterým je potřeba dále nakládat. Pro snížení organických 

zbytků v kalu je vhodnější použít zdroje jednoduše dostupného uhlíku pro bakterie. Byly 

testovány směsi plynů CO, CO2 a H2 a N2 jako zdroj uhlíku pro bakterie umístěné na 

ložích reaktoru. Tento zdroj využívá například proces THIOPAQ®, který dokáže 

eliminovat koncentrace kovů a síranů na velmi nízké hodnoty. Výchozí kal je vhodný pro 



Daniel Kaminski: Analýza a komparace dat z procesu nakládání se směsnými odpadními 
vodami z Dolů Karviná - závodu Lazy 

2012 92 

použití jako palivo. Tento proces může využít jako zdroj uhlíku i organický odpad, ten 

však způsobuje zvýšení organického podílů ve výsledném kalu a ztížení podmínek pro jeho 

další využití. Nakládání s kaly se tak může stát významným mezníkem v aplikaci těchto 

metod, když jeho zneškodnění může být finančně velmi náročné (Younger, 2002).  

Mezi pasivní metody eliminace popisovaného znečištění těchto vod patří tzv. 

anaerobní reaktory. Hlavním úkolem těchto zařízení je snižovat aciditu odpadních vod a 

eliminace koncentrací kovů, avšak jsou používány i pro snížení koncentrací síranů 

v odpadních vodách (Younger, 2002).  

V anaerobních redukčních podmínkách může reakce probíhat takto: 

Fe2+ + HS-  FeS + H+ 

Anion HS- vzniká redukcí SO4
2-, avšak k pokrytí potřeby HS- pro vysrážení 

dotčených kovů je potřeba jen jeho malé množství, většinou do 20% koncentrace SO4
2-. 

Pro odstranění koncentrací kovů je to dostatečné, ale pro eliminaci síranů nedostatečné. 

Byly provedeny rozličné výzkumy pro odstranění většinové části síranů pomocí 

anaerobních reaktorů ze znečištěných vod. Hlavními poznatky a závěry jsou: 

1. Potřeba dlouhodobého a vhodného zdroje jednoduše dostupného uhlíku pro 

bakterie.  

2. Zajistit výrazné redukční prostředí izolované od atmosférického kyslíku. 

3. Zkušebně určit pracovní rozsah takovýchto systémů. 

4. Určit vhodnou dimenzi systému pro množství odpadních vod a zajištění bodu 

2. a 3. 

5. Odhadnout množství a typ organické hmoty použité jako zdroj živin. 

6. Jak zamezit po opuštění reaktoru oxidaci HS- aby síra zůstala ve formě 

elementární síry (S0) a zamezilo se znovu vzniku SO4
2- (Younger, 2002). 

Pro navržení konkrétního systému či zvážení potřebné metody chybí údaje chemismu 

průsakových vod. Je třeba uskutečnit nový výzkum pro výběr vhodné metody čištění 

těchto vod. 

Dalším faktem ohledně průsakových vod je, že závod Lazy není původcem těchto 

vod, ale i přesto platí za znečištění v nich obsažené. Za znečištění a úpravu těchto vod by 

měl být odpovědný původce. Závod Lazy by se tak zbavil zodpovědnosti za toto 
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znečištění, a tedy i povinnosti za ně platit. Další možností je analyzovat způsob vzniku 

těchto vod a zamezit jejich vzniku, např. sanací ploch, odkud pochází průsakové vody. 

Koncentrace RAS po oddělení důlních vod od ostatních odpadních vod jsou relativně 

nízké (Tabulka č. 20). Je možné, že pro splňování nastavených emisních limitů nebude 

potřeba zavádět žádné účinnější metody čištění těchto vod.  

7.2.2 Organické znečištění 

Dalším znečištěním obsaženým v odpadních vodách po oddělení důlních vod je 

organické znečištění charakterizované jako CHSKCr a BSK5. Jejich zdrojem jsou splaškové 

a průmyslové vody zaústěné do jednotné kanalizace a průsakové vody zaústěné do nádrže 

B2 (Kaminski, 2009). Koncentrace organického znečištění se změní (viz Tabulka č. 21). 

Tabulka č. 21: Dopočítaná koncentrace organického znečištění v odpadních vodách bez důlních vod 

v roce 2010 

ukazatel jedn. Koncentrace v odpadních vodách 
bez důlních vod  

CHSKCr  mg/l 90 
BSK5 mg/l 7 

Jediným relevantním ukazatelem, který by překračoval limity, je organické 

znečištění. Limit pro BSK5 je 20 mg/l. Koncentrace ani na vtoku nedosahují limitních 

hodnot. Limit pro CHSKCr je 60 mg/l, hodnota na vtoku překračuje tuto hodnotu. Hodnoty 

jsou velmi nízké, vyrovnají se hodnotám již vyčištěných vod z různých oblastí (Vymazal, 

2009). Koncentrace CHSKCr je v dosavadním systému úpravy průměrně snížená o 74%. To 

znamená, že hodnota na výtoku by se pohybovala okolo 25 mg/l, což je dostačující pro 

splňování limitů pro vypouštění.  

Principem biologického čištění vod je oxidace organických látek pomocí 

mikroorganismů z odpadní vody na CO2 a H2O a užití na syntézu zásobních látek a růst 

nových buněk (Chudoba, 1991).  

Hlavním problémem je charakter organického znečištění, které se skládá 

s biologicky neodbouratelných látek. Nasvědčuje tomu poměr hodnot BSK5 a CHSKCr, 

který dosahuje 0,08. To znamená, že v odpadních vodách se nachází látky velmi špatně a 

pomalu biologicky rozložitelné nebo látky, které vyžadují delší dobu na adaptaci 

organismů (Chudoba, 1991). 
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Během let se na tomto území vyvinulo přirozeně mokřadní prostředí, které může mít 

teoretický vliv na chemismus vod (viz kapitola 4.6.2) (Kaminski, 2009).  
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8 Diskuze týkající se představené problematiky, návrhy 

opatření 

Zdroje znečištění ve směsných odpadních vodách na Dole Karviná, závodu Lazy 

jsou různorodého charakteru a původu. Na rozdíl od jiných dolů v OKR se v odpadních 

vodách nachází výluhy ze skladiště popílku z areálu bývalé koksovny. Dále jsou důlní 

vody smíseny s ostatními odpadními vodami za vzniku směsné odpadní vody. Je to složitá 

situace nejenom z pohledu klasifikace těchto vod dle zákonů a platné legislativy, ale i 

z pohledu možných probíhajících čistících procesů na lokalitě. Následující kapitola shrnuje 

možné postupy z pohledu subjektu, čili OKD a.s., a potřebné kroky z pohledu ochrany 

hydrosféry. 

8.1 Z pohledu podnikajícího subjektu 

Hlavní činností subjektu je podpovrchová těžba černého uhlí. V zájmu subjektu je 

bezpečné dobývání nerostů a minimalizování finanční náročnosti celého procesu. Proto 

bude subjekt hledat takové legální východiska, které mu umožní co nejefektivnější těžbu. 

Podle nynějších povolení se může vypouštět důlní vody do povrchových toků bez 

zpoplatnění znečištění v nich obsaženého, avšak jen do konce roku 2012. Potom bude 

sjednáno nové povolení, jehož podrobné znění zpracuje vodohospodářský úřad. 

Je málo pravděpodobné, že subjekt bude sám eliminovat znečištění z důlních vod, 

pokud budou nastaveny takové podmínky jako doposud. Důlní vody z OKR mají určité 

vlastnosti, které se dají ekonomicky využít, což by mohl být impuls k zahájení činnosti 

ohledně znečištění v důlních vodách. 

Ostatní odpadní vody ze závodu Lazy by po oddělení od důlních vod nebyly výrazně 

znečištěné a s dosavadním systémem úpravy mohou splňovat aktuální limitní koncentrace. 

8.2 Z pohledu vlivů na životní prostředí 

Negativní vlivy na hydrosféru budou přetrvávat až do doby, kdy se začnou důlní 

vody čistit. Protože se jedná o zdroje bohaté na soli, čili suroviny, jejichž přirozené zdroje 

v České republice nenajdeme, jednalo by se o zajímavý projekt získávání surovin z důlních 

vod. Toto řešení stojí za důkladnou finanční analýzu. Z teoretického hlediska by byla 
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vyřešena většina problémů. Technologie odsolování a krystalizace dokáže vyprodukovat 

sůl, kterou je možné použít na solení silnic v zimních obdobích nebo jako jedlou sůl. 

Získaná voda je prakticky čistá H2O. Je prodejná jako destilovaná voda nebo po zpětné 

mineralizaci jako voda pitná. Tato voda je použitelná prakticky pro cokoliv. Důlní vody by 

nebyly nadále vypouštěny do recipientu, alespoň ne v takové míře jako dnes. Znečištění 

v povrchových vodách pocházející z důlních vod by kleslo. Protože je možné navrhnout 

zařízení eliminující znečištění na většinu důlních vod, budoucí poplatky za znečištění 

v nich obsažené by se nemusely platit. 

V okolí Katowic v Polsku fungují dva závody, které provozují tento typ úpraven 

důlních vod (Younger, 2002). Získávají sůl, kterou prodávají na trhu a vyčištěnou vodu 

vypouštějí do toku (dle ústního sdělení pana Zydera, vodohospodáře Dolu Karviná). 

Po separaci důlních vod od ostatních odpadních vod na Dole Karviná, závodu Lazy 

by ve směsi odpadních vod zůstaly jen podlimitní koncentrace nejproblematičtějších látek 

(viz kapitola 7.2). Některé z těchto kontaminantů, jako organické znečištění, může vzniklé 

prostředí eliminovat, jak naznačují analýzy dat v kapitole 4.6. Tato voda je potom 

využitelná jako druhotná voda v provozu, například v úpravně uhlí a dle zhotovených 

analýz by neměla nijak výrazně překračovat nynější ani budoucí limity. 
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9 Závěr 

Předkládaná diplomová práce zpracovává údaje o provozu a nakládání se směsnými 

odpadními vodami na Dole Karviná, závodu Lazy. Pro účely práce bylo digitalizováno a 

zpracováno více než 2 500 jednotlivých údajů za účelem provedení analýz a komparací. 

Databáze obsahuje údaje o chemismu důlních, průsakových a směsných odpadních vod 

pocházejících z Dolu Karviná, závodu Lazy. 

Z pětileté řady dat byly zjištěny určité charakteristiky objektů, které vstupují do 

procesu úpravy směsných odpadních vod. V jednotlivých letech od roku 2006 byly zjištěny 

a vypočítány doby zdržení mezi vtokem a výtokem v nádržích. Dále tyto údaje byly spolu 

s množstvím odpadních vod využity pro výpočet objemu nádrží. S využitím grafických 

informačních systémů, aktuálních a historických leteckých snímků byly zjištěny plochy 

nádrží a vypočtena průměrná hloubka nádrží. Tyto vypočtené hodnoty jsou porovnány 

s reálnými hodnotami změřenými v terénu. Vypočtené hodnoty se velmi blíži reálnému 

stavu. 

Za účelem zjištění vlivu nádrží na chemismus směsných odpadních vod byly 

porovnány hodnoty na vtoku a výtoku jednotlivých nádrží za použití vypočítané doby 

zdržení. Výsledky byly porovnány s teoretickými poznatky jednotlivých procesů a 

zhodnoceny z hlediska jejich praktického využití pro nakládání s důlními a ostatními 

vodami. Z výsledků vyplynulo, že pro nejproblematičtější kontaminanty pocházející 

z důlních vod je tento systém úpravy nedostačující, a proto je vhodnější využít 

nejnovějších poznatků separačních metod pro výrobu surovin z důlních vod. Tato možnost 

čištění důlních vod a jejich zhodnocení může být impulsem pro podnik k zahájení čištění a 

úpravy zmiňovaných důlních vod. Pro ostatní odpadní vody je systém úpravy podle 

aktuálních limitů dostačující, i když se přirozeně vyvinul na území bez větších zásahů 

člověka. 

Během práce byly vypočítány poplatky za znečištění v odpadních vodách v roce 

2010 a porovnány se situací poplatků v minulých obdobích, kdy rozdíl byl i v řádech 

stovek tisíců korun. Dále byla zhodnocena finanční náročnost výstavby potrubí důlních 

vod za účelem snížení poplatků za znečištění v nich obsaženého. Dle aktuálních podmínek 

znečištění ze separovaných důlních vod vypouštěných zvlášť do recipientu není 
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zpoplatněno. Poplatky, které jsou nyní placeny za znečištění z důlních vod ve směsi 

odpadních vod, je možné investovat do zvláštního potrubí pro důlní vody za cenu 5 000 Kč 

za metr kanalizace s návratností investice za 3 – 4 roky. Zhotovení tohoto projektu je 

závislé na vývoji situace zpoplatnění znečištění v důlních vodách a limitů pro vypouštění 

odpadních vod. Také bylo navrženo použití parametru Cl- jako referenční látky pro 

výpočet množství odpadních vod. 

V textu je dále nynější situace porovnána s legislativními požadavky a možnými 

postupy ze strany vodohospodářského úřadu a podniku OKD a.s. za účelem zmenšení 

negativních vlivů na životní prostředí. Problematika důlních vod je ožehavým tématem. Je 

zapotřebí odborné diskuze mezi úřady a původcem těchto vod pro zmenšení negativních 

vlivů na hydrosféru.  

Během práce byl vytvořen jednoduchý systém záznamu chemismu směsných 

odpadních vod na Dole Karviná, závodu Lazy, který bude používán vodohospodářem pro 

účely elektronické evidence.  

Celá práce by měla přispět k pochopení nejednoduché situace nakládání se směsnými 

odpadními vodami na Dole Karviná, závodu Lazy. Postupy a metody této práce mohou být 

aplikovány na další provozy dolů v OKR za účelem zhodnocení nynější situace a výběru 

vhodných metod pro zmenšení negativních vlivů podpovrchové těžby a zejména zmenšení 

nepříznivých vlivů odpadních či důlních vod na životní prostředí. 
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Příloha č. 1: Koncentrace RAS a chloridů v důlních vodách čerpaných na Dole Karviná, závodu Lazy  
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Legenda: 
 Kenozoikum 

 kvartér 
navážka, halda, výsypka, odval [ID: 1] 

vytežené prostory [ID: 3] 

nivní sediment [ID: 6] 

písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment [ID: 12] 

sprašová hlína [ID: 19] 

till [ID: 44] 

Paleozoikum 
karbon 

slepence a pískovce [ID: 462] 

pískovce a slepence [ID: 463] 

Kenozoikum 
   neogén 

vápnitý jíl (tégl), místy s polohami písků [ID: 1821] 

Příloha č. 2: Geologická mapa ZÚ 
Zdroj: www.geology.cz 
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Příloha č. 3: Mapa hydrogeologických rajónu 
Zdroj http://geoportal.cenia.cz, 13.12.2011 
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Příloha č. 4: Povolení pro  vypouštění do povrchových vod udělené vodoprávním úřadem, 1/3 
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Příloha č. 5: Původní nákres situace objektů ČOV 

Zdroj: Šedlovská, 1995  
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Příloha č. 6: Rozdělovací objekt 
Foto Kaminski, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 7: Nádrž Taliánka soustřeďující průsakové vody 
Foto Kaminski, 2009 
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Příloha č. 8: Jímka přepadového objektu opatřená mříží 
 Foto Kaminski, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 9: Porost mokřadních rostlin v nádrží A1 Kdyně 
Foto Kaminski, 2009 
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Příloha č. 10: Stanovení koncentrací chloridů ve směsných odpadních vodách 
Foto: Kaminski, 2012 

 
 
 
 

Přílohu naleznete na přiloženém archu formátu A3 
Příloha č. 11: Situace objektů vstupujících do systému úpravy směsných odpadních vod na Dole Karviná, 

závodu Lazy 
Zdroj: ©ČÚZK 2012, ©Geodis 2010, nákres doplněn autorem 

 
 
 
 
 
 
 


