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Anotace: 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na důlní vody po těžbě rud v České republice, 

jejichž průtoky jsou dostatečně velké na to, aby se v případě nedostatku vody 

například v důsledku sucha nebo havárie dalo do budoucna uvažovat o její úpravě 

a následném využití na pitnou či užitkovou vodu. 

Bylo vytipováno celkem šest lokalit z ukončené těžby rud, a to s ohledem            

na množství a kvalitu důlních vod. Odebrané vzorky důlních vod byly podrobeny 

chemické analýze a výsledky byly zpracovány a porovnány s vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost       

a rozsah kontroly pitné vody. 

 

Klíčová slova: důlní vody, limity pitné vody, rudy 

 

Summary: 
 
This thesis is focused on the mining water left over after ore mining in the Czech 

Republic; the flow is large enough to be considered for future treatment and its 

subsequent use as drinking or industrial water in the event of water shortages for 

example due to drought or accident.  

Six sites were identified where mining of ore has now been completed with regard 

to quantity and quality of mine water. Mine water samples were subjected to 

chemical analysis and the results were processed and compared with the Decree 

of the Ministry of Health n.187/2005 which in turn amends the ordinance 

n.252/2004 which sets down the health requirements for drinking water and hot 

water and the frequency and scope for control of drinking water. 
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Seznam zkratek 

 

ÚDV           úpravna důlních vod 

ZH              Zlaté Hory 

CHSKMn     chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) 

CHSKCr         chemická spotřeba kyslíku (chromem) 

ZNK8,5            zásadová neutralizační kapacita 

KNK4,5            kyselinová neutralizační kapacita 

TOC           celkový organický uhlík 

NL              nerozpuštěné látky 

mg.l-1               miligram na litr 

mmol.l-1         milimol na litr 

ZF              formazinová jednotka zákalu     

mS.m-1          milisiemens na metr 
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1. Úvod 

 

Cílem této práce je zmapovat a zhodnotit kvalitu a množství důlních vod v České 

republice v rámci těžby rud. Je nutné si uvědomit, že v případě nedostatku 

povrchových, příp. podzemních zdrojů vod v důsledku sucha nebo havárie by zde 

měla být alternativa pro zajištění pitné vody, a nejen té.  

  

V říjnu 2011, konkrétně ve dnech 25.-27.10., byly po důkladné rešerši odebrány 

vzorky důlních vod z vytipovaných lokalit, konkrétně z Kutné Hory, Zlatých Hor, 

Příbrami, Teplic a Kraslic. 

 

Dle 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. Dle této 

klasifikace můžeme nazvat veškeré vody vniklé do hlubinných důlních prostor 

důlními vodami.  [1,2] 

 

Teoretická část je věnována charakteristice a rozdělení důlních vod se zaměřením 

na těžbu rud v České republice, a také možností využití těchto vod. 

 

Dále jsou vždy v samostatných kapitolách popsány vybrané kapitoly, kde byly 

odebrány vzorky důlních vod, výsledky provedených analýz vzorků důlních vod      

a porovnání výsledků rozborů s legislativními požadavky na pitnou vodu. 

Na základě zjištěných údajů jsou stručně navrženy možnosti úpravy předmětných 

důlních vod. 

 

 

 

 

 

 



   
Petra Tučková: Důlní vody z těžby rud v České republice 

2012   2 

2.  Charakteristika důlních vod z těžby rud 

 

2.1 Legislativa 

 

Základním předpisem pro ochranu vod a vodních poměrů je Zákon č. 254/2001 

Sb., Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Těžba nerostů může ovlivnit hydrologické poměry v krajině, proto je podle 

ustanovení § 17 nutný souhlas vodoprávního úřadu. Ten je podle § 17 závazný 

pro orgány rozhodující v řízení o těžbě nerostů. Vodoprávní úřad může stanovit 

podmínky i dobu udělení souhlasu. § 28 pak výslovně zakazuje povrchovou těžbu 

nerostů v chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 

Dalším důležitým předpisem je Zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a využití 

nerostného bohatství – horní zákon, který v § 40 zní: 

„(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, srážkové a povrchové vody, které 

vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda     

se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým 

vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými 

nebo podzemními vodami. 

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna: 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní vodu 

jako náhradní zdroj pro potřeby těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou 

činností organizace, 

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových 

vod, popřípadě do podzemních vod, a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí 

pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem     

a orgánem ochrany veřejného zdraví. 

(3) Při použití důlních vod podle odst. 2 písm. a) a b) je organizace povinna 

pečovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům 

upravují zvláštní předpisy. 

(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem.  [3] 
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2.2 Zdroje důlních vod 

 

Zdroje důlních vod mohou být různé. Mezi přírodní zdroje důlních vod patří 

ložiskové a mimoložiskové vody. Do antropogenních zdrojů řadíme vody 

technologické a provozní. Zvláštním druhem důlních vod jsou vody stařinové. 

V České republice nejsou s výjimkou uranového ložiska Rožná těžena žádná 

ložiska rud. S výjimkou některých ložisek zlata, příp. wolframu, by těžba rud při 

současných podmínkách nebyla ekonomická (ložiska mají pouze nebilanční 

zásoby).  [4] 

Důlní vody, které jsou čerpané z povrchových nebo hlubinných dolů, jsou zatíženy 

zvýšenými obsahy iontů a to zejména SO2
4-, Fe2+, Fe3+, RL, NL a kyselým pH, 

především jako oxidace sulfidů železa (pyrit, markazit) přechodu jejich 

rozpustných složek do roztoku.  [5] 

 

Vlivem hornické činnosti se mění přirozený hydrogeologický režim. Voda se tak 

může v poddolovaném území doslova propadnout do země a způsobit tak snížení 

průtoku v prameništích s poklesem podzemních vod.  [6]  

Po ukončení činnosti na ložisku se důlní dílo postupně zaplavuje a vodní režim    

se vrací do stabilní geohydrodynamické rovnováhy, která je určena přirozeným 

výtokem nebo čerpáním v dané úrovni. Mění se tak vodní bilanční rovnice v dole   

a charakteristika důlní vody. Klesá podíl vod prosakujících z podloží.  [6] 

  

 Ložiskové vody jsou podzemní vody ložisek nerostných surovin, které jsou 

akumulovány přímo v ložiskové výplni nebo v bočních, nadložních či podložních 

horninách, pokud jsou v hydraulické spojitosti s ložiskem. Tyto vody mohou 

vytvářet systémy s volnou či napjatou hladinou. Ložiskové vody lze dělit, a to      

na vody ovlivněné a neovlivněné důlní činností.  [1,2] 

Ložiskové vody neovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb 

ve zvodnělé struktuře se řídí zákony proudění tekutin horninovým prostředím. 

Pohyb vody je určován geologickými a hydrogeologickými faktory v přírodním, 

důlní činností neovlivněném, stavu.  [1,2] 

Ložiskové vody ovlivněné důlní činností jsou typické tím, že jejich pohyb               

ve zvodnělé struktuře je určován obvykle vznikem nové, umělé odvodňovací báze. 
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Často je tento antropogenní zásah spojen se změnami hydraulických parametrů 

horninových komplexů, bývá rovněž ovlivněn jejich tlakový režim, hydrochemické 

složení, apod. Pohyb těchto vod se řídí zákony proudění tekutin horninovým 

prostředím, v menší míře lze aplikovat také zákonitosti proudění v korytech          

či potrubí.  [1,2] 

 

 Mimoložiskové vody jsou vody přírodních zvodní v horninách a vody 

přírodní infiltrující do důlních děl z povrchu (atmosférické srážky, povrchové toky  

a nádrže). Jejich přítok do důlních děl je způsoben antropogenním ovlivněním 

horninového prostředí, konkrétně důlní činností, zejména vznikem nových 

prioritních cest infiltrace (např. trhliny, zlomy). Tyto zdroje či akumulace přírodních 

vod jsou v hornicky neporušeném stavu izolovány od ložiskových vod 

hydraulickými bariérami.  [1,2] 

 

 Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod. Jsou to směsné vody 

ložiskové, mimoložiskové i provozní, které protékají nebo jsou akumulovány 

nejčastěji v opuštěných důlních prostorech. U uzavřených dolů nebo v provozovně 

již uzavřených částech dolu je podíl provozních vod zanedbatelný, pokud nejsou 

záměrně použity k zatopení vydobytého ložiska. Stařinové vody proudí ve starých 

důlních dílech podle zákonů proudění v otevřených korytech, potrubí                     

a v zavalených místech pak i podle zákonu filtrace průlomovým prostředím.  [1,2] 

 

 Provozní a technologické vody-jedná se o vody, které jsou do důlního 

prostředí svedeny uměle, nejčastěji potrubím. Mezi tyto vody řadíme vody pitné, 

vody protipožární a protiprašné ochrany, užitkové nebo technologické vody 

používané nejčastěji pro vrtání s vodním výplachem, pro hydraulické mechanismy 

atd.  [1,2] 

 

Poměry zdrojů v důlních vodách jsou natolik rozmanité, že nelze někdy 

jednoznačně definovat pro jednotlivá ložiska „typické důlní vody”. I v rámci jedné 

geologické struktury lze nalézt nesrovnatelné hydrochemické směsi ze zdrojů 

tvořících důlní vody.  [1,2] 
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2.3  Typy důlních vod 

 

Typ důlních vod v rámci jednoho důlního podniku je většinou v čase i prostoru 

proměnný. Mění se s postupem dobývacích prací do hloubky, mění se v závislosti 

na kvantitě a složení přírodních zdrojů důlních vod v daném období těžby apod.    

U činných dolů se chemismus důlních vod mění jednak mísením odlišných typů 

vod, jednak znečišťováním různými provozními a odpadními látkami, produkty 

zvětrávání, produkty biologického rozkladu aj. Kvalitativní a kvantitativní údaje 

proto mají časově i prostorově omezenou platnost. Zejména po ukončení těžební 

činnosti se diametrálně mění režim důlních vod. V takovémto případě je jeden     

ze zdrojů, tj. provozní a technologická voda, anulován a důlní vody nabývají 

charakter stařinových vod. 

 

Obecné vymezení typů důlních vod: 

 

 Důlní vody freaticko – atmosférického typu (PAT) 

- Největší podíl tvoří vody infiltrované z povrchu, srážkové vody, vody 

povrchových recipientů. V menším zastoupení jsou to pak vody ložiskové 

a provozní. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca2+ – Mg2+ – HCO3
- – SO4

2-. 

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

a kaoliniště, mělké železnorudné doly, rašeliniště. 

- Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin neovlivňují 

hydrogeochemický typ základního zdroje směsných vod.  [1,2] 

 Důlní vody alterované freaticko – atmosférického typu (aPAT) 

- Přes polovinu jsou obsaženy infiltrované vody z povrchu, provozní vody již 

mají větší zastoupení, nejmenší podíl tvoří vody ložiskové. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 200 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca2+ – HCO3
- – SO4

2- s podílem specifických iontů, 

případně se specifickými fyzikálně – senzorickými vlastnostmi. 

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

doly uhelných ložisek. 
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- Charakteristika: ložiskové vody a produkty zvětrávání hornin ovlivňují 

hydrochemický typ základního zdroje směsných vod.  [1,2] 

 Důlní vody provozně technologického typu (OTP) 

- Vody provozní jsou zastoupeny v největším, téměř tříčtvrtečním, množství, 

srážkové vody a vody z povrchu jsou obsaženy ve větší míře než vody 

ložiskové. 

- Celková mineralizace: 300 – 1 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: smíšený Ca2+ – Mg2+ – HCO3
-  – SO4

2-
, odpovídající 

hydrochemickému typu používaných provozních vod. 

- Typický výskyt: velmi nízko zvodnělé hlubinné doly polymetalických rud, 

uhelných ložisek a jiných nerudních surovin, štoly a povrchové doly nad 

úrovní místní erozní báze. 

- Charakteristika: provozní vody tvoří dominantní podíl směsných důlních 

vod.  [1,2] 

 Důlní vody ložiskového typu (WDT) 

- Největším podílem jsou zastoupeny vody ložiskové, v menší míře se pak 

vyskytují vody infiltrované z povrchu. Nejmenší obsah mají vody ložiskové. 

- Celková mineralizace: 1 000 – 10 000 mg.l-1. 

- Hydrochemický typ: základní výrazný Na+ – Cl- – SO4
2-  s podílem specifických 

iontů, případně se specifickými fyzikálně – senzorickými vlastnostmi. 

- Typický výskyt: hlubinné doly polymetalických rud, hlubinné doly uhelných 

ložisek, těžba evaporitů. 

- Charakteristika: produkty zvětrávání hornin, ložiskové a mimoložiskové 

vody utváří hydrochemický typ směsných vod.  [1,2] 

 

   Důlní vody jsou charakteristické svým pH. Nízké pH a zvýšenou aciditu důlních 

vod způsobuje především oxidace téměř všudypřítomných sulfidů. 

 

 

   Typy důlních vod dle složení: 

 důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí, 

 kyselé důlní vody, 

 mineralizované důlní vody, 
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 důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi, 

 důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami.  [7] 

 

Množství, složení a teplota důlních vod je závislá na hydrogeologických poměrech 

v konkrétní lokalitě těžby, chemickém složení hornin, kterými vody do důlních 

prostor pronikají a hloubkou dolů.  [8] 

 

Mezi evidovaná ložiska rud v České republice patří: cín, germanium, lithium, 

mangan, měď, olovo, stříbro, wolfram, zinek, zlato. 

 

 

2.4  Kategorie důlních vod 

 

1) Vody z hlubinných šachet – bývají neutrální nebo slabě alkalické. U 

hlubinných uhelných šachet jsou důlní vody velmi často kyselé, mají vysoký 

obsah síranů, iontů železa a dalších rozpuštěných látek. 

2) Vody z povrchových lomů – vykazují nízké pH jako důsledek vyluhování     

a oxidace přítomných složek.  [9,2] 

 

 

Možnost, že by se důlní vody daly upravit na vody pitné nebo užitkové, je nutné si 

ujasnit na základě základních pojmů dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody: 

 

 

 Hygienický limit = hodnota stanovená na základě zákona orgánem ochrany 

veřejného zdraví 

 Mezní hodnota = hodnota organoleptického ukazele pitné vody, jejích 

přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení většinou 

nepředstavuje akutní zdravotní riziko 
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 Nejvyšší mezí hodnota = hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti 

pitné vody, při překročení se vyloučeno využití vody jako pitné 

 Zásobovaná oblast = určené území vice, jednoho či části katastrálního 

území, ve kterém je lokalizována rozvodná síť, ve které pitná voda pochází 

z jednoho nebo vice zdrojů 

 Individuální zdroj pitné vody = zpravidla jeden zdroj sloužící k zásobování 

pitnou vodou (např.studna).  [10] 
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2.5  Pitná voda 

 

Dle Přílohy č.1 Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, jsou zde uvedeny 

limity pro vybrané ukazatele, které byly sledovány ve vzorcích odebraných důlních 

vod: 

 

UKAZATEL JEDNOTKY LIMIT TYP LIMITU 

barva mgPt.l-1 20 MH 

zákal ZF 5 MH 

vodivost mS.m-1 125 MH 

pH  6,5-9,5 MH 

CHSKMn mg.l-1 3 MH 

 vápník a hořčík mmol.l-1 2-3,5 DH 

vápník mg.l-1 40-80 DH 

hořčík mg.l-1 20-30 DH 

chloridy mg.l-1 100 MH 

sírany mg.l-1 250 MH 

fluoridy mg.l-1 1,5 NMH 

dusičnany mg.l-1 50 NMH 

amonné ionty mg.l-1 0,50 MH 

TOC mg.l-1 5 MH 

železo mg.l-1 0,20 MH 

mangan mg.l-1 0,050 MH 

hliník mg.l-1 0,20 MH 

měď mg.l-1 1 NMH 

olovo mg.l-1 0,01 NMH 

kadmium mg.l-1 0,005 NMH 

arsen mg.l-1 0,01 NMH 

rtuť mg.l-1 0,001 NMH 

nikl mg.l-1 0,02 NMH 
 

Tab.1 Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazetele pitné vody a jejich hygienické limity 

 

DH…doporučená hodnota 

MH…mezní hodnota 

NMH…nejvyšší mezní hodnota 
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Nejvyšší mezní hodnota je hodnota jakosti ukazatele pitné vody, jejíž překročení 

znamená vyloučení použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného 

zdraví jinak. 

Mezní hodnota je hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejích přírodních součástí 

nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje aktuální 

zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jde o horní hranici rozmezí 

přípustných hodnot. 

Doporučená hodnota je nezávazná hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální 

rozmezí koncentrace této látky.  

Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním 

a radiologickým požadavkům.  [11] 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny limity pro základní fyzikální, chemické   a 

organoleptické ukazatele pitné vody. 
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3.  Odběry vzorků důlních vod z těžby rud a jejich 

vyhodnocení 

 

Tato kapitola je zaměřena na podrobnější popis lokalit v České republice,            

ze kterých byla odebrána důlní voda, dále na výsledky rozborů vzorků důlních vod    

a jejich porovnání s limity sledovaných ukazatelů v pitné vodě. 

 

3.1  Obecné informace k lokalitám 

Po analýze oblastí důlních vod z těžby rud v České republice byly vybrány lokality 

vhodné k odběrům důlních vod.  

Jako kritérium pro volbu oblastí byly průtoky (dostatečná vydatnost) jednotlivých 

zdrojů vod. Za hraniční minimální průtok byla zvolena hodnota 450 000 m3.rok-1.  

Dalším kritériem bylo složení důlní vody, přičemž byly vybrány důlní vody 

minimálně znečištěné a například důlní vody po těžbě uranu byly vyloučeny 

vzhledem k radioaktivitě. 

 

3.2  Vyobrazení odběrních míst na mapě 

Obr.1  Mapa ČR s vyobrazenými odběrními misty 
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Na mapě je zaznačeno šest odběrních míst, kde byly v rámci vypracování 

bakalářské práce odebrány vzorky důlních vod. 

 

Lokality: 

1. Zlaté Hory 

2. Kutná Hora 

3. Příbram-Dědičná štola 

4. Teplice-Vrchoslav(Štola 5.květen) 

5. Kraslice-Šlikova štola 

6. Kraslice-Rotava Komín 

 

3.3  Zlaté Hory  

 

3.3.1 Charakteristika oblasti 

 

Zlatohorský rudní revír o rozloze cca 25 km2 se rozkládá na severovýchodním 

okraji pásemného pohoří Hrubého Jeseníku, v prostoru mezi městem Zlaté Hory  

a obcemi Heřmanovice, Dolní Údolí a Horní Údolí. Oblast spadá na území 

Olomouckého kraje, okres Jeseník, a také na území kraje moravskoslezského, 

okres Bruntál. Především na svazích Příčné hory můžeme nalézt většinu 

významných důlních děl a v podzemí vytvořila novodobá hornická činnost 

skutečně rozsáhlý důlní komplex. Veškeré kontaminované důlní vody v tomto 

revíru jsou odváděny na povrch odvodňovací štolou, konkrétně na úrovni 3. patra 

Zlaté Hory – východ. Před vstupem na ÚDV jsou do důlních vod čerpány 

kontaminované průsakové vody ze zrekultivovaného odkaliště, které jsou společně 

s důlními vodami čištěny.   [12,13] 

Na ústí odvodňovací štoly je do důlní vody automaticky dávkováno vápenné mléko 

z neutralizační stanice, aby byla dosažena hodnota pH cca 9,5. Takto 

zneutralizovaná důlní voda natéká do podélné usazovací nádrže. Sedimenty, které 

se vysrážely, jsou z podélné sedimentační nádrže dopravovány hydraulicky         

do kalové nádrže. Zde je zčásti vyčiřená voda samospádem svedena                  

do klariflokulátoru (tj. kruhový dosazovák), v němž dochází k následnému dalšímu 
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oddělování již vysrážených sedimentů, jež jsou taktéž hydraulicky dopravovány    

do kalové nádrže. Důlní voda z klariflokulátoru je svedena do retenční nádrže, 

která je tvořena dvěma oddělenými prostorami, které jsou propojené jako kaskáda. 

Teprve z druhé nádrže je již vyčiřená voda odváděna do veřejné vodoteče Zlatý 

potok.  [12,13] 

Oblast Příčného vrchu je pro velmi vydatné srážky a také typ horninového podloží 

prameništěm několika potoků a produkuje takové množství průsakových vod, které 

komplikovaly těžbu rud už v minulosti. V současnosti důlní vod z propojených 

ložisek vytékají do úpravny důlních vod tzv. odvodňovací štolou.  [12,13] 

 

 

 

    3.3.2 Historie těžby 

První informace ohledně rýžování a mělkém dolování zlata máme ze 13. století. 

Od 16. století se rozvíjela hlubinná těžba Au, rud Cu, Pb a Ag. V závěru 19. století 

také těžba rud Fe. Počínaje rokem 1952 začala novodobá historie vrtným 

průzkumem ložiska mědi Zlaté Hory – jih (dále ZH) a ZH – Hornické skály, ložiska 

Cu, Pb, Zn, Ag rud ZH – východ a ložiska Cu, Pb, Zn, Au rud ZH – západ. Těžba 

byla zahájena v roce 1965 na ložisku ZH – jih, od roku 1981 na ložisku               

ZH – Hornické skály a od roku 1988 na polymetalickém ložisku ZH – východ.  [11] 

Těžba monometalických ložisek Cu byla ukončena 30. 6. 1990 a na ložisku       ve 

ZH – východ dne 30. 6. 1992. Těžba polymetalického ložiska ZH – západ 

(především Au, méně Cu a Zn) probíhala v letech 1990 až 1993.  [14] 

 

 

 

   3.3.3 Důlní vody 

 

Důlní vody a průsakové vody jsou vedeny na ÚDV, po úpravě pak do vodoteče 

Zlatý potok. Obsahují na vstupu zvýšenou koncentraci těžkých kovů (měď, zinek, 
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mangan), na výstupu je zvýšená koncentrace manganu. Technologie úpravy důlní 

vody spočívá v dávkování vápenného mléka, sedimentaci kalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Zlaté Hory-vstup na ÚDV               Obr.3 Zlaté Hory-výstup na ÚDV 
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3.3.4 Rozbor odebrané vody z lokality Zlaté Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2  Výsledky analýzy odebrané důlní vody-Zlaté Hory 

 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 25. 10. 2011 na ÚDV Zlaté Hory, následně byl 

vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. 

UKAZATEL JEDNOTKY VSTUP NA 
ÚDV 

VÝSTUP Z 
ÚDV 

barva mgPt.l-1 6,3 1,6 

zákal ZF 18,7 2,7 

vodivost mS.m-1 56,0 71,0 

pH  5,03 8,33 

KNK 4,5 mmol.l-1 1,4 1,0 

ZNK 8,3 mmol.l-1 1,2 0,1 

absorbance  0,016 0,013 

CHSK Mn mg.l-1 2,8 0,8 

vápník a hořčík mmol.l-1 3,20 4,21 

vápník mg.l-1 97,39 108,22 

hořčík mg.l-1 18,71 36,70 

chloridy mg.l-1 9,7 15,5 

sírany mg.l-1 321,9 366,0 

fluoridy mg.l-1 0,34 0,47 

dusičnany mg.l-1 3,0 2,4 

amonné ionty mg.l-1 0,15 0,13 

celkový dusík mg.l-1 2,0 2,2 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 0,10 <0,05 

celkový fosfor mg.l-1 0,03 <0,02 

huminové látky mg.l-1 <1,0 <1,0 

TOC mg.l-1 <1,00 <1,00 

CHSK Cr mg.l-1 2,0 2,0 

BSK5  mg.l-1 1,0 1,0 

 RL 105°C mg.l-1 460,0 570,0 

RAS mg.l-1 400,0 520,0 

NL 105°C mg.l-1 7,0 3,0 

NL 550°C mg.l-1 <2,0 <2,0 

železo mg.l-1 0,68 0,35 

mangan mg.l-1 2,549 1,178 

hliník mg.l-1 0,48 0,11 

zinek mg.l-1 5,232 0,037 

měď mg.l-1 2,82 0,02 

olovo mg.l-1 <0,010 <0,010 

arsen mg.l-1 0,0026 <0,0025 
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Obr.4  Schéma úpravny důlních vod (DIAMO, s.p.) 
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3.3.5  Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

Rozbory byly vyhodnoceny v roce 2012. 

 

UKAZATEL PITNÁ VODA ZLATÉ HORY 

vápník [mg.l-1 ] 40-80  108,22  

hořčík [mg.l-1 ] 20-30  36,7  

sírany [mg.l-1 ] 250  366,0  

železo [mg.l-1 ] 0,20  0,35  

mangan [mg.l-1 ] 0,050  1,178  

 

Tab.3 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Zlaté Hory 

  

Průměrný průtok je zde  Q=3 589 179 m3.rok-1. 

Zlaté Hory jsou lokalitou s relativně čistou důlní vodou. Na vstupu na ÚDV lze 

sledovat vyšší hodnoty některých ukazatelů, které ale nepřesahují až tolik limitní 

hodnoty. Na výstupu z ÚDV jsou nadlimitní koncentrace vápníku, hořčíku, síranů, 

železa a manganu. Tyto překračují mezní hodnoty uvedených ukazatelů. 

Z výsledků lze usoudit, že úprava na požadovanou kvalitu by neměla být technicky 

ani technologicky náročná. 

 

3.4  Kutná Hora 

 

3.4.1  Charakteristika oblasti 

     

Lokalita Kaňk u Kutné Hory je bývalou důlní oblastí. Kaňk je vrchol kopce          

(353 m.n.m.), zvedající se nad stejnojmennou obcí, částí města Kutná Hora. 

Nachází se ve středočeském kraji. Je součástí kutnohorského revíru, ve kterém   

se dobývalo například stříbro. Při dobývání stříbra zde byly objeveny také 

vzácnější minerály. V celé oblasti vrcholku Kaňk můžeme vidět pozůstatky těžby   

a to různě staré haldy či propadlé šachty. Lokalita je celkově velmi bohatá 

například na rudy zinku a arzenu. Tato oblast byla v roce 1933 vyhlášena 
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chráněným územím, který nesl název Na vrších a dnes můžeme tuto lokalitu znát 

jako národní přírodní památku Kaňk, jejíž rozloha čítá 0,53 hektarů. Z důvodu 

ochrany životního prostředí je zde po ukončení aktivní těžby trvale čerpána důlní 

voda, která je dále upravována na úpravně důlních vod. Složení vod je zde velmi 

unikátní.  [15] 

 

 

3.4.2 Historie těžby 

 

Kaňk vznikl ve druhé polovině 13. století současně s nedalekou Kutnou Horou. 

Souvislost zde byla především s objevem rozsáhlých nalezišť stříbra a také mědi. 

Původní hornická osada, která tvořila tzv. předměstí Kutné Hory, byla panovníkem 

Ferdinandem II. roku 1621 povýšena na město se stejnými právy, jaká měla 

samotná Kutná Hora.  [16] 

Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století, kdy se zde těžily 

zinkové a olověné rudy. Těžba také dala Kaňku jméno, neboť německý název 

Gang znamená mj. důlní chodbu.  [16] 

Hlubinné dolování stříbra zde započalo ve 13. století s největším rozvojem        ve 

století 14. a pokračovalo až do 19. století, přičemž historická těžba měla značný 

prostorový rozsah s centrem jižně od Kutné Hory. Ve středověku bylo otevřeno 

několik desítek šachet a štol, konkrétně se jednalo o žilná pásma obsahující Ag 

rudy, Ag galenit, Cu rudy nebo také sfalerit.  [17,13] 

Novodobá těžba byla obnovena v roce 1945. Od roku 1960 mohlo být těženo 

ložisko monometalických rud chalkopyritu a výroba Cu koncentrátu flotací. 

V přípravě bylo získávání zlata a stříbra z polymetalických rud.  [17,13] 

Těžba byla ukončena v roce 1991.      

V současné době víme, že důl byl zlikvidován, podzemí kompletně zatopeno      a 

povrch částečně rekultivován. Dále v současnosti pokračuje odstraňování 

nepotřebných objektů, a také sanace areálu. Důlní voda je odčerpávána vrty         

u jámy Turkaňk na povrch, kde je v areálu bývalé těžní jámy provozována 

rekonstruovaná úpravna důlních vod. Historická odvodňovací štola s názvem     

„14 pomocníků“ byla zprůchodněna a vyčištěna od nánosů železitých kalů.  [17,13] 

http://kutna-hora.divoce.cz/stribra/
http://kutna-hora.divoce.cz/mesto/
http://kutna-hora.divoce.cz/kank/
http://kutna-hora.divoce.cz/rud/
http://kutna-hora.divoce.cz/kank/
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3.4.3  Důlní vody 

 

Důlní voda je charakteristická velmi vysokou koncentrací síranů, nerozpuštěných 

látek a kovů Fe, Mn, Al, Zn. Technologie ÚDV je založena na aeraci, 

dvoustupňové úpravě vápenným mlékem, sedimentaci a odvodnění kalu pomocí 

kalolisu.  [18] 

 

 

 

Obr.5 Kutná Hora-vstup na ÚDV                                Obr.6 Kutná Hora-výstup na ÚDV 
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3.4.4  Rozbor odebrané vody z lokality Kutná Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4 Výsledky analýzy odebrané důlní vody-Kutná Hora 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 26. 10. 2011 na ÚDV Kutná Hora, následně byl 

vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o. 

UKAZATEL JEDNOTKY VSTUP NA 
ÚDV 

VÝSTUP 
Z ÚDV 

barva mgPt.l-1 254,5 6,4 

zákal ZF 225,9 2,1 

vodivost Ms.m-1 895,0 391,0 

Ph  3,22 6,69 

KNK 4,5 mmol.l-1  8,5 

ZNK 8,3 mmol.l-1  0,25 

absorbance  3,578 0,087 

CHSK Mn mg.l-1 476,8 2,1 

vápník a hořčík mmol.l-1 93,0 22,0 

vápník mg.l-1 2485,96 68,94 

hořčík mg.l-1 752,85 116,67 

chloridy mg.l-1 <4,0 72,9 

sírany mg.l-1 4032,67 3242,00 

fluoridy mg.l-1 5,36 3,32 

dusičnany mg.l-1 6,7 1,7 

amonné ionty mg.l-1  2,20 

celkový dusík mg.l-1  4,8 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 84,80 0,08 

celkový fosfor mg.l-1 27,64 0,03 

huminové látky mg.l-1 2,4 <1,0 

TOC mg.l-1 13,26 5,52 

CHSK Cr mg.l-1 496,0 13,0 

BSK5  mg.l-1 96,0 2,0 

 RL 105°C mg.l-1 12280,0 4050,0 

RAS mg.l-1 10730,0 3600,0 

NL 105°C mg.l-1 308,0 22,0 

NL 550°C mg.l-1 240,0 4,0 

železo mg.l-1 2282,17 <0,10 

mangan mg.l-1 64,731 0,056 

hliník mg.l-1 2,49 <0,02 

zinek mg.l-1 182,276 <0,030 

arsen mg.l-1 50,0156 <0,0025 
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3.4.5   Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

Rozbory byly vyhodnoceny v roce 2012. 

 

Lokalita Kutná Hora má průtok Q = 506 472 m3.rok-1.  

V tabulce jsou uvedené pouze ukazatele, u nichž jsou hodnoty i po úpravě důlní 

vody na ÚDV vysoce nadlimitní.  

 

UKAZATEL PITNÁ VODA KUTNÁ HORA (výstup) 

vodivost [mg.l-1 ] 125 mS.m-1 391,0 mS.m-1 

hořčík [mg.l-1 ] 20-30  116,67  

sírany [mg.l-1 ] 250  3242,0  

fluoridy [mg.l-1 ] 1,5  3,32  

amonné ionty [mg.l-1 ] 0,50  2,20  

TOC [mg.l-1 ] 5  5,52  

mangan [mg.l-1 ] 0,050  0,056  

Tab.5 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Kutná Hora 

 

Nejvíce se lišící hodnotou od hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody jsou sírany, 

které se pohybují v řádech tisíců. Vodivost, koncentrace manganu a koncentrace 

amonných iontů překračují povolené hodnoty pro pitnou vodu. O lokalitě Kutná 

Hora víme, že její důlní vody jsou více zatížené rozpuštěnými ionty než ostatní 

důlní vody, které jsou předmětem této bakalářské práce. Zatím zůstává otázka, 

zda tato důlní voda bude zvolena pro další úpravu na vodu pitnou. 
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3.5  Příbram – Dědičná štola 

3.5.1   Charakteristika oblasti 

 

Dědičná štola je největším do dnešních dob zachovalým a nezatopeným důlním 

dílem. Jde o skutečně důmyslný systém chodeb, jenž byl vybudován v 18.století   

a sloužil k odvodňování březohorských a bohutínských dolů. Příbramská Dědičná 

štola má délku 22 kilometrů. Horníci ji razili celkem 70 let. Je těžké v dnešní době 

pochopit, jak mohl horník pouze za svitu plamenu kahanu rubat tvrdou skálu jen 

pomocí vrtáku, kladiva a střelného prachu.  [19] 

Dědičná štola dodnes slouží svému účelu. Chodby sbírají podzemní vodu          a 

vedou ji k říčce Litavce. Štola končí u Trhových Dušníků. Důležitou informací je, že 

kvalitní vodu z podzemí lze použít jako pitnou.  [19] 

3.5.2  Historie těžby 

 

Žilné polymetalické Pb, Ag, Zn zrudnění v okolí Příbrami, na Březových Horách     

a Bohutíně bylo pro výskyt ryzího stříbra hlubinně těženo od středověku. 

Počátkem 18. stoletím bylo v březohorském a bohutínském revíru vyhloubeno 

dohromady 17 jam o celkové hloubce 11 325 m, dále bylo vyraženo více něž 405 

km chodeb a překopů. Objem vyrubaných prostor včetně horizontálních a svislých 

děl činí 9 590 220 m3.  [20,21] 

30. 6. 1978 byla ukončena těžba na Březových Horách a 31. 12. 1979                    

v Bohutíně. Dobývací prostor Březové Hory – Vysoká Pec byl zrušen 18. 11. 1994. 

Je zde ustanoveno chráněné ložiskové území.  [20,21] 

Je známo, že úvodní důlní díla byla zlikvidována nebo zajištěna ve smyslu 

platných báňských předpisů a oba revíry byly zatopeny. Zachovaly se využitelné 

historické objekty, nevyužitelné byly odstraněny. Štola od jámy Řimbaba k jámě 

Drkolnov byla zrekonstruována. V současné době zbývá likvidace areálu úpravny 

na Březových Horách a zároveň se provádí kontrola a údržba historických důlních 

děl.  [20,21] 
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3.5.3  Důlní vody 

Vody z březohorského a bohutínského revíru jsou odváděny Dědičnou štolou 

Císaře Františka Josefa I. na úrovni 2. patra do toku Litavka v Trhových 

Dušnikách. Je zde vyšší koncentrace síranů.  [22] 

 

Obr.7 a 8:Příbram-Dědičná štola- pouze výstup na ÚDV 
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3.5.4  Rozbor odebrané vody z lokality Příbram-Dědičná štola 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.6 Výsledky analýzy  odebrané důlní vody-Příbram 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 25. 10. 2011 v Dědičné štole v Příbrami, následně 

byl vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inženýring 

s.r.o. 

 

UKAZATEL JEDNOTKY HODNOTA 

barva mgPt.l-1 1,5 

zákal ZF 3,3 

vodivost mS.m-1 124,0 

pH  8,01 

KNK 4,5 mmol.l-1 3,5 

ZNK 8,3 mmol.l-1 0,50 

absorbance  0,013 

CHSK Mn mg.l-1 0,6 

vápník a hořčík mmol.l-1 5,88 

vápník mg.l-1 129,06 

hořčík mg.l-1 64,65 

sírany mg.l-1 44,3 

fluoridy mg.l-1 530,9 

dusičnany mg.l-1 0,42 

amonné ionty mg.l-1 12,8 

celkový dusík mg.l-1 <0,05 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 5,0 

celkový fosfor mg.l-1 <0,05 

huminové látky mg.l-1 <0,02 

TOC mg.l-1 <1,0 

CHSK Cr mg.l-1 1,22 

BSK5  mg.l-1 5,0 

 RL 105°C mg.l-1 2,0 

RAS mg.l-1 950,0 

NL 105°C mg.l-1 890,0 

NL 550°C mg.l-1 3,0 

sírany mg.l-1 <2,0 

železo mg.l-1 <0,10 

mangan mg.l-1 0,032 

hliník mg.l-1 0,02 

zinek mg.l-1 0,047 

měď mg.l-1 <0,01 

olovo mg.l-1 0,020 



   
Petra Tučková: Důlní vody z těžby rud v České republice 

2012   25 

3.5.5  Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

Rozbory byly vyhodnoceny v roce 2012. 

 

Průtok důlních vod na této lokalitě činí Q = 517 190 m3.rok-1. 

V porovnání s tabulkou vybraných fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazetelů pitné vody a jejich hygienických limitů je zřejmé, že z Dědičné štoly 

bychom mohli odebírat vodu pro účely dalšího zpracování, jelikož většina limitů 

byla dodržena. Přesahujícími hodnotami jsou koncentrace vápníku, hořčíku, 

síranů a olova. 

 

 

UKAZATEL PITNÁ VODA DĚDIČNÁ ŠTOLA 

vápník [mg.l-1 ] 40-80  129,06  

hořčík [mg.l-1 ] 20-30  64,65  

sírany [mg.l-1 ] 250  530,9  

olovo [mg.l-1 ] 0,010  0,020  

 

Tab.7 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Příbram 

 

 

Byla překročena nejvyšší mezní hodnota olova. 

Vápník nesplňuje doporučenou hodnotu, přesahuje ji o více než 40 mg.l-1. Totéž 

platí v případě hořčíku, kdy se jedná o překročení o 35 mg.l-1. Nejvíce překračují 

mezní hodnotu sírany, a to 280 mg.l-1. V prostředí podzemních a povrchových vod 

se koncentrace rozpuštěných síranů pohybuje od několika mg.l-1 až po stovky 

mg.l-1. Vyšší koncentrace síranových iontů nemá hygienický význam, ale může 

způsobit změnu chuti vody, nebo vyvolat projímavé účinky.  [20] 
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3.6  Teplice-Vrchoslav (Štola 5.květen) 

 

3.6.1  Charakteristika oblasti 

 

Tato přes 2 km dlouhá štola se nachází v lesích nedaleko města Krupka. Těžily se 

zde hlubinně především rudy cínu a molybdenu, ale také živce a fluoritu. Vchod do 

štoly je opatřen mříží, ale v době odběru vzorků byla mříž otevřená. Průřez štoly je 

velký, větší než u jiných normálních štol. Někde je výška stropu více než  

3 metry a na dně je místy poměrně velké množství vody. V současnosti není 

možné se dostat do nižších pater, jelikož je štola níže již celá zatopená.  [23,13]  

 

3.6.2  Historie těžby 

Zpočátku získávali horníci rudu rýžováním. Překopávali naplaveniny s bohatým 

obsahem cínu a získanou horninu pak plavili na jednotlivých splavech ve vodních 

tocích pod Krupkou. Používali k tomu mělké nádoby, jimiž pohybovali sem tam 

proti proudu a tím oddělovali cínovec od lehčích částí. Získávání cínu z naplavenin 

a jeho rýžování přetrvávalo po celý středověk. Mělo však tu nevýhodu, že            

se dotýkalo pouze horniny usazené těsně pod povrchem země.  [24] 

Jestliže chtěli horníci získávat více rudy, museli začít těžbu ve skále, nejprve 

povrchovou, později, od 15. století, hlubinnou. Jejich nářadí bylo velmi primitivní. 

Tvořilo je želízko, mlátek, dále špičák, motyka a lopata. Nejprve se vždy razila 

úzká a nízká chodba, která se pak dále rozšiřovala. Používalo se přitom ohně. Ten 

způsobil, že hornina popraskala a mohla se pak snadněji vytěžit. Pozůstatky této 

činnosti, zasypané doly, tzv. pinky, nalézáme v celém svahu pod Komáří vížkou.  

[24] 

Také rýžování se postupně zdokonalilo. Ve vybudovaném vodním příkopu             

s prudce tekoucí vodou zadržela těžkou rudu na dně malá hrázka, zatímco lehčí 

částky na povrchu odplavaly. Získaný cínovec se nejprve pražil, aby se zbavil síry 

a arsenu, pak se položil do jámy vyložené dřevem a dřevěné uhlí nasypané 
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navrch roztavilo kov, který zůstal na dně. Později se začalo k tavení používat 

vysokých a úzkých pecí se šikmým dnem.  [24] 

Těžba na dole 5.květen ve Vrchoslavi byla ukončena v roce 1970.  [22] 

 

Obr.9 a 10  Teplice-Vrchoslav (Štola 5.květen) 

 

3.6.3  Důlní vody 

 

Důlní vody jsou vypouštěné z bývalého dolu Vrchoslav do Zalužanského potoka    

a obsahují vyšší koncentraci fluoridů.  [22] 
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3.6.4 Rozbor odebrané vody z lokality Teplice-Vrchoslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.8  Výsledky analýzy odebrané důlní vody-Teplice 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 26. 10. 2011 v Teplicích na dole Vrchoslav, 

následně byl vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras 

inženýring s.r.o. 

UKAZATEL JEDNOTKY HODNOTA 

barva mgPt.l-1 3,1 

zákal ZF 4,1 

vodivost mS.m-1 14,0 

pH  7,15 

KNK 4,5 mmol.l-1 1,6 

ZNK 8,3 mmol.l-1 0,18 

absorbance  0,037 

CHSK Mn mg.l-1 1,3 

vápník a hořčík mmol.l-1 1,82 

vápník mg.l-1 35,67 

hořčík mg.l-1 22,60 

sírany mg.l-1 <4,0 

fluoridy mg.l-1 43,5 

dusičnany mg.l-1 3,74 

amonné ionty mg.l-1 3,5 

celkový dusík mg.l-1 <0,05 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 2,3 

celkový fosfor mg.l-1 <0,05 

huminové látky mg.l-1 <0,02 

TOC mg.l-1 <1,0 

CHSK Cr mg.l-1 2,27 

BSK5  mg.l-1 7,0 

 RL 105°C mg.l-1 2,0 

RAS mg.l-1 170,0 

NL 105°C mg.l-1 100,0 

NL 550°C mg.l-1 6,0 

vápník a hořčík mg.l-1 <2,0 

železo mg.l-1 <0,10 

mangan mg.l-1 <0,025 

hliník mg.l-1 0,21 
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3.6.5 Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

Rozbory byly provedeny v roce 2012. 

 

UKAZATEL PITNÁ VODA VRCHOSLAV 

fluoridy [mg.l-1 ] 1,5  3,74  

hliník [mg.l-1 ] 0,20  0,21  

 

Tab.9 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Teplice 

 

 

Průtok je zde Q = 488 350 m3.rok-1.  

V případě hliníku se jedná o zanedbatelné překročení mezní hodnoty. Fluoridy 

přesáhly nejvyšší mezní hodnotu o více než 2 mg.l-1. Úprava důlní vody by tedy 

měla být zaměřena především na snížení koncentrace fluoridů. 

 

 3.7  Kraslice-Šlikova štola (Abertamy) 

 

3.7.1 Charakteristika oblasti 

 

Město Abertamy se nachází v Krušných Horách a je díky své příhodné poloze pod 

horou Plešivcem velmi oblíbeným zimním i letním rekreačním střediskem. 

Rozkládá se na náhorní rovině natočené směrem na jih. Městečko obklopují širé 

pastviny. Vzniklo jako hornická osada na skutečně bohatých nalezištích stříbra, 

zlata nebo železných rud. Naposledy se stal předmětem všeobecného zájmu uran.  

V Abertamech pracovaly šachty Jeroným a Albrecht a konkrétně v údolí Bystřice 

ústila Šlikova štola.  [25,26] 
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3.7.2   Historie těžby 

 

První zmínka o městečku pochází z roku 1529. V roce 1579 byly Abertamy 

prohlášeny královským horním městem a do užívání jim byl dán znak. Těžba 

stříbra upadla během třicetileté války, po ní zůstalo pouze dolování cínu,           

ze kterého se vyrábělo kuchyňské a mešní nádobí. Město tak opět pokleslo        

na městečko.  [27] 

Hledači stříbra často při svém kutání naráželi na černý, lesklý kámen, který jim 

vždy naznačil, že stříbrná žíla končí. Teprve výzkumy Marie Curie-Sklodowské 

našly v tomto kameni a rudách jej obsahujících vzácné prvky, které daly kraji éru 

Jáchymovských uranových dolů po 2. světové válce.  [27] 

Abertamy patřily v 16.století k největším stříbrorudým revírům v českém 

království. Hlubinná těžba byla nemyslitelná bez důmyslné soustavy 

odvodňování, jíž se z šachet a porubů odčerpávala podzemní voda. Hlavním 

odvodňovacím dílem byla štola hrabětě Vavřince Šlika (=Šlikova štola). 

S ražením této nejhlubší, takzvané dědičné štoly, se začalo už v roce 1533. Už 

v roce 1558 dosáhla Šlikova štola délky 1800 metrů a v roce 1589 dokonce 3800 

metrů, a zařadila se mezi nejdelší štoly ve středověké Evropě. Na přelomu 18.     

a 19. století byla její celková délka 8,4 kilometrů. Během své více než 400leté 

existence se Šlikova štola několikrát částečně propadla a bylo třeba ji nákladně 

obnovovat. To se stalo naposledy po 2. světové válce, kdy štolu v roce 1954 

obnovily Jáchymovské doly a využívaly ji při těžbě uranových rud.  [24] 

Úvodní neprůchodná část štoly byla tehdy nahrazena nově vyraženým úsekem. 

Po ukončení těžby v roce 1965 byla štola zaslepena a o jejím spojení 

s podzemím svědčí již jen silný proud vody.  [27] 
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3.7.3  Důlní vody 

 

Důlní vody z odvodňovací štoly Hraničář, bývalého dolu Helena, jsou 

odvodňovány do řeky Svatavy. Roční průtok důlní vody je 1 835 395 m3.  [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11  a 12  Šlikova štola 
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3.7.4  Rozbor odebrané vody z lokality Kraslice-Šlikova štola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.10 Výsledky analýzy odebrané důlní vody-Šlikova štola 

 
 
 
 
 
 
 

UKAZATEL JEDNOTKY HODNOTA 

barva mgPt.l-1 <1,5 

zákal ZF 3,0 

vodivost mS.m-1 23,0 

pH  6,49 

KNK 4,5 mmol.l-1 1,7 

ZNK 8,3 mmol.l-1 0,69 

absorbance  0,020 

CHSK Mn mg.l-1 0,7 

vápník a hořčík mmol.l-1 3,38 

vápník mg.l-1 101,40 

hořčík mg.l-1 20,66 

chloridy mg.l-1 18,9 

sírany mg.l-1 54,8 

fluoridy mg.l-1 0,54 

dusičnany mg.l-1 7,1 

amonné ionty mg.l-1 <0,05 

celkový dusík mg.l-1 4,4 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 0,12 

celkový fosfor mg.l-1 0,04 

humnové látky mg.l-1 <1,0 

TOC mg.l-1 <1,00 

CHSK Cr mg.l-1 4,0 

BSK 5 mg.l-1 2,0 

RL 105°C mg.l-1 270,0 

RAS mg.l-1 230,0 

NL 105°C mg.l-1 3,0 

NL 550°C mg.l-1 <2,0 

železo mg.l-1 <0,10 

mangan mg.l-1 0,132 

hliník mg.l-1 0,02 

nikl mg.l-1 0,097 

cín mg.l-1 <0,0010 
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3.7.5 Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

 
Rozbory byly provedeny v roce 2012. 

 

UKAZATEL PITNÁ VODA ŠLIKOVA ŠTOLA 

vápník [mg.l-1 ] 40-80  101,40  

mangan [mg.l-1 ] 0,050  0,132  

nikl [mg.l-1 ] 0,02  0,097  

 
Tab.11 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Šlikova štola 

 
Minimálně jsou překročeny mezní hodnoty pitné vody pro vápník a mangan. Dále        

je překročena nejvyšší mezní hodnota pro nikl. Úprava by tedy měla být zaměřena 

především na snížení koncentrace niklu.  

 

3.8     Kraslice-Rotava Komín 

 

3.8.1 Charakteristika oblasti 

 

Město Rotava leží v Karlovarském kraji v bývalém okrese Sokolov, rozložené       

na jižních svazích Krušných hor v příhraniční oblasti se SRN mezi Kraslicemi             

a Nejdkem. Jeho rozloha, vzhledem k počtu obyvatel, je poměrně velká a činí 11 

km2. Obytným střediskem je především Horní Rotava, která leží v nadmořské 

výšce 600 m.  [28] 

 

 3.8.2  Historie těžby 

 

Obec vznikla v polovině 19. století spojením několika historických sídel               

na jindřichovickém a kraslickém panství. V bývalé osadě Rhodaw ležící               

na stejnojmenném potoce (dnes Rotavském) byl již v r. 1552 provozován hamr     

na zpracování železa. Také se zde doloval čedič. Ze Rhodaw se později vyvinula 

sídelní jednotka Rotava, známá spíše jako dolní Rotava. Je tradičním 

průmyslovým srdcem Rotavy, na němž vždy závisel osud železářské obce.[29] 
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Rotava vznikla kolem dolů a hamrů na železnou rudu zmiňovaných od roku 1543. 

Území Rotavy bylo do r. 1628 majetkem rodiny Šliků a následně po dobu 250 let 

rodiny Nosticů. Spojení Rotavy s okolním světem bylo v počátcích obce velmi 

obtížné a těžko představitelné. Později však přes Rotavu vedla hlavní dálková 

cesta spojující Erfurt a Plavno s Prahou.  [29] 

 

3.8.3  Důlní vody 

 

Důlní vody z bývalého důlního díla Rotava vytekají do místní vodoteče. 

Tato důlní voda není problematická z hlediska kvality.  

Průtok důlních vod je  Q=586 570 m3.rok-1.  [22] 

 

 

Obr.13  a 14 Kraslice-Rotava Komín 
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3.8.4 Rozbor odebrané vody z lokality Kraslice-Rotava Komín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.12  Výsledky analýzy odebrané důlní vody-Rotava Komín 

 

Vzorek důlní vody byl odebrán 27. 10. 2011 v Kraslicích-Rotava Komín, následně 

byl vyhodnocen CENTRÁLNÍ LABORATOŘÍ, Aqualia infraestructuras inženýring 

s.r.o. 

 

 

 

UKAZATEL JEDNOTKY HODNOTA 

barva mgPt.l-1 <1,5 

zákal ZF 1,3 

vodivost Ms.m-1 20 

pH  6,10 

KNK 4,5 mmol.l-1 1,4 

ZNK 8,3 mmol.l-1 0,86 

absorbance  0,015 

CHSK Mn mg.l-1 0,5 

vápník a hořčík mmol.l-1 3,49 

vápník mg.l-1 80,96 

hořčík mg.l-1 35,73 

chloridy mg.l-1 20,0 

sírany mg.l-1 43,5 

fluoridy mg.l-1 0,20 

dusičnany mg.l-1 12,6 

amonné ionty mg.l-1 <0,05 

celkový dusík mg.l-1 5,1 

celkové 
fosforečnany 

mg.l-1 0,32 

celkový fosfor mg.l-1 0,10 

humnové látky mg.l-1 <1,0 

TOC mg.l-1 <1,00 

CHSK Cr mg.l-1 3 

BSK 5 mg.l-1 1 

RL 105°C mg.l-1 190 

RAS mg.l-1 140 

NL 105°C mg.l-1 2 

NL 550°C mg.l-1 <2 

železo mg.l-1 <0,10 

mangan mg.l-1 0,068 

hliník mg.l-1 <0,02 
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        3.8.5  Porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody 

 Rozbory byly provedeny v roce 2012.  
      

UKAZATEL PITNÁ VODA KRASLICE-ROTAVA 

pH 6,5-9,5 6,10 

vápník [mg.l-1 ] 40-80  80,96  

hořčík [mg.l-1 ] 20-30  35,75  

mangan [mg.l-1 ] 0,050  0,068  

 

Tab.13 Ukazatelé s nadlimitními hodnotami-Rotava Komín 
 

 

V tabulce 13 jsou zanedbatelně překročeny mezní hodnoty pro pitnou vodu           

u ukazatelů Ca, Mg a Mn. Naopak hodnota pH je nižší než mezní hodnota pro 

pitnou vodu. 
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4.  Možnosti využití těchto vod 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena především na vytipování lokalit vhodných 

k odběru důlních vod s ohledem na množství a kvalitu důlních vod pro potenciální 

využití jako vody pitné. 

 

Níže uvedená tabulka shrnuje limity pro pitnou vodu s naměřenými hodnotami, 

které byly překročeny na vytipovaných lokalitách důlních vod. 

Z tabulky byla vyloučena lokalita Kutná Hora. I přes tamní úpravnu důlních vod 

jsou bohužel i po úpravě tyto vody vysoce zatíženy především sírany. 

Další úprava je tedy navrhována pouze pro vápník, hořčík, sírany, železo, 

mangan, nikl, fluoridy, olovo nebo také hliník. 

 

 

Tab.14 Souhrn hodnot 
 

 

  JEDNOTKY PITNÁ 
VODA 

ZLATÉ 
HORY 

PŘÍBRAM TEPLICE ŠLIKOVA 
ŠTOLA 

ROTAVA 
KOMÍN 

Průtok   
[m

3
.rok

-1
] 

mg.l
-1

 
  

  3 589 
179 

517 190 488 350 1 835 395 586 570 

pH mg.l
-1

 6,5-9,5 
(MH) 

        6,1 

vápník mg.l
-1

 40-80 
(DH) 

108,22 129,06   101,4 80,96 

hořčík mg.l
-1

 20-30 
(DH) 

36,7 64,65     35,75 

sírany mg.l
-1

 250 
(MH) 

366 530,9       

železo mg.l
-1

 0,2  
(MH) 

0,35         

hliník mg.l
-1

 0,2  
(MH) 

    0,21     

mangan mg.l
-1

 0,05 
(MH) 

1,178     0,132 0,068 

fluoridy mg.l
-1

 1,5  
(NMH) 

    3,74     

olovo mg.l
-1

 0,01 
(NMH) 

  0,02       

nikl mg.l
-1

 0,02  
(NMH) 

      0,097   
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DH…doporučená hodnota 

MH…mezní hodnota 

NMH…nejvyšší mezní hodnota 

 

4.1 Možnosti úpravy-stručně 

 

 Úprava pH 

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 

č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je stanovena mezní hodnota pH v rozmezí 

6,5-9,5.  

Důlní vody mají většinou pH v kyselé a neutrální oblasti. 

Snižování pH: 

o pomocí CO2 

o přidáním některé kyseliny  

o smíchání s vodou s nízkým pH 

Zvyšování pH: 

o provzdušňování vody 

o použití Ca(OH)2 ve formě vápenného mléka  [30] 

 

 Snižování koncentrace železa 

Možností snížení obsahů železa je celá řada. Určení vhodné varianty je možné    

až po zhodnocení vstupních údajů-vstupní koncentrace (kompletní chemismus 

vody), požadovaná výstupní koncentrace, požadovaný výkon úpravny a případné 

specifické požadavky.  [13,31,32] 

 

Způsob odstraňování železa závisí na tom, v jaké formě jsou tyto prvky ve vodě 

přítomny. U důlních vod se nejčastěji používá kombinace oxidace vzdušným 

kyslíkem a srážení hydroxidem vápenatým ve formě suspenze-vápenného mléka 

s následnou sedimentací železitého kalu.  
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 Snižování koncentrace manganu 

Problematika snižování obsahu manganu ve vodách je obdobná jako u železa. 

Rozdíl je v tom, že pro oxidaci manganu je nutné použít silnější oxidační činidlo-

například manganistan draselný.  [13,31,32] 

 

 

 Snižování koncentrace síranů 

Snižování obsahu síranů ve vodě je technologicky možné řešit několika možnými 

způsoby, ne všechny jsou však ekonomicky i provozně použitelné. Mezi 

technologie, které přicházejí v úvahu, se řadí:  

- běžné srážení síranů z vod pomocí vápna,  

- srážení využívající účinků barnatých solí,  

- odstraňování síranů použitím vysokohlinitanových cementů,  

- srážení síranů v přítomnosti hlinitých a vápenatých iontů,  

- iontová výměna,  

- membránové procesy  [33] 

 

 Snižování koncentrace fluoridů 

Obsah fluoridů ve vodě je možné efektivně snížit technologií nanofiltrace. Tento 

postup představuje částečné změkčování bez potřeby použití 

chemikálií. Nanofiltrace se využívá při potřebě částečné nebo úplné redukce 

obsahu nežádoucích látek. Nanofiltrační zařízení pracují při tlaku nižším než 7 bar, 

což představuje nízkou energetickou náročnost provozu. Nanofiltrace                    

je membránová technologie, která je provozně a konstrukčně velmi podobná 

reverzní osmóze. Nanofiltrační membrána přednostně zachycuje divalentní ionty  

a větší molekuly. Z hlediska ostrosti filtrace se nanofiltrační zařízení řadí mezi 

reverzní osmózu a ultrafiltraci.  [34] 

 Snižování koncentrace vápníku a hořčíku (změkčování vody) 

Pro změkčování vody se používá většinou silně kyselý katex v sodíkové formě. 

Voda prochází kolonou naplněnou ionexem, kde se ionty Ca2+ a Mg2+ z roztoku 

vymění za ionty Na+. Regenerace ionexu se provádí solankou. Dříve se pro 

změkčování vody komerčně používaly zeolity. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionex
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solanka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeolit
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Principem chemického způsobu změkčování vody je převedení rozpustných 

sloučenin vápníku a hořčíku na nerozpustné sloučeniny CaCO3 a Mg(OH)2. Pro 

hodnocení podmínek tvorby nerozpustných sloučenin srážením iontů sloučenin 

rozpustných se vychází ze součinu rozpustnosti-konstanty, rovnající se násobku 

koncentrace iontů tvořících nerozpustnou sloučeninu.  [34] 
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5.  Závěr 

 

Bylo vybráno celkem šest lokalit po těžbě rud vhodných pro odběr důlních vod. 

Tyto by v případě sucha mohly být zdrojem pitné vody. 

Byly zde dostatečné průtoky, přijatelná kvalita případně fungující ÚDV, na jejíž 

technologii by bylo možné navázat. 

Největší průtok důlních vod je v lokalitách Zlaté Hory (Q = 3 589 179 m3∙rok-1 )      

a Kraslice-Šlikova štola (Q = 1 835 395 m3∙ rok-1 ).  

Ve Zlatých Horách je důlní voda upravována na stávající úpravně důlních vod.    

Po úpravě jsou mírně překročeny mezní hodnoty některých ukazatelů pro pitné 

vody, konkrétně vápník, hořčík, sírany, železo a mangan.  

V důlních vodách lokality Kraslice-Šlikova štola jsou v porovnání s požadavky 

legislativy na pitnou vodu nadlimitní koncentrace vápníku a manganu. Je zde také 

překročena nejvyšší mezní hodnota pro nikl. 

V lokalitách Příbram-Dědičná štola, Teplice-Vrchoslav a Kraslice-Rotava Komín  

se průtoky pohybují kolem hodnoty 500 000 m3 ∙rok-1. 

Důlní vody lokality Příbram-Dědičná štola mají překročenou mezní hodnotu síranů, 

a také nejvyšší mezní hodnotu olova o 0,01 mg.l-1. V případě Ca a Mg se jedná 

jen o mírné překročení doporučené hodnoty. 

Teplice-Vrchoslav je lokalita, ve kterém jsme zjistili mírné překročení mezní 

hodnoty koncentrace hliníku. V porovnání s požadavky na pitnou vodu je zde také 

překročena nejvyšší mezní hodnota pro fluoridy-o více než 2 mg.l-1. 

Důlní vody lokality Kraslice-Rotava Komín nesplňují pH tak, jak je stanoveno 

legislativním požadavkem na pitnou vodu. Koncentrace vápníků, hořčíku                

a manganu jsou překročeny minimálně. 

V Kutné Hoře je sice úpravna důlních vod, ovšem i po úpravě jsou tyto vody 

vysoce zatíženy především sírany. 

Kvalita důlních vod je natolik dobrá, že je otázkou, zda je nutné je upravovat. Lze 

uvažovat o smíchání důlní vody a pitné vody v takovém poměru, že budou splněny 

požadavky na kvalitu pitné vody. 

Navazující diplomová práce bude zaměřena na jednu vybranou lokalitu                 

a na úpravu této důlní vody na požadovanou kvalitu. 
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