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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím důlní vody jako alternativního zdroje vody pitné. 

Práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou popsány vlivy těţby nerostných surovin na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, druhá část je věnována vzniku a klasifikaci důlních vod. 

Třetí část je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán 

technologický proces pouţitý pro úpravu důlní vody na vodu pitnou a v praktické části je 

experimentálně ověřena moţnost vyuţití tohoto technologického postupu pro danou úpravu 

důlní vody. 

Klíčová slova: důlní voda, úprava důlní vody, pitná voda, iontová výměna. 

Annotation 

This thesis deals with the use of mine drainage as an alternative source of drinking 

water. The work is split into three parts, the first part describes the effects of mining on the 

individual parts of the environment, and the second part describes the creation and 

classification of mine drainage. The third part is divided into theoretical and practical part. 

The theoretical part describes the technological process used for treatment of mine drainage 

into drinking water, and the practical part experimentally verifies the possibility of using this 

technological process for the treatment of mine water. 

Keywords: mine drainage, treatment of mine drainage, drinking water, ion exchange. 
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1. Úvod 

Nedílnou součástí České republiky je těţba nerostných surovin, která má za následek 

vznik důlních vod. Tyto vody jdou v současné době zpravidla z důlních objektů čerpány a 

buď řízeně vypouštěny, nebo následně upraveny a bez jakéhokoliv dalšího vyuţití 

vypouštěny do recipientů. Pomocí vhodných technologických postupů lze tuto jinak 

nevyuţitou vodu pouţít jako alternativní zdroj pro výrobu vody pitné. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována těţbě 

nerostných surovin v České republice a jejímu vlivu na ţivotní prostředí. Druhá část se 

zabývá problematikou důlních a to především kyselých důlních vod, jejich sloţením a 

moţností jejich úpravy. Třetí část diplomové práce je tvořena části teoretickou a částí 

praktickou, ve kterých je řešena úprava důlní vody z ÚDV Svatava na vodu pitnou. 

Teoretická část se zabývá definicí pojmu pitná voda a poţadavky na pitnou vodu, 

které jsou shrnuty ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 

a rozsah kontroly pitné vody. Dále jsou v této části teoreticky popsány jednotlivé 

technologické procesy nutné k úpravě důlní vody na vodu pitnou. Mezi tyto procesy patří 

neutralizace, sedimentace s následným zpracováním kalu, mikrofiltrace a iontová výměna. 

Praktická část je věnována odběru vzorku důlní vody z výstupu z úpravny důlních 

vod, provedení jejího vstupního rozboru, a následné úpravy na poţadavky na vodu pitnou 

za pomoci výše zmíněných technologických procesů, přičemţ pro neutralizaci byl pouţit 

10% roztok hydroxidu vápenatého, pro iontovou výměnu byl pouţit silně kyselý katex a 

slabě bazický anex. Závěr praktické části je věnován odstranění ţivých organismů 

z upravené důlní vody pomocí desinfekčního činidla TwinOxide, následnému rozboru 

upravené vody a zhodnocení její kvality porovnáním naměřených hodnot daných ukazatelů 

s limity uvedenými v příslušné vyhlášce. 

Cílem diplomové práce je v prvních dvou částech popsat vznik a problematiku 

důlních vod v České republice. V třetí části diplomové práce je cílem pomocí zmíněných 

technologických postupů připravit z kyselé důlní vody vodu pitnou a na základě rozboru 

sloţení této vody zhodnotit vhodnost pouţitého technologického postupu. 
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2. Těţba nerostných surovin v ČR 

Nerostné suroviny patří do skupiny neobnovitelných přírodních zdrojů. V České 

republice jsou loţiska nerostných surovin různorodá, ale pro potřeby hospodářství 

nedostatečná nebo málo kvalitní. Některé nerostné suroviny jsou rozptýleny do malých 

loţisek a musí se nákladně a náročně těţit, coţ sniţuje efektivitu jejich vyuţití.[2] 

Nerostné suroviny lze rozdělit na loţiska rud a neţelezných kovů, nerudné suroviny a 

energetické suroviny. Česká republika je nejlépe vybavená nerudnými surovinami, které se 

pouţívají především ve stavebnictví, ve sklářství a v keramickém průmyslu. Mezi nerudné 

suroviny patří: 

 kaolin - těţí se na Karlovarsku, na Plzeňsku a u Podbořan; 

 sklářský písek - těţí se v severních a severovýchodních Čechách a na Chebsku; 

 vápenec - těţí se téměř rovnoměrně po celé České republice; 

 stavební kámen (především ţula) - těţí se v Českomoravské vrchovině, na 

Karlovarsku, v Posázaví, na Liberecku atd.; 

 štěrky a písky - těţí se v údolních nivách a na terasách velkých řek, nebo z lomů 

např. v Českém ráji.[2] 

Druhým typem surovin těţených v ČR „ve velkém“ jsou energetické 

suroviny. Mezi energetické suroviny patří: 

 černé uhlí - největší zásoby jsou v Ostravsko - karvinské pánvi (Karviná - 

Havířov); 

 hnědé uhlí - největší loţiska jsou v Podkrušnohoří v Severočeské hnědouhelné 

pánvi, menší v Sokolovské pánvi; 

 uran - značné zásoby jsou na Příbramsku, Tachovsku, Českolipsku a na 

Českomoravské vrchovině; 

 ropa a zemní plyn - těţí se v malém mnoţství u Hodonína.[2] 
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Obrázek 2.1 Poddolované území a důlní díla. Zdroj:[1] 

V současné době je mnoho loţisek nerostných surovin v ČR vytěţeno a potřebné 

suroviny jsou dováţeny ze zahraničí. 

2.1. Dopady těţby na ţivotní prostředí 

Těţba a zpracování nerostných surovin jsou činnosti, které významným způsobem 

ovlivňují ţivotní prostředí a nepřímo člověka. Kaţdá důlní činnost, ať uţ realizovaná 

v minulosti jednoduchými metodami a nástroji nebo sloţitými dobývacími technologiemi 

v současnosti měla nebo má své dopady na ţivotní prostředí. Jsou to nejen v krajině 

neviditelné projevy – hlušinové odvaly, opuštěné jámové lomy, propady povrchu ale 

především dopady na hydrosféru. Těţba ovlivňuje rovněţ ovzduší a klima v dotčených 

oblastech – dopravou materiálů, úpravárenskými činnostmi a podobně. Nezanedbatelné jsou 

vlivy na hlukovou situaci širšího okolí těţebních jam a úpravárenských provozů. Významné 

jsou i vlivy na faunu a flóru a na rozmanitost přírodních společenstev v dotčených oblastech. 

Vliv těţební činnosti lze rovněţ zaznamenat na kvalitě a kontaminaci půd nejen kolem 

prašných provozů, ale třeba i kolem přepravních tras.[3] 
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Rozsah dopadu na ţivotní prostředí se liší v závislosti na způsobu těţby suroviny 

(různé způsoby těţby mají různý vliv). Těţba nerostných surovin se v ČR provádí v 

hlubinných dolech nebo v dolech povrchových (lomech). [1] 

2.1.1. Vlivy na krajinu 

Nejzřetelněji se hornická činnost projevuje jejími vlivy na krajinu. Mezi tyto vlivy 

patří nové kuţelovité tvary hlušinových odvalů nebo naopak vodorovné horizonty výsypek na 

úbočí kopců. Mezi další neţádoucí vlivy patří negativní reliéf tvořený vytěţenými jámovými 

lomy případně propady, které jsou způsobeny dobýváním těsně pod povrchem nebo 

vyústěním jam a větracích komínů na povrch. U hloubkového dobývání dochází ke vzniku 

depresních kotlin, které sice nejsou morfologický zřetelné, ale mají velký vliv na následné 

budování technické infrastruktury v daném území.[3] 

Výše zmíněné negativní vlivy na krajinu nebývají ve většině případů odstraňovány, 

ale bývají eliminovány vhodným začleněním nově vzniklého povrchu do okolního 

ekosystému.[3] 

2.1.2. Vlivy na ovzduší 

Na ovzduší má negativní vliv především zvýšená prašnost způsobená vlastní těţbou. 

Prašnost není spojena pouze s nakládáním s rudninou v areálech dolů, ale také s přepravou 

rudních a hlušinových hmot. Na prašnosti se také podílí suché pláţe odkališť, které způsobují 

kontaminaci jak pevnými horninovými částicemi, tak chemickými látkami, které jsou 

v úpravárenském procesu pouţívány. Do ovzduší se tak dostávají převáţně těţené těţké 

kovy.[3] 

Po útlumu těţebních činností a následných rekultivacích a revitalizacích jsou tyto 

negativní vlivy zpravidla eliminovány.[3] 

Obrázek 2.2 Odval Zdroj: [5] Obrázek 2.2 Odval. Zdroj: [5] 
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2.1.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Hluk je způsobován provozem dolů a úpraven. Tento problém je však pouze 

dočasný a zaniká s ukončením provozní činnosti. Míra hlukové zátěţe je dána pouţitou 

technologií, rozsahem těţebních aktivit na lokalitě případně jejich koncentrací. 

Problematika zvýšené hlukové zátěţe se nemusí dotýkat pouze oblastí důlních areálů 

s těţkým provozem ale také oblastní, kde jsou trvale provozovány odlehlé větrací šachty a 

komíny.[3] 

2.1.4. Vlivy na půdu 

Negativní dopad hornické činnosti na půdu se projevuje především záborem 

zemědělské a lesní půdy pro zpřístupnění loţisek a zajištění provozu těţebních areálů. 

Dalším negativním vlivem, který je vlivem trvalého charakteru, je kontaminace 

způsobena v důsledku manipulace s rudou, úpravou rudy a to jak v provozních areálech, 

tak i mimo ně. Je to způsobeno jak prašností a spadem prachových částic obsahujících 

těţké kovy, tak vlastní provozní činností a také jako důsledek technologických havárií a 

nekázní, kdy se do půdy dostáván nejen manipulovaná hornina ale také další chemikálie a 

provozní látky včetně pohonných hmot nebo olejů.[3] 

Oblasti půd, které byly kontaminovány vlivem provozních činností nebo 

v důsledku mimořádných událostí lze odstranit pomocí dekontaminačních a degradačních 

technologií. Mezi dekontaminační technologie patří např.: spalování ve spalovně 

nebezpečných odpadů, biodegradace na biodegradační ploše, termická desorpce, 

solidifikace/stabilizace, chemická oxidace atd.[3][4] 

2.1.5. Vlivy na faunu a flóru 

Hornictví se negativně projevuje na fauně a flóře jak přímo tzn. záborem půdy a 

tím pádem zničení původních ekosystémů, tak nepřímo tzn. změnou reţimu podzemních 

vod, zvýšenou prašností nebo pohybem techniky a člověka v daném území.[3] 

Vlivem hornictví jsou tedy staré ekosystémy nahrazovány novými, které vznikají 

po ukončení těţby. Tyto nové ekosystémy nemusí být jen nepřirozené, s projevy jako 

zavlečení druhů a společenstev pro původní oblast netypických, ale mohou být i vhodným 

prostředím pro vznik nových společenstev, cenných z pohledu ochrany přírody.[3] 
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2.1.6. Vlivy na podzemní a povrchové vody 

Obecně nejzranitelnější sloţkou, kterou hornická činnost negativně ovlivňuje je 

voda. Jelikoţ je voda nedílnou součástí horninového prostředí, je v důsledku dobývacích 

prací kontaminována a souběţně s otvírkou podzemí dochází ke změně 

hydrogeologického reţimu podzemních vod. Kromě změny hydrologického reţimu 

podzemních vod dochází také ke kontaminaci vod důlních, podzemních a povrchových. 

Kontaminace těchto vod je způsobena průsaky z hlušinových a rudních odvalů a 

z odkališť. Tyto průsakové vody obsahují různé kovy a chemicko-technologické činidla 

v závislosti na konkrétní aplikované technologii na dané lokalitě.[3] 

K eliminaci negativních vlivů těţby na podzemní a povrchové vody je třeba 

náročných jímacích a dekontaminačních, technických a technologických opatření a 

dlouhou dobu jejich provozu. Metody dekontaminace podzemních vod můţeme rozdělit 

do dvou hlavních skupin in-situ a ex-situ. Mezi metody ex-situ patří např. chemická 

oxidace, sráţeni, koagulace, flotace, výměna iontů, adsorpce, stripování atd., k metodám 

in-situ lze zařadit hydraulické a pneumatické štěpení, torpedaci, radiolytický rozklad a 

tepelné ošetření.[3][7] 
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3. Důlní vody 

Důlní vody jsou, dle zákona 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, 

definovány jako všechny vody podzemní, povrchové a sráţkové, které vnikly do 

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

průsakem nebo gravitaci z nadloţí, podloţí nebo boku nebo prostým vtékáním sráţkové 

vody, a to aţ do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními 

vodami.[5] 

3.1. Zdroje důlních vod 

Zdroje DV lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 přírodní zdroje – do této skupiny patři jak vody loţiskové, tak vody 

mimoloţiskové; 

 antropogenní zdroje – sem patří vody technologické a provozní.[8] 

Loţiskové vody 

Jedná se o podzemní vody loţisek nerostných surovin, které jsou akumulovány 

přímo v loţiskové výplni nebo v bočních nadloţních či podloţních horninách. Tyto vody 

tvoří systémy s volnou nebo napjatou hladinou. Loţiskové vody (dále jen LV) lze dále 

rozdělit na LV ovlivněné důlní činností a LV neovlivněné důlní činností.[8] 

Mimoloţiskové vody 

Jedná se o vody přírodních zvodní v horninách a přírodní vody infiltrující se do 

důlních děl z povrchu (patří sem vody sráţkové, vody z nádrţí a povrchových toků).[8] 

Provozní a technologické vody 

Jedná se o vody, které jsou do důlního prostředí svedeny uměle např. potrubím. 

Mezi tyto vody patři vody pitné, vody protipoţární a protiprašné ochrany, uţitkové a 

technologické vody nejčastěji pouţívané pro vrtání s vodním výplachem nebo pro 

hydraulické mechanismy.[8] 

Stařinové vody  

Jedná se o zvláštní druh DV. Stařinové vody jsou obvykle směsí vod loţiskových, 

mimoloţiskových a provozních. Tyto vody protékají nebo jsou akumulovány ve starých 

důlních prostorech, ve vydobytých kavernách, v závalech porubů apod. U uzavřených 
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dolů, nebo u provozně uzavřených částí je podíl provozní vody zanedbatelný.[8] 

3.2. Sloţení důlních vod 

Důlní vody obsahují mnoho rozpuštěných sloţek a tyto sloţky jsou u různých druhů 

DV rozdílné. Některé DV mohou obsahovat dusíkaté sloţky (NO2
-
, NO3

-
, NH3) 

z pouţívání výbušnin při odstřelech a z kyanidových výluhů pouţívaných např. k extrakci 

zlata. Sloţení důlních vod tedy závisí na druhu těţené suroviny, na chemikáliích 

pouţitých k jejímu zpracování, případně k její hydrometalurgické extrakci a na 

hydrogeologických poměrech (chemickým sloţením hornin) v konkrétní lokalitě těţby, 

kterými důlní vody do důlních prostor pronikají. Mezi nejčastěji a nejvíce zastoupené 

ionty v důlních vodách (bez ohledu na způsob chemického zpracování a 

hydrometalurgické extrakce) patří např. kationty: Al
3+

, Si
4+

, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
; a 

anionty: Cl
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3

-
.[9][11] 

Podle sloţení lze důlní vody obecně rozdělit do následujících skupin: 

 mineralizované důlní vody; 

 důlní vody znečištěné anorganickou suspenzí; 

 důlní vody znečištěné organickými látkami a bakteriemi; 

 důlní vody znečištěné speciálními toxickými látkami; 

 kyselé důlní vody; 

 alkalické důlní vody.[12][13] 

Nejrozšířenějším z těchto typů důlních vod jsou DV kyselé označované zkratkou 

AMD (z angličtiny acid mine drainage).[13] 

3.3. Kyselé důlní vody (AMD) 

Jedná se o důlní vody charakteristické nízkou hodnotou pH. Kyselost těchto vod je 

způsobená oxidací sulfidických minerálů např. pyritu, proces oxidace lze vidět v níţe 

uvedené rovnici (1).[9][14] 

     ( )      ( )      ( )     
  (  )      

        (1) 

Dalším typickým znakem důlních vod je kromě nízké hodnoty pH také vysoká 

koncentrace síranů (>1000 mg.l
-1

), ţeleza a hliníku (>100 mg.l
-1

), manganu, chromu, 
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niklu, zinku a olova (>10 mg.l
-1

). 

Při nakládání s kyselými důlními vodami musíme brát v úvahu, ţe díky jejich 

sloţení a nízké hodnotě můţou být značným rizikem pro ţivotní prostředí viz tab. č. 3.1. 

Při jejich nevhodném nakládání můţe dojít ke kontaminaci vod podzemních a 

povrchových, ke kontaminaci sedimentů v tocích, půdy a také můţe dojít k narušení 

ekosystému ţivočichů ţijících přímo ve vodě nebo v jejím blízkém okolí.  

Tabulka 3.1 Charakteristiky důlních vod a jejich dopad na ţivotní prostředí. Zdroj:[9] 

Vlastnost 
Chemické 

prvky 

Koncentrační rozsah v 

roztoku 

Dopad na ţivotní 

prostředí 

Kyselost H
+
 pH<4,5 

degradace a úmrtí 

ţivočichů a rostlin; úbytek 

hydrogenuhličitanu 

Ionty a 

sloučeniny 

ţeleza 

Fe
3+

, Fe
2+

 

100 aţ 1000 mg.l
-1

 

změna barvy vody a 

zvýšení zákalu vody vlivem 

tvorby solí ţeleza; sníţení 

průniku světla do vodního 

sloupce, 
Fe(OH)3(s) 

Rozpuštěné 

těţké kovy 

Cu, Pb, Zn, 

Cd, Co, Ni, 

Hg, As, Sb 

0,01 aţ 1000 mg.l
-1

 

úmrtí a degradace 

ţivočichů a rostlin; 

bioakumulace; 

kontaminace půdy a 

sedimentů 

Všechny 

rozpuštěné 

látky 

Ca, Mg, K, 

Na, Fe, Al, Si, 

Mn, sírany 

100 aţ 10000 mg.l
-1

 

tvorba inkrustů; tvorba solí 

daných rozpuštěných látek, 

kontaminace půdy a 

sedimentů 

 Před jakýmkoliv vyuţitím důlních vod je tedy nutné tyto vody vhodně upravit. Pro 

úpravu AMD se v dnešní době vyuţívají různé sofistikované metody jako například 

odpařování, neutralizace, vyuţití mokřadů, ředění přírodními vodami, osmóza, 

elektrodialýza, iontová výměna, elektrolýza, biosorpce, vyuţití bioreaktorů 

(provzdušňovaných i neprovzdušňovaných), pískové filtry, reaktory obsahující vápenec 

nebo mramorový filtr atd. Tyto metody jsou navzájem kombinovány a navrhovány tak, 

aby zvyšovaly hodnotu pH, sniţovaly obsah rozpuštěných kovů a síranů, aby vytvářely 

oxidační nebo redukční podmínky v DV a aby separovaly kal vzniklý během předchozích 

stupňů úpravy.[9] 
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Všechny výše zmíněné metody úpravy důlních vod lze rozdělit do dvou skupin: 

 aktivní způsob úpravy DV – do této skupiny patří metody, kde je např. 

potřeba pravidelně dávkovat určité chemické činidlo, monitorovat a udrţovat 

průběh procesu a k vykonání úpravy jsou potřebné různé mechanické 

zařízení například pro rozmíchání chemického činidla. Do těchto metod patří 

například neutralizace; 

 pasivní způsob úpravy DV – mezi tyto metody patři např. vyuţití mokřadů, 

bioreaktory, průtok vody přes vápenec, kde dochází k chemickým a 

biologickým procesům, které mají za důsledek sníţení obsahu rozpuštěných 

kovů a zvýšení pH DV.[9] 
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4. Důlní voda - alternativní zdroj vody pitné 

V současné době jsou v České republice důlní vody z důlních děl převáţně čerpány 

do akumulačních nádrţí, odkud jsou dále čerpány na úpravny důlních vod, kde jsou 

upravovány, tak aby splňovaly podmínky příslušného vodohospodářského úřadu pro 

vypouštění důlních vod do vod podzemních a povrchových. DV však nemusí být pouze 

vypouštěny, ale lze je vyuţít jako alternativní zdroj pitné vody. 

Pro úpravu DV na vodu pitnou lze vyuţít běţně pouţívané technologické postupy 

jako např. neutralizaci (pro dosaţení poţadované hodnoty pH a pro vysráţení kovů 

rozpuštěných v DV), sedimentaci (pro odstranění suspendovaných látek), filtraci (pro 

odstranění všech zbylých nerozpuštěných látek), iontovou výměnu (pro odstranění síranů a 

jiných disociovaných látek obsaţených ve vodě) a hygienické zabezpečení (pro splnění 

mikrobiologických limitů). 

Během úpravy iontovou výměnou dochází ke tvorbě téměř demineralizované vody, 

jeţ není vhodná pro pitné účely, neboť můţe způsobovat vyplavování důleţitých minerálů 

z těla konzumenta. Takovou vodu je třeba obohatit o nové minerální látky a to buď 

naředěním s jinou nedemineralizovanou vodou, nebo dávkováním určitých chemických 

látek.[20] 

4.1. Pitná voda  

Pitná voda je veškerá voda v původním nebo upraveném stavu, která je určena k pití, 

vaření, přípravě jídel a nápojů, voda pouţívaná v potravinářství a voda určená k péči o tělo, 

k čištění předmětům, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským 

tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a 

způsob jejího dodávání.[10] 

Poţadovaná jakost pitné vody je daná vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a 

četnost kontroly pitné vody. Hygienické poţadavky na zdravotní nezávadnost a jakost 

pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Hygienické limity jsou stanoveny 

jako nejvyšší mezní hodnoty (NMH), mezní hodnoty (MH) a doporučené hodnoty 

(DH).[10] 
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Nejvyšší mezní hodnoty – hodnota ukazatele pitné vody, jejíţ překročení znamená 

vyloučení pouţití vody jako vody pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví 

jinak.[10] 

Mezní hodnoty – hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejíţ 

překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno 

jinak, jde o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.[10] 

Doporučená hodnota – nezávazná hodnota ukazatele, která stanovuje minimální 

ţádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace této 

látky.[10] 

Mezi obecné mikrobiologické ukazatele jakosti pitné vody patří: psychrofilní 

bakterie, které vystihují celkové bakteriální znečištění vody, a mezofilní bakterie, které 

indikují znečištění vody mikroflórou teplokrevných organismů. V poţadavcích na jakost 

pitné vody jsou dále uvedeny koliformní bakterie, Escherichia coly, enterokoky, 

Pseudomonas aeruginosa, a Clostridium perfringens.[10] 

K biologickým ukazatelům jakosti pitné vody patří mikroskopický obraz různých 

organismů, např. řasy, prvoci, vířníci, červi atd.[15] 

Fyzikální a chemické ukazatele lze dále rozdělit do následujících skupin: 

 zdravotně významné anorganické ukazatele – antimon, arsen, beryllium, 

bromičnany, dusičnany, dusitany, fluoridy, chloritany, chrom, kadmium, 

kyanidy, měď, nikl, olovo, rtuť, selen a stříbro; 

 zdravotně významné organické ukazatele – 1, 2-dichlorethan, benzen, 

benzo[α]pyren, 1-chlor-2, 3-epoxypropan, chlorethen, microcystin-LR, 

pesticidy, PAU (PAH), tetrachlorethen, THM, trichlorethen a trichlormethan; 

 ukazatele, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí – vápník a hořčík; 

 ukazatele, jejichž přítomnost ve zvýšeném množství může negativně ovlivnit 

jakost pitné vody – amonné ionty, barva, bor, hliník, hořčík, volný aktivní 

chlor, chloridy, konduktivita, mangan, ozon, pach, pH, sírany, sodík, zákal a 

ţelezo.[10] 

Při sledování jakosti pitné vody se provádí dva typy rozborů, ve kterých se stanovují 

výše uvedené ukazatele. První rozbor je krácený a druhý úplný. Krácený rozbor je tvořen 
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minimálně 23 ukazateli a jeho úkolem je podávat pravidelné informace o kvalitě vody. 

Předmětem úplného rozboru jsou všechny ukazatele dané vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Tabulka 4.1 Přehled ukazatelů kráceného rozboru pitné vody. Zdroj:[15] 

Ukazatele Značka 
Limit dle 

252/2004 Sb. 
Jednotka Typ limitu 

C
h

em
ic

k
é 

u
k

a
za

te
le

 

amonné ionty NH4
+
 0,5 mg.l

-1
 MH 

barva   20 mg.l
-1

 Pt MH 

dusičnany NO3
-
 50 mg.l

-1
 NMH 

hliník Al 0,2 mg.l
-1

 MH 

volný aktivní chlor   0,3 mg.l
-1

 MH 

chemická spotřeba kyslíku 

(manganistanem) 
CHSKMn 3 mg.l

-1
 MH 

celkový organický uhlík TOC 5 mg.l
-1

 MH 

chuť   
přijatelná pro 

odběratele 
  MH 

konduktivita k 125 mS/m MH 

mangan Mn 0,05 mg.l
-1

   

pach   
přijatelný pro 

obyvatele 
  MH 

pH pH 6,5 - 9,5   MH 

sírany SO4
2-

 250 mg.l
-1

 MH 

zákal   5 ZF (t,n) MH 

ţelezo Fe 0,2 mg.l
-1

 MH 

M
ik

ro
b

io
lo

g
ic

k
é 

a
 b

io
lo

g
ic

k
é 

u
k

a
za

te
le

 

Escherichia coli   0 KTJ/100ml NMH 

koliformní bakterie   0 KTJ/100ml MH 

Clostridium pefringens   0 KTJ/100ml MH 

počty kolonií při 22°C   200 KTJ/ml MH 

počty kolonií při 36°C   20 KTJ/ml MH 

Pseudomonas aeruginosa   0 KTJ/250ml NMH 

mikroskopický obraz (abioseton)   10 % MH 

mikroskopický obraz (počet 

organismů) 
  50 jedinci/ml MH 

mikroskopický obraz (ţivé 

organismy) 
  0 jedinci/ml MH 
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Přijatelnost pachu a chuti se provádí na základě ČSN EN 1622 Jakost vod, podle 

které se stanoví prahové čísla pachu (TON) a prahové čísla chuti (TFN). Za přijatelné se 

povaţují stupně chuti a pachu 1a 2.[15] 

4.2.  Neutralizace 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující procesy probíhající ve vodách je pH, 

které je definováno jako záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů (1). 

       ( (   
 )   (1) 

pH můţe nabývat hodnot od 0 do 14, přičemţ je toto rozmezí rozdělováno do 

následujících třech oblastí: 

 kyselá oblast – rozmezí pH je od 0 do 7; 

 neutrální oblast – pH = 7; 

 zásaditá oblast – rozmezí pH je od 7 do 14.[21] 

Většina důlních vod má kyselý charakter, a proto se při jejich vyuţití pro výrobu 

pitné vody musí v první řadě neutralizovat, tak aby splňovaly poţadavek daný vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb., a to aby hodnota pH byla v rozmezí od 6,5 do 

9,5. 

Neutralizace kyselých vod se dá provádět řadou metod, které lze rozdělit na metody 

aktivní a pasivní (viz kapitola 3.3). Mezi aktivní metody patří neutralizace přídavkem 

neutralizačního činidla a mezi pasivní patří prolévání kyselé vody přes materiál 

s neutralizačními vlastnostmi (např. dolomit). 

4.2.1. Neutralizace kyselých vod přídavkem neutralizačního činidla 

Neutralizační reakci, která probíhá po nadávkování neutralizačního činidla, leze 

obecně vyjádřit následující rovnicí (2).[22] 

                (2) 

kde HX je kyselina a BOH je voda. Produktem neutralizace je tedy voda a sůl. 

Podstatou procesu je fakt, ţe ionty H
+
 a OH

-
 se ve vodném roztoku navzájem ovlivňují (3) 

a platí pro ně: 



Roman Mazur – Moţnosti úpravy a vyuţití důlních vod na ÚDV Svatava, Sokolov 

2013   15 

 (  )   (   )       
     (3) 

Kv je iontový součin vody, který nabývá hodnoty 10
-14

 a z toho také vyplývá jiţ 

zmíněný rozsah hodnot pH 0 aţ 14. Aby byla neutralizace úplná, musí být poměr molů 

iontu H
+
 a OH

-
 v roztoku totoţný.[22] 

Pro neutralizaci kyselých vod se v dnešní době nejčastěji pouţívá NaOH nebo 

Ca(OH)2, jehoţ rozpustnost je pouze 1 g.l
-1

, proto se častěji pouţívá jeho suspenze zvaná 

vápenné mléko.[22] 

4.2.2. Neutralizace kyselých vod vápencem a dolomitem 

Při tomto způsobu neutralizace se upravovaná voda obvykle nechává protékat přes 

vrstvu sypaného materiálu s neutralizačními účinky. Jako materiál se zpravidla volí různé 

druhy přírodních uhličitanů jako např. vápenec CaCO3, magnezit MgCO3, dolomit 

CaCO3.MgCO3 a pálený dolomit CaCO3.MgO. Neutralizace kyselé vody vápencem 

probíhá podle níţe uvedené rovnice (4), obdobně probíhají reakce i při pouţití magnezitu, 

dolomitu a páleného dolomitu.[22] 

        
                (4) 

Neutralizace vápencem se často pouţívá v kombinaci s neutralizací přídavkem 

neutralizačního činidla a to tehdy jedná-li se o vodu velice kyselou. V první fázi se pouţije 

práškový vápence, neboť jeho pořizovací cena je podstatně niţší neţ u jiných činidel, a 

poté se v druhé fází upraví pH na poţadovanou hodnotu řízeným dávkováním NaOH nebo 

Ca(OH)2.[22] 

4.3. Sedimentace 

Sedimentace neboli usazování patří mezi běţně pouţívané procesy během výroby 

pitné vody. Sedimentace je proces separace tuhých částic z kapaliny, vyvolaný gravitačním 

zrychlením. 

Obecně lze síly působící při sedimentaci na částici v suspenzi popsat následující 

rovnicí (5). 

             (5) 
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kde Fg ji tíhová síla působící na částici, Fvz je síla vztlaku působící na částici a Fr je 

síla odporu prostředí. Velikost odporové síly prostředí záleţí na hustotě částic 

v suspenzi.[17] 

Podle hustoty částic v suspenzi lze sedimentaci rozdělit do dvou následujících 

skupin: 

 prostá sedimentace – nastává při nízkých koncentracích, jednotlivé částice se 

chovají jako izolované a jejich chování není ovlivněno okolím; 

 rušená sedimentace – nastává při vyšších koncentracích (cca nad 0,5% obj.), 

částice jsou ovlivňovány viskozitou prostředí.[17] 

Podle povahy lze sedimentující suspenze rozdělit do dvou skupin: 

 zrnité suspenze – částice zachovávají po celou dobu sedimentace svůj 

individuální charakter a proto nemění svou usazovací rychlost; 

 flokulující suspenze – během sedimentaci dochází ke sráţkám částic a 

k jejich následné agregaci a změně usazovací rychlosti.[17] 

Z rovnice (5) byla vhodnými úpravami odvozena Stokesova rovnice (6) usazovací 

rychlosti, která platí pro hodnotu Reynoldsova kritéria Re < 1. Usazovací rychlost je 

důleţitým parametr pro navrhování usazovacích nádrţí.[17] 

  
  (     ) 

   
   (6) 

kde u je usazovací rychlost, d je průměr kulovité částice,    je hustota částice,    je 

hustota kapaliny, g je gravitační zrychlení a η dynamická viskozita.[17] 

V praxi sedimentace probíhá v usazovacích nádrţích, které lze rozdělit na neprůtočné 

a průtočné usazovací nádrţe. V neprůtočných usazovacích nádrţích musí v jednom 

pracovním cyklu dojít k plnění nádrţe, vlastní separaci působením gravitace, oddělením 

kapalné fáze případně i vyklizení vzniklého kalu. U průtočných sedimentačních nádrţí je 

během pracovního procesu kontinuálně odváděna jak upravená voda, tak vzniklý kal. 

Průtočné usazovací nádrţe jsou praxi běţnější, mezi základní typy těchto nádrţí patří: 

 pravoúhlé usazovací nádrţe s horizontálním průtokem; 

 kruhové usazovací nádrţe s horizontálním průtokem; 

 usazovací nádrţe s vertikálním průtokem; 



Roman Mazur – Moţnosti úpravy a vyuţití důlních vod na ÚDV Svatava, Sokolov 

2013   17 

 lamelové usazovací nádrţe.[17] 

Usazování lze také zefektivnit pouţitím flokulantů. Flokulační činidla slouţí 

k destabilizaci suspenze a k tvorbě můstků, které zachycují částice do trojrozměrných 

vloček. Takto vzniklé vločky jsou lépe separovatelné neţli samotné částice. 

Po ukončení procesu sedimentace na jedné straně vzniká voda téměř zbavená 

suspendovaných látek a na straně druhé zůstává kal, se kterým je třeba patřičně naloţit. 

4.3.1. Zahušťování kalů 

Zahušťování je technologický proces slouţící k zvýšení podílu tuhých částic v kalu. 

Zahušťováním lze tento podíl zvýšit aţ 3x. Způsoby zahušťování lze rozdělit na gravitační 

a mechanické.[23] 

U gravitačního zahušťování je vyuţíváno, stejně jako u sedimentace, rozdílu ve 

specifické hmotnosti mezi vodou a částečkou kalu. Obecně lze gravitační zahušťování 

rozdělit na dva způsoby: 

 zahušťování v procesu; 

 zahušťování oddělené.[23] 

K zahušťování částečně dochází v kalovém prostoru usazovacích nádrţí nebo se pro 

tento proces budují přímo nádrţe zahušťovací. Podle provozního hlediska lze rozdělit 

zahušťovací nádrţe na dekantační (neprůtočné) nebo průtočné.[24] 

K mechanickému zahušťování lze zařadit např. zahušťování flotací, zahušťování 

pomocí odstředivky nebo sítopásových lisů.[23] 

4.3.2. Odvodňování kalů 

Odvodnění kalů patří mezi základní poţadavky v technologii zpracování kalu. Při 

odvodňování kalu dochází ke sníţení podílu vody v něm obsaţené, tím pádem také ke 

sníţení jeho celkového objemu coţ má za následek zmenšení nároků na transport a jeho 

následné zpracování.[23] 

Podle způsobů provádění můţeme odvodňování kalů rozdělit do dvou hlavních 

skupin: 

 přirozené odvodňování (kalové laguny, kalové pole); 

 strojní odvodňování (odstředivky, šnekové lisy, kalolisy).[24] 
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Kalové pole – jedná se o mělké nádrţe s betonovým dnem pokryté vrstvou zrnitého 

materiálu, nejčastěji štěrkopískem. Ve štěrkopískové vrstvě je zabudována drenáţ, která 

slouţí k odvádění odseparované kalové vody. Tento způsob odvodňování je časově velice 

náročný a závislý na klimatických podmínkách.[23] 

Kalové laguny – mají přirozené dno bez drenáţní vrstvy. Obvodové hráze bývají 

zemní, zpevněné kamenitým záhozem. Nejčastěji se navrhují dvě jednotky vedle sebe 

(pracující samostatně), přičemţ jsou od sebe odděleny betonovou stěnou. Kalové laguny 

plní jak funkci odvodňovací, tak funkci zahušťovací. Odsazená voda je z kaţdé laguny 

odváděna samostatně a její odtokové mnoţství je regulováno přepady.[23] 

Odstředivky – nejběţnějším typem odstředivek jsou dekantační odstředivky 

s kontinuálním provozem, které lze dle prostorového uspořádání toku média dále rozdělit 

na souproudové nebo protiproudové. Kal se přivádí do bubnu odstředivky s vodorovně 

uloţenou osou zpravidla axiálně. Při rotaci bubnu dochází k oddělení tuhé sloţky (která se 

usazuje na vnitřním povrchu pláště) a jejímu kontinuálnímu odvádění pomocí šnekového 

dopravníku.[23][24] 

Šnekové lisy – slouţí ke kontinuálnímu provozu, při průchodu šnekem je kal 

vystavován postupně zvyšujícímu se tlaku a dochází tak k vylisování téměř veškeré kalové 

vody.[23] 

Kalolisy – jedná se o nejvhodnější zařízení pro dosaţení maximální sušiny v pevné 

fázi a zároveň pro dosaţení nejvyšší čistoty fáze kapalné. Kalolisy lze rozdělit na 

membránové kalolisy a komorové kalolisy, přičemţ membránové kalolisy dosahují aţ 

dvakrát vetší výkonnosti neţ kalolisy komorové.[23] 

Komorové kalolisy – filtrace probíhá v prostoru vytvořeném stlačením filtračních 

desek s drenáţí pro sběr a odvod kalové vody. Pevná fáze ulpívá na filtrační tkanině a 

vytváří filtrační vrstvu. Při další filtraci jsou pevné částice zachyceny na vlastní jiţ 

nafiltrované vrstvě. Během průběhu filtrace tak dochází ke zvětšování odporu filtrační 

vrstvy a je tedy nutné neustálé zvyšování plnícího tlaku, tak aby mohl proces dále 

pokračovat.[23] 

Membránové kalolisy – u těchto kalolisů je drenáţ filtrační desky na pohyblivé 

membráně. Membrána slouţí k dotlačení nafiltrované vrstvy a tímto stlačením k vytvoření 

odvodňovaného koláče. Membránový kalolis pracuje ve dvou fázích, první fáze je podobná 
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jako u komorového kalolisu, ale po tlakové filtraci přichází druhá fáze, kdy je nafiltrovaná 

vrstva stlačena pohybem membrány.[23] 

4.4. Mikrofiltrace 

Mikrofiltrace spadá do skupiny membránových procesu. Jedná se o separaci pevných 

částic od kapaliny. Základem tohoto procesu je polopropustná membrána propouštějící jen 

molekuly vody a částice určité velikosti. Mikrofiltrací lze separovat částice o velikosti od 

0,01 μm do10 μm. Pro separaci menších částic lze vyuţít ultrafiltraci nebo nanofiltraci.[25] 

Hybnou silou všech membránových filtrací je tlakový rozdíl mezi retentátovou
1
 a 

permeátovou
2

 stranou membrány. Ze všech membránových procesů potřebuje 

mikrofiltrace nejniţší pracovní tlak a to < 0,2  MPa.[18] 

Membránová filtrace se uskutečňuje dvěma základními způsoby: s podélným tokem 

retentátového proudu (obr. 4.1a) nebo s uzavřeným proudem retentátu tzv. dead – end 

filtration (obr. 4.1b).[25] 

 

Obrázek 4.1 Membránová filtrace a, podélný tok retentátového proudu b, dead – end filtration. Zdroj:[25] 

V prvním případě (obr. 4.1a) retentátový proud zabraňuje vytvoření vrstvy částic na 

retentátovém povrchu membrány, nebo alespoň tuto tvorbu potlačují. Hydraulický odpor 

vrstvy částic je proto nízký a intenzita toku permeátu vysoká. Ve druhém případě 

(obr. 4.1b) se na povrchu membrány tvoří vrstva částic s vysokým hydraulickým odporem 

                                                           
1
 Retentát (neboli koncentrát) - suspenze obsahující částice, které neprošly membránou. 

2
 Permeát (neboli filtrát) – čirá kapalina obsahující suspendované látky, které prošly membránou. 
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a intenzita toku permeátu je proto nízká. Metoda membránové filtrace s uzavřeným 

proudem retentátu je zpravidla pouţívána pro mikrofiltraci.[25] 

Mikrofiltraci je vhodné vyuţít jako předúpravu vody před dalšími technologickými 

procesy, které vyţadují vodu zbavenou téměř veškerých suspendovaných látek. Mezi tyto 

procesy lze zařadit např. iontovou výměnu. 

4.5. Iontová výměna 

Iontová výměna v úpravě vod je proces, při kterém dochází k separaci neţádoucích 

iontů z roztoku. Tento proces se odehrává prostřednictvím ionexů (měničů iontů). 

Schopnost vyměňovat ionty má celá řada anorganických a organických látek. Při úpravě 

vod se však nejčastěji vyuţívají organické polymerní látky, které se vyrábí na bázi 

kopolymerů styrenu, kyseliny akrylové, kyseliny metakrylové a polyethylenaminů.[18] 

Ionexy jsou makromolekulární sloučeniny, jejichţ základ tvoří skelet, na kterém jsou 

pevně zabudovány funkční skupiny, které disociací poskytují fixované ionty. Ionexy 

přitahují určitý iont z roztoku a místo něho uvolňují ekvivalentní mnoţství jiného iontu 

stejného náboje. Podle náboje funkční skupiny lze ionexy rozdělit na: 

 katexy – záporně nabité funkční skupiny, dochází k výměně kationtu; 

 anexy – kladně nabité funkční skupiny, dochází k výměně aniontu.[18][16] 

U katexů jsou vyměňované ionty (protiionty) obvykle H
+
 nebo Na

+
, u anexů bývají 

protiionty OH
-
 nebo Cl

-
. Jestliţe si jako skelet včetně funkční skupiny bez protiiontu 

označíme písmenem I, lze iontovou výměnu vyjádřit na následujícím příkladu, kdy dochází 

k výměně mezi H+ a K+ (7).[16] 

                     (7) 

Po určité době se mezi zúčastněnými ionty vytvoří rovnováha, tato rovnováha je 

daná rovnováţnou konstantou, coţ je v podstatě poměr koncentrací látek, které se 

výměnného procesu zúčastňují. Rovnováhu lze pro výše uvedenou rovnici (7) vyjádřit 

následovně (8): 

 (      )  (  )

 (      )  (  )
       (8) 
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kde c(I
-
…K

+
) a c(I

-
…H

+
) jsou molární koncentrace iontů K

+
 a H

+
, které jsou vázány 

na katexu, c(H
+
) a c(K

+
) jsou molární koncentrace těchto iontů v roztoku, Krk je 

rovnováţná konstanta, přičemţ velikost rovnováţné konstanty je dána afinitou daného 

iontu k iontoměniči.[16] 

Podle povahy funkční skupiny lze iontoměniče rozdělit na: 

 silně kyselé katexy – mají funkční skupiny typu SO3
-
 a pracují v H

+
 cyklu 

nebo v Na
+
 cyklu, pracují bez omezení jak v alkalickém tak kyselém 

prostředí; 

 slabě kyselé katexy – mají funkční skupinu –COOH a pracují v H
+
 cyklu, 

účinné jsou pouze v alkalických roztocích neboť v kyselých je potlačena 

disociace funkční skupiny; 

 silně zásadité anexy – mají 2 typy funkční skupiny, typ I: N
+
(CH3)3 a typ II: 

N
+
(CH3)2CH2CH2OH, pracují v OH

-
 nebo Cl- cyklu, jsou účinné 

v alkalickém i kyselém prostředí; 

 slabě zásadité anexy – mají funkční skupiny tvořené primárními, 

sekundárními nebo terciárními aminy, pracují v OH
-
 cyklu a účinné jsou 

pouze v alkalickém prostředí, neboť v kyselém je potlačena jejich 

disociace.[18][16] 

Pouţití ionexu bývá zpravidla v kolonách, kterými protéká voda, z níţ má byt určitý 

iont odstraněn. Z iontoměniče vytéká eulát, ve kterém je koncentrace vyměňovaného iontu 

podstatně niţší a naopak je v něm zvýšená koncentrace iontu, v jehoţ cyklu ionex pracuje 

(H
+
, Na

+
, OH

-
 apod.).[16] 

Velkou nevýhodou iontové výměny při úpravě vody na vodu pitnou je fakt, ţe 

iontoměniče vytéká voda, která je téměř demineralizovaná a tudíţ ne příliš vhodná k pití, 

proto je nutné před tuto vodu dodatečně obohatit o některé důleţité minerály (např. vápník, 

hořčík atd.)[20] 

Demineralizovanou vodou se rozumí voda téměř nebo úplně zbavená rozpuštěných 

minerálních látek. Obsah rozpuštěných látek (RL) není u demineralizované vody obvykle 

větší neţ několik mg.l
-1

 (často < 1 mg.l
-1

) a elektrická vodivost vody je menší neţ 2 

mS/m.[20] 
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4.6. Hygienické zabezpečení 

Hygienické zabezpečení je posledním krokem při výrobě pitné vody a jeho cílem je 

splnit biologické a mikrobiologické limity dané Vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Hygienické zabezpečení se provádí přímo na úpravně, nebo se dá 

v případě dlouhé doby zdrţení vody ve vodovodní síti provést během dopravy vody ke 

spotřebiteli. [17] 

Metody hygienického zabezpečení lze rozdělit do dvou skupin: 

 fyzikálně-chemické metody 

 chemické metody. 

Přičemţ do metod fyzikálně chemických patří hygienické zabezpečení: 

 teplem; 

 ultrafialovým zářením; 

 olygodynamické působení iontů těţkých kovů; 

a do metod chemických patří hygienické zabezpečení: 

 chlorem a jeho sloučeninami; 

 ozónem; 

 a dalšími oxidačními činidly.[16] 

Metody fyzikálně chemické jsou v současné době pouţívány podstatně méně neţ 

metody chemické, neboť při jejich pouţití není voda zabezpečena proti další moţné 

mikrobiologické kontaminaci, která můţe nastat během její dopravy potrubím. S výjimkou 

ultrafialového záření jsou fyzikálně chemické metody pouţívány pouze pro menší výkony 

nebo pro domácí doúpravu.[17] 

Ultrafialové záření je z fyzikálně chemických metod nejperspektivnější. Velkou 

výhodou této metody je, ţe její rozsah spektra elektromagnetického záření je silně 

baktericidní a nedá se předávkovat. Nevýhodou je, ţe ultrafialové záření je silně 

absorbované samotnou vodou, a tudíţ je pro kvalitní provedení hygienického zabezpečení 

nutné vodu prozařovat v poměrně tenké vrstvě.[17] 

Daleko více jsou pro hygienické zabezpečení pitné vody vyuţívány metody 

chemické. Z těchto metod je nejběţněji k desinfekci pouţíván chlór a jeho sloučeniny. 
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4.6.1. Hygienické zabezpečení chlorem 

Chlor je za normálních podmínek ţlutozelený, dusivý plyn silně porušující sliznici 

dýchacích orgánů. Ve vodě je chlór dobře rozpustný. Jeho rozpustnost však záleţí na 

teplotě vody. Za normálního tlaku (0,101 MPa) je jeho rozpustnost při 10°C 9,65 g.l
-1

, při 

20°C je rozpustnost 7,3 g.l
-1

 a při 30°C je rozpustnost 5,8 g.l
-1

. Ve vodě chlor hydrolyzuje 

podle následující rovnice (9).[16] 

                  (9) 

Z výše uvedené rovnice vyplývá, ţe chlór ve vodném prostředí hydrolyzuje za 

vzniku úplně disociované kyseliny chlorovodíkové a kyseliny chlorné. [16] 

Výhodou chloru a jeho sloučenin je jeho pořizovací cena, dostupnost a jednoduchost 

dávkování. Další jeho výhodou je poměrně dobrá stálost ve vodných roztocích. Chlor má 

také řadu nevýhod, mezi které patří jeho chlorační účinek na organické látky a na bakterie. 

Při chloračním působení vznikají různé chlorderiváty (např. trihalogenmethany), které 

mohou mít i v nízkých koncentracích karcinogenní účinek. Koncentrace chloru v pitné 

vodě by se měla u spotřebitele pohybovat v rozmezí 0,05 aţ 0,3 mg.l
-1

. Pro určení spotřeby 

chloru a tedy i výsledné koncentrace volného chloru ve vodě se sestavuje tzv. chlorační 

křivka (obr. 4.2), coţ je v podstatě závislost koncentrace zbytkového aktivního chloru na 

dávce chloru do vody. Její průběh je různý v závislosti na tom, zda voda obsahuje amoniak 

či nikoliv.[17][16] 

 

Obrázek 4.2 Chlorační křivka za přítomnosti amoniaku. Zdroj:[16] 
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V oblasti A dochází k oxidaci a chloraci látek obsaţených ve vodě (tato fáze je stejná 

jak pro vody s obsahem amoniaku, tak pro vody bez něj). V oblasti B dochází ke tvorbě 

chloraminů případně organických chloraminových komplexů. Ve vodě je v této fázi 

přítomen pouze vázaný aktivní chlor. Vrchol na křivce znázorňuje okamţik, kde je veškerý 

amoniak ve vodě spotřebován na tvorbu chloraminu. V oblasti C dochází při velkém 

poměru Cl2:NH
4+

 k rozkladu chloraminů. Minimum na křivce označené jako BZ se nazývá 

bod zvratu, v tomto bodě jsou veškeré chloraminy rozloţeny. V oblasti D je znázorněno 

zbytkové mnoţství vázaného aktivního chloru.[17][16] 

V dnešní době se pro hygienické zabezpečení chlorem pouţívají především tyto jeho 

sloučeniny: 

 anorganické chloraminy; 

 organické chloraminy. 

 oxid chloričitý; 

Anorganické chloraminy – anorganické chloraminy se pouţívají tam, kde dochází 

ke dlouhé době zdrţení v potrubí, neboť jsou stálejší neţ běţný chlor (resp. kyselina 

chlorná) a zabraňují tak rekontaminaci pitné vody. Při uţití anorganických chloraminů 

dochází také k menší tvorbě chlorderivátů neţ v případě pouţití kyseliny chlorné. 

Nevýhodou anorg. chloraminů je fakt, ţe mají slabší desinfekční účinek a tudíţ jsou 

vhodné pouze pro bakteriologicky kvalitnější zdroje. Výroba tohoto desinfekčního činidla 

probíhá přímo na místě chlorace smícháním chloru a amonných iontů (ve formě síranu 

amonného).[17] 

Organické chloraminy – jedná se o slabé desinfekční činidla pouţívané pouze ve 

výjimečných situacích. Mezi organické chloraminy patří např. chlorosulfonamidy.[17] 

Oxid chloričitý – na rozdíl od ostatních sloučenin chloru oxid chloričitý nepůsobí 

prakticky vůbec chloračně ale pouze oxidačně tzn., nedochází ke tvorbě chlorderivátů. 

Oxid chloričitý je také pravděpodobně silnější desinfekční činidlo neţ samotný chlor. 

Nevýhodou tohoto činidla je, ţe díky jeho labilitě ho nelze stlačit a skladovat, proto musí 

být vyráběn přímo ve vodném roztoku. Další jeho nevýhodou je, ţe se vyrábí reakcí chloru 

s chloritanem, u kterého je podezření, ţe je karcinogenní látkou a jeho zbytková 

koncentrace ve vodě musí být sledována. V současné době lze oxid chloričitý vyrábět 
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jednodušší cestou, neţli výše zmíněnou reakcí chloru s chloritanem, a to pomocí 

technologie s komerčním názvem TwineOxide.[17] 

TwineOxide – jedná se o systém, díky kterému lze připravit 0,3% roztok oxidu 

chloričitého s analytickou čistotou 99,9% bez toho aniţ by byl pouţit výše zmíněný 

karcinogenní chloritan. Roztok oxidu chloričitého přípravného technologií TwineOxide je 

stabilní po dobu aţ 30 dní.[19] 
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5. Úprava důlní vody na vodu pitnou 

Pro účely úpravy důlní vody na vodu pitnou byla pouţita DV z povrchového lomu na 

hnědé uhlí (obr. 5.1), který se nachází v Karlovarském kraji, okrese Sokolov. Tento lom 

patří společnosti Sokolovská uhelná, coţ je největší nezávislý výrobce energie v České 

republice. 

 

Obrázek 5.1 Lom Jiří. Autor: Tomáš Klimko 

Důlní voda pouţitá k úpravě na vodu pitnou byla odebrána v září roku 2012 z místní 

úpravny důlních vod, konkrétně z jejího výstupu. 

Protoţe se jednalo o DV z výstupu z úpravny důlních vod, byla jiţ tato voda částečně 

upravena. Neutralizace vody byla provedena automatizovaným dávkováním 10% 

vápenného mléka, suspendované látky byly převáţně odstraněny sedimentací, která 

proběhla v sedimentačních nádrţích, do kterých byl pro zkvalitnění procesu nadávkován 

flokulant. Kal vzniklý sedimentací suspendovaných látek byl odvodněn pomocí kalolisu 

(viz obr. 5.2) a poté odvezen na skládku nebo do spalovny. 
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Obrázek 5.2 Membránový kalolis. 

Na levé straně výše uvedeného obrázku lze vidět kalolis pouţívaný k odvodňování 

kalů, v jeho pravé části lze vidět jiţ odvodněný kal, který byl následně přesunut do korby 

nákladního vozu a odvezen. 

5.1. Vstupní stanovení 

Po provedení odběru důlní vody, z výstupu úpravny důlních vod, bylo provedeno 

základní vstupní stanovení (viz obr 5.3), při kterém byly stanoveny tyto parametry: teplota, 

pH, konduktivita, zákal a koncentrace ţeleza. 

 

Obrázek 5.3 Vstupní analýza. Autor: Tomáš Klimko 

Po přepravě důlní vody do laboratoře bylo vstupní stanovení doplněno o koncentraci 

síranů, koncentraci manganu a obsah nerozpuštěných látek při 105°C. 
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Tabulka 5.1 Vstupní stanovení důlní vody. 

Parametr Hodnota  Limit dle 252/2004 Sb. Jednotka Stav 

teplota 15,8   °C   

pH 7,74 6,5 - 9   vyhovuje 

konduktivita 1302 125 µS/cm nevyhovuje 

zákal 10,8 5 ZF nevyhovuje 

c(Fe) 0,5 0,2 mg.l
-1

 nevyhovuje 

c(SO4
2-

) 550 250 mg.l
-1

 nevyhovuje 

c(Mn) 0,03 0,05 mg.l
-1

 vyhovuje 

NL (při 105°C) 24 

 

mg.l
-1

   

Z tabulky 5.1 je zřejmé, ţe i přestoţe byla důlní voda jiţ částečně upravena, 

nevyhovovala vyhlášce 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické poţadavky na 

pitnou vodu. Překročeny byly 4 z 6 sledovaných parametrů a to konkrétně konduktivita, 

zákal, koncentrace ţeleza a koncentrace síranů. Pro zbylé dva (teplotu a NL) nejsou 

vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoveny ţádné limity. 

Pro lepší přehled o sloţení upravované důlní vody, byl její vzorek poslán do centrální 

akreditované laboratoře Aqualia infraestructuras inţenýring s.r.o., kde byl podroben 

podrobné analýze (stanoveny byly pouze fyzikálně chemické ukazatele). Přehled 

ukazatelů, které jsou dle výše zmíněné vyhlášky sledovány, je uveden v tabulce č. 5.2. 

V níţe uvedené tabulce nejsou zaznamenány ukazatele, které byly stanoveny jiţ během 

základního vstupního rozboru (viz tabulka 5.1), neboť zjištěné hodnoty byly u obou 

rozborů prakticky totoţné. Dále nejsou v tabulce 5.2 uvedeny ukazatele nestanovené 

vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka 5.2 Vstupní stanovení důlní vody – podrobný rozbor. 

Ukazatel Hodnota Limit dle 252/2004 Sb. Jednotka Stav 

Ca 105,81 40 – 80 (DH) mg.l
-1 nevyhovuje 

Mg 52,23 20 – 30 (DH) mg.l
-1

 nevyhovuje 

chlorid 27,5 100 mg.l
-1

 vyhovuje 

fluoridy 1,22 1,5 mg.l
-1

 vyhovuje 

dusičnany 5,4 50 mg.l
-1 vyhovuje 

amonné ionty <0,05 0,5 mg.l
-1

 vyhovuje 

CHSKMn 0,4 3 mg.l
-1

 vyhovuje 

Al 0,04 0,2 mg.l
-1 vyhovuje 

Na 43,8 200 mg.l
-1

 vyhovuje 

Cu <0,005 1 mg.l
-1 vyhovuje 

Cr <0,025 0,05 mg.l
-1

 vyhovuje 

Ni <0,015 0,02 mg.l
-1 vyhovuje 

Pb <0,005 0,01 mg.l
-1 vyhovuje 

Cd <0,001 0,005 mg.l
-1 vyhovuje 

As <0,0025 0,01 mg.l
-1 vyhovuje 

Hg <0,0002 0,001 mg.l
-1 vyhovuje 

Be <0,006 0,02 mg.l
-1

 vyhovuje 

U ukazatelů v tabulce 5.2 byly překročeny hodnoty pouze u vápníku a hořčíku, tyto 

hodnoty jsou pouze doporučené a jejich překročení nevyvolává ţádné zdravotní rizika. 

Zvýšené koncentrace těchto dvou prvků (Ca a Mg) ve vodě mohou způsobit problémy při 

její dopravě, neboť můţe docházet ke tvorbě na stěnách vodovodního potrubí. 

Z výsledků vstupního stanovení (viz tabulky č. 5.1 a č. 5.2) lze říct, ţe důlní voda 

pouţita k úpravě na vodu pitnou obsahuje větší koncentrace, neţ jsou koncentrace 

přípustné vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u ţeleza, síranů, manganu, 

vápníku, hořčíku. Větší neţ přípustný je také zákal vody způsobený větším mnoţstvím 

nerozpuštěných látek. 

5.1.1. Metody pouţité pro vstupní stanovení 

Koncentrace ţeleza byla stanovena rychlotestem MERCK Test Fer – Iron test 1. 

14 759 – 0001, metodou: colorinutric, Ferospectral. Tento rychlotest měří v rozsahu od 0,1 

do 5 mg.l
-1

. 

Koncentrace manganu byla stanovena rychlotestem MERCK 14 765, jeţ měří 

v rozsahu od 0,1 do 10 mg.l
-1

. 
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Zákal byl stanoven pomocí přenosného turbidimetru HACH 2100Q. 

Vodivost a hodnota pH byly stanoveny pomocí přenosného HACH HQd metru. 

Koncentrace síranů byla stanovena spektrofotometricky. Do vzorku důlní vody byl 

přidán reagent Sulfa Ver 4 (reagent obsahuje kyselinu citrónovou a chlorid barnatý) a poté 

byla změřena jeho absorbance na spektrofotometru HACH DR/2000, na jejímţ základě 

byla stanovena koncentrace síranů ve vzorku vody. 

Nerozpuštěné látky byly stanoveny přefiltrováním 100 ml důlní vody přes předem 

zváţený filtrační papír (filt. papír byl zváţen společně s Petriho miskou) s velikostí pórů 

0,4 μm. Po mikrofiltraci byl filtrační papírek umístěn do Petriho misky a poté umístěn do 

sušárny, kde byl sušen při teplotě 105°C po dobu 60 minut. Po vysušení byl filtrační 

papírek opět zváţen a z rozdílů hmotnostní filtračních papírků byla stanovena koncentrace 

NL. 

NL                                                  
   

m2 - hmotnost filtračního papírku s Petriho miskou po filtraci a po vysušení. 

m1 - hmotnost filtračního papírku s Petriho miskou před filtrací. 

5.2. Odstranění NL a sníţení zákalu 

Problém vysoké koncentrace nerozpuštěných látek a nadlimitní hodnoty zákalu byl u 

upravované důlní vody řešen pomocí mikrofiltracefiltrace, přes membránu s velikostí pórů 

0,4 μm, za pomoci vakuové vývěvy (viz obrázek 5.4). 

 

Obrázek 5.4 Vakuová vývěva. 
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Hodnota nerozpuštěných látek a zákalu po přefiltrování byl zjištěna stejným 

způsobem, jako je uvedený v kapitole 5.1.1. Vypočtené a naměřené hodnoty jsou 

zaznamenány v níţe uvedené tabulce. 

Tabulka 5.3 Zákal a NL před a po filtraci. 

Parametr Před filtrací Po filtraci Jednotka 

zákal 10,8 0,38 FNU 

NL 24 0,11  mg.l
-1

 

Z výsledku uvedených v tabulce 5.3 je patrné, ţe nerozpuštěné látky byly z vody 

téměř odstraněný a zákal sníţen na takovou hodnotu, která odpovídá hygienickým 

poţadavkům stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Mikrofiltrace neslouţila pouze ke sníţení zákalu a NL z důvodů splnění 

hygienických limutů, ale také jako předúprava před pouţitím iontoměničů, neboť při 

vyšším obsah NL by mohl dojít k zanesení iontoměničových kolon a ke sníţení jejich 

účinnosti. 

5.3. Odstranění síranů přes iontoměniče 

Nejvyšší nadlimitní hodnota byla u upravované vody naměřena u síranů (viz tabulka 

5.1), tento problém byl řešen pomocí iontoměničů. Pro iontovou výměnu byly pouţity dva 

typy ionexů (viz obr. 5.4), jednalo se o silně kyselý katex Amberlite IR 120 H
+
,
 
pracující 

ve vodíkovém cyklu, a slabě bazický anex pracující v OH
-
 cyklu. 
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Obrázek 5.5 Kolony s iontoměniči. 

Silně kyselý katex (viz obr. 5.5 rezavá barva) byl v objemovém mnoţství 150 ml 

nasypán do kádinky a kádinka byla následně doplněna do 400 ml kyselinou 

chlorovodíkovou. Během promývání (regenerace) katexu v HCl došlo k nárůstu jeho 

objemu (botnání) ze 150 ml na 400 ml. Po 10 minutách promývání byla přebytečná 

kyseliny z kádinky odstraněna a katex přesunut do skleněné kolony, kde byl proplachován 

destilovanou vodou do doby, neţ měla voda na výtoku z kolony konstantní hodnotu pH. 

Toto proplachování bylo provedeno z důvodu vymytí veškeré kyseliny chlorovodíkové 

z katexu, která byla pouţita k jeho regeneraci. 

Slabě bazický anex (viz obr. 5.5 bílá barva) byl připraven podobným způsobem, jako 

výše zmíněný katex. Anex však nebyl regenerován kyselinou chlorovodíkovou, ale byl 

pouze promyt v destilované vodě. Při promývání nedošlo k botnání, a proto na rozdíl od 

katexu bylo místo 150 ml suchého ionexu pouţito rovnou 400 ml. Promytý anex 

v objemovém mnoţství 400 ml byl převeden do druhé skleněné kolony. 

Přes připravené iontoměničové kolony protékala upravovaná důlní voda, přičemţ po 

kaţdém protečeném litru DV byla změřena hodnota pH (po katexu i po anexu) a 

koncentrace síranů (tabulka 5.4). 

Pravidelné měření pH je u iontové výměny vhodné, neboť lze díky ní ověřit, zda 

proces výměny probíhá, např. jestliţe voda prošlá katexem bude mít přibliţně stejné pH 
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jako voda před katexem je to signál, ţe iontoměnič jiţ můţe mít vyčerpanou výměnou 

kapacitu a iontová výměna tak neprobíhá, stejný případ můţe nastat i u anexu. 

Během úpravy důlní vody docházelo na silně kyselém katexu k odstranění iontů 

vápníku, hořčíku, ţeleza, hliníku atd. z roztoku a naopak k uvolnění iontů H
+ 

z iontoměniče do upravované vody, coţ mělo za následek sníţení hodnoty pH do silně 

kyselé oblasti. Na slabě bazickém anexu docházelo k odstranění síranů z roztoku za 

současného uvolnění ionů OH
-
 do upravované DV a tudíţ k nárůstu hodnoty pH do 

alkalické oblasti. Změny hodnoty pH důlní vody prošlé katexem a anexem lze sledovat 

v následující tabulce 5.4. 
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Tabulka 5.4 Koncentrace síranů a hodnota pH po úpravě přes iontoměniče 

Mnoţství vody pH c(SO4
2-

) 

[l] po katexu po anexu [mg.l
-1

] 

1 2,05 11,6 < 5 

2 2,19 11,6 < 5 

3 2,21 11,4 < 5 

4 2,2 11,32 < 5 

5 2,17 10,98 < 5 

6 2,17 10,49 < 5 

7 2,18 10,5 < 5 

8 2,17 10,32 < 5 

9 2,19 10,3 < 5 

10 2,3 10,29 < 5 

11 2,21 10,31 < 5 

12 2,16 10,28 < 5 

13 2,22 9,97 < 5 

14 2,19 9,91 < 5 

15 2,24 9,52 < 5 

16 2,24 9,43 < 5 

17 2,3 9,27 < 5 

18 2,35 9,28 < 5 

19 2,3 9,01 < 5 

20 2,28 9 < 5 

21 2,31 8,96 < 5 

22 2,33 8,89 < 5 

23 2,33 8,62 < 5 

24 2,36 8,5 < 5 

25 2,4 8,44 < 5 

26 2,39 8,46 < 5 

27 2,39 8,39 < 5 

28 2,4 8,4 < 5 

29 2,39 8,21 < 5 

30 2,41 8,21 < 5 

Upraveno bylo celkem 30 litrů důlní vody. Jak je vidět ve výše uvedené tabulce 

během úpravy vody nedošlo k vyčerpání výměnné kapacity iontoměničů neboť i u 

třicátého litru byla koncentrace síranů ve vodě menší neţ 5 mg.l
-1

. Koncentrace síranů byla 

měřena stejným způsobem, jako tomu bylo u vstupního stanovení (viz kapitola 5.1.1). 
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Obrázek 5.6 Hodnota pH upravené vody prošlé přes iontoměniče. 

Na výše uvedeném obrázku 5.6 lze vidět změny hodnoty pH během úpravy 30 litrů 

důlní vody. Po průchodu vody katexem si voda celou dobu zachovávala svůj silně kyselý 

charakter a hodnota pH mírně rostla od 2 do 2,4. U vody prošlé anexem se hodnota pH 

měnila více neţ v předešlém případu a to tak, ţe během úpravy vody klesala od 11,6 do 

8,2. 

Kromě odstranění síranů z důlní vody došlo také k odstranění ostatní iontů v ní 

obsaţených. Vodu upravenou přes iontoměniče lze tedy označit za téměř 

demineralizovanou, a jako taková není vhodná pro pitné účely (viz kapitola 4.5). Dalším 

problémem této vody je její hodnota pH (9,06), která překračuje limit stanovený vyhláškou 

252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. Obohacení vody o důleţité minerály 

Vzhledem ke zvolenému způsobu (iontové výměně), kterým byly z důlní vody 

odstraňovány sírany, byla vyrobena voda téměř demineralizovaná. Demineralizovaná voda 

není vhodná k pitným účelům, neboť její dlouhodobé uţívání můţe mít za následek 

zdravotní potíţe. Tento problém byl vyřešen obohacením vody o důleţité minerály 

(především vápník a hořčík). Toto obohacení lze provést několika způsoby: přídavkem 
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chemických látek, zředěním upravené vody s jinou pitnou vodou nebo zředěním upravené 

vody se surovou (neupravenou vůbec nebo jen částečně) důlní vodou. 

Vzhledem k dobré kvalitě pouţité důlní vody byla pro obohacení upravené vody 

pouţita poslední výše zmíněná metoda, přičemţ DV byla před ředěním upravena 

mikrofiltrací (viz kapitola 5.2), aby nebyly zhoršeny senzorické vlastnosti výsledné 

upravené vody zvýšením obsahu nerozpuštěných látek. Poměr ředění důlní vody zbavené 

NL a upravené DV byl stanoven na základě nadlimitních koncentrací daných ukazatelů 

(viz tab. 5.1) v původní důlní vodě tak, aby ve výsledné vodě nebyly tyto koncentrace 

překročeny. 

V nadlimitních koncentracích se v původní důlní vodě vyskytovaly sírany, ţelezo, 

mangan, vápník a hořčík. Právě sírany se ve vodě vyskytovaly v největší nadlimitní 

koncentraci, a proto byly zvoleny jako hlavní faktor pro výpočet poměru ředění. Pro 

výpočet poměru ředění byla pouţita směšovací rovnice (10). 

            (     )     (10) 

            (    )      

                              

V1 objem demineralizované vody [l] 

c1 koncentrace síranů v demineralizované vodě [mg.l
-1

] 

V2 objem důlní vody zbavené NL [l] 

c2 koncentrace síranů v DV zbavené NL [mg.l
-1

] 

c koncentrace síranů v naředěné vodě [mg.l
-1

] 

Při výpočtu ředění byla stanovena maximální koncentrace síranů ve výsledné 

naředěné vodě 200 mg.l
-1

 coţ je niţší neţ limit stanovený vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (250 mg.l
-1

). Z výše uvedeného výpočtu (10) plyne, ţe ředění důlní 

vody s demineralizovanou vodou proběhlo v poměru 1:1,75, tzn. k jednomu litru DV bylo 

přidáno 1,75 l demineralizované vody. 

Přítomnost nadlimitních koncentrací vápníku a hořčíku v DV byla pro tuto ředící 

metodu velice výhodná, neboť se jedná o prvky, které jsou v pitné vodě ţádoucí a mají, 

podle studie Státního zdravotního ústavu o zdravotním významu „tvrdosti“ pitné vody, 

pozitivní vliv na lidské zdraví. 
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5.4.1. Stanovení vápníku a hořčíku 

Po obohacení upravované vody pomocí ředící metody byla ve vzorku vody 

orientačně stanovena koncentrace vápníku a hořčíku pomocí Chelatonu 3. 

Tabulka 5.5 Koncentrace vápníku a hořčíku. 

c(Ca+Mg) c(Ca) c(Mg) Jednotka 

1,45 0,87 0,58 mmol.l
-1

 

  34,87 14,04 mg.l
-1

 

Z tabulky 5.5 vyplývá, ţe naředěním DV s vodou demineralizovanou byly dosaţeny 

téměř doporučené hodnoty obsahu vápníku a hořčíku v pitné vodě. Zvětšení obsahu těchto 

prvků ve vodě lze dodatečně zabezpečit přidáním vhodných chemických látek nebo 

úpravou ředícího poměru. 

5.5. Sloţení upravené důlní vody 

Po provedení výše uvedených technologických procesů byla upravená důlní voda 

podrobena podrobnému rozboru, který byl proveden akreditovanou laboratoří Aqualia 

infraestructuras inţenýring s.r.o.  

Vzhledem k tomu, ţe moje laboratorní práce probíhala v časovém předstihu, rozhodl 

jsem se rozšířit svou diplomovou práci nad rámec zadání o hygienizaci takto upravené 

důlní vody. V akreditované laboratoři byl tedy proveden vedle rozboru fyzikálně 

chemických parametrů i rozbor mikrobiologický. Stanovené hodnoty fyzikálně – 

chemických ukazatelů lze vidět v následující tabulce 5.6. Pro odběr vody byly pouţity 

vzorkovnice výše zmíněné laboratoře a odebráno bylo celkem 2 250 ml vody. 
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Tabulka 5.6 Rozbor fyzikálních a chemických ukazatelů upravené DV 

Ukazatel   
 

Limit dle 

252/2004 Sb. 
Stav 

teplota °C 18     

PACH   přijatelný   vyhovuje 

bara mgP/l 2,3 20 vyhovuje 

zákal ZF 1,4 5 vyhovuje 

vodivos mS/m 47 125 vyhovuje 

pH   7,36 6,5 - 9,5 vyhovuje 

CHSK - Mn mg.l
-1

 0,6 3 vyhovuje 

tvrdost mmol.l
-1

 1,33     

Ca mg.l
-1

 31,3 40 - 80   

Mg mg.l
-1

 13,44 20 - 30   

chloritany mg.l
-1

 < 0,01 0,2 vyhovuje 

chloridy mg.l
-1

 10,6 100 vyhovuje 

sírany mg.l
-1

 158,8 250 vyhovuje 

fluoridy mg.l
-1

 0,42 1,5 vyhovuje 

dusičnany mg.l
-1

 1,2 50 vyhovuje 

dusitany mg.l
-1

 < 0,01 0,5 vyhovuje 

amonné 

ionty 
mg.l

-1
 0,11 0,5 vyhovuje 

Fe mg.l
-1

 < 0,1 0,2 vyhovuje 

Mn mg.l
-1

 < 0,025 0,05 vyhovuje 

Al mg.l
-1

 < 0,02 0,2 vyhovuje 

Jak je vidět ve výše uvedené tabulce veškeré stanovované fyzikálně - chemické 

ukazatele vyhovují vyhlášce 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Tabulka 5.7 Rozbor biologických a mikrobiologických ukazatelů upravené DV 

   

Limit dle 

252/2004 Sb. 
Stav 

Escherichia coli KTJ/100ml   0 vyhovuje 

koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 vyhovuje 

Clostridium pefringens KTJ/100ml 0 0 vyhovuje 

počty kolonií při 22°C KTJ/ml > 300 200 nevyhovuje 

počty kolonií při 36°C KTJ/ml > 300 20 nevyhovuje 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/250ml 0 0 vyhovuje 
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U biologických a mikrobiologických ukazatelů byly překročeny limity u počtů 

kolonií při 22 °C a při 36 °C (viz tabulka 5.7). Při rozboru upravené důlní vody byla také 

zjištěna vysoká koncentrace bezbarvých bičíkovců (viz tabulka 5.8). 

Tabulka 5.8 Přítomnost bičíkovců v upravené DV 

 
Jednotka 

 

bičíkovci 

bz 

Celkem org./ml 2416 

ţiví  org./ml 2416 

Mrtví org./ml 0 

Tento organismus byl v pitné vodě limitován ČSN 75 7111. Tato norma jiţ není 

v platnosti a bičíkovci nejsou současnou legislativou v pitné vodě limitováni. Ţivé 

organismy jsou však v pitné vodě neţádoucí, a proto byl pro jejich odstranění pouţit 

desinfekční prostředek TwinOxide. 

5.5.1. Odstranění bičíkovců z DV 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, pro odstranění bičíkovců z upravené důlní vody bylo 

pouţito desinfekční činidlo TwinOxide. Toto činidlo je distribuováno v podobě dvou 

práškových komponentů, a poskytuje 99% čistý roztok ClO2 o koncentraci 0,3%. 

 

Obrázek 5.7 TwinOxide. 

Příprava zásobního 0,3% roztoku je velmi jednoduchá. Princip spočívá dle návodu 

výrobce ve smíchání dvou práškových komponentů (reakční sloţka A – chloritan sodný a 

reakční sloţka B – hydrogensíran sodný), pro připravení jednoho litru zásobního roztoku je 

třeba smíchat 20 g sloţky A, 20 g sloţky B a 1 l destilované vody. Po smíchání obou 

sloţek probíhá reakce uvedená v  reakční rovnici (11). 
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→                                (11) 

Eliminace bičíkovců bylo u upravené vody provedeno třemi různými dávkami (0,7; 1 

a 1,4 ml) desinfekčního činidla. Dle doporučení výrobce je pro hygienické zabezpečení 

vody vhodná dávka 0,034 ml, nicméně vzhledem k vysoké koncentraci bičíkovců byly 

pouţité dávky voleny tak (20x, 30x a 40x vyšší neţ doporučená dávka dle výrobce), aby 

došlo k jejich úplnému odstranění z DV. Kaţdá dávka byla dávkována do 1 litru upravené 

vody. Vzorek vody byl poté promíchán a ponechán v klidu po dobu 20 minut. Po 20 

minutách byla v kaţdém vzorku vody změřena koncentrace volného aktivního chloru 

pomocí spektrofotometru HACH DR/2000. 

Tabulka 5.9 Koncentrace volného aktivního chloru. 

Dávka [ml] 0,7 1 1,4 

volný aktivní chlor [mg.l
-1

] 0,217 0,308 0,414 

U dávky 1,4 ml byla překročena přípustná koncentrace volného aktivního chloru 

v pitné vodě, nicméně lze očekávat její částečný pokles vlivem oxidačního působení na 

látky obsaţené ve vodě. Dávky 0,7 a 1 ml splňují limit daný vyhláškou 252/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

5.5.2. Sloţení důlní vody upravené činidlem TwinOxide 

Po nadávkování desinfekčního činidla do upravené důlní vody byla voda opět 

podrobena rozboru, při kterém byly stanoveny opět biologické, mikrobiologické a 

fyzikálně – chemické ukazatele. Rozbor provedla akreditovaná laboratoř Aqualia 

infraestructuras inţenýring s.r.o. a byl proveden u 3 vzorků upravené důlní vody lišící se 

v dávce desinfekčního činidla (viz tabulka 5.9). 

Tabulka 5.10 Biologické a mikrobiologické rozbor vody upravené TwinOxide 

Dávka TwinOxide 
 

0,7 1 1,4 
Limit dle 

252/2004 Sb. 
Stav 

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 vyhovuje 

koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 0 vyhovuje 

Clostridium pefringens KTJ/100ml 0 0 0 0 vyhovuje 

počty kolonií při 22°C KTJ/ml 1 0 0 200 vyhovuje 

počty kolonií při 36°C KTJ/ml 0 1 1 20 vyhovuje 

Pseudomonas 

aeruginosa 
KTJ/250ml 0 0 0 0 vyhovuje 
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Z výsledků biologického a mikrobiologického rozboru vody upravené činidlem 

TwinOxide je zřejmé, ţe došlo k výraznému zlepšení mikrobiologických ukazatelů, neboť 

došlo ke sníţení počtů kolonií při 22 °C a 36 °C(tabulka 5.10). 

Desinfekční činidlo mělo také pozitivní účinek na mnoţství bezbarvých bičíkovců 

v upravené důlní vodě (viz tabulka 5.11). 

Tabulka 5.11 Přítomnost bičíkovců v DV upravené TwinOxide 

Dávka TwinOxide 
 

0,7 1 1,4 

bičíkovci 

bz 

celkem org./ml 112 116 96 

ţiví  org./ml 50 2 0 

mrtví org./ml 62 114 96 

Z tabulky 5.11 je zřejmé, ţe mnoţství bičíkovců v upravené důlní vodě je závislé na 

dávce desinfekčního činidla. S rostoucí dávkou TwinOxide klesá mnoţství bičíkovců 

v upravené DV. Pouze u nejvyšší dávky (tzn. 1,4 ml na 1 l DV) byli ţiví bičíkovci z vody 

odstranění úplně. 
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Tabulka 5.12 Rozbor fyzikálních a chemických ukazatelů upravené DV. 

Dávka 

TwinOxide  
0,7 1 1,4 

Limit dle 

252/2004 

Sb 

Stav 

teplota °C 18,5 18,5 18,5     

volný chlor mg.l
-1

 0,22 0,31 0,4 0,3 
nevyhovuje u 

dávky 1,4 ml 

PACH   přijatelný přijatelný přijatelný     

barva mgP/l 3.1 5.8 5.5 20 vyhovuje 

zákal ZF 0.9 0.7 0.9 5 vyhovuje 

vodivost mS/m 45 47 49 125 vyhovuje 

pH   6,63 6,35 5,8 6,5 - 9,5 

nevyhovuje u 

dávky 1 a 1,4 

ml 

CHSKMn mg.l
-1

 1,8 1,9 2,8 3 Vyhovuje 

tvrdost mmol.l
-1

 1,32 1,36 1,34     

Ca mg.l
-1

 30,06 31,66 31,66 40 - 80   

Mg mg.l
-1

 13,85 13,85 13,37 20 - 30   

chloroxid mg.l
-1

 < 0,1 < 0,1 < 0,1     

chloritany mg.l
-1

 0,97 1,29 1,38 0,2 nevyhovuje 

chloridy mg.l
-1

 12,1 13,4 14 100 vyhovuje 

sírany mg.l
-1

 151 159,3 165,7 250 vyhovuje 

fluoridy mg.l
-1

 0,41 0,43 0,46 1,5 vyhovuje 

dusičnany mg.l
-1

 2,8 3,8 4 50 vyhovuje 

dusitany mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5 vyhovuje 

amonné 

ionty 
mg.l

-1
 0,14 0,14 0,14 0,5 vyhovuje 

Fe mg.l
-1

 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 vyhovuje 

Mn mg.l
-1

 < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,05 vyhovuje 

Al mg.l
-1

 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,2 vyhovuje 

Z výsledku uvedených v tabulce 5.12 vyplývá, ţe důlní voda upravená TwinOxide 

překročila nejvýrazněji limit daný vyhláškou 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u 

koncentrace chloritanů a to u všech pouţitých dávek desinfekčního činidla. Dále 

nevyhovuje koncentrace volného chlóru u dávky 1,4 ml a hodnota pH u dávek 1 a 1,4 ml. 

Z výše uvedené tabulky je také zřejmé, ţe hodnota pH a koncentrace chloritanů je závislá 

na dávce desinfekčního činidla, neboť s větší dávkou klesá hodnota pH a roste koncentrace 

chloritanů v upravované DV. 
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Zvýšená koncentrace chloritanů v upravené důlní vodě je tedy způsobena vysokou 

dávkou desinfekčního činidla. Výrobce přípravku TwinOxide doporučuje pro hygienické 

zabezpečení pitné vody dávku od 34 ml/m
3
. Doporučená dávka byla při odstraňování 

bičíkovců z důlní vody několikanásobně překročena (kvůli odstranění ţivých bičíkovců 

z DV) a tím byla zvýšena koncentrace chloritanů. Při pouţití doporučené dávky by 

k překročení limitu koncentrace chloritanů pravděpodobně nedošlo, nicméně by také 

nedošlo k eliminaci ţivých bičíkovců. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo experimentálně ověřit, zda lze důlní vodu z UDV 

Svatava, Sokolov vyuţít jako zdroj pro úpravu vody na vodu s parametry vody pitné před 

hygienickým zabezpečením. Okrajově byla v diplomové práci řešena metoda odstranění 

ţivých organismů v DV pomocí desinfekčního činidla. 

Pro úpravu důlní vody bylo vyuţito několik technologických procesů, jako je 

neutralizace, sedimentace, mikrofiltrace a iontová výměna. Jednotlivé (aplikované) 

procesy úpravy jsou popsány v jednotlivých kapitolách. 

Během neutralizace byla upravena hodnota pH (pomocí vápenného mléka) z kyselé 

oblasti do oblasti neutrální, sedimentací s přídavkem flokulantu byly z vody odstraněné 

suspendované látky, mikrofiltrací přes membránu s velikostí pórů 0,4 μm byly odstraněny 

zbylé suspendované látky a tento proces byl do úpravy zařazen jako předúprava vody před 

iontovou výměnou (aby nedošlo k zanesení iontoměničů), iontovou výměnou byly z důlní 

vody odstraněny sírany a byla vytvořena voda téměř demineralizovaná. Protoţe voda 

zbavená téměř všech minerálů není vhodná pro pitné účely, byla tato důlní voda obohacena 

o důleţité minerály ředěním s důlní vodou upravenou částečně, tj. neutralizací a 

mikrofiltrací. 

Při rozboru upravené důlní vody bylo zjištěno, ţe upravená voda splňuje limity 

fyzikálně – chemických ukazatelů, nicméně byl také zjištěn vysoký výskyt bezbarvých 

bičíkovců a to 2416 org/ml. Po odstranění těchto organismů bylo pouţito desinfekční 

činidlo TwinOxide v dávkách zvolených tak, aby došlo k usmrcení přítomných bičíkovců. 

Sloţení důlní vody upravené desinfekčním činidlem TwinOxide neodpovídá 

vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, protoţe 

byla zjištěna neodpovídající koncentrace chloritanů a neodpovídající hodnota pH. 

Z provedených rozborů je zřejmá závislost koncentrace chloritanů a hodnoty pH na dávce 

desinfekčního činidla. S vyšší dávkou TwinOxide roste koncentrace chloritanů a klesá 

hodnota pH v upravené důlní vodě. 

Na základě rozborů provedených u daných vzorků nelze s přesností tvrdit, zda je 

ClO2, připravovaný technologií TwinOxide, vhodný k případnému hygienickému 

zabezpečení vody ze zvolené lokality, neboť při pouţití dostatečně velké dávky pro 

usmrcení všech bičíkovců dochází v důlní vodě k překročení limitu koncentrace chloritanů. 
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Z výsledku vyplývá, ţe pokud by byla pouţita dávka TwinOxide doporučená výrobcem, u 

které by nebyla překročena koncentrace chloritanů, nedošlo by k úplnému eliminování 

ţivých bičíkovců v důlní vodě. 

Přítomnost vysokého mnoţství bezbarvých bičíkovců v důlní vodě mohla být 

způsobena dlouhodobým skladováním vzorku důlní vody v laboratoři. Proto je nutné ověřit 

tuto navrţenou technologii úpravy včetně výrobcem doporučené dávky Twinoxid na 

předmětné důlní vodě okamţitě po jejím odběru. Pokud by stále byli v upravené důlní vodě 

přítomní bičíkovci, bylo by vhodné pro její následné hygienické zabezpečení pouţít jiné 

desinfekční činidlo neţ na bázi chloru. 

Z provedených laboratorních experimentů vyplývá, ţe důlní vodu z vybrané lokality 

lze upravit tak, aby splňovala parametry pitné vody před hygienickým zabezpečením. 

Důlní voda pouţitá pro úpravu na vodu pitnou měla nezvyklé hodnoty sledovaných 

fyzikálně chemických ukazatelů ve smyslu niţšího zasolení neţ je pro tyto vody typické, 

nicméně by technologie popsaná v diplomové práci měla být pouţitelná i v případě, kdy by 

hodnoty sledovaných ukazatelů byly vyšší. 
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