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Kontaminace důlních vod kovy a polokovy, které souvisí s bývalou či probíhající těžební činností, se řadí 

mezi významné problémy většiny těžebních oblastí po celém světě. Kontaminované vody bývají 

prostřednictvím dědičných štol velmi často odváděny přímo do povrchových toků a jen velmi zřídka jim 

předchází proces předúpravy jehož účelem je snížit obsahy kritických prvků v takto vypouštěných vodách. 

Ve střední Evropě, konkrétně v České a Slovenské republice, se sanace důlních vod realizuje pouze na 

několika lokalitách. Především na Slovensku je vysoký počet dnes již neaktivních důlních oblastí, kde 

nedochází k žádnému nebo jen minimálnímu způsobu úpravy důlních vod, čímž vzniká poměrně významná 

ekologická zátěž (Obr. 1). Řešeno je pouze několik lokalit, jako např. Ľubietová – Podlipa. V takovýchto 

případech jsou technologie čištění postaveny na bázi pasivních geochemických bariér (s využitím materiálů 

na bázi Fe jako Fe zeolity, FeCl3 a NaOH, odpadní Fe materiály) nebo se využívá metoda dočisťování 

pískovými filtry. V České republice je situace podobná. Ve většině případů nedochází k čištění důlních vod, 

pokud výrazným způsobem neohrožují vodní zdroje nebo recipienty, do kterých voda vytéká – tyto pak 

podléhají pravidelnému monitoringu. V opačném případě, např. po těžbě uranu apod., jsou technologie 

postaveny především na principu srážení a následné sedimentace. Pro tyto účely jsou budovány speciální 

čistírny důlních vod. V menší míře se rovněž používají sorpční procesy a bioremediace nebo velmi zřídka 

kořenové čistírny vod. Vesměs se však jedná o procesy, jejichž účelem je důlní vodu zbavit vybraných prvků 

a látek do takové míry, aby splňovaly emisní limity pro daný druh důlní vody, a které řeší veškeré vody 

vytékající např. z dědičných štol apod. Takto vyčištěná voda ve většině případech není vhodná jako voda 

užitková. 

 

 
Obr. 1: Lokality na Slovensku intenzivně postižené těžbou nerostů monitorované v rámci ČMS GF VŤNŽP (z r. 2012) [1] 



Tato studie byla zaměřena na vývoj a aplikaci kompozitu na bázi biocharu modifikovaného podvojnými 

vrstevnatými hydroxidy (layered double hydroxides – LDHs), konkrétně Mg-Fe LDHs (dále jen LDH-

biochar). Podvojné vrstevnaté hydroxidy představují vrstevnaté materiály, ve kterých je důsledkem 

izomorfní výměny část dvojmocných kationtů v jednotlivých vrstvách nahrazená trojmocnými, čímž 

hydroxidové vrstvy získávají pozitivní náboj, který je kompenzovaný náboji aniontů a molekulami vody v 

prostoru mezi vrstvami [2]. Účinnost využití LDHs v sorpčních procesech s kovy a polokovy byla potvrzená 

ve více studiích [3, 4], přičemž vhodnějšími adsorbenty z hlediska nežádoucího zpětného uvolňování kovů z 

adsorbentu jsou LDHs syntetizované na bázi Fe [5]. Pro syntézu LDHs byly navíc jako zdroj Fe využity 

odpadní železité kaly, což představuje efektivní využití odpadního materiálu pro vývoj materiálu nového. 

Celkový proces syntézy nového kompozitu LDH-biochar je pak předmětem certifikované metodiky 

č. M049/M/2019. Jedná se o nový typ sorpčního materiálu jako efektivnější alternativy ke komerčně 

užívaným materiálům na bázi uhlíku (aktivní uhlí, nanouhlík), které jsou schopné zachycovat pouze 

omezený rozsah prvků, kovů a metaloidů. Nově vzniklý kompozit LDH-biochar je schopen zachytit nejen 

širší portfolio prvků obsažených v důlních vodách, ale výrazně je u něj navýšena také účinnost při 

odstraňování polokovů As a Sb z vod.  

 

V rámci laboratorních experimentů byly porovnány adsorpční účinnosti nově vyvinutého kompozitu LDH-

biochar s adsorpčními vlastnostmi produktů syntézy pouze LDHs a dalšími komerčně využívanými sorbenty 

na bázi uhlíku (aktivní uhlí, nanouhlík, biochar). Adsorpční účinnost byla zaměřena na problematické 

polokovy As a Sb a testy probíhaly na reálných vodách ze dvou důlních lokalit na Slovensku – Pezinok a 

Dúbrava. Adsorpční účinnost produktů na důlních vodách z lokality Pernek a Dúbrava byla testována v 

kinetických batch experimentech (1 g/L, 24 hod., míchání 550 rpm, bez regulované kontroly pH). Ve 

zvolených časových intervalech byly průběžně odebírány vzorky suspenze o objemu 10 mL, které byly 

okamžitě zfiltrovány (0.45 μm, celulóza) a následně byla změřena koncentrace As a Sb (ICP-OES, Agilent 

Technologies 720 Series). Adsorpční účinnost materiálů pro As a Sb byla počítána z rozdílu mezi počáteční a 

rovnovážnou koncentrací As a Sb ve vodách (Obr. 2.). Veškeré produkty syntézy včetně LDHs z Fe kalu 

vysrážených při různých hodnotách pH (10 a 13.3) a kompozit LDH-biochar se projevily jako účinné 

adsorbenty As a Sb z důlních vod z různých lokalit. Všechny produkty jsou účinnější v případě As, který se 

rychleji sorbuje na kompozit LDH-biochar v porovnaní s LDH samotným. Tímto je zároveň potvrzena 

hypotéza o zvýšení účinnosti biocharu pro metaloidy po jeho modifikaci pomocí LDHs. Navíc, v porovnání s 

podobným způsobem úpravy biocharu pomocí amorfních oxidů manganu se kompozit LDH-biochar ukázal 

být pro As účinnější. Vlastnosti samotných LDHs vyrobených pomocí Fe kalu závisí na konečné hodnotě pH 

během syntézy. V případě LDH syntetizovaného při pH 10 se projevuje vliv zbytkových Fe oxihydroxidů ze 

zdrojového materiálu Fe kalu (goethitu), což má za následek rychlejší sorpci As i Sb v porovnání s LDHs 

syntetizovanými při pH 13.3. Potenciál všech tří produktů pro absorpci Sb zůstává i po cca 30 hod. 

experimentu nevyčerpaný (dosahuje mezi 40-60 % účinnosti). Adsorpční účinnost nových sorbentů byla 

porovnávána s dalšími komerčně využívanými sorbenty na bázi uhlíku jako aktivní uhlí, nanouhlík a 

biochary v různých modifikacích (pomocí amorfních oxidů manganu, pomocí oxidů železa). Lepší účinnost 

byla potvrzena u produktů LDHs a kompozitu LDH-biochar, které prokázaly vyšší efektivitu zejména pro 

Sb. V případě As jsou do 30% účinné i komerčně používané materiály.  

 

Pro účely následného ověření nově vyvinutého matriálu v reálných podmínkách bylo sestrojeno speciální 

kolonové zařízení určené pro dočišťování především bodových zdrojů kontaminovaných důlních vod, které 

by mohly být dále využity jiným způsobem (závlaha, užitková voda, využití v domácnosti, v menších 

provozech apod.). Návrh a následná konstrukce zařízení vycházela z laboratorních experimentů a požadavků 

na čištění konkrétních důlních vod s obsahem těžkých kovů a polokovů. Zařízení sestává z několika 

filtračních a sorpčních kolon, na kterých dochází postupně k odstranění suspendovaných částic a následnému 

procesu na kompozitu LDH-biochar. Průtok na takovémto zařízení se pohyboval řádově v desítkách až 

stovkách l/hod.  



 
Obr. 2: Adsorpční účinnost syntetizovaných LDHs a kompozitu LDH-biochar pro Sb a As v důlních vodách z 

vybraných lokalit (výsledky z více opakovaní). Porovnání se zdrojovým materiálem Fe kalu, biocharem v různých 

modifikacích a komerčně používanými sorpčními materiály na bázi uhlíku. 

 

Provozní aplikace a ověření nově vyvinutého materiálu byla provedena prostřednictvím výše uvedeného 

technologického zařízení na lokalitě Pezinok v oblasti rudných bání v jihozápadní časti Slovenska. Jedná se 

o lokalitu, kde se v minulosti těžila antimonová ruda (Pezinok - Kolársky vrch). Tato lokalita je v rámci 

slovenského Štátného programu sanácie environmentálnych záťaží zařazená mezi lokality doporučené 

k monitorování. Těžba byla na ložisku ukončena v 90. letech 20. století a od tohoto období nebyla na dané 

lokalitě vykonána žádná sanační opatření, kromě zavezení povrchu odkališť inertním stavebným odpadem. 

V důsledku oxidického rozkladu sulfidických minerálů, jako např. arzenopyrit (FeAsS) a antimonit (Sb2S3), 

dochází v oblasti ke kontaminaci životního prostředí potenciálně toxickými prvky zejména As a Sb. Hlavním 

zdrojem kontaminace jsou rozlehlé nedostatečně izolované odkaliště a výtoky důlních vod ze štol. Pro účely 

testování kolonového zařízení on-site byla vybrána kontaminovaná voda z odvodňovacího kanálu 

odvádějícího vody ze sběrné nádrže, ve které se stékají vody z několika štol a průsakové vody z odkališť. 

Průměrná koncentrace As v čase terénního ověření dosahovala 1420 µg/l a průměrná koncentrace Sb byla 

410 µg/l. 

 



Z výsledků terénního experimentu bylo zjištěno, že nově syntetizovaný kompozit LDH-biochar při objemu 

proteklé kontaminované vody sorpční náplní vztaženého na jeden g sorbentu (cca 2 l/g sorbentu) se pohybuje 

mezi 60-70 % pro As a cca 15-25 % pro Sb, což potvrzuje výsledky laboratorních experimentů. Jedná se 

tedy o sorbent s výrazně navýšenou adsorpční účinností zejména pro prvky As a Sb ve srovnání s komerčně 

dostupnými sorbenty na bázi uhlíku.  

 

Závěr 

Předkládaná technologie na bázi sorpce vybraných kovů a polokovů z důlních vod prostřednictvím nově 

vyvinutého sorbentu LDH-biochar nemá ambice čistit velké objemy vod. Zaměřuje se především na oblast 

úpravy a dočištění malého množství důlních vod pro drobné odběratele, za účelem potenciálního využití 

upravené vody jako užitkové. V současné době se důlní vody jako potenciální zdroj užitkových vod neberou 

v úvahu vzhledem k dostatečnému zásobování pitnou vodou všech obydlených oblastí, avšak v důsledku 

dlouhotrvajících suchých období v posledních letech se stále více začíná přemýšlet o možnostech jak 

užitkovou vodu, nyní z vodovodních řádů, nahradit jinými zdroji vod (recyklované odpadní vody, srážkové 

vody apod.). Jedním z těchto potenciálních zdrojů mohou být právě i určité typy důlních vod, které v mnoha 

případech až na vyšší obsahy kovů a polokovů splňují limity pro užitkovou vodu. Celé zařízení, jak je 

předkládáno, vč. vyvinuté sorpční náplně LDH-biochar, má sloužit jako robustní zařízení pro dočišťování 

důlních vod s obsahem širší škály nežádoucích kovů a polokovů pro účely získání užitkové vody, a to 

s produkcí max. několika stovek litrů za den. Zařízení je navíc na paletové platformě čili snadno 

transportovatelné i do méně přístupných míst.  
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