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ÚVOD: 

Předmětem příspěvku je seznámení s projektem návrhu řešení pro výtok kyselých důlních vod z hlubinného dolu 

na zinečnato-olovnaté rudy a zlato Trepça Mining & Metallurgical Complex Artana v Kosovu u obce Novo 

Brdo. Metalurgický komplex způsobil značné škody na životním prostředí díky neregulovanému výtoku 

kyselých důlních vod přes haldy vytěžené hlušiny. Odpadní vody obsahují toxické těžké kovy, především zinek, 

olovo, arsen, kadmium a kobalt. Důl je v současné době stále v provozu . Zpracování rud v minulosti probíhalo 

v těsné blízkosti dolu. V uzavřeném údolí se stále nacházejí dvě veliké haldy hlušiny, které jsou uloženy v těsné 

blízkosti řeky Kriva reka a tvoří její pravý břeh v délce cca 500 m . Haldy jsou částečně zrekultivované, ale stále 

trpí výraznou erozí, což má za následek ukládání a odnášení hlušiny bohaté na těžké kovy korytem řeky. 

Významný podíl na erozi i toxicitě vody v řece Kriva reka má také promývání hald kyselými důlními vodami 

z výše položených štol. Těžké kovy obsažené v uložené nevýnosné rudě se stávají vlivem velmi kyselého 

prostředí s hodnotami pH blízkými 2 značně mobilní. Říční sedimenty a voda v řece je v délce několika 

kilometrů po proudu silně zamořena. Říční fauna se zde prakticky nevyskytuje a dopad na řeku a navázané 

ekosystémy je velmi závažný. Částečná sanační opatření a laboratorní analýzy byly na lokalitě provedeny 

v rámci programu Western Balkans Environmental Program v letech 2008 to 2010.  

 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: 

Trepça Mining & Metallurgical Complex tvořil v minulosti páteř hospodářství v Kosovu. V současné době byla 

většina zpracovatelských závodů uzavřena a těžba i zpracování bylo značně utlumeno. Těžba nerostných surovin 

však představuje v Kosovu ohromný potenciál pro hospodářskou obnovu, ale je také zároveň jeho největším 

environmentálním problémem. Bývalé závody na zpracování i úložiště odpadních produktů a hlušiny ohrožují 

svojí toxicitou životní prostředí i občany. 

 

Jeden z dolů patřících do skupiny Trepça Mining & Metallurgical Complex je důl Artana u obce Novo Brdo, 

která se nachází 22 km východně od Prištiny. Částečně v něm těžba stále pokračuje. V okolí dolu se nachází 

velké množství hlušiny. Úkolem řešeného projektu bylo vypracovat detailní návrh pro výstavbu čističky 

kyselých důlních vod. Tento návrh poslouží při zadávání výběrového řízení pro realizaci výstavby. Zadavatelem 

projektu je United Nations Development Programme (UNDP Bratislava Regional Centre), lokálním partnerem je 

Ministerstvo životního prostředí a územního plánování Kosova. Projekt byl zahájen v lisopadu 2013 a bude 

ukončen v dubnu 2014. 

 

Cílem projektu je připravit podrobný technický návrh pro úpravu kyselých důlních vod vytékajících z šachet. 

Tuto odpadní vodu je nutné nejprve neutralizovat a následně z ní odstranit těžké kovy a další znečišťující látky 

unikající do řeky. Po odstranění tohoto významného zdroje znečištění se očekává výrazné zlepšení stavu 

životního prostředí v této oblasti . 

 

Na základě mandátu UNDP se společnosti GEOtest, a.s. a Fichtner Mining & Environment GmbH dohodli na 

spolupráci v oblasti nalezení vhodného řešení. Byly shromážděny a analyzovány existující dostupné údaje o 

geografii, geologii, hydrologii a hydrogeologii a krajinném pokryvu. Byla provedena rekognoskace lokality, sběr 

nových dat a provedeny veškeré potřebné průzkumy, laboratorní testování a odběry vzorků za účelm návrhu 

vhodného řešení. Zásadním bodem bylo nalezení vhodné technologie pro efektivní a účelné čištění odpadních 

vod, tedy přesně určit metodiku sanace a nalézt nejvhodnější lokalitu pro umístění technologie. Bylo využito 

dlouholeté zkušenosti obou parnerů, tedy firmy GEOtest, a.s. a firmy Fichtner Mining & Environment GmbH. 

Na základě těchto údajů byl metodou multikriteriální analýzy připraven projekt podrobného technického návrhu 

pro výstavbu úpravny kyselých důlních vod. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast zájmu – důl Artana u obce Novo Brdo na mapě širšího okolí 

 

SITUACE NA LOKALITĚ: 

Důl Artana se nachází na vyvýšeném místě, nedaleko oblasti Mala Planine v povodí horního toku řeky Kriva 

Reka. Ta těče severovýchodním směrem, přes důl Artana a dále pokračuje směrem na východ. Zde se po cca 5 

km stéká s řekou Kamenicí a stáčí se k jihu. Po cca 13 km od dolu Artana protéká městem Kosovská Kamenice. 

Řeka byla v měřeném profilu před vtokem důlních vod 15.11.2013 široká 3,9 m, s průměrnou hloubkou 0,1 m a 

s průtokem 57 l.s
-1

.  

 

V dolní části údolí, v blízkosti břehu řeky, fungoval v letech 1959-1962 koncentrátor. V jeho okolí se nachází 

velké množství hlušiny z koncentrace Zn-Pb bohaté na pyrit. Dnes jsou patrné pouze betonové základy, některé 

části stěn a velké kusy ocelového šrotu. V těchto místech se nachází veliká halda protínaná volně meandrujícím 

důlním výtokem extrémně kyselých vod s ústím do řeky Kriva reka. Objem uložené hlušiny činí přibližně 2 

miliony tun materiálu. Hlušina byla v minulosti vršena většinou neřízeným způsobem, netvoří souvislou plochu 

a částečně sesedá. Nevyskytuje se zde vegetace a povrch je vystaven působení povětrnostních vlivů, především 

je promývána srážkami. Halda je také značně modelována říční erozí, což vede k dalšímu sesouvání hlušiny do 

koryta což výrazně přidává ke znečištění řeky. 

 

 
Bývalá flotační jednotka a koncentrátor s přilehlými haldami hlušiny 



TERÉNNÍ PRÁCE: 

V rámci terénního průzkumu jsme odebrali a analyzovali vzorky povrchové i důlní vody z celého prostoru 

důlního komplexu. Na tocích a přítocích jsme měřili průtoky vody pomocí ultrazvukového průtokoměru OTT 

ADC. Celkové množství kyselé důlní vody, vtékající přes haldy do potoku Kriva reka bylo 12 l.s
-1

 (k 15.11. 

2013). Udělali jsme také speciální JAR testy, kterými jsme analyzovali optimální hodnotu množství Al2SO4 a 

polyelektrolytu pro určení vlastností odpadních vod za účelem správného nastavení srážecích reakcí. 

 

Haldy hlušiny jsou neustále promývány kyselými důlními vodami vytékajícími ze štol. Částečně se jedná o 

chladící vodu z procesu ražby, částečně o vodu podzemní protékající důlním dílem. Tato voda je jasně oranžová, 

zcela zakalená a má hodnotu pH v rozmezí mezi 2-3. Voda ze štoly VI . přesahuje evropskou normu pro pitnou 

vodu 47krát pro arsen (0,470 mg/l) , 30krát pro kadmium (0,150 mg /l) a 6,8 krát pro obsah olova (0,688 mg/l) . 

Výtok ze štoly VI. se spojuje s výtokem ze štol III . a V. v blízkosti ústí štoly VI. Poté pokračuje jako volně 

meandrující koryto strmým údolím v délce přibližně 500 m a ústí do řeky Kriva reka. 

 

 

Kyselé důlní vody vytékající ze štoly III. V. a VI. volně meandrují přes haldy hlušiny do koryta řeky Kriva reka  

NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ: 

Při návrhu sanačních opatření jsme vycházeli z návrhů předešlých studií zadaných UNDP a z doporučení 

vyplývající ze schůzky se zúčastněnými stranami na místě samém. Měli rozpracované návrhy pro pasivní, 

semipasivní i aktivní systémy čištění důlních vod. V rámci našeho průzkumu jsme však velmi rychle upustili od 

varianty pasivního řešení čištění. Důlní vody vykazovaly natolik vysoké hodnoty rozpuštěných látek, především 

železa a manganu a natolik nízké hodnoty pH, že by pasivní systém nepřicházel v úvahu. Navíc prostor pro 

realizaci pasivního systému je v místě úzkého uzavřeného údolí velmi omezený. Během workshopu se 

zúčastněnými stranami jsme dospěli k několika závěrům. Nalezli jsme vhodné místo v blízkosti nově 

vybudované komunikace u bývalé flotační jednotky. Dohodli jsme se na návrhu zatrubnění volně meandrujícího 

výtoku v těsné blízkosti štol z důvodu omezení eroze stávajících těles hlušiny, omezení obohacování průtokem 

přes rudně bohatou hlušinu a v neposlední řadě z důvodu snížení objemu čištěné vody o přítoky povrchové vody 

z přilehlých svahů. Voda bude sváděna z části gravitačně a z části čerpáním potrubím do úpravny vody a 

vyčištěné vody budou následně gravitačně vypouštěny do řeky Kriva Reka . 

 

VÝBĚR VHODNÉHO SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ: 

Po průzkumu lokality a po dalším zvážení vstupních faktorů (konzultace s provozovatelem dolu Artana, 

výsledky laboratorních analýz, výsledky JAR testů, hydrometeorologické údaje z lokality, zkušenosti 

z předchozích projektů) byly shledány následující fakta vedoucí k závěrečnému rozhodnutí: 

 

• Malý prostor pro vybudování pasivního i semi-pasivního systému. 

• Hraniční objemy výtoku důlních vod pro pasivní systém.  

• Omezené možnosti úplného oddělení kyselých důlních vod a povrchových vod (riziko přívalových srážek) 

• Není k dispozici dostatečný hydraulický potenciál lokality. 

• Důl plánuje zvýšení těžby a potřebuje prostor vybudování mezideponie a místa pro přepravu materiálu. 

• Zvýšení objemu těžby bude mít za následek kvantitativní i kvalitativní změny objemu výtoku důlních vod. 



K další výstavbě jsme tedy jednoznačně doporučili aktivní systém technologie úpravy vytékajících kyselých 

důlních vod. Čištění metodou semi-pasivního systému by nebylo natolik flexibilní, jak by bylo vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem třeba.  

 

ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH PROCESU ÚPRAVY KYSELÉ DŮLNÍ VODY: 

 

Cílem procesu úpravy vody i cílem řešeného návrhu technického řešení projektu je vyčištění kyselé důlní vody 

tak, aby splnila limit pro vypouštění vod dle pravidel a předpisů vlády Kosovské republiky. Na základě výsledků 

předběžného návrhu byl zpracován následující schematický postup: 

 

• Nastavení optimální hodnoty pH pro přirozenou oxidaci za účelem flokulace rozpuštěných látek (pH 4 - 5). 

• Vybudování prokysličovací nádrže pro srážení kovů (oxidace železa, manganu, těžkých kovů, arsenu, sulfidů). 

• V závislosti na specifických vlastnostech vody očekáváme, že oxidace vzdušným kyslíkem nebude stačit. 

  Oxidace bude podpořena přidáním H2O2. 

• Vybudování odkalovací nádrže pro usazení nerozpuštěných látek. 

• Flokulace / Koagulace / pH-úpravy až do hodnot 8,5 – 9,5 z důvodů dalšího vysrážení koloidních látek, kovů,  

  arsenu a následná další sedimentace 

• Zpětná neutralizace na pH = 6,5 – 7,5 a následné vypouštění vyčištěné vody do řeky 

• Odvodňování, zahuštění a vysoušení kalů a jejich následný odvoz na zajištěnou deponii  

 

 
Schematický návrh aktivního systému čištění kyselých důlních vod  

 

ZÁVĚR: 

V rámci řešeného projektu byl vypracován detailní návrh pro výstavbu aktivní čističky kyselých důlních vod jež 

poslouží při zadávání výběrového řízení pro její realizaci. Projekt bude ukončen v dubnu 2014. V současné době 

je odevzdaný návrh technického řešení v procesu schvalovacího řízení. 
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