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Anotace 

 V úvodu této bakalářské práce jsou popsány geologické a hydrologické 

poměry na hnědouhelném lomu Československé armády, který spravuje 

společnost Severní energetická a.s. V dalších kapitolách je zhodnocen aktualní 

stav odvodňovací soustavy a řešena otázka výkonnosti odvodňovací technologie 

použité na tomto lomu. S přihlédnutím na legislativní požadavky je posouzena 

úroveň znečištění důlních vod a porovnány důlní vody s upravenými důlními 

vodami v úpravnách. V závěru této práce je vyhodnocen aktuální stav 

odovodňovací soustavy a jsou zde navrhnuty doporučení na případné změny.  

Klíčová slova: hydrologie, odvodnění, odvodňovací soustava, úprava důlních vod, 

čerpání důlních vod, čerpací stanice 

 

Summary 

 In the introduction to this thesis describes the geological and hydrological 

conditions in the brown coal quarry Czechoslovak army, which is managed by 

Severní energetická a.s. In subsequent chapters, assessment of the current state 

of the drainage system and dealing with the performance of drainage technology 

used in this quarry. With regard to legislative requirements is assessed level of 

pollution of mine water and mine water compared with adjusted mine water 

treatment plants. At the conclusion of this work is to evaluate the current state of 

drainage system and it is suggested recommendations for any changes. 

Keywords: hydrology, drainage, drainage system, treatment of mine water, 

pumping mine water, pumping station 

 

 

 

 



SEZNAM ZKRATEK 

EU     Evropská unie 

ČBÚ     Český báňský úřad 

ČS     čerpací stanice 

HČS     hlavní čerpací stanice 

jáma OM    jáma Obránců míru 

lom ČSA    lom Československé armády 

LUAS     Litvínovská uhelná a.s. 

P     průtokové měřidlo 

PČS     pomocná čerpací stanice 

POPD     Plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska 

Sev-en    Severní energetická a.s. 

SHP     Severočeská hnědouhelná pánev 

SHR     Severočeský hnědouhelný revír 

SH     součtové hodiny 

ÚDV      úpravna důlních vod 

VUAS     Vršanská uhelná a.s. 

VÚHU  Výzkumný ústav hnědého uhlí 
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ÚVOD 

 Severočeská hnědouhelná pánev (dále jen SHP) se rozkládá na cca 

140.000 ha a to mezi městy Ústí nad Labem a Kadaň. Součástí této pánve je i 

největší a zároveň nejdůležitější podkrušnohorská hněhouhelná pánev Mostecká. 

(obr. č. 1). Mostecká pánev se nachází v části Krušnohorské soustavy zvané 

Mostecká kotlina. 

 

Obrázek č. 1 Mostecká pánev, na mapě označena červeně  

zdroj: http://cs.wikipedia.org 

 

 Počátky hornické činnosti, zde v Mostecké pánvi, se datují do druhé 

poloviny 15. století, kdy mluvíme o tzv. hornické horečce. V této době se zde těžila 

ložiska mědi, stříbra a cínu. K rozmachu hornictví dochází až v druhé polovině 19. 

století, kdy vznikají první povrchové, hněhouhelné doly. V této době bylo např. 

vysušeno Komořanské jezero, jehož plocha byla později využita k těžbě uhlí. V 

současné době probíhá těžba na lomech Vršany, Jan Šverma a lomu 

Československé armády (dále jen ČSA) a na dvou lomech ve zbývající části 

pánve, na lomu Libouš a lomu Bílina. 

 Hnědouhelný lom ČSA se nachází v nejhlubší, tvz. centrální části Mostecké 

pánve, pod úpatím Krušných hor. Na okraji lomu se nachází obce Vysoká Pec, 

Černice, a bývalé Komořany. Od roku 2008 tento lom spravuje společnost Severní 

energetická a.s. (dále jen Sev-en), dříve Litvínovská uhelná a.s (LUAS).  

http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_Pec
http://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernice_%28Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn%29
http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Komo%C5%99any_%28Most%29
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 Cílem bakalářské práce je zanalyzovat odvodňovací soustavu na lomu ČSA 

a navrhnut opatření vedoucí k zefektivnění odvodňování na tomto lomu, to vše s 

přihlédnutím k platné legislativě. Provedení analýzy součastného stavu 

odvodňovací soustavy z hlediska hydrologického, geologického, 

geomorfologického a klimatologického přispěje k snažší identifikaci 

problematických oblastí a napomůže k návrhu optimálních nápravných opatření. 

Navržená nápravná opatření přispějí k lepšímu zabezpečení lomu před 

přívalovými dešti a zároveň ke snížení rizika havárie. 
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1 GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ POPIS LOMU 

ČSA 

1.1 Geomorfologie a geologie lomu ČSA 

 Jak jsem popsal v úvodu, geomorfologický celek Mostecká pánev leží v 

Podkrušnohorské oblasti Krušnohorské subprovincie a je součástí Severočeského 

uhelného revíru (SHR). Přesněji se nachází mezi městy Kadaň, Most, Bílina a Ústí 

nad Labem. Samotný lom ČSA se rozkládá na území okresů Most a Chomutov. 

 Mostecká pánev vznikla tektonickým poklesem před Krušnými a 

Doupovskými horami a Českým středohořím. Mostecká pánev se člení na dvě 

podřazené jednotky: Chomutovsko-Teplickou pánev a Žateckou pánev. 

Hnědouhelný lom ČSA leží v dobývacím prostoru Ervěnice (obr. č. 2). 

 

Obrázek č. 2 Těžené dobývací prostory - Mostecká pánev 

zdroj:http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/dokumenty/aktivity/A412.pdf 
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 Území lomu ČSA zaujímá podstatnou část SHR. Reliéf tohoto území je 

geomorfologicky jednotvárný. Jde o třetihorní sedimentární pánev, která spadá 

převážně do období miocénu. Převládají zde útvary vytvořené na miocenních 

jílových jezerních sedimentech, terasových píscích a štěrcích. [9 ] 

 Mocná hněhoduhelná sloj Mostecké pánve o mocnosti 25 – 70 m je 

rašelinového původu. Rašelina se zde ukládala v třetihorním močále. Tato 

hnědouhelná sloj je vytlačena pod Krušné hory. V některých místech bylo 

usazování rašeliny a tím i vznik hnědouhelné sloje zastaveno usazováním písků a 

jílů, které se sem dostaly z řečišť, která do tohoto močálu ústila. Usazeniny 

rozdělity tuto sloj v některých místech na 3 lávky, označovaných jako spodní, 

střední a svrchní. Mostecká pávev je díky těmto vlivům rozdělena na několik částí. 

Nejhlubší částí Moctecké pánve je tzv. Centrální část, která se rozkládá mezi 

městy Duchcov, Osek, Litvínov, a obcemi Lom a Mariánské Radčice. V Centrální 

části je hněhouhelná sloj nejkvalitnější. [10], [20] 

  Severozápadní svah lomu ČSA lemují Krušné hory. Pod úpatím Krušných 

hor je mocnost hnědouhelné sloje největší, dosahuje několika desítek metrů. Ve 

východní a severovýchodní části dosahuje povrch pánve až do 300 m n.m. 

Skrývkové zeminy ve východní části lomu ČSA jsou zakládány do zbytkové jámy 

bývalého velkolomu Obránců míru. Z jihu je pak toto území omezeno Ervěnickým 

koridorem, což je mohutné násypné těleso, výsypka, sahající až do výšky 170 m o 

délce 11 km. Koridor je situován na rozhraní lomů J.Šverma a ČSA a spojuje 

města Most a Chomutov. Do tohoto koridoru je situována přeložka řeky Bíliny, 

železniční trať, dvouproudová silnice I. třídy. [3], [9  

 Celá mostecká pánev je zasažena antropogenní činností. Jsou zde 

výsypky, důlní propadliny zaplněné vodou po více jak stoleté hlubinné těžbě. Lom 

ČSA tvoří morfologickou prohlubeň s rozsáhlým povodím. Podmínky pro těžbu 

hnědého uhlí jsou zde velice složité.  
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1.2 Hydrologie a klimatologie 

1.2.1 Klimatologické poměry 

 Dle klasifikace klimatických oblastí, tak jak uvádí E.Quitt v publikaci 

Květoně, V., Voženílka V. lze SHP zařadit do regionu, klimatické oblasti T2 – teplá 

a suchá oblast (obr. č. 4). Naše zájmové území se nachází v mírném vlhkém 

kontinentálním pásu se západním prouděním vzduchu. Tuto oblast lze rozdělit do 

3 částí. První částí je část chladná s průměrnými ročními teplotami do 6°C a se 

srážkami do 1000 mm. Jde o oblast hřebenů Krušných hor a Milešovky. Druhá 

část, oblast kolem Doupovských hor, svahů Krušných hor a Českého středohoří, je 

charakterizována jako oblast kde převládá mírné podnebí s průměrnými ročními 

teplotami od 6 do 8°C a s průměrným úhrnem srážek 500 mm. Ve třetí části, naší 

zájmové oblasti, Mostecká pánev a nižší části Českého středohoří, je srážkový 

úhrn ve vegetačním období 350 - 550 mm, srážkový úhrn v zimním období 200 – 

300 mm. Nejteplejším měsícem této lokality je červenec s průměrnými teplotami 

okolo 18-19°C, oproti tomu nejstudenějším měsícem je leden s průměrnými 

teplotami -2°C až -3°C. Celá Mostecká kotlina je charakterizována jako oblast s 

krátkým, mírně teplým jarem, dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým mírně 

teplým podzimem a krátkou, mírně teplou zimou s průměrnou sněhovou 

pokrývkou 40-50 mm. [7], [11] 

 V rámci ČR jsou dlouhodobé srážkové úhrny, v této oblasti, podprůměrné 

(viz obr. č. 3 a obr. č. 4). Množství srážek je ovlivněno nadmořskou výškou a 

místem. Tento stav je částečně způsoben tím, že z jihozápadu Krušné hory 

mosteskou oblas zastiňují, mluvíme tak o srážkovém stínu. Uzemí jihozápadně od 

mostecka díky tomu patří k nejsušším oblastem v ČR. Západní část mostecké 

kotliny je ovlivněna srážkovým stínem Doupovských hor. Teplota vzduchu je v 

oblasti Mostecké pánve spíše nadprůměrná.  

 Celá Mostecká pánev je špatně provětrávána což způsobuje, hlavně v 

zimním období, časté inverze. 
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Obrázek č. 3 Roční úhrn srážek  

zdroj: http://portal.chmi.cz 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Klimatické oblasti v zájmových oblastech, 

(zrdoj: Květoň-Voženílek 2011) 
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1.2.2 Hydrologické poměry 

 Z hydrologického hledika je Mostecké páven zvodní s puklino – průlinovou 

propustností a střední průtočností s napjatou hladinou. Přesněji jde o dvě zvodně, 

přípovrchovou a hlubší vázanou. Přípovrchová zvodeň vznikla na rozhranní 

třetihor a čtvrtohor. Hlubší vázaná na třetihorním, jílovém uložení. Hladina 

podzemní vody leží na nepropustné jílové vrstvě. [4] 

 Naše zájmové uzemí spadá do povodí řeky Bíliny. Řeka Bílina do počátku 

20. století protékala Komořanským jezerem. Počátky vysoušení Komořanského 

jezera, hlavně z důvodu těžby hnědého uhlí, sahají do roku 1831. V roce 1835 

bylo jezero vysušeno. Řeka Bílina pak pokračuje otevřenou pánví. Její koryto je 

široké 5 -10 m. Řeka Bílina tvoří hlavní řiční osu severovýchodní části Mostecké 

pánve. Na jejím středním toku, v místě, kde byla krajina přeměněna povrchovým 

dobýváním hnědého uhlí, je řeka silně regulována i s jejími přítoky. Sama řeka 

Bílina byla převedena mimo své původní řečiště. Za městem Jirkov leží vodní 

nádrž Újezd. Do této nádrže ústí tzv. Podkrušnohorský převaděč. Tento převaděč 

převádí vodu z povodí Ohře do povodí Bílina. Odtud k Mostu mezi povrchovými 

lomy ČSA a Jan Šverma je řeka Bílina vedena v potrubí v umělém Ervěnickém 

koridoru.  

 Nad severozápadní částí lomu ČSA se tyčí Krušné hory. U úpatí těchto hor 

stékají potoky, které ústí do prostorů lomu. Z pravé strany přitékají toky do řeky 

Bíliny malým spádem. Nejvýznamějším pravobřežním přítokem je potok Srpina. 

 Dalšími pravostrannými přítoky jsou Štrbický potok a Lukovský potok. Z 

levé strany přitékají velkým spádem, do řeky Bíliny, Radčický a Loučenský potok. 

 V důsledku postupu těžby hnědého uhlí bylo nutno, hlavně z 

bezpečnostních důvodů a plynulosti těžby, některé toky upravit, zregulovat nebo 

dokonce přeložit. U některých řečišť byl dokonce změněn i směr toku. Jedním z 

příkladů je přeložka Šramnického a Černického potoka. Tato přeložka zajišťuje 

vnější ochranu lomu ČSA před zatopením. V důsledku postupu těžby musela 

zmizet i vodní nádrž Dřínov, která se tímto stala největší zrušenou vodní nádrží v 



Emil Horvát: Technologie odvodňování a úpravy důlních vod na lomu ČSA

  

 

2014  8 

ČR. Dalšími zrušenými vodními nádržemi jsou nádrže Nové Sedlo a Kyjice. V 

současné době je v našem zájmovém území největší vodní nádrží Černice, která 

se nachází v blízkosti Albrechtické výsypky a obce Černice a přehradní nádrž 

Jezeří.  

 Přirozené toky některých potoků byly uplně změněny z důvodu vybudování 

výsypky, tak jako to bylo například u Lukovského, Štrbického a potoku Syčivka, 

kde se vybudovala Radovesická výsypka. Část původního koryta Lukovského 

potoka byla přeložena do Mukovského potoka. Do Štrbického potoka jsou 

zaústěny umělé příkopy, ze západu příkop B, ze severu příkop A a na východě 

příkop E. Do vybudovaného příkopu E jsou svedeny přilehlé toky z okolí 

Albrechtické výsypky, jak je vidět v příloze č. 3, Přehledná mapa vod. 

 Jak jsem již zmiňoval, v celém zájmovém území, centrální části Mostecké 

pánve, probíhala hlubinná těžba. Po zastavení hlubinnné těžby, později 

malolomové těžby, a tím i po ukončení čerpání důlních vod se tyto prostory začaly 

postupně vyplňovat vodou, vzniká tak poměrně rozsáhlá stařinová zvodeň.  

 Hydrologické poměry lomu ČSA jsou ovlivněny profilově i prostorově 

různorodým výskytem podzemních vod. Vyskytuje se zde soustava zvodnělých 

kolektorů. V prostoru našeho zájmového území, lomu ČSA, se nacházejí tyto 

zvodnělé kolektory: Krušnohorské krystalinikum, hnědouhelná sloj, podložní 

vrstvy, kvartérní sedimenty. [4], [19] 

A. Krušnohorské krystalinikum 

 Z geologického hlediska je Mostecká, terciérní, páven nejrozsáhlejší z 

Podkrušnohorských pánví. V severozápadní části zájmového území, v tzv. 

krušnohorském zlomovém pásmu, se nachází alterované a různě poddrcené 

horniny. V této oblasti se nacházejí metamorfované celky krystalinika různé 

intenzity. Krušnohorské krystalinikum je z jihu ohraničeno litoměřickým zlomem, ze 

západu příčnou depresí Vogtlandu, z jihovýchodu krušnohorským zlomem a ze 

severu saskou kotlinou. V oblasti zlomu je krystalinikum zakryté písčitojílovítými 

sedimenty a neoidními vulkanity. Krystalinikum je vytvořeno z metamorfovaných 
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sedimentů prekambrického stáří (svory, pararuly) a z ortorul a granitů. Zlomové 

pásmo je prostoupeno četnými puklinami a trhlinami, které zapřičiňují nestabilitu 

svahu. V Krušnohorském svahu, tedy krystaliniku tohoto svahu, lze vydělit dva 

zvodnělé systémy:  

a) svrchní systém – je vázán na pásmo nevětrání. Toto pásmo je závislé na 

atmosferických srážkách a směru proudění podzemní vody.  

b) hlubší systém – je závislý na otevřenosti puklin a také na tektonickém 

porušení. [8 ] 

 

B. Hnědouhelná sloj 

 Hnědouhlenou sloj lze rozdělit do 2 částí. První část sloje lze geologicky, ve 

vertikálním profilu, vymezit do 3 odlišných lávek, oddělených písčito-jílovitými 

vrstvami. Svrchní lávka, o mocnosti 2 – 4 m je převážně tvořena jíly a jílovými 

písky. Střední, nejmocnější, lávka o mocnosti 15 až 25 m je tvořena kvalitním 

uhlím bez jílových proplásků. Spodní lávka je pak tvořena uhlím a jíly. Druhá část 

hnědouhelné sloje již není rozdělena do lávek. V okrajových oblastech je hněhé 

uhlí nahrazováno písky a písčitými jíly. Na většině zájmového území má sloj 

jednotný charakter. Povrch sloje obsahuje poměrně velký podíl klastického 

materiálu zvětralého krystalinika a je tvořen zoxidovanou uhelnou hmotou v 

zrnitostním rozsahu 10 – 50 mm [9 Hlavní uhelná sloj je významným 

hydrogeologickým kolektorem. Původně nízká puklinová propustnost byla dřívější 

hornickou činnosti zvýšena. Spojením starších důlních děl s novými došlo k 

vytvoření specifického prostředí, které lze přirovnat ke krasovému prostředí. [5], 

[20] 

C. Podložní vrstvy 

 Jde o starší miocenní sedimenty, které jsou tvořeny především koalitickými 

jíly s místy volnými hydráty hliníků (až 30%), písky bez příměsi klastického 

křemene a pro pánev typickým sideritem a limonitem, které obsahují zvýšený 

obsah železa. Podložní vrstvy jsou nerovnoměrně rozložené, v některých místech 

i chybí. Směrem ke kraji pánve přecházejí jílovce v písčité jílovce a jílovité 
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pískovce. Kraje našeho zájmového území jsou tvořeny klastickými sedimenty jako 

např: brekcie či slepenec. Mocnost podložní vrstvy nepřesahuje 30 m. [1], [4], [20] 

D. Nadložní vrstvy 

 Mostecká pánev je charakteristická výskytem zvodnělých písků, tzv. 

kuřavek, ty jsou uloženy v nadloží uhelné sloje. Nadložní vrstvy jsou tvořeny 

převážně šedými až tmavohnědými jíly, popřípadě jílovci. Převážně jde o 

kaoliniticko-ilitické jílovité sedimetny se zvýšeným obsahem organické příměsy (až 

6%). Dosahují mocnosti až 130 m.  Horniny nadložních vrstev obsahují karbonáty 

(siderit) a křemen. Styk s hlavní uhelnou slojí tvoří mocná vrstva tmavých jílovců. 

Hranice mezi hlavní uhlelnou slojí a nadložními vrstvami je ostrá. [1], [4], [20] 

E. Kvartérní sedimenty 

 Velká část mostecké pánve je zakryta kvartérnímy sedimenty. Vrstvy jsou 

tvořeny zvětralým kvartérním pokryvem, tzv. regelační zónou. Toto zóna je 

tvořena sedimenty, které jsou tvořeny žlutými až žlutohnědými jíly. Tento pokryv je 

nevýrazný a málo mocný. V pánvy dosahuje mocnosti do 4 metrů. Kvartér je pro 

vodu propustný. Voda je zadržována v nepropustných jílových sedimentech. [1], 

[4], [20] 
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2 ODVODŇOVÁNÍ LOMU ČSA 

Území lomu ČSA je charakterizováno komplikovanými tektonickými poměry 

horského masivu. Znalost geologických a  hydrologických poměrů je nezbytným 

předpokladem pro odvodňování lomu. [16], [17] 

 Základní podmínkou pro těžbu nejen na lomu ČSA je účinné, efektivní 

odvodnění předpolí a samotného lomu. Odvodňováním našeho zájmového území 

se zabývá společnost HUMECO, a.s. Tato společnost zajišťuje nerušený průběh 

báňské činnosti lomů ve vztahu k hydrogeologii lomů pro společnost Vršanská 

uhelná a.s. (VUAS) a pro společnost Severní energetická a.s. (Sev-en), dříve pod 

názvem Litvínovská uhelná a.s (LUAS). Požadavky z důlně plánovacích map pro 

běžný rok jsou upřesňovany technickými režimy VUAS, Sev-en a z denního 

raportingu společnosti, včetně neodkladných a neplánovaných akcí. 

 Společnost HUMECO, a.s. zajišťuje odvodňování celého prostoru lomu 

ČSA. Zajišťuje vnější a vnitřní ochranu lomu před přívalovými děšti a před důlními 

vodami. Tyto vody jímá a odvádí a následně upravuje v úpravně důlních vod dle 

zakonných požadavků.  

Na obrázku č. 26 uvedená Schematická mapa  znázorňuje místa odkud je 

voda čerpána, jakým druhem čerpadla spolu s parametry čerpadla a místem kam 

je voda čerpána. 

2.1 Odvodňování krystalinické zvodně 

 Krystalinikum lomu ČSA je zvodnělý kolektor hydrologicky značně 

různorodý a proto je nejpodrodněji sledovaným kolektorem v tomto prostředí. 

Krystalinikum je tvořeno rulami s puklinovým charakterem. Zvodnění krystalinika je 

jedním z hlavních činitelů při posuzování stability severního bočního svahu lomu 

ČSA. Odvodňení krystalinika je téměř nemožné. Důvodem je, jak jsem již uvedl, 

hydraulická heterogenita zvodně. Hladina vody je pravidelně sledována pomocí 

hydrogeologických vrtů v předpolí lomu. Odvodňování této krystalinické zvodně se 
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řeší gravitačně. Na dně lomu pak pomocí otevřených stvolů starých průzkumných 

děl. [17], [20] 

2.2 Odvodňování podložních klastik 

 Dalším zvodnělým kolektorem v této oblasti je kolektor podložních klastik. 

Jde o nejrozsáhlejší zvodnělý kolektor v této části Mostecké pánve. Tento kolektor 

je tvořen sedimentárnimi horninami, zvláště pak slepenci a pískovci. Oblast 

podložních klastik je charakterizována puklinovou, ale i průlinovou propustností. 

Kolektor je zásobován z kvartérních sutí. Míra zvodnění těchto klastik je závislá na 

množství přitékané vody z dešťových srážek a na množství vody z tání sněhu. 

Obdobně jako u odvodňování krystalinika se i podložní klastika odvodňují 

drenážním účinkem samotného lomu. I u odvodňování tohoto kolektoru se využívá 

stvolů starých průzkumných vrtů. Hladina vody tohoto kolektoru je pravidelně 

monitorována na hydrogeologických vrtech v předpolí lomu. Odvodnění hladiny 

podložních klastik je zajišťováno drenážním účinkem lomu. Odvodňování tohoto 

kolektoru v předstihu není aktuální a případné vývěry zbytkové vody ze dna lomu 

bude možné dostatečně eliminovat organizovaným odváděním. [17], [19] 

 2.3 Odvodňování hnědouhelné sloje 

 Původně téměř nepropustné slojové souvrství bylo zásadně změněno 

hlubinnou těžbou, která na tomto území probíhala více než sto let (viz obr. č. 5). 

Hlubinná těžba, předcházející povrchové těžbě, zapříčinila vznik volných důlních 

prostor, ve kterých se akumuluje podstatné množství stařinové vody. Do uhelné 

sloje proudila hlubinná voda i prostřednictvím dalších kolektorů s nimiž je sloj ve 

styku. Pro zajištění bezpečnosti provozu bylo nutné tuto vodu odčerpávat. S 

postupným ukončováním hlubinné těžby se postupně ukončovalo i čerpání 

hlubinné vody. To zapříčinilo akumulaci podzemní vody a vytvoření podzemních 

vodních nádrží. Jednou ze stařinových vodních nádrží je např. Albrechtická nádrž, 

která vznikla v prostoru bývalého hlubinného dolu Maršál Koňev. Z důvodu 

postupu povrchového lomu ČSA byla hladina Albrechtické nádrže postupně 
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snižována čerpáním na jámě VI. V současné době vytéká voda gravitačně na dno 

lomu. Ze dna je dále čerpána do hlavní čerpací stanice. Hladina vody v 

hnědouhelné sloji je monitorována na dvou vrtech v předpolí lomu ČSA. [4], [17], 

[18], [19] 

 

Obrázek č. 5 Pozůstatek hlubinné těžby (zdroj:autor) 

2.4 Odvodňování kvartérního pokryvu 

 Z hydrologického hlediska lze naše zájmové území rozdělit do tří vrstev: 

první vrstvou jsou kvartérní sedimenty, druhou vrstvou je jílová zvodeň, tedy 

kolektor do kterého gravitačně odtéká voda z kvartéru a třetí vrstvou jsou méně 

propustné jíly, které se chovají jako izolátor. Propustný kvartér v závislosti na své 

mocnosti představuje výhodnou cestu pro proudění mělké podzemní vody. Z této 

oblasti odtéká voda k úpatí, kde dotuje kolektor kvartérních štěrků, jílů a sutí, 

nacházejících se v nadloží uhelné sloje, samotné uhelné sloji a místy i v 

nadložních a podložních píscích. Obecně však kvartér, díky malému podílu jílovité 

složky, váže jen málo vody. Přesto mělké podzemní vody narušují stabilitu 

bočního svahu lomu ČSA. Proto jsou tyto vody zachycovány podzemními stěnami 

(viz obr. č 6). Tyto stěny jsou vybudovány napříč údolím Šramnického a 

Vesnického potoka, kam je veškterá zachycená voda odváděna. Míra zvodnění 
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kvartérního kolektoru je přímo uměrná množství atmosferických srážek, proto 

kolektor neodvodňujeme v předstihu, ale mělké podzemní vody odvodňujeme 

pomocí drenážního systému. Zajištění úplného odvodnění kvartéru v této oblasti 

není ekonomicky únosné vzhledem k nepravidelnému prostorovému rozložení a 

hlubokému uložení. [17], [19] 

 

Obrázek č. 6 Těsnící stěna (zdroj:Hemeco a.s) 

 V této oblasti se nachází ochranný pilíř Jezerka. Aby nedocházelo k 

negativním pohybům pilíře, je v tomto prostoru vybudována jáma Jezerka. Do této 

jámy je gravitačně odváděna voda z Průzkumné štoly Jezerka. V této oblasti byla 

vybudována čerpací stanice (dále jen ČS) „C“ o Q = 2 . 12 l.s-1 s těsněnou 

retenční jímkou. Do retenční jímky této ČS „C“  je zaústěn odvodňovací příkop D. 

Kolektor kvartérních štěrků a sutí v severovýchodní části pilíře je odvodňován 

dvěma čerpacími vrty KU 378 a KU 390. Čerpaná voda z této jímky ČS „C“ je 

přečerpávaná do koryta přeložky Vesnického potoka. [17], [18], [19] 

 Dále jsou v této oblasti umístěny čerpací vrty JZ 211, AL 217/V3, JZ 

213/V4, JZ 215/V5 a čerpací vrty Al 396 a Al 397. Všechny tyto vrty slouží k 

snižování dotací mělkých podzemních vod z kvartérní zvodně do prostoru lomu. 

Účinost těchto vrtů se projevuje hlavně v době zvýšeného množství 

atmosferických szážek. Voda z těchto vrtů je čerpána do odvodňovacího příkopu 

„E“ (viz obr. č.7), který byl vybudován jako vnější ochrana severního okraje lomu. 

Tento příkop je směrován do nádrže Černice. Oblast údolí  Vesnického potoka je 

odvodňována vrty KU 392/VP1, KU 393/VP2 a KU 394/ VP3. VP1 a VP2 jsou vrty 
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čerpací a VP3 vrt pozorovací. Voda čerpaná z těchto vrtů je odváděna do přeložky 

Vesnického potoka (viz obr. č. 8). [17], [18], [19] 

        

Obrázek č. 7 Odvodňovací příkop E            Obrázek č. 8 Přeložka Vesnického potoka 

2.5 Přehled používaných čerpadel v dobývacím prostoru lomu 
 ČSA 

 Všechny čerpací stanice musí být vybaveny takovým zařízením, které 

splňuje požadované nároky, jako množství čerpané vody, výkon, překonávanou 

výšku výtlaku u ponorných čerpadel, průtok atd. Dle těchto parametrů je ČS 

osazena patřičným počtem a typem čerpadel, které zaručují bezproblémové 

čerpání vod na dané ČS. Technická vybavenost ČS musí být v souladu s 

vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. [15], [17], [18] 

 Pro čerpávání všech důlních vod z prostoru lomu ČSA používá akciová 

společnost HUMECO osvědčené typy čerpadel. V tabulce č.1 jsou uvedena 

nejčastěji používaná čerpadla na lomu ČSA. 
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Tabulka č. 1 Nejčastěji používaná čerpadla na lomu ČSA (zdroj: Humeco a.s.) 

TYP Q (l/s) H (m) P (kW) U (V) n 
(ot./
min) 

čerpadlo ponorné Amarex KRT  65 32-70 25-135 400 2 900 

čerpadlo kalové GOODWIN   63 38 30 400 1 460 

Flygt 2151 50 26 20 400 2 920 

WEDA L 902 97 5-36 30 400 2 850 

ponorné čerpadlo EVGU  0,67 80 1,1 400 2 810 

čerpadlo ponorné kalové   GFVA  80 20 21,8 400 1 435 

čeradlo ponorné GFVF  85 42,3 51 400 1 435 

čeradlo ponorné GFVP  85,4 40,3 48,9 400 1 435 

čerpadlo ponorné kalové  GFHU 40 8,6 6,5 400 980 

hor.čerpadlo A200-CDB-460-25-4-
OU-OO-EE 

120 215 440 6 000 1 425 

čerpadlo vertikální CVEV 80 125 160 400 1 483 

WILO TWI 08.80-12 AGR 22 150 47,5 400 2 893 

Wilo-EMU TWI06.60 7 72 11 400 2 820 

 

Q (l/s) - průtok        
H (m) -  výška 
P (kW) - výkon 
U (V) -  napětí 
n (ot/min) - otáčky 

 Níže uvádím stručnou charakteristiku některých používaných čerpadel 

(informace jsou získány z prospektů jednotlivých firem). 

Čerpadlo ponorné Amarex KRT (obr. č.9) 

 Vertikální, jednostupňové, monoblokové ponorné čerpadlo s různými typy 

oběžných kol, pro mokrou nebo zaplavitelnou instalaci v suché jímce, ve 

stacionárním nebo přenosném provedení. Lze ho použit pro čerpání všech druhů 

odpadních vod v hospodaření s odpadní vodou a průmyslu, zvláště nečištěná 

odpadní voda s dlouhovláknitými a pevnými podíly. Tento typ čerpadla je 

provozován na ČS K 28. [17], [18] 
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Obrázek č. 9 Ponorné čerpadlo Amarex 

Čerpadlo kalové GOODVIN (obr. č.10) 

 Ponorné kalové čerpadlo je robustní konstrukce a velmi spolehlivé. 

Umožňuje čerpání média s velkým obsahem pevných částic (do 65% - 

hmotnostních) ve vodě, pH  5 -12. Konstrukce čerpadla umožňuje spolehlivý 

provoz při plném ponoření, částečném ponoření i v neponořeném stavu. [17], [18] 

 

Obrázek č. 10 Čerpadlo kalové Goodvin 

 

Flygt (obr č.11) 

 Originální ponorné čerpadlo BIBO je speciálně určené pro drsné provozní 

podmínky. Bibo je ideální pro aplikace, v nichž voda nebo jiná kapalina obsahuje 

velké množství jílu, kamenných úlomků, drobných částeček z vrtání apod. nebo 

pro čerpání těžkých usazenin z nádrží, jímek a zásobníků. Tato série 

odvodňovacích čerpadel je vyráběna z lehkého hliníku pro náročné stavební práce 

a doly, z litiny odolné vůči opotřebení pro korozívní nebo slanovodní aplikace, z 

nerezavějící oceli pro dodatečnou ochranu proti korozi a z hliníkového bronzu pro 

etrémně korozívní prostředí. [17], [18] 
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Obrázek č. 11 Ponorné čerpadlo Flyght 

Ponorné čerpadlo EVGU (obr. č.12) 

 Ponorné čerpací soustrojí EVGU je určeno pro čerpání pitné a užitkové 

vody do teploty 35 °C a kyselosti v rozsahu 6,5 -12 pH. Praktické využití čerpacího 

soustrojí EVGU je zejména v hlubinném čerpání vody z větších hloubek než 8 m. 

Malé rozměry soustrojí umožňují jeho umístění do úzkých vrtů (průměr EVGU 142 

mm). Mimo běžnou instalaci v přirozené svislé poloze může soustrojí pracovat v 

případě nízké hladiny ve vodním zdroji také v poloze horizontální, za předpokladu, 

že plnící zátka bude nahoře a vinutí motoru úplně zaplaveno čistou vodou. Tento 

typ čerpadla je provozován na ČS „C“ nebo na vrtu V 390. [17], [18] 

Čerpadlo ponorné kalové GFHU (obr. č.13) 

 Čerpadla jsou určena pro čerpání znečištěných odpadních vod, fekálií a 

kalů s celkovým obsahem sušiny max. 10% nevydírajících hmotnostních dílů 

obsahující drobné kusovité látky jako je papír, splašky z ulic, popř.menší množství 

hlíny, popela, písku atd. Používá se na silně znečištěnou vodu, fekálie a kaly 

obsahující drobné kusovité a vláknité látky do teploty 40°C. [17], [18] 

Čerpadlo vertikální CVEV (obr. č.14) 

 Vertikální článkové čerpadlo CVEV se používá pro vodárenské účely a 

průmyslové zásobování čistou vodou i mírně znečištěnou užitkovou vodu. Je 

určeno pro čerpání pitné i užitkové vody do max. teploty 60°C s hodnotou pH 6 - 

11, případně  mírně ì zakalené a znečištěné vody s obsahem nejvýše 5 g bahna 

nebo jiných přimísení na 1 litr vody o max. zrnitosti 0,5mm. Těchto čerpadel lze 

využít také v průmyslových, energetických a jiných provozech k nejrůznějším 
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pomocným technologickým účelům jako je čerpání kondenzátů, chladících vod 

apod. Těmito čerpadly je z celého lomu odčerpávána důlní voda a následně 

upravována tak, aby bylo možno tuto vodu vypouštět do vodoteče. Toto se provádí 

na úpravně důlních vod. [17], [18] 

                             

Obrázek č. 12 Ponorné čerpadlo EVGU                    Obrázek č. 13 Ponorné kalové čerpadlo GFHU 

 

                                  

  Obrázek č. 14 Vertikální čerpadlo                                 Obrázek č. 15 Instalace vetikálního 

      čerpadla (zdroj:autor) 

 

Na obrázku č.15 lze vidět instalaci vertikálního čerpadla při budování nové jímky.  

Množství čerpané vody je dokladováno v přiložených tabulkách v porovnání 

let 2011 (příloha č.1) a 2012 (příloha č. 2). Umístění čerpadel je znázorněno v 

Mapě odvodňování lomu ČSA (příloha č.3) a ve Schématu čerpání, úpravy a 

čištění vody (obr. č. 26). 
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3 TECHNOLOGIE ÚPRAVY DŮLNÍCH VOD 

 V předchozích kapitolách jsem se zmínil o čerpání vod z prostoru dobývání 

skrývky a uhelné sloje. V tomto prostoru lomu vznikají důlní vody, které jsou za 

stanovených podmínek vypouštěny do recipientu. Tyto vody nelze přímo vypouštět 

do veřejných vodotečí, ale musí se, dle míry znečištění, dále upravovat v úpravně 

důlních vod (dále jen ÚDV). Důlní vody jsou značně kyselé a mineralizované a 

obsahují hlavně železo a mangan. Tyto dva kovy jsou hlavními kontaminanty 

důlních vod spolu se sírany. Jejich vyšší koncentrace je rizikem pro životní 

prostředí. V této kapitole jsou použity ilustrační fotografie ÚDV společnosti 

HUMECO,a.s.  

 Chemismus vod z předpolí lomu není ovlivněn vysokými koncentracemi 

nežádoucích látek a proto vody čerpané v předpolí lomu mohou a jsou vypouštěny 

bez úpravy do recipientu. Pokud jsou v těchto vodách naměřeny nepatrně zvýšené 

obsahy nežádoucích látek, tak jsou tyto vody, před samotným vypuštěním do 

recipientu, upravovány pomocí gravitační sedimentace v jímkách čerpacích stanic 

 Ostatní vody, které jímáme a čerpáme již musí být upravovány dle platné 

legislativy. Tyto vody mají zvýšenou koncentraci rozpuštěných látek. Jde o vody, 

které přišly do kontaktu s uhelnou slojí, nadložními horninami. Během těžby se 

uhlí dostává do kontaktu s kyslíkem. Uhlí obsahuje sulfidické minerály. Oxidací 

dojde k degradaci a následné imobilizaci těchto látek. Ve vodou zaplněných 

důlních prostorech pak dochází k luhování těchto látek. Důlní vody se tak stávají 

kyselými. Podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod stanovujeme závazné 

hodnoty pro znečišťující látky ve vypouštěných důlních vodách. Znečišťujícími 

látkami jsou: nerozpuštěné látky (NL), acitida (pH), železo, mangan, 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a sirnaté sloučeniny. [3], [5], [16] 

 Níže uvádím Hodnoty přípustného znečištění vod, vypouštěných do vod 

povrchových, dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (§ 2, odst. a). 
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Tabulka č. 2 Emisní standardy dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  pro těžbu hnědého uhlí a lignitu 

 (zdroj: Nařízení vlády č.61/2003 Sb.) 

 Průmyslový odbor/ukazatel  Jednotka Přépustné hodnoty “p”  

pH - 6-9 

NL  mg/l 40 

PAU mg/l 0,01 

Železo mg/l 3 

Mangan mg/l 1 

 ÚDV je provozována na základě vodohospodářského rozhodnutí vydaného 

KÚ Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 12. 

2004 s těmito uvedenými limity znečišťujících látek: 

Tabulka č. 3 Emisní standardy dle vodohospodářského rozhodnutí KÚ Ústí nad Labem  pro těžbu 

hnědého uhlí a lignitu (zdroj: Posudek 2010) 

Ukazatel Hodnota „m“ Hodnota „p“ 

pH 6-9 6-9 

NL  50 mg/l 40 mg/l 

PAU 0,01 mg/l 0,01 mg/l 

Železo 5 mg/l 3 

Mangan 2,5 mg/l 1 
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Výpustným recipientem je řeka Bílina. Platnost rozhodnutí Krajského úřadu 

je omezena do 31.12.2015. [19] 

V příloze č.1 a příloze č. 2 jsou porovnávány znečišťující látky. Porovnání z 

přítoku z Hlavní čerpací stanice ČSA do malé vyrovnávací nádrže přes velkou 

vyrovnávací nádrž a odtok z technologie (po úpravě na ÚDV ČSA) v letech 2011 a 

2012. Z přiložených tabulek je zřejmé, že požadované parametry jsou dodržovány. 

3.1 Proces snižování obsahu nerozpuštěných látek 

Jde o látky, které se do vody dostaly z proudící vody. Složení vody 

odpovídá charakteru okolních hornin.  Jedná se především o písky, písčité jíly, jíly, 

štěrky a jiné organické látky jako např. klestí a listí. Tyto látky jsou snadno a 

ekonomicky nenáročně odstranitelné. Látky sedimentují v odvodňovacích 

příkopech po celé trase vedení vod a v jímkách čerpacích stanic. V procesu 

odstranění těchto látek se využívá gravitační sedimentace. Finální gravitační 

sedimentace nerozpuštěných látek probíhá přímo na ÚDV v takzvaných 

vyrovnávacích a sedimentačních nádržích (viz obr. č. 16 a obr. č. 17). Jedná se o 

dvě souběžné objemné nádrže, kterými voda protéká. Objem těchto nádrží je 50 

000 a 100 000 m3. Sklon dna je od nátoku směrem k odběrnému místu na druhé 

straně nádrže u budovy ÚDV. Při celém procesu sedimentace vyuříváme rychlosti 

proudění vody v nádržích. Snížením rychlosti proudění vody dochází k dalšímu 

usazování částic. 

                            

Obrázek č. 16 Vyrovnávací nádrž       Obrázek č. 17 Sedimentační nádrž 

(zdroj: autor)          (zdroj: autor)                                     
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3.2 Proces úpravy acidity (pH) 

Z obrázku č. 25 Porovnání znečišťujících látek, je zřejmé, že se hodnoty pH 

u důlních vod, čerpaných z hlavní čerpací stanice (dále jen HČS) ČSA, pohybují 

v intervalu od 3,3 až 8 pH. Nejnižší naměřené hodnoty pH byly naměřeny u 

důlních vod, které přišly do kontaktu se spodní lávkou uhelné sloje a u vod 

výchozových partií. 

Důlní vody a povrchové vody jsou mírně kyselé. Proto je nutné při somotné 

úpravě těchto vod pH snížit. Snižování kyselosti je prováděno pomocí  vápenného 

hydrátu. Do vody se dávkuje ,dle operativních měření, automatickým 

monitorovacím a vyhodnocovacím systémem. Tento systém reguluje pH kyselost 

ve vyrovnávacích nádržích. Vápenný hydrát je do vody přidáván jako vápenná 

voda již u pomocných čerpacích stanic a na hlavní čerpací stanici. Celý míchácí 

proces zaobstaravají míchací nádrže, tedy speciální technologie zahrnující 

míchání a nátok vápenného roztoku k čerpadlům (obr. č.18 a obr. č.19). Acitida je 

monitorována a vyrovnávána jak na vstupu tak výstupu, a v případě potřeby řídí 

přísun požadovaného roztoku k čerpadlům. Tímto procesem jsou dodrženy emisní 

limity stanovené vodoprávním úřadem. [17] 

                         

Obrázek č. 18 Míchací nádrže vápenného hydrátu                 Obrázek č. 19 Zásobníky vápna  

           (zdroj: Humeco a.s.)                      (zdroj: autor)  

3.3 Proces snižování koncentrace železa a manganu 

Železo (Fe) je obvykle nejzastoupenějším kovem v důlních vodách. Mangan 

(Mn) i Fe je v důlní vodě obsažen jak ve dvojmocné rozpustné formě, tak 

trojmocné formě nerozpustné. Podíl jednotlivých forem závisí na míře kyselosti a 
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kyselové neutralizační kapacitě, tedy míře stability pH. Jak jsem již uvedl většina 

železa a manganu obsažena v důlní vodě je v rozpustné formě, což způsobuje 

značnou acitidu důlních vod. Technologicky jednodušší je odstranit látky 

nerozpustné. Proces přeměny forem z rozpustné na nerozpustnou se provádí 

oxidací. Oxidace spočívá v přeměně Fe++ a Mn++ na nerozpustné Fe+++ a Mn+++  a 

jejich sedimentaci. 

Oxidace železnatých kationtů na železité (nerozpustné) a jejich následné 

vysrážení je provádí aerací (provzdušněním). Odmanganování a odželezování 

slouží k odstraňování železa a manganu s využitím aerace, oxidace, alkalizace. 

Samotná oxidace se provádí v provzdušňovacích  nádržích ÚDV (viz obr. č. 

20), kde je instalována takzvaná jemnobublinová aerace. 

 

Obrázek č. 20 Aerační nádrž (zdroj: autor) 

V aeračních nádržích, kde je důlní voda s nadávkovaným Ca(OH)2, dochází 

vlivem vzdušného kyslíku ze vzduchu vháněného dmychadly a vlivem vyššího pH 

k vysrážení zbytkového Fe jako Fe(OH)3 a k vysrážení zbytkového Mn v podobě 

hydratovaného kysličníku manganičitého.  

Pro usnadnění tvorby velkých částic sedimentační sraženiny se přidává 

roztok flokulantu. Samotné dávkování flokulantu je závislé na hodnotách Fe++ a 

hodnotách Fe na výpusti z ÚDV. 

Kal je ze dna sedimentační nádrže odčerpáván do zahušťovacích nádrží 

(viz obr. č. 21), ze kterých se odsazená voda vrací zpět do lamelových usazováků. 

Zahuštěný kal je odčerpáván do homogenizačních nádrží a z nich ke konečnému 
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odvodnění na kalolis (obr. č. 22). Vylisovaný kal je z kalolisu vyprazdňován do 

kontejneru, kterým je odvážen jako produkt hornické činnosti a deponován na 

skládce kalů. 

Celý proces úpravy důlních vod je řízen Manipulačním řádem což je soubor 

pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech (úpravna důlních 

vod) a Provozním řádem, který určuje základní práva a povinnosti a vymezuje 

technická nastavení zařízení. [17] 

                                   

Obrázek č. 21 Zahušťovací nádrž         Obrázek č. 22 Kalolis  

           (zdroj: autor)                                                   (zdroj: autor) 

3.4 Proces snižování koncentrace síranů 

 Na lomu ČSA byly naměřeny hodnoty síranů na mezi detekce a proto 

koncentrace síranů nejsou Krajským úřadem stanoveny. Vodoprávní úřad nařídil 

pouze jejich sledování. Nejpatrnější obsah síry je ve spodní lávce hnědouhelné 

sloje. Obsah síry se pohybuje kolem 1,5%. Nejnižší obsah síry je v lávce střední. 

[17], [20] 

3.5 Nakládání s důlními vodami 

 Důlní vody z lomu ČSA jsou vypouštěny do veřejných vodotečí z těchto 

čerpacích stanic: ČS Albrechtice, ČS K 28, ČS Eliška, ČS Náhrada za biologický 

rybník a z HČS v lomu ČSA. V případě HČS lomu ČSA jsou důlní vody před 

vypuštěním do řeky Bíliny upravovány na Úpravně důlních vod (ÚDV ČSA-JŠ). 

Výpustným recipientem je řeka Bílina říční kilometr 56,0. Platnost povolení k 

vypouštění je stanovena do konce roku 2015. Povolení k vypouštění důlních vod 
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pro ÚDV ČSA-JŠ vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství. [19] 

4 LEGISLATIVA ČR A EU 

 Odvodňování je jednou z hlavních činností důlní organizace, která se 

zabývá těžbou užitkového nerostu. Zajištění odvodnění lomu a jeho předpolí je 

zakotveno v báňské vyhlášce: Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak v 

páté části této vyhlášky, zvané Odvodňování lomu v paragrafech 57 až 60. [15]  

 Všechny naše normy jsou v souladu s normami EU, jako napříkad základní 

směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci nebo směrnice EP a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 

října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky. Další takovou směrnicí je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES. V této směrnici, přesněji článku 2 je například blíže definována 

podzemní, povrchová voda a zvodnělé vrstvy. V dalších článcích se pak státy 

společenství zavazijí k ochraně těchto vod, ke snížení znečišťování vod atd. [12] 

 V ČR jsou práva a povinosti organizace zabývající se hornickou činností 

zakotvena v několika vyhláškách. Jednou z nejdůležitějších je vyhláška ČBÚ č. 

26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve 

znění pozdějších předpisů,  která se přímo v páté části zabývá odvodňováním. V 

této vyhlášce ČBÚ č. 26/1989 Sb. je uvedeno: 

V § 57 Ověřování hydrogeologických a hydrologických poměrů této vyhlášky je 

blíže specifikováno zajištění bezpečnosti práce a provozu před průvaly vod a 

bahnin dále pak vše co se musí provádět při průzkumných pracích. 
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V § 58 Ochrana proti průvalům vod a bahnin, zvodněných hornin a přítokům 

povrchových vod se určují nebezpečná místa, se ukládá povinnost odvodňování 

těchto míst a povinnost tato místa monitorovat a zaznamenávat do základní důlní 

mapy. 

§ 59 Odvodňování lomu nařizuje odvodňování řezů a cest pro chůzi a dopravu. 

§ 60 Odvodňování výsypek nařizuje odvodňení prostoru před vybudováním a 

samotným postupem výsypky a dále odvodňování všech nerovností na pracovních 

plošinách [15] 

Dalším důležitým zákonem v oblasti odvoňování je Předpis č. 254/2001 Sb. 

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  Tento vodní zákon, 

je sepsán ve 13ti hlavách. Například v Hlavě I blíže specifikuje v § 1 účel a 

předmět zákona, v § 2 pak vymezuje pojmy jako povrchové a podzemní vody, 

povodí a hlavně v § 4 odstavec 2 blíže specifikuje pojem důlní vody. [14] 

V Zákoně č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, přesněji v desáté části tohoto zákona, v § 

40 je definována důlní voda a povinnosti a práva organizace při použití důlních 

vod. [13] 

 Každá organizace, provádějící hornickou činnost, je povinna, před 

samotným dobýváním, vypracovat  Plán otvírky, přípravy a dobývání ložiska 

(dále jen POPD). Nezbytnou součástí POPD je kapitola odvodnění. V této části 

POPD je specifikováno jaká opatření organizace navrhne, aby byl lom, ale i jeho 

pracovníci ochráněny před povrchovou a podzemní vodou. Dále zde musí být 

uvedeno, jak bude organizace nakládat s důlními vodami (úpravny důlních vod, 

čerpací stanice) a jak tyto vody bude vypouštět. [19] 
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5 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ODVODNĚNÍ,          

NÁVRH PŘÍPADNÝCH ZMĚN 

5.1 Cíle a úkoly odvodňování lomu 

 Odvodňování lomu a jeho předpolí je důležitým, základním předpokladem 

pro zajištění bezpečnosti osob a samotného provozu a pro úspěšnou realizaci 

lomového dobývání užitkových surovin. Dále je proces odvodňování důležitým 

předpokladem pro zvládnutí plynulého provozu všech mechanizmů. [6  

 Hlavním úkolem odvodňovacích prací je ochrana lomu před povrchovými a 

podzemními vodami. Odvodňováním se odvádějí atmosferické srážky, odvodňují 

se písky a ostatní zeminy, které se nacházejí v nadloží či podloží ložiska. Před 

zvolením způsobu odvodňování se musí zohlednit výsledek hydrologeologického 

průzkumu, množství dešťových srážek, morfologie terénu a s tím spojený rozsah 

povodí, který by mohl ovlivnit těžbu, dále pak úroveň odvodňovací techniky, která 

bude použita při těžbě užitkové suroviny. S odvodňováním lomu jsou spojené tyto 

činnosti: 

 zabezpečení předpolí lomu – budováním ochranných zařízení 

 odvodnění předpolí – budováním ochranných zařízeních před přítokem 

atmosferických srážek 

 odvodnění skrývkových a těžebních řezů – jímáním a odváděním 

povrchových vod 

 odvodnění výsypek- budováním ochranných zařízeních před přítokem 

atmosferických srážek 

 Zvodněním hornin dochází k negativnímu vlivu na stabilitu svahu 

skrývkových a řežebních řezů, bezpečnost dobývacích, zakládacích strojů a 

dopravních zařízeních a únosnost pracovních plošin. [2] 

 Lom ČSA je oblastí s rozsáhlým povodím. Krušné hory přímo navazují na 

severozápadní svahy lomu ČSA. Z těchto hor vody odtékají do našeho zájmového 
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území jako povrchová gravitační voda, hlubinná voda nebo mělká podzemní, 

kvartérní voda. Zvláště po děšťových srážkách zde vznikají velká povodí z rychlým 

odtokem. Na hnědouhelném lomu ČSA je nutno, v oblasti odvodňování, řešit tři 

základní celky: dno lomu, skrývkové svahy a výsypkové etáže. 

5.2 Odvodňování skrývkových řezů  

 Odvodnění skrývkových řezů je velmi složité. Kvartérní sedimenty, které se 

zde vyskytují jsou syceny přítoky mělké podzemní vody. V západní části předpolí 

lomu ČSA se skrývkové svahy odvodňují otevřenými odvodňovacími příkopy. Tyto 

příkopy, označeny „A“ a „C“, mají za úkol zachytávat povrchovou vodu z 

přívalových dešťů. Z předpolí lomu je mělká podzemní voda odvodňovacími 

příkopy vedena do čerpací stanice Kundratice, odkud je pak přečerpána do řeky 

Bíliny. Tato ČS má za úkol přečerpat vodu ze zachycených srážkových vod. Jímka 

ČS Kundratice je o objemu 2000 m3. Pod vrchem Jezerka je další odvodňovací 

příkop, značený „D“. Voda z tohoto příkopu ústí do ČS „C“ (viz obr. č. 23). Z těchto 

čerpacích stanic  je voda čerpána do přeložky Vesnického potoka. ČS Kundratice 

je osazena třemi kozlíkovými čerpadly a ČS C je vybavena dvěmi ponornými 

kalovými čerpadly. [17], [18]  

 Na severní straně lomu ČSA je umístěna ČS Albrechtice (viz obr. č. 24). 

Úkolem této ČS je přečerpat zachycené vody z atmosferických srážek a vody 

podzemní – ze štoly Jezerka.  

 Přítoky vod ze severovýchodní části lomu jsou směřovány do příkopu 

nazvaného „E“. Tento příkop ústí do nádrže Černice.  

 Dalším odběrným místem povrchových vod ze skrývkových svahů je ČS 

Eliška. Tato ČS je umístěna ve východní části lomu ČSA a má za úkol jímat 

gravitačně svedenou vodu z okolních řezů. Jímka této ČS je o objemu 1700 m3. 

Voda z této jímky je čerpána do odpadního koryta Obránců míru (dále jen OM). V 

oblasti zbytkové jámy OM jsou další čerpací stanice. Na jižní straně této oblasti je 

ČS K-28, která je o dvou sběrných jímkách o objemu 10 000 m3 a 4 000 m3. Tato 
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ČS slouží jako sběrná ČS ostaních čerpacích stanic z tohoto okolí a ústí do ní 

vody ze zbytkové jámy OM a vody z čerpacích vrtů v této oblasti. Tato ČS je 

osazena dvěma ponornými čerpadly a vertikálním a horizontálním čerpadlem. ČS 

Předpolí, ČS OM a Bajkal jsou dalšími ČS z této oblasti zbytkové jámy OM. Jímky 

těchto ČS jsou o objemu 1000 m3. Tyto ČS májí za úkol jímat a následně 

upravovat vodu z gravitačních sedimentačních příkopů z předpolí lomu ČSA.   

 Záchytné čerpací stanice v předpolí jsou vytvářeny jako investiční akce s 

dlouhodobou časovou působností. Objem vody je z těchto jímek přečerpáván 

přímo do vodotečí. Tyto vody nejsou kontaminovány a odpovídají vypouštěcím 

parametrům. Na skrývkových řezech jsou prováděny záchytné rýhy pomocí 

malostrojové techniky a to s využitím hydraulického rypadla a buldozeru. Jedná se 

o přečerpávací jímky s omezenou kapacitou, které se přesouvají dle požadavků 

provozu vyplývající z technických režimů a požadavků těžební techniky. [17], [18], 

[19]  

 Pro zamezení rychlého odtoku přívalových vod ve skrývkových řezech, 

především z prosturu předpolí, je nutno zřídit tzv. retardéry. Retardéry jsou 

záchytné rýhy ve kterých je voda sklidňována (zamezení přímočarého odtoku vody 

dolů do lomu) a sočastně slouží pro usazování tuhých částic, jako například 

bahna, které by jinak  zanášelo čerpací jímky v prostoru čerpání. Tyto retardéry je  

nutno průběžně čistit. Čištění i budování retardérů je prováděno lopatových 

rypdlem DH. 

 

Obrázek č. 23 ČS C  v předpolí lomu (zdroj: Humeco a.s.) 
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Obrázek č. 24 ČS Albrechtice v předpolí lomu (zdroj: Humeco a.s.) 

5.3 Odvodňění dna lomu a uhelných řezů 

Na uhelných řezech je voda sváděna po uhelné substanci do nejnižšího 

místa řezu a dále do nejnižšího místa lomu, kde jsou umístěna Pomocná čerpací 

stanice 2 (dále jen PČS 2) a Hlavní čerpací stanice ČSA (dále jen HČS ČSA). 

HČS ČSA je umístěna na dně severozápadní části lomu ČSA pod bočními svahy.  

HČS ČSA je osazena dvěma sestavami čerpadel o výkonu Q = 2 . 120 l . s-1
 na- 

pojených na dva výtlačné řády. Každou sestavu čerpadel tvoří dvě kalová 

čerpadla umístěna na pontonu a hlavní horizontální čerpadlo. Do jímky HČS ústí 

povrchové vody, vody ze stařinové zvodně a vody z vnitřní výsypky, která je 

odváděna odvodňovacími rýhami. Voda je z této jímky čerpána polyethylenovým 

potrubím přímo do sedimentačních jímek úpravny důlních vod ČSA-JŠ  (dále jen 

ÚDV ČSA-JŠ ). Z ÚDV ČSA-JŠ je upravená voda odváděna gravitačním potrubím 

do řeky Bíliny. Místem vypouštění je jez v Dolním Jiřetíně. Výkon PČS A HČS 

ČSA je udán na obrázku č. 26, schéma umístění čerpacích stanic. 

Záchytné jímky pro čerpací stanice na dně uhelného lomu jsou vytvářeny 

kolesovým rypadlem při těžbě, kdy rypadlo douhluje uhelnou sloj. Jedná se o 

prostor s kapacitou cca 50 000 m3. V případě velkého přívalu vod z prostorů 

skrývky uhelných řezů je tato kapacita ohrožena. Bylo by vhodnější zvětšit 

kapacitu jímek na cca 70 000 m3 aby nedocházelo k rozlivu vody po uhelné pláni 

nejnižšího volného řezu a tím k možnému zatopení pásových dopravníků 

popřípadě těžebního stroje. Jímky se budují především v prostoru nebilanční části 

sloje. Případně, jak umožňuje terén a geologická stavba prostoru až do podložních 
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vrstev. V celém prostoru výchozu sloje ke Krušným horám je tato situace velmi 

variabilní. Na dočištění a doupravení těchto prostor je použito pomocné 

mechanizace (dozery, lopatové rypadlo DH). Veškeré náklady na vytvoření těchto 

jímek pro vytvoření prostoru k čerpání důlní vody z nejnižších partií jsou zahrnuty 

do provozních nákladů těžební společnosti. Vše je koordinováno s požadavky 

provozu a společnosti HUMECO, a.s. při technických režimech, které jsou každý 

měsíc upřesňovány a řešeny dle postupů kolesového rypadla. [17], [18], [19]  

Při postupu těžebních strojů, jak na skrývkových tak uhelných řezech, je 

nutné pláňě těchto těžebních strojů vytvářet tak, aby sklon těchto těžebních plání 

byl směrován od paty řezu. U paty řezu je nutné vytvářet mělký příkop, který 

případnou vodu svádí mimo prostor rypadla, proto, aby rypadlo nebylo ohroženo 

při těžbě.  

5.4 Odvodnění výsypek 

Na nejnižších etážích výsypky jsou provozní čerpací stanice CS 48 a CS 

20, které jsou poskládany kaskádovitě. Nejvýše je postavena CS 48, z ní je 

vedena voda do CS 20 a odtud je voda prečerpávaná do CS Marcela. Z CS 

Marcela vede přímo do potoka Běly. Protože povrchová voda, která je sváděna z 

výsypek není kontaminovaná, myšleno nemá zvýšenou hladinu znečišťujích látek 

jako Fe či Mn, je možno tuto vodu přečerpávat přímo do vodoteče řeky Běly. I 

přesto, že tato voda není kontaminována je voda z tohoto prostoru v pravidelných 

týdenních intervalech vzorkována. Vzorky jsou vyhodnocovány v labolatoři důlních 

vod ÚDV ČSA a v labolatoři VÚHU (Výzkumný ústav hnědého uhlí). [17], [18] 
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ZÁVĚR 

V předkládané bakalářské práci je stručně charakterizováno zájmové území 

lomu Českoslovanská armáda i širší okolí z hlediska geologického a 

hydrogeologického. 

V práci byla použita veškerá dostupná data a použity podklady, které jsem 

získal na HUMECO, a.s. a od provozovatele lomu Severní energeticka a.s. Při 

práci jsem využil i poznatků pracovníků HUMECO, a.s. a ty zapracoval především 

jako doporučení pro další bezproblémový chod celého lomu z pohledu 

odvodňování lomu Československá armáda. Je zde použita fotografická 

dokumentace přibližující stav jednotlivých provozních zařízení. 

 Pro efektivní odvodňování lomu ČSA a následně i pro úpravu důlních vod 

doporučuji vycházet z následujících zásad a zvážit tyto náměty: 

- zvětšit kapacitu jímek v lomu cca z 50 000 na 70 000 m3  

- na řezech zřídit retardéry pro lepší usazování protékající vody, aby docházelo 

k většímu usazování hrubých částic obsažených ve vodě a nedocházelo tak 

zbytečně k zanášení čerpacích jímek - provádět častější čištění retardérů, 

především po přívalech povrchové vody které jsou zanášeny tuhými částicemi 

(blátem) 

- zabezpečit lepší odvodňování skrývkových i uhelných řezů  při postupu 

rypadel vytvářením odvodňovacích příkopů u bočních stěn řezu a  s odvodem 

vody spádem z plání postupů rypadel s ukončením v sedimentačních jímkách s 

odtokem k místu čerpání (PČS, HČS) – důvody těchto vzniklých stavů jsou dány 

technologickou nekázní osádek rypadel a nedostatečnou kontrolou technického 

dozoru. 

- jímky vytvářet v takovém materialu (ne v uhelném prostředí) , aby zbytečně 

nedocházelo ke vzniku agresivity vody a tím k poškozování (agresivní vodou) 
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čerpadel, čož je v situaci lomu ČSA velmi složité ke geologickým poměrům této 

lokality. 

- odtokové potrubí od čerpacích míst je plastové, a proto je vhodné veškeré 

přestavby situovat do období letních a podzimních měsíců. Důvodem je to, že toto 

potrubí je možno svařovat do +5 0C. Při nižších teplotách je nebezpečí špatných 

svárů a následné poruchovosti. 
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Obrázek č. 25 Porovnání znečišťujících látek - od přítok z HČS ČSA přes vyrovnávací nádrže do odtoku technologie (zdroj: Humeco a.s.) 
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Obrázek č. 26 Schéma čerpání, úpravy a čištění vody, Humeco,a.s
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Evidence čerpání vod 2011 

  
 HUMECO a.s - za rok 2011 

           
čerpací místa čerpadlo průtok druh m3 m3 čerpací místa čerpadlo průtok druh m3 m3 

ÚDV ČSA 
 

m3/hod měřidla dle průt. za měsíc ÚDV ČSA 
 

m3/hod měřidla dle průt. za měsíc 

 
ÚDV ČSA 

     

V
e
s
n

ic
k
ý
 p

o
to

k
 

ČS Hedvika neosazeno 
   

0 

B
íl

in
a
 

průtokoměr levý řád ÚDV 
   

0 
 

ČS Kundratice č. 1 88 SH 
 

29 040 

průtokoměr pravý řád ÚDV 
   

0 
 

čerpáno do přivaděče č. 2 110 SH 
 

25 520 

kalová pole 
      

č. 3 76 SH 
 

4 332 

Celkem 
    

0 Celkem 
    

58 892 

HČS ČSA Sigma  1 497 P 573 870 
 

studna-čerp. do Kundr. KDFU/125 40 
  

0 

 
Sigma 2 497 P 

1 033 
058  

Jezerka  VP 1 EVGU 16/8 2 SH 
 

15 402 

Celkem 
   

1 606 
928 

0 Jezerka  VP 2 EVGU 16/8 2,2 SH 
 

12 010 

PČS 2 lom ČSA sigma 300 P 287 940 
 

Jezerka vrt 378 EVGU 25/6 3 SH 
 

25 125 

Celkem 
   

287 940 
 

Jezerka vrt 390 EVGU 16/8 2 SH 
 

336 

KV Lom ČSA KDFU 125 70 P 2 759 
 

Celkem 
    

52 873 

ČS K73 KRT K 100 140 SH 
 

47 740 ČS "C" č. 1 42 
   

ČS K82 SMC  MI-N 70 SH 
 

87 920 čerp. do Ves. potoka č. 2 42 
   

ČS A IV. KDFU 125 70 SH 
 

21 910 průtokoměr 
  

P 45 102 
 

ČS DJŠ č.1 GFHU 100 35 SH 
 

3 640 Celkem 
   

45 102 0 

ČS DJŠ č.2 GFHU 100 35 SH 
 

1 855 Jáma Jezerka WILO 06.60 24 P 26 887 
 

Celkem 
    

163 065 Vesnický potok 
     

ČS 81 DIG 85 18 SH 
 

0 

P
ře

l.
 Č

e
rn

ic
 a

 Š
ra

m
. 
p

o
t.

 

Štola Jezeří - samospád 
 

1,50 
   

ČS Marcela 
FLYGT 
2151 

142 SH 
 

0 Vrt JZ  211 EVGU 16/8 2,5 P 8 175 
 

Celkem 
   

0 
 

Vrt V3 Albrechtice EVGU 16/8 1,0 SH 
 

99 

ČS SVAPO č.1 EVGU 16/8 2 SH 
 

2 338 Vrt V4 Albrechtice EVGU 16/8 1,0 SH 
 

401 

ČS SVAPO č.2 EVGU 16/8 2 SH 
 

3 174 Vrt V5 Albrechtice EVGU 16/8 3,0 SH 
 

7 269 

Celkem 
    

5 512 Vrt AL - 396/8 EVGU 25/6 5,0 P 19 180 
 

CS PD 20 do PD 21 
  

SH 
 

0 Vrt AL - 397/9 EVGU 16/8 1,0 P 425 
 

PD 21 do Marcely 
  

SH 
 

0 ČS Albrechtice Sig.GFVF 150 241 P 108 348 
 

ČS PD48 
  

SH 
 

0 Celkem 
   

136 128 7 769 

ČS Benar - Litvínov č. 1 120 SH 
 

135 840 ČS studna Černice samospádem 
    

 
č. 2 24 SH 

 
11 184 ČS Těs.stěna Jezeří 

   
bez napětí bez napětí 

Celkem 
   

0 147 024 Jáma Černice WILO 06.60 24 SH 
 

38 784 

ČS OM 19 KDFU/125 70 SH 
 

57 750 ČS Předpolí KDFU/125 č.2 31 SH 
 

0 

ČS Komořany KDFU 80 SH 
 

16 720 
 

KDFU/125 č.2 31 SH 
 

10 478 

ČS A 1                             1 GFVA 150 210 SH 
 

76 860 Celkem 
     

ČS A 1                             2 
WEDA L 

902 
190 SH 

 
442 890 

Štola Jiřetín - 
samospád  

13,0 
   

ČS A 1                             3 KDFU 125 45 SH 
 

10 935 
Přel. Černic. a Šram. 

pot.      

ČS A 1                             4 
    

0 
       

ČS A 1                             5 
    

0 
       

KV povrch ČSA KDFU 125 80 P 12 504 
        

Bílina 
            

S
le

p
é
 r

a
m

e
n

o
 B

íl
in

a
 

ČS ELIŠKA GFVF 150 265 SH 
 

40 280 
       

ČS K 28 
    

0 
       

průtokoměr KRT K 150 215 P 224 696 
        

průtokoměr WARMAN 280 P 199 241 
        

ČS Bajkal GFVP 200 224 SH 
 

54 432 
       

ČS OM GFVP 150 257 SH 
 

337 441 
       

Celkem 
   

0 391 873 
       

ČS K 90 
FLYGT 
2151 

100 SH 
 

9 400 
       

Biologický rybník 
KDFU/125 

č.1,2 
42 

 
0 

        

Celkem       průtokoměr 
  

P 31 959 
        

Slepé rameno Bílina 
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Evidence čerpání vod  2012 

 HUMECO a.s - za rok 2012 
  

       
čerpací místa čerpadlo druh  m3 m3 čerpací místa čerpadlo druh m3 m3 

ÚDV ČSA   měřidla dle průt. dle SH ÚDV ČSA   měřidla dle průt. dle SH 

  ÚDV ČSA         

V
e
s
n

ic
k
ý
 p

o
to

k
 

ČS Hedvika neosazeno       

B
íl

in
a
 

průtokoměr levý řád ÚDV      0   ČS Kundratice č. 1 SH   43 032 

průtokoměr pravý řád ÚDV     0   čerpáno do přivaděče č. 2 SH   20 020 

kalová pole           č. 3 SH   2 964 

Celkem       0 Celkem       66 016 

HČS ČSA    Sigma  1 P 1 010 364   studna-čerp. do Kundr. KDFU/125     0 

  Sigma 2 P 745 023   Jezerka  VP 1 EVGU 16/8 SH   9 270 

Celkem     1 755 387   Jezerka  VP 2 EVGU 16/8 SH   16 738 

PČS 2 lom ČSA Sigma P 396 575   Jezerka vrt 378 WILO  SH   38 585 

Celkem     396 575   Jezerka vrt 390 EVGU 16/8 SH   136 

KV Lom ČSA KDFU 125 P 5 681   Celkem         

ČS K73 KRT K 100 SH 0 0 ČS "C"  č. 1       

ČS K82 SMC  MI-N SH 0 144 760 čerp. do Ves. potoka č. 2       

ČS A IV. KDFU 125 SH 0 16 450 průtokoměr   P 57 109   

ČS DJŠ č.1 GFHU 100 SH 0 0 Jáma Jezerka WILO 06.60 P 21 077   

ČS DJŠ č.2 GFHU 100 SH 0 0 Vesnický potok         

Celkem       161 210 

P
ře

l.
 Č

e
rn

ic
 a

 Š
ra

m
. 
p

o
t.

 

Štola Jezeří - samospád       13 128 

ČS 81 DIG 85 SH   0 Vrt JZ  211 EVGU 16/8 P 11 407   

ČS Marcela FLYGT 2151 SH   342 521 Vrt V3 Albrechtice EVGU 16/8 SH   369 

ČS SVAPO č.1 EVGU 16/8 SH   9 712 Vrt V4 Albrechtice EVGU 16/8 SH   215 

ČS SVAPO č.2 EVGU 16/8 SH   5 112 Vrt V5 Albrechtice EVGU 16/8 SH   4 668 

Celkem       14 824 Vrt AL - 396/8 EVGU 25/6 P 20 879   

PD 20 do Marcely KRT K200 P 152022   Vrt AL - 397/9 EVGU 16/8 P 1 757   

ČS PD48     KRT K150 SH   73 260 ČS Albrechtice Sig.GFVF 150 P 152 743   

ČS Benar - Litvínov č. 1 SH   86 880 ČS studna Černice samospádem       

  č. 2 SH   13 320 ČS Těs.stěna Jezeří         

Celkem       100 200 Jáma Černice WILO 06.60 SH   68 592 

ČS OM 19 KDFU/125 SH   21 980 ČS Předpolí KDFU/125 č.2 SH   0 

ČS Komořany KDFU SH   5 920   KDFU/125 č.2 SH   0 

ČS A 1                             1 GFVA 150 SH   211 680 Celkem       0 

ČS A 1                             2 WEDA L 902 SH   43 130 Štola Jiřetín - samospád       114 461 

ČS A 1                             3 KDFU 125 SH   0 Přel. Černic. a Šram. pot.         

Celkem       254 810 
      

KV povrch ČSA KDFU 125 P 9 966   
      

Bílina         
      

S
le

p
é
 r

a
m

e
n

o
 B

íl
in

a
 

ČS ELIŠKA GFVF 150 SH   59 460 
      

ČS K 28          
      

průtokoměr KRT K 150 P 130 406   
      

průtokoměr WARMAN P 97 079   
      

  KRT K 150 P 38 089   
      

Celkem     265 574   

      
ČS Bajkal  GFVP 200 SH   0 

      
ČS OM  GFVP 150 SH   223 200 

      
Celkem         

      
ČS K 90 FLYGT 2151 SH   0 

      
Biologický rybník KDFU/125 č.1,2       

      
Celkem       průtokoměr   P 35 259   

      
Slepé rameno Bílina         
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