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Anotace 

 Voda je přírodní živel, který velmi výrazným způsobem ovlivňuje celou planetu. Je 

nezbytnou součástí podmínek pro veškerý život na zemi, zároveň také díky své živelnosti 

přináší člověku již od doby velké průmyslové revoluce nutnost řešení technických opatření 

pro umožnění realizace hornické činnosti. Bakalářská práce se zaměřuje na ochranu lomu 

Libouš před účinky povrchových vod blíže se věnuje (popisuje) hydrologickou situaci 

v předpolí lomu včetně nutných přeložek toků a dalších opatření. Voda je pro lomaře 

jedním z největších nebezpečí a jednou ze základních snah je tedy zabránit vniknutí 

povrchové vody do prostoru lomu. 

 Klíčová slova: voda, předpolí lomu, vodní tok, koryto, ochranná hráz, 

sedimenty, průtočná kapacita 

 

Summary 

Water is a natural element and the most significantly affecting whole earth. It is an 

essential part of the conditions for all life on our planet. Water brings all humans 

spontaneity to get solve technical solutions of facilitation and implementation of safe 

mining industry, already from the times of the great industrial revolution. This thesis 

focuses on the mining area “Libouš” and protection against the effects of surface water. 

Thesis is dedicated to (describe) hydrological situation in the pre-land of mining operation 

area including necessary relocations of streamlets and other protection arrangements. 

Water is the highest safety risk in mine and this is the key reason of all the efforts to 

prevent surface water leakages into the mine.  

 

 Keywords: water, the pre-land of mining operation, water flow, streambed, 

protective water dike, sediments, flow through capacity. 

 

 

  



 
 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................ 1 

1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY ........................................................................... 2 

1.1 Historie rozvoje těžby v oblasti SHP ................................................................................ 2 

1.2 Doly Nástup Tušimice ...................................................................................................... 3 

1.3 Lokalita Lomu Libouš ....................................................................................................... 3 

1.4 Krušné hory ..................................................................................................................... 4 

2 PŘELOŽKY VODNÍCH TOKŮ REALIZOVANÉ V MINULÉM STOLETÍ ..................... 6 

2.1 Náhradní opatření za nádrž Dřínov ................................................................................. 7 

2.2 Přeložka Prunéřovského potoka .....................................................................................13 

2.3 Průmyslový přivaděč vody .............................................................................................14 

3 KAPACITA DOSAVADNÍCH KORYT VODNÍCH TOKŮ ........................................ 15 

3.1 VOPOL – zkapacitnění PPV .............................................................................................16 

3.2 VOPOL – boční přeliv z PPV a skluz .................................................................................19 

3.3 Uklidňovací nádrž Spořice ..............................................................................................20 

4 NÁVRHY OPATŘENÍ PŘED SPLAVENINOVÝM REŽIMEM ................................. 22 

4.1 Stávající opatření před splaveninovým režimem odkloněných toků ...............................22 

4.2 VOPOL – usazování splavenin .........................................................................................23 

4.3 Opatření pro minimalizování sedimentace splavenin .....................................................24 

5 ZÁKLADNÍ TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ............. 28 

5.1 Základní technicko-ekonomiceké zhodnocení ................................................................28 

5.2 Ekologické zhodnocení ...................................................................................................31 



 
 

ZÁVĚR ..................................................................................................................... 32 

 

 
   SEZNAM LITERATURY 

   SEZNAM OBRÁZKŮ 

   SEZNAM TABULEK  



 
 

SEZMAN ZKRATEK: 

SHD  Severočeské hnědouhelné doly 

SHR   Severočeský hnědouhelný revír 

DNT  Doly nástup Tušimice 

VD   Vodní dílo 

NOD  Náhradní opatření za nádrž Dřínov 

PPV  Průmyslový přivaděč vody 

PKP  Podkrušnohorský přivaděč  

ČS   Čerpací stanice 

VOPOL Vodohospodářská ochrana povrchových lomů 

ŠP  Štěrková přehrážka 

EPRU Elektrárny Prunéřov 

VOPOL Vodohospodářská ochrana povrchových lomů 

ř. km. Říční kilometr 

   EVL  Evropsky významná lokalita 

  AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

 



Jan Dolejš: Lom Libouš - ochrana před účinky povrchových vod 

2014 
1 

ÚVOD  

Rozvoj těžby v severočeském hnědouhelném revíru po roce 1945 měl velký 

dopad na přeměnu vodohospodářského systému Severočeského kraje. Průmyslová 

koncepce poválečné Československé vlády v severních Čechách v oboru energetiky, 

chemického průmyslu, hutního průmyslu a zemědělství byla závislá na dodávkách surové 

vody. Voda potřebná při výrobních procesech v těchto provozech byla odebírána z vodních 

toků nebo k tomuto účelu vybudovaných vodních nádrží. Do výrobního procesu byla 

přiváděna soustavou umělých vodních koryt a průmyslových vodovodů, které tvoří 

v severočeském kraji unikátní systém vodohospodářských děl.  Díky rozvoji povrchového 

dobývání  Severočeské hnědouhelné pánve byla tato vodohospodářská soustava doplněna o 

přeložky vodních toků a protipovodňová opatření budovaná pro ochranu dolů před účinky 

povrchových vod. Vzhledem k neustálému postupu porubních front byla nutná absolutní 

absence veškeré infrastruktury v zájmovém území, proto bylo nutné budovat přeložky 

železnic, silnic, vodních toků a produktovodů mimo dobývací prostory. Veškeré tyto 

úpravy bylo nutné napojit na stávající infrastrukturu a v případě vodohospodářských 

opatření na vodní síť, u které se musela zachovat odtoková kapacita bez ohrožení níže 

položených oblastí. 

V této bakalářské práci se autor zaměří na vodohospodářská opatření budovaná za 

účelem ochrany před účinky povrchových vod lomu Libouš v Chomutovsko-Tušimické 

části Severočeské hnědouhelné pánve. V úvodu popíše historii a současnost hornické 

činnosti v dané oblasti. Dále se zaměří na seznámení se zájmovou lokalitou, popíše 

přeložky vodních toků a jednotlivá povodí těchto toků. Autor představí současný stav 

systému vodohospodářských úprav v předpolí lomu a jejich odtokové poměry. Vzhledem 

k  síle vodní energie a její schopnosti přeměny krajiny za neustálého přesunu materiálu do 

míst s nižší energií, popisuje vliv splaveninového režimu přirozených vodních toků na 

kapacitu koryt soustavy vodohospodářských opatření v předpolí lomu. Pro zlepšení 

stávajícího stavu navrhne opatření v ně i mimo předpolí Lomu Libouš.  V závěru zhodnotí 

technickoekonomickou a ekologickou náročnost navrhovaných opatření a současný stav 

při řízení, provozu a údržbě této vodohospodářské soustavy.  
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1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

1.1 Historie rozvoje těžby v oblasti SHP 

Na Chomutovsku a Kadaňsku se záznamy o prvních malých uhelných dolech 

objevují již v první polovině 16. století. Rozvoj těžby hnědého uhlí ovlivnil nejvíce 

vyvíjející se průmysl a technický pokrok, především vynález parního stroje. Na konci 19.  

a začátku 20. století se již v hnědouhelném revíru severozápadních Čech těžilo v desítkách 

hlubinných dolů a začaly se objevovat i první malé povrchové doly. Hnědé uhlí se 

postupně stalo velmi nepostradatelnou surovinou. Jeho těžba narůstala využíváním nových, 

kapacitnějších technologií a postupně přetvořila Podkrušnohoří do současné podoby, 

zvýšila však jeho průmyslový význam ve státním měřítku. Po vzniku samostatného 

Československa produkce uhlí vysoce překračovala domácí spotřebu a možnosti vývozu 

byly omezené. Velká hospodářská krize dolehla na region severozápadních Čech velmi 

těžce. Po obsazení Sudet německou armádou se Podkrušnohoří stalo důležitým centrem 

válečného hospodářství. Nejvýznamnější dobývací společností se stala německá akciová 

společnost SUBAG, pod kterou spadaly téměř všechny uhelné doly. [4] 

V roce 1945 byly v činnosti na Kadaňsku u obce Prunéřov malolom Libuše a tři 

hlubinné doly, které do roku 1965 ukončovaly postupně svoji činnost. Do konce roku 1967 

se vyvíjela struktura podniku Doly Nástup Tušimice. Po roce 1945 byl změněn název dolu 

Meissner na Důl Šafra, v roce 1951 na Důl Libuše a v roce 1958 na Důl Nástup s důlními 

závody Důl Merkur a Důl Nástup. Do současnosti se na územích Dolů Nástup Tušimice 

dobývalo v lomu Prunéřov s otvírkou lomu roku 1956, v roce 1958 bylo vytěženo první 

uhlí a v roce 1986 douhlení v lokalitě bývalé obce Prunéřova a těžba pokračovala 

v Severním lomu se stejným názvem. V Severním lomu byla těžba ukončena v roce 1992, 

tím byl zrušen i lom Prunéřov. Lom Milžany, otevřen v roce 1957, byl základem lomu 

Merkur a společně s lomem Přezletice otevřeným v roce 1958 bylo v roce 1959 vytěženo 

první uhlí, následně se stal součástí velkolomu Merkur. Těžba ve velkolomu byla ukončena 

v roce 1992. V roce 1971 byla zahájena těžba ve velkolomu Březno. V 80. letech 20. 

století byly provozovány tři velkolomy - lom Merkur, Březno a Libouš.   V současnosti se 

těžba přesunula do nové lokality Lomu Libouš II. [4] 
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1.2 Doly Nástup Tušimice 

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 

rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt 

hnědého uhlí a doprovodných surovin. [15] 

Svoji těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou 

odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého 

tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické 

uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura 

odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. 

Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na trhu. 

[14] 

1.3 Lokalita Lomu Libouš 

Povrchový lom Libouš je i po dotěžení tzv. odstavené porubní fronty v západní 

části dobývacího prostoru Tušimice s celkovou délkou porubní fronty kolem 4 km jedním 

z nejrozsáhlejších povrchových dolů v Mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na ložisku 

Tušimice - Libouš má mocnost od 25 do 35 m. Z hlediska stupně prouhelnění se jedná o 

hnědé uhlí ve stádiu ortofáze. Stupeň prouhelnění je však nižší než na lomu Bílina. 

Vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily k 31. 12. 2012 230 miliónů tun. Celkové 

geologické zásoby jsou však 461 miliónů tun. Těžené uhlí je využíváno k výrobě 

energetických palivových směsí. Výraznými jalovými vrstvami (usazeninami ramen tzv. 

Žatecké delty) je sloj rozdělena na tři lávky (vrstvy). Nadloží sloje o mocnosti až 120 m je 

tvořeno převážně jezerními jíly libkovických vrstev. Těžba části ložiska probíhá ve směru 

jih - sever, druhá část je těžena postupem k východu. Ze severu je ložisko omezeno 

výchozem sloje na úpatí Krušných hor, ze západu vytěženými prostory bývalého lomu 

Merkur, Prunéřov z východu a severovýchodu administrativní hranicí dobývacího 

prostoru. Geologická stavba nadloží sloje je poměrně jednoduchá. Nadložní jíly lze 

rozčlenit na spodní vrstvu jílů kaolinicko - ilitických, patřící k vrstvám holešickým. 

Svrchní se zvýšeným obsahem montmorillonitu náležející k vrstvám libkovickým. 

Komplikace těžbě přinášejí především obtížné geotechnické podmínky v oblasti výchozu 
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sloje pod krušnohorským úpatím a místní výskyt zpevněných pelokarbonátových vrstviček. 

[17] 

 

Obrázek 1:Dobývací prostor Tušimice (zdroj: vlastní zpracování podklad MAPY.CZ) 

1.4 Krušné hory 

Krušné hory, které na lom Libouš navazují v severní části dobývacího prostoru 

Tušimice, tvoří na území České republiky úzkou, ve směru SV-JZ protáhlou oblast. Její 

délka je 130 km a šířka od 6 km na SV do 19 km na JZ. Jedná se o jednostranně ukloněné 

kerné pohoří s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části. [1] 

Po stránce geomorfologické můžeme Krušné hory na našem území rozdělit do tří 

základních částí: 1) část jihozápadní, kterou tvoří klínovecká oblast a Jindřichovická 

plošina. Klínovecká oblast je nejvýše položeným územím Krušných hor (Klínovec,  

1244 m). Celkově se území této části Krušných hor pozvolna sklání k západu. Tato část je 

složena z rul, žul, fylitů. 2) část střední - je nižší než oblast klínovecká, avšak celkově vyšší 

než Jindřichovická plošina a část severovýchodní. 3) část severovýchodní, jejíž povrch 

terénu je plošší a nižší než ve střední části a klínovecké oblasti. Fytogeograficky náleží 

vegetace Krušných hor do oblasti středoevropské lesní květeny, charakterizované poměrně 

Hranice dobývacího prostoru DNT Lom Libouš 
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vlhkým a chladným podnebím a chudými půdami, vznikajícími na prvohorních 

vyvřelinách. Krušné hory náleží k zoogeografické zóně listnatého lesa. [1] 

Vodní toky odvádějící povrchovou vodu k jihu z jednotlivých povodí Krušných 

hor jsou Ohře a Bílina. Oba jsou levobřežními přítoky řeky Labe. Z vodních toků, které 

odvodňují Krušné hory na sever, tedy do Německa, jsou hraniční tok Polava, Černý potok, 

Přísečnický, Načetínký, Flájský potok a jiné. Hlavní vodní osou je řeka Ohře, která jako 

jediná pramení mimo území ČR a vstupuje do Krušných hor v  Chebské pánvi. Ohře má na 

svém horním toku značný spád a teprve v oblasti Žatce se stává její tok pozvolným. Ohře 

má několik přítoků: v Sokolově je to Svatava, v Karlových Varech Teplá. Krušnohorské 

přítoky Ohře vesměs protékají ve svém horním a středním toku malebnými údolími, často 

hluboce zaříznutými. Mezi další přítoky patří Průnéřovský potok u Kadaně nebo 

Chomutovka u Postoloprt. Mosteckou pánev odvodňuje Bílina, která pramení na úbočích 

Krušných hor severozápadně od Chomutova. Nejvýchodnější část je odvodňována 

Jílovským potokem, který Jílovým údolím spěje k východu a v Děčíně se vlévá do Labe. 

Na horských potocích se také nachází několik vodárenských nádrží, mezi  které patří vodní 

díla Přísečnice, Křímov, Kamenička, Jirkov, Janov a dílo Fláje. Všechny vyjmenovaná 

vodní díla jsou součástí vodohospodářské soustavy zásobující Ústecký kraj pitnou vodou. 

[15] 
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2 PŘELOŽKY VODNÍCH TOKŮ REALIZOVANÉ 

V MINULÉM STOLETÍ 

  Vodní toky, protékající plánovaným dobývacím územím, jsou zpravidla 

překládány mimo dobývací prostor již v průběhu výstavby lomu. Za tímto účelem jsou 

budovány přeložky vodních toků. Takto převedené vodní toky jsou, za vhodných 

hydraulických podmínek, zaústěny zpět do své svého koryta, a tím se významně nemění 

jejich hydrologické vlastnosti. V případě situace, kdy je vhodnější vodní tok přeložit 

do  jiného povodí, mění se vlastnosti v obou povodích vodních toků. Účelem přeložek je 

zajištění bezpečnosti pracovních činností a technického provozu povrchového dolu za 

maximálního využití gravitačního pohybu vody. Základní funkcí odvodňovacích systémů 

je zamezit či minimalizovat přítok veškeré povrchové vody do prostoru lomu a následně 

minimalizovat zvodnění hornin v jednotlivých vrstvách skrývkových řezů a etáží výsypek. 

Zvodnění důlních prostor má negativní vliv na stabilitu a nosnost pracovních ploch 

a  bezpečnost technologických celků dobývací techniky a veškeré pracovní činnosti 

v prostoru lomu. [6] 

V severozápadní oblasti SHP byly v období 60. – 80. let minulého století 

vybudovány vodohospodářské soustavy zajišťující ochranu lomů před účinky povrchových 

vod, které byly zároveň koordinovány s přeložkami vodotečí procházejících dobývacími 

prostory. Jedná se o přeložku Šramnického a Černického potoka, přeložku Vesnického 

potoka, přeložku říčky Bíliny a Prunéřovský potok. Průmyslový přivaděč vody, 

Podkrušnohorský přivaděč vody II. III. IV., Lideňský, Lužnička, Hutná II. Všechny výše 

uvedené toky jsou součástí vodohospodářského celku uváděného pod názvem Náhradní 

opatření za nádrž Dřínov. [16] 

Vodní nádrž Dřínov 

Nádrž Dřínov byla vybudována za účelem zajištění dodávky surové vody pro 

průmyslové podniky na Mostecku. Hlavními odběrateli byly Chemické závody Záluží, 

tepelné elektrárny Komořany, Ervěnice a další drobní odběratelé níže po toku říčky Bíliny.  

Výstavba vodního díla začala v roce 1953 a napuštěna byla v roce 1955 hlavním přítokem 

Podkrušnohorským přivaděčem, do kterého byla zaústěna Bílina a voda z Ohře. Stavební 

část tvořily tři sypané zemní hráze s návodní lící opevněnou kamenným záhozem. Hráze 
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ohraničovaly dílo z východní, jižní a západní strany, severní část byla tvořena přirozeným 

terénem. Celková délka hrází 8 km, nejvyšší výška 8 m, bezpečnostní přeliv byl dlouhý 

6  m.  Objem nádrže byl 9,387 mil. m
3
 a později rozšířen prohlubní po dolu Eliška 

a  dřínovskou prohlubní starých dolů cca o 1 mil. m
3
, které sloužily jako vodní rezervy 

v  období sucha. Nádrž Dřínov byla v roce 1981 zrušena z důvodu postupující těžby. Voda 

z nádrže byla postupně odčerpána, rašelina odtěžena a hráz rozebrána. Jedná se o největší 

zrušenou vodní nádrž na území ČR. Zrušením nádrže Dřínov byla zahájena nová 

Vodohospodářská soustava náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD) a uvedena 

do  provozu 1. etapa staveb NOD. [16] 

 

Obrázek 2: Dobývací prostory Mostecké části SHP (zdroj: vlastní zpracován,  podklad MAPY.CZ) 

2.1 Náhradní opatření za nádrž Dřínov 

Soustava vodohospodářských staveb NOD nebyla vystavěna pouze za účelem 

nahradit zrušenou vodní nádrž Dřínov, plní funkci protipovodňové ochrany, dodávky 
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povrchové vody pro energetiku, průmysl, obyvatelstvo, zemědělství a zajišťování 

minimálního zůstatkového množství v tocích komunikujících s touto soustavou. 

V zásobním systému soustavy NOD je důležitý převod povrchové vody z povodí řeky 

Ohře do povodí Bíliny, a to jednak systémem přivaděčů PPV a PKP začínající ČS 

Rašovice, ale také průmyslovým přivaděčem Nechranice pomocí ČS Stranná. 

Vodohospodářskou soustavu dále tvoří VD Újezd, VD Zaječice, VD Otvice, vyrovnávací 

nádrž Březenec a uklidňovací nádrž Staré Spořice, přeložky toků, havarijní zásobování 

průmyslovou vodou z vodního díla Fláje a síť přirozených a upravených vodních toků. 

O  náročnosti celé soustavy vypovídá i ta skutečnost, že zasahuje i do řízení 

vodohospodářských soustav vodních děl Skalka – Jesenice – Nechranice, Kadaň – 

Klášterec, VD Jirkov, Jiřetín II., Loupnice, Rudý Sever, VD Fláje, VD Přísečnice a VD 

Janov. Celou tuto soustavu obhospodařuje Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov 

(příloha č.3). Veškeré manipulace na vodních dílech soustavy NOD a dílech navazující na 

tuto soustavu jsou řízeny vodohospodářským dispečinkem podniku Povodí Ohře, státní 

podnik, na  základě zpracovaných Manipulačních řádů schválených kompetentním 

vodoprávním úřadem. [8] 

 

Přeložka Škramnický a Černický potok. 

Přeložka Škramnická a Černický potok řeší odtokové poměry po likvidaci nádrže 

Dřínov, sloužící jako zásobárna průmyslové vody, která ustoupila Lomu ČSA v roce 1981. 

Trasa přeložky je vedena z údolí Škramnického potoka do bočního údolí Černického 

potoka štolou Jezeří. Obezdívka je z prostého betonu. Údolí Černického potoka opouští 

přeložka štolou Albrechtice dlouhou 255 m, kruhovým profilem o průměru 2,64 m 

s obezdívkou z prostého betonu. Dále přeložka pokračuje po úbočí Krušných hor směrem 

k Hornímu Jiřetínu a je zaústěna do potoka Loupnice, který má soutok s Bílinou v nádrži 

Jiřetín. Do přeložky jsou zaústěny ještě další drobné vodní toky. [8] 

Stavba byla rozdělena do 4 stavebních objektů. Objekt č. 1. začíná úpravou toku 

Loupnice zaústěním do nádrže Jiřetín, úprava je dimenzována na bezpečné převedení 

stoleté vody Q100 o množství 35 m
3
·s

-1
. Zemní koryto bylo upraveno do lichoběžníkového 

tvaru s vybudováním hrázky na pravém břehu s výškou koruny 0,5 m nad Q100 a délkou 

úpravy 880 m. Objekt č. 2. zahrnoval úpravy přeložky potoků o délce celkem 5 295 m. Je 
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rozdělen na pět dílčích stavebních objektů. Tyto části tvoří opevnění koryt 

lichoběžníkového tvaru zpevněné záhozem z lomového kamene se štěrkovým podsypem 

na filtrační fólii. Svahy jsou budovány ve sklonu 1 : 3 až 1 : 1,5 a kapacita těchto úseků je 

18,3 až 25 m
3
·s

-1 
. V úseku je umístěno 6 skluzů o průměrné délce 180 m. Druhý objekt 

obsahuje dvě štoly. Štola Jezeří má délku 1015 m a kruhový průtočný profil o průměru 

2,16 m a štola Albrechtice má délku 255 m s  kruhovým profilem o průměru 2,64 m. Obě 

jsou s obezdívkou z prostého betonu. Objekt č. 3, úprava Černického potoka, je 

s charakterem skluzu v horní části lichoběžníkového profilu přecházející v dolní části do 

koryta s obdélníkovým profilem. Opevnění toku tvoří těžký záhozový lomový kámen 

prolitý betonem, v dolní části s umělou drsností dna sloužící k utlumení vodní energie. Na 

konci úpravy je vybudovaná štěrková přehrážka sloužící k zachycování splavenin o 

objemu zdrže 900 m
3
. Objekt č. 4, úprava Šramnického potoka, navazuje na štolu Jezeří. 

Koryto je tvořeno betonovým skluzem obdélníkového tvaru s umělou drsností dna 

tvořenou kamennými rozrážeči. Koryto je dimenzováno na 9,4 m
3
·s

-1
. Na Šramnickém 

potoce je vybudována štěrková přehrážka k zachycení splavenin s objemem zdrže 1500 m
3
. 

[2] 

Přeložka Vesnického potoka 

Výstavba přeložky Vesnického potoka byla dokončena v 80. letech v souvislosti 

s výstavbou vodního díla Újezd. Přeložka potoka odvádí vody přitékající z Krušných hor, 

těsnící stěny Vesnického potoka a vodu přepadávající z rezervoáru SčVK, který slouží jako 

náhradní zdroj pitné vody pro obec Vysoká Pec, do PKP IV a následně do VD Újezd. 

Přeložka Vesnického potoka se nachází v prostoru pod svahem Krušných hor západně od 

zámku Jezeří, protíná bývalou silnici č. 13 a pokračuje směrem k obci Vysoká Pec. 

Vzhledem k nestabilitě bočních svahům došlo v roce 1992 k sesuvu betonového koryta 

přeložky Vesnického potoka a musela být realizována částečná přeložka, která byla řešena 

zatrubněním.[2] 
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Obrázek 3: Sesuv přeložky Vesnického potoka (zdroj: vlastní) 

 

Přeložka Bíliny 

Přeložka vodního toku Bílina byla realizována z důvodu uvolnění území 

pro  plánovaný postup lomu ČSA. S touto přeložkou bylo nutné přeložit i silnici první třídy 

1/13 Karlovy Vary – Chomutov – Teplice - Děčín. 

Právě přeložka těchto dvou liniových staveb je spojená s technicky unikátním 

řešením tzv. Ervěnického koridoru inženýrských sítí, kterým byla vyřešena i územní 

problematika sousedního lomu J. Šverma, v jehož předpolí se nacházela důležitá trať ČSD 

Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb. Pro vytvoření Ervěnického koridoru tak nejprve 

oba lomy, počínaje rokem 1964, odtěžily svým vějířovitým postupem území mezi v té 

době (pro uvolnění postupu lomů J Šverma a ČSA) již zlikvidovaným městem Ervěnice 

a  obcí Nové Sedlo. Poté byl vyuhlený prostor koordinovaným postupem vnitřních 

výsypek obou lomů zasypán tak, aby vzniklo těleso, na jehož temeno byly jmenované 

liniové stavby přeloženy. Tento záměr se uskutečňoval od počátku 60. let a do ukončení 

a  zprovoznění celého díla v letech 1983-85 bylo do tělesa tohoto náspu umístěno 
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520  mil.  m
3
 skrývkových hmot. Maximální výška náspu je 170 m a délka jeho temene 

cca  3 000 m. [18] 

Při plánování výstavby se očekávaly poklesy na Ervěnickém koridoru, řádově 

v  několika metrech. K vyloučení všech rizik, souvisejících se zachováním stability svahu 

vnitřní výsypky, bylo navrženo převést provozní i povodňové průtoky po Ervěnickém 

koridoru ocelovým potrubím. Ocelová potrubí DN 1200 navazující na vtokový objekt jsou 

uložena na nosné konstrukci tvořené třemi železobetonovými nosnými bloky pro každé 

potrubí. Potrubí jsou usazena ve třech drážkách železobetonových bloků a jsou uložena ve 

spodních částech na železniční pražce. Uložení zabraňuje radiálním výchylkám. Potrubí 

jsou čtyři, označená 1, 2, 3, 4 a jsou vedená ve dvojících. Potrubí je zakončeno vývarem, 

ve kterém se tlumí kinetická energie proudící vody. Potrubí EK je situováno v ř. km 61,244 

– 64,373 a je dlouhé 3 129 m (obrázek č. 9). K zajištění bezpečnosti dolů bylo v souběhu 

s potrubím vybudováno na otevřené hraně výsypky otevřené koryto sloužící k zachycení 

případných průsaků nebo havarijních úniků převáděné vody. Kapacita bezpečnostního 

koryta je 8 m
3
·s

-1
. [9] 

Podkrušnohorský přivaděč 

Stavba Podkrušnohorského přivaděče byla realizována v první etapě ve dvou 

částech PKP I. a PKP II. Provoz byl zahájen v roce 1962. Betonové koryto PKP I. a II. má 

tvar lichoběžníku. Účelem tohoto vodního díla je odvádět vodu z Bíliny a jejích 

levostranných přítoků Březenecký potok, Lužec, Kunratický potok a Vesnický potok do 

Kyjického přivaděče a dále do nádrže Dřínov. Přivaděč PKP I. a II. má funkci především 

ochrannou, převod povodňových průtoků ze zaústěných vodních toků do nádrže Dřínov. 

V roce 1975 byl zprovozněn úsek PKP III., který navazoval na PKP I. a II. a nahradil po 

zrušení Kyjický přivaděč. Při zrušení nádrže Dřínov z důvodu postupu těžby na lomu ČSA 

v roce 1981 došlo také ke zrušení i části PKP III., v úseku spojení s Vesnickým potokem 

až po  zaústění do nádrže Dřínov. PKP IV. vznikala současně s budováním 

vodohospodářské soustavy NOD, kdy byla využita přeložka Vesnického potoka. Koryta 

soustavy PKP jsou otevřená, lichoběžníkového profilu s pravobřežní hrázkou (obrázek č. 

10). Na  Podkrušnohorském přivaděči je pod obcí Vysoká Pec umístěn rozdělovací objekt, 

který slouží k odklonění vody v případě naplnění retenčního prostoru VD Újezd, 
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při  povodňových průtocích spojovacím korytem do Bíliny. Soutok spojovacího koryta 

s Bílinou se nachází 300 m před zatrubněním na Ervěnickém koridoru.[2] 

Tabulka 1: Délky a max. kapacity soustavy koryt PKP (zdroj: vlastní zpracování, podklad Povodí 

Ohře, státní podnik) 

Tok délka toku Kapacita 

PKP II. 4 824 m 47,40 m
3
·s

-1
 

PKP III. 1 562 m 23,0 m
3
·s

-1
 

PKP VI. 3 381 m 66,0 m
3
·s

-1
 

 

 

 

Obrázek 4: Dobývací prostor Chomutovská část SHP (zdroj: vlastní zpracování, podklad 

MAPY.CZ) 
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2.2 Přeložka Prunéřovského potoka 

Prunéřovský potok protékal obcí Prunéřov a Kadaň, kde se vléval se do řeky Ohře 

v říčním kilometru 124,360. V roce 1959 byl započat schvalovací proces o vybudování 

přeložky Prunéřovského potoka z důvodu postupu povrchového lomu Prunéřov a lomu 

Merkur. První projektovaná trasa přeložky byla situována do předpolí lomu Prunéřov, 

které měla kopírovat v celé délce a na jeho jižním okraji se měla napojit na původní 

koryto. Díky schválení výstavby Elektráren Prunéřov (EPRU I. a EPRU II.) v roce 1962 

byla schválena nová a finální trasa přeložky Prunéřovského potoka, která byla uvedena do 

provozu v roce 1965. [11] 

V současné době přeložka měří 6 550 m, zaústěna je do toku Ohře v říčním 

kilometru 126,406. Koryto má lichoběžníkový tvar s inundační hrázkou na levém břehu 

v délce 4 060 m začínající začátkem přeložky (obrázek č. 11). Kapacita přeložky je na 

stoletou vodu Q100, to je průtok 43 m
3
·s

-1
. Celkový spád, který překonává přeložka, je 

75  m, tento výškový rozdíl je rozdělen na několik úseků o spádu od 1 ‰ do 10 ‰, 

zbývající výškové rozdíly jsou překonány 12 skluzy s vývarem, 2 skluzy bez vývaru 

a  jedním stupněm s vývarem (obrázek č. 12). Opevnění břehu a dna koryta přeložky byl 

vybudován tak, aby bezpečně převedl maximální množství vody při dovolených 

rychlostech. Úsek se spádem 1 ‰ je zpevněn ve dně vrstvou štěrku o síle 15 cm. V úseku 

se  spádem 3 ‰ je dno zpevněno štěrkem o síle 15 cm, břehy jsou opevněny dlažbou 

z lomového kamene do písku, opřenou o kamenné patky. Úsek se spádem 5 až 10 ‰ je 

zpevněn v celém omočeném obvodu 3 leté vody dlažbou na sucho s vyspárováním 

cementovou maltou. [11] 

 V současné době je účelem přeložky Prunéřovského potoka ochrana převážně 

Elektráren Prunéřov před stoletou vodou. V místech bývalého Lomu Prunéřov a Lomu 

Merkur jsou dnes rekultivované výsypky, které již byly projektovány mimo současné 

povodí Prunéřovského potoka. 
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2.3 Průmyslový přivaděč vody 

Přivaděč průmyslové vody (PPV), také neoficiálním názvem přivaděč Ohře -

Bílina, byl vybudován v letech 1960 – 1967 za účelem zásobovat povrchovou vodou 

průmyslové a energetické závody Chomutova a Mostecka a jako ochrana dolů před účinky 

povrchových vod ve vodohospodářské soustavě NOD. Další funkcí soustavy je zlepšovat 

jakost vody v Bílině, na jejíž kvalitu měla vliv čistota odpadních vod vypouštěných do 

jejího povodí. Voda do PPV je přiváděna ze dvou zdrojů, z řeky Ohře pomocí 

technologického celku Čerpací stanice Rašovice a gravitačně přirozených vodních toků 

stékajících z jižních svahů Krušných hor. Čerpací stanice Rašovice je vybavena čtyřmi 

kusy čerpadel o výkonu 0,180 m
3
·s

-1 
a dvěma čerpadly o výkonu 1,1 m

3
·s

-1
. Čerpací 

stanice do PPV vodu čerpá dvěma výtlačnými řády do gravitačního objektu a dále dvěma 

gravitačními řády do uklidňovací nádrže na začátku PPV. [2], [5] 

Do PPV jsou postupně zaústěny převod z Podmileského potoka, převod 

z Hradišťského potoka, převod z Trnitého potoka, převod z Prunéřovského potoka, 

zaústění Lužničky, Lideňského potoka, Hutné II. Koryto přivaděče je betonové z větší části 

otevřené a má charakteristický lichoběžníkový profil. Na pravém břehu je vybudována 

zemní hrázka s pojízdnou korunou o šířce 3 m (obrázek č. 13). Na PPV jsou umístěny 

objekty pro mimoúrovňové křížení komunikací a vodních toků převádějící vodu 

pod  úrovní terénu pomocí gravitace shybka pod Hradišťským potokem, shybka 

pod  Prunéřovským potokem, shybka pod vodním tokem Hačka a shybka pod silnicí  

Chomutov – Blatno. Údolí řeky Chomutovky je překlenuto akvaduktem o délce 142 m  

(obrázek č. 14). [2], [5] 

PPV byl dimenzován na bezpečné převedení průtoku 3,3 m
3
·s

-1
 v případě nutnosti 

odlehčení průtoku v PPV je možné využít pravobřežních bezpečnostních přelivů 

do  Prunéřovského potoka, Hutné II. a odlehčení do toku Hačka. Dále je možné využít 

bezpečnostního přelivu a odlehčovacího objektu do Chomutovky umístěném 

před  akvaduktem. Přivaděč průmyslové vody má délku 22,64 km a končí zaústěním 

do  vyrovnávací nádrže Březenec v Jirkově, ze které jsou dva odtoky PKP II. a vodní tok 

Bílina. Významnou změnou ovlivňující hydrologické poměry PPV je ochrana v předpolí 

lomu Libouš a zaústění levobřežních přítoků. Tyto úpravy jsou souhrnně nazývány 

VOPOL - Vodohospodářská ochrana povrchových lomů. [2], [5]  
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3 KAPACITA DOSAVADNÍCH KORYT VODNÍCH TOKŮ 

Režim povrchových vodních toků v zájmovém území byl výrazně přeměněn 

antropogenní činností vyvolanou těžbou hnědého uhlí v Lomu Libouš. Díky této činnosti 

se v konečném důsledku radikálně změnily původní odtokové poměry vodních toků. 

Veškeré vodní toky přitékající z Krušných hor do dotčeného území DNT, které touto 

krajinou protékaly ve směru od úpatí hor směrem na jihovýchod, byly v důsledku dobývání 

a následných činností, např. zakládáním výsypek a rekultivací, zcela odkloněny. V dané 

oblasti nacházející se mezi obcemi Nové Spořice a Blahuňov se úprava týkala toků  

Lužnička, Lideňský potok a Hutná II.   

Vopol – vodohospodářská ochrana povrchových lomů 

 

Vodohospodářská ochrana povrchových lomů (VOPOL) byla postavena za účelem 

zabezpečení povrchových lomů Merkur, Březno, Libouš (dnes Lom Libouš) před přítokem 

cizích vod do těžebních prostorů. Aby VOPOL tento ochranný účel splnil, musí všechny 

přítoky zachytit, a to i bezpečnosti odpovídající hodnotám součtu průtoků stoleté vody, 

jednotlivých přítoků a průtoku vody v PPV, na který byla stavba navržena. VOPOL byl 

rozdělen do několika staveb. Stavba č. 1 zkapacitnění PPV v ř. km 14,499 – 8,711, stavby 

č. 2 bezpečnostní přeliv skluz, který převádí vodu do stavby č. 4 uklidňovací nádrž Staré 

Spořice a stavba č. 5 koryto do toku Hačka. [13] 

Návrhovými průtoky pro zkapacitnění koryta přivaděče byly v době výstavby 

průtoky Q100 M “modré”, tj. průtoky bez vlivu odlesnění Krušných hor v důsledku 

exhalací emisí tepelných elektráren Prunéřov EPRU I., EPRU II a Tušimice I. a II. 

Kapacitními průtoky byly průtoky Q100 Č “červené”, tj. průtoky s vlivem 

předpokládaného odlesnění. Profil koryta byl navržen tak, aby při průtoku návrhové vody 

Q100 M byla maximální úroveň hladiny minimálně 30 cm pod stávající korunou 

pravobřežní hrázky a zároveň, aby kapacitně provedl průtok Q100 Č. Návrhové hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 2. [12] 
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Tabulka 2: Návrhové průtoky zkapacitnění PPV (zdroj: vlastní zpracován, manipulační řád 

vodního díla NOD) 

Úsek Q100M Q100Č 

zaústění Lužničky - zaústění Lideňského p. 24 - 27 m
3
·s

-1
 31 - 35 m

3
·s

-1
 

zaústění Lideňského p - zaústění Hutné II. 33 m
3
·s

-1
 39 m

3
·s

-1
 

zaústění Hutné II. - skluz Černovice 47 m
3
·s

-1
 62 m

3
·s

-1
 

 

 

Obrázek 5: Zkapacitnění PPV u obce Černovice (zdroj: vlastní) 

3.1 VOPOL – zkapacitnění PPV  

Ke zkapacitnění koryta PPV v ř. km 14,499 – 8,711 bylo přistoupeno za účelem 

odklonění vodních toků Lužnička soutok s PPV v ř. km 4,499, Lideňský potok soutok 

ř.  km 13,028, vodního toku Hutná II. soutok v ř. km 12,014 do PPV mimo dobývací 

prostor lomu Libouš. Koryto PPV bylo dimenzováno na bezpečné převedení průtoku 

3,3  m
3
·s

-1
 (příloha č. 4). [12] 

Zaústění Lužničky (viz. Obrázek č. 15) do PPV – je lichoběžníkové koryto 

napojené na betonový plášť opevnění PPV. Opevnění Lužničky nad soutokem je 
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z lomového kamene na sucho s vyspárováním cementovou maltou. Pod zaústěním je konec 

úpravy původního koryta PPV. Nové koryto zkapacitnění je ve dně 6 – 7 m široké, se 

sklony svahů 1:1,5. Kóta dna nového koryta je 30 cm nade dnem původního přivaděče. 

V tabulce číslo 3. jsou uvedeny hydrologická data před zaústěním do PPV. [12] 

Tabulka 3: Základní hydrologické údaje pro vodní tok Lužnička (zdroj: Manipulační řád ČS 

Rašovice, PPV, PKP) 

Tok Profil 

Lužnička Nad odbočením do PPV 

Plocha povodí     A 
[km2] 

Průměrná dlouhodobá roční hodnota 

srážek Pa [mm] průtoku Qa  [l · s-1] 

5,54 750 41,6 

M - denní průtoky              [l · s-1]                   třída  IV.   

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QMd 99,3 67,7 50,7 41,2 35 30 26,2 22,4 18,7 15,8 13,3 4,4 1,9 

N - leté průtoky                [m3 · s-1]                třída IV. 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 0,6 1 1,9 3 4,7 7,8 11,6 

 

Koryto zkapacitnění je od souběžného koryta odděleno betonovou hrázkou 

vysokou od nivelety dna zkapacitnění 0,8 m (příloha č. 6). Trasa nového koryta sleduje v 

celé délce levý břeh původního koryta, pouze v obci Zelená v ř. km 1,056 – 1,108 se trasa 

odklání od  koryta PPV a obchází obytné budovy. V tomto úseku je koryto vedeno 

dvěma zakrytými profily, konstrukčně řešené Benešovými rámy v délce 48 a 51 m. [12] 

Zaústění Lideňského potoka ř. km 1,022 se skládá ze sedimentační jímky 

umístěné před rozdělovacím objektem, vlastního rozdělovacího objektu, mimoúrovňového 

trubního převodu DN 600 mm do PPV, provizorního hrazení a zaústění do koryta 

zkapacitnění (obrázek č. 16).  Zaústění do zkapacitnění ukončuje stupeň s vývarem. 

Lideňský potok je nad sedimentační nádrží přírodním vodním tokem, koryto vodního toku 

je bez opevnění. V tabulce č. 4 jsou uvedena hydrologická data Lideňského potoka 

nad  zaústěním do PPV. [12] 
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Tabulka 4: Základní hydrologické údaje pro Lideňský p. (zdroj: Manipulační řád ČS Rašovice, 

PPV, PKP) 

Tok Profil 

Lideňský p. Zaústění do PPV 

Plocha povodí              
A [km2] 

Průměrná dlouhodobá roční hodnota 

srážek Pa [mm] průtoku Qa  [l · s-1] 

2,8 730 20,5 

M - denní průtoky              [l · s-1]                   třída  IV.   

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QMd 49 33,5 25 20,3 17,2 14,8 13 11 9,2 7,8 6,6 2,2 0,9 

N - leté průtoky                [m3 · s-1]                třída IV. 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 0,1 0,7 1,3 2 3,2 5,3 7,8 

 

Vodní tok Hutná II. je ze zaústěných toků do zkapacitnění PPV nejvodnatější. 

Dolní tok před zaústěním protéká zástavbou obce Málkov a v celém úseku obce je koryto 

toku opevněné. Koryto navazující na objekt zaústění má lichoběžníkový tvar, opevněn je 

dlažbou z lomového kamene uloženou do betonu s vyspárováním cementovou maltou. 

Objekt zaústění se skládá z usazovací jímky, mimoúrovňového převodu vody do PPV a 

přelivné hrany do zkapacitnění PPV pro převod zvýšených průtoků (obrázek č. 17). 

V tabulce č. 5 jsou uvedena hydrologická data před zaústěním do  PPV. [12] 

Tabulka 5: Základní hydrologické údaje pro tok hutná II. (zdroj: Manipulační řád ČS Rašovice, 

PPV, PKP) 

Tok Profil 

Hutná II. Zaústění do PPV 

Plocha povodí              
A [km2] 

Průměrná dlouhodobá roční hodnota 

srážek Pa [mm] průtoku Qa  [l · s-1] 

10,85 750 85,7 

M - denní průtoky              [l · s-1]                   třída  IV.   

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

QMd 198 139 109 88,3 73 60,8 50,5 41,4 32,8 25,4 17,1 8,4 1,9 

N - leté průtoky                [m3 · s-1]                třída IV. 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 2,1 3,2 5,1 6,8 8,7 11,6 14,1 
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Celé zkapacitnění PPV je vodohospodářsky rozděleno do dvou toků, tok Hutná 

II., do které je zaústěna Lužnička, jejímž levobřežním přítokem je Lideňský potok. Říční 

kilometry jsou uváděny vždy od soutoku s jiným tokem, nultý kilometr je na ose hlavního 

toku.  Celková délka zkapacitnění je 5 882 m, niveleta dna na začátku koryta je  

369,14 m n. m., na konci u zaústění Lužničky je niveleta dna 383,47 m n. m. Průměrný 

sklon celého úseku je 0,91 ‰, minimální sklon 0,46 ‰ a maximální sklon 1,34 ‰.[12] 

3.2 VOPOL – boční přeliv z PPV a skluz 

 

Obrázek 6: Bezpečnostní přeliv Černovice (zdroj: vlastní) 

Boční přeliv slouží k zajištění bezpečného průtoku 3,3 m
3
·s

-1 
v korytě PPV 

pod  ukončením zkapacitnění. 
 
Boční přeliv je umístěn na konci zkapacitnění koryta PPV 

na jeho pravém břehu, kde byla přerušena zemní hráz s obslužnou komunikací na koruně, 

kdy cesta je přeložena pod odlehčovací objekt. Boční přeliv je betonový, má pevnou 

přímou pevnou přelivnou hranu o délce 55 m na kótě 385,10 m n. m. Přepadová výška 

k hraně přelivu je 0,7 m, stěny spadiště jsou tvořeny betonovými zdmi s návodním lícem 

ve sklonu 5 : 1. Výškový rozdíl mezi korunou přelivné hrany a dnem dopadiště je 3,39 m, 
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dno dopadiště je široké 4 m se sklonem 20,57 ‰. Umístění bočního přelivu v konkávním 

oblouku PPV přineslo hydraulické zvýhodnění využití podmínek využívající proudění 

vody pro snadnější přepad vody přes přelivnou hranu. Na obou korytech jsou vybudována 

odběrná zařízení s trubním převodem vyústěná nad dnem dopadiště přelivu sloužící 

při  provozních odstávkách PPV a zkapacitnění za účelem údržby. Skluz odvádí vodu 

od  bočního přelivu PPV do uklidňovací nádrže u obce Spořice. Koryto skluzu má 

obdélníkový tvar, šířka dna je 3 m, výška zdí nade dnem je 0,165 m. Délka skluzu je 729 m 

a výškové převýšení je 33 m mezi zaústěním do uklidňovací nádrže a dnem dopadiště 

bočního přelivu (obrázek č. 18). Minimální sklon dna je 28,70 ‰ a maximální sklon  

59,71 ‰. Veškeré konstrukce skluzu jsou vybudovány z betonu, na korunách břehových 

zdí je umístěno v celém úseku skluzu ocelové zábradlí z důvodu případného pádu osob 

do  koryta skluzu. [12] 

3.3 Uklidňovací nádrž Spořice 

Úkolem uklidňovací nádrže je na prvním místě transformovat energii vody 

získanou převýšením skluzu s maximálním sklonem 59,71 ‰. Další funkcí nádrže je její 

retenční schopnost sloužící k zachycení zvýšených průtoků a velkých vod. [12] 

Hráz uklidňovací nádrže je vybudována na bývalém železničním náspu 

přemístěné železniční tratě Karlovy Vary – Chomutov. Stávajícího drážního tělesa bylo 

využito pro stabilizaci hráze, k níž byla přihutněna v koruně hráze v průměru 5 m široká 

těsnící homogenní vrstva ve sklonu 1 : 1,5 celková délka hráze činí 248 m. Návodní líc je 

opevněna kamenným pohozem o tloušťce 0,4 m, který je do dna nádrže navázán kamennou 

patkou. Na vzdušném líci je v patě hráze vybudována patní drenáž svedená do kontrolní 

šachty pro odvedení průsaků a tím zvýšení stability hráze. [12] 

Voda je odváděna z nádrže dvěma objekty. Při normálních průtocích je používán 

požerák napojený na ocelové potrubí DN 600 s obetonováním. Hradícím prvkem požeráku 

jsou dluže z fošen tloušťky 40 mm a šířky 200 mm (obrázek č. 19), před dluže se osazují 

do své drážky česle, které brání ucpání odtokového potrubí. Druhým odtokovým objektem 

je bezpečnostní přeliv sloužící pro převádění povodňových průtoků o kapacitě 35 m
3
·s

-1
.  

Bezpečnostní přeliv je betonový s přelivnou hranou do oblouku o délce 28 m (obrázek 

č.  20).  
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Uklidňovací nádrž má stálé napuštění o objemu 18 000 m
3 

a hladinou o ploše 

2,544 ha. Při povodňových průtocích se retenční prostor naplní na objem 33 000 m
3
 

s hladinou o ploše 3,435 ha. [12] 

Maximální průtočná kapacita koryta VOPOLu Q100 je v úseku koryta zkapacitnění  

PPV o objemu 62 m
3
·s

-1
. Ze záznamů provozovatele vodního díla Povodí Ohře, státní 

podnik o průtocích vyplývá, že tato kapacita nebyla od doby výstavby naplněna. 

Maximální naplnění bylo v srpnu 2002 o průtoku 12 m
3
·s

-1
. 

 

  

Obrázek 7: Ukončení vodohospodářského opatření VOPOL (zdroj: vlastní, podklad Google 

Earth) 

Uklidňovací nádrž Spořice 

Konec zkapacitnění  PPV s 
bočním bezpečnostním  
přelivem  

Skluz do uklidňovací 
nádrže 

PPV 
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4 NÁVRHY OPATŘENÍ PŘED SPLAVENINOVÝM 

REŽIMEM 

Splaveninový režim je charakteristickou vlastností vodních toků a geologických 

vlastností povodí, kterým protékají. Průběh splavovaného materiálu je díky 

nepravidelnému sklonu podélného profilu dna se střídajícími úseky s probíhající silnou 

erozí, transportní úseky a úseky se sedimentační činností splavenin. Zdrojem splavovaného 

materiálu ve zkoumané oblasti není pouze koryto vlastního toku (obrázek č. 21), ale také 

sousední pozemky a hospodaření na nich. Vodní toky Lužnička, Lideňský p. a Hutná II. 

zaústěné do VOPOLu, protékají v náhorní planině Krušných hor zatravněnými plochami 

obhospodařované pastvou a sekáním. Při sestupu do pánevní oblasti Lomu Libouš 

protékají lesním pásmem převážně s jehličnatým porostem, kde při těžbě dřeva 

a jeho zpracovnám dochází k obnažení a rozrývání humusové vrstvy a vystavení účinkům 

dešťových srážek. Pro zachování funkčnosti a kapacity vodních děl vybudovaných za 

účelem ochrany Lomu Libouš je nutné tato vodní díla neustále udržovat a předcházet jejich 

zanášení.   

4.1 Stávající opatření před splaveninovým režimem 

odkloněných toků 

Na vodním toku Hutná II. jsou vybudovány dva objekty pro zachycování 

splavenin. Hlavním objektem je Štěrková přehrážka Málkov se základním účelem 

zachycování splavenin v zádržném prostoru přehrážky a tak zajistit bezpečnou průtočnost 

vody v prostoru předpolí Lomu Libouš. Hráz ŠP je vybudována 1 580 m nad zaústěním 

do  zkapacitnění PPV (obrázek č. 22). Těleso hráze je sypaná zemní hráz homogenního 

typu. Celková délka hráze v koruně je 121,40 m. Hráz je rozdělena sdruženým objektem 

na  dvě části. Sdružený objekt se skládá z trubní propusti Js 1800 mm o délce 17,6 m 

se  stálým průtokem vody, dále bezpečnostního přelivu, který má obdélníkový tvar a je 

uloženým nad propustkem. Koruna bezpečnostního přelivu je 10 m dlouhá s převodem 

o  bezpečné kapacitě Q100 31,5 m
3
. Retenční prostor o výměře 1,25 ha slouží k zachycení 

splavenin a je součástí ochrany Lomu Libouš před povodněmi vyvolaných negativními 

účinky splavenin v prostoru zkapacitnění PPV. Maximální zadržitelný objem splavenin 

v retenčním prostoru je 9 000 m
3
. [10] 
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Druhým objekt na toku Hutná II. pro zachycování splavenin je součástí 

rozdělovacího objektu převodu do PPV a koryta zkapacitnění. Objekt se skládá 

ze  sedimentační jímky o délce 8 m a hloubce 1,5 m, na jejíž odtokové straně je umístěn 

vzdouvací objekt se zaústěním do trubního převodu a obslužné lávky pro ovládání hrazení 

trubního převodu do PPV. Objem sedimentační jímky je 56,4 m
3
. [12] 

Usazovací objekt na vodním toku Lideňský potok je vybudován samostatně 

před  rozdělovacím objektem zaústění do PPV a zkapacitnění PPV. Usazovací jímka má 

objem 16,8 m
3
 (obrázek č. 23).  Na toku Lužnička není vybudován žádný usazovací objekt. 

[12] 

4.2 VOPOL – usazování splavenin 

Sklon podélných profilů vybudovaných koryt v opatření VOPOL je v rozmezí od 

0,46 ‰ až 59,71 ‰. Nejvíce postiženým úsekem opatření VOPOL sedimentací splavenin 

je úsek zkapacitnění PPV, a to od zaústění Lideňského potoka po bezpečnostní přepad 

Černovice. Úsek je dlouhý 4 338 m s průměrným sklonem celého úseku 0,91 ‰, 

minimální sklon 0,46 ‰  a maximální sklon 1,34 ‰. [12] 

Ze sledování usazování splavenin provozovatelem vodního díla, kterým je Povodí 

Ohře, státní podnik a studie zpracované za účelem likvidace sedimentů v korytě 

zkapacitnění PPV zpracované fa. Patok a.s. v roce 2010 je patrné, že splaveniny se 

v  korytě nacházejí v nepravidelných tvarech a mocností, na suchém i zavodněném 

betonovém podkladu. Z důvodu přítomnosti vody ve zkapacitnění pouze při zvýšených 

průtocích při jarním tání nebo při přívalových dešťových srážkách je koryto převážnou část 

roku suché.   Splaveniny jsou sedimentovány v místech s nejmenší rychlostí vody, 

v místech s poškozeným betonovým pláštěm koryta nebo v narušených spárách 

mezi  jednotlivými poli opevnění dna. V případě delší absence vyšších průtoků vody 

v korytě zkapacitnění jednotlivá ložiska sedimentů zarůstají travou a rákosem (obrázek 

č.  24). Konzistence sedimentů je proměnlivá. Většina usazených splavenin je prorostlá 

kořenovými baly. V menším množství se vyskytuje řídký zvodnatělý kal, suchá písčitá 

zemina a prorůsty travin ve spárách. [3] 

Měření sedimentovaných splavenin se provádí fyzickým měřením zjišťovací 

skupinou, která se skládá ze dvou měřičů a jednoho zapisovatele. Měřičské pomůcky jsou 
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pro měření délek pásmo 10 m, měřící digitální kolečko (umožňuje měření délek a ploch), 

pro měření mocnosti usazenin ocelová tyč ukončená špicí pro snadnější průnik sedimentem 

až na pevný podklad. Ocelová tyč je pro snadnější odčítání hodnoty barevně rozdělena 

po  decimetrech (obrázek č. 25). Pomůcky zapisovače jsou zápisník, mapové podklady 

pro  zaznamenání pozice ložiska sedimentů, fotoaparát.  

Množství sedimentů bylo stanoveno výpočtem objemu z naměřených hodnot. 

Do  tohoto množství je zapotřebí započítat kubaturu travin a rákosu. Z naměřených hodnot 

pevných sedimentů bylo vypočítáno 1 589 m
3
. Množství travin a rákosu bylo stanoveno 

na  320 m
3
. [3] 

Sedimentované splaveniny v korytě zkapacitnění PPV mají vliv na kapacitu 

vybudovaných opatření za účelem ochrany Lomu Libouš. Významnou změnou je 

koeficient drsnosti koryta. Koeficient drsnosti pro nezanešené koryto má 

podle  Manningova drsnostního součinitele pro otevřená koryta, dno a opevněné břehy 

0,018, pro zatravněné břehy 0,025. Hodnoty pro zanesené koryto jsou pro dno a opevněné 

svahy 0,080 pro zatravněné svahy 0,025. Tato změna drsnostního koeficientu vypovídá 

o  snížení kapacity zaneseného koryta o 60 – 65 %. [13] 

 

4.3 Opatření pro minimalizování sedimentace splavenin 

Při posuzování opatření vedoucí k minimalizaci výskytu sedimentů v korytě 

zkapacitnění a zachování jeho kapacity, je nutné posuzovat budoucnost celého 

vodohospodářského díla vybudovaného za účelem ochrany lomu před negativními účinky 

povrchových vod, vzhledem k postupu dobývání hnědého uhlí v Lomu Libouš a návrhů 

následných hydrických rekultivací.  Návrhy před splaveninovým režimem lze rozdělit 

do  několika opatření podle velikosti vynaložených nákladů.  

Preventivní opatření stávajícího koryta zkapacitnění 

Preventivním opatření se rozdělují na dvě skutečnosti, které snižují koeficient 

drsnosti, zpomalují proudění převáděné vody a umožnují sedimentaci: 

 Odstranění veškerých zdrojů vody, které dotují v době suchého režimu koryta 

zkapacitnění a podporují tak růst travin a rákosu na usazených splaveninách, které 
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zpevňují sedimenty a ty vytváří další překážky (za normálního průtoku, kdy jsou 

převáděné toky do PPV). Těmito zdroji jsou přírodní prameny vyvěrající v těsné 

blízkosti opevnění koryta nebo zaústění odvodňovacích systémů (obrázek č 26). 

 Zamezení budování nových zaústění do koryta zkapacitnění a přesunout tato zaústění 

do koryta PPV nebo spodním křížením odvést za koryto zkapacitnění PPV a PPV 

 Na stávajících zaústěních vybudovat sedimentační jímky  

 

Opatření v rámci běžné údržby 

Plášť zkapacitnění PPV byl vybudován v roce 1982 a stav betonových konstrukcí 

odpovídá jeho stáří. Dilatační spáry jsou ve dně podélné v délce 17 646 m a příčné délce 

8 823 m, celkem 26 469 m. Výplň dilatačních spár je v délce 17 204 m, ta je z 65 % 

poškozená nebo zcela vypadaná. Tyto vypadané spáry jsou vyplněny sedimenty 

prorostlými kořenovými baly (obrázek č. 27).  Betonové opevnění dna se skládá 

z betonových polí ve tvaru obdélníků o rozměrech 3 x 4 m, v případě poškození dna je 

nutné opravit celý dílec z důvodu narušení podloží. Plocha opevnění dna je 35 292 m
2
, 

2 941 polí, z toho poškozených je 98 polí o ploše 1 176 m
2
, tedy 3,3 % je poškozeno. 

Návrhem opatření jsou: 

 Postupná oprava porušených polí betonového pláště koryta (obrázek č. 28). 

 Oprava dilatačních spár spočívající ve vyčištění spár, doplnění těsnících dilatačních 

prvků. 

 Odstranění vyčnívajících prvků dilatačních spár. 

 Oprava vyčnívajících betonových bloků, které byly vyzvednuty z důvodu 

působících tlaků z podloží nebo díky roztažnosti vlivem teplot. 

 

Investiční stavební opatření mino zkapacitnění PPV 

Tím to návrhem je vybudování štěrkových přehrážek na vodních tocích 

zaústěných do zkapacitnění PPV, na kterých tyto přehrážky chybí. Jedná se vodní tok 

Lužnička a Lideňský potok.  

Navržená opatření na vodním toku Lužnička je nutné vybudovat nad křížením 

Lužničky a silnice E 442 z důvodu  nedostatečného prostoru mezi tělesem silnice E 442 
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a korytem zkapacitnění PPV, kde délka toku je 68 m. Vytypované místo je vhodné 

z hlediska přístupu k danému místu, vzdálenost osy toku od silnice Blahuňov - Ahnikov je 

150 m.  Místo je vhodné vzhledem k morfologii terénu, kdy kyneta toku je postupně 

zahloubena do okolního terénu (obrázek č. 30).  Návrh na stavební materiál je pro  těleso 

hráze zdi z opracovaného lomového kamene, zděného na cementovou maltu 

s vyspárováním (příloha č. 6). Přesný objem usazovacího prostoru stanový výpočet objemu 

splavenin splaveninového režimu vodního toku. Tento návrh počítá s objemem cca 3 000 

m
3
, tedy pětinásobkem průměrné roční produkce splavenin. Návrhem doprovodných 

staveb je pevná příjezdová komunikace, panelová mezideponie sloužící k odvodnění 

vytěžených sedimentů a panelový sjezd do usazovacího prostoru pro těžení splavenin. Pro 

umožnění odtěžení sedimentu musí být před nátokem toku do zdrže ŠP vybudován 

obtokový objekt pro odklonění vody a převedení pod těleso hrázky ŠP. Vodní tok v tomto 

úseku je pod  správou Lesů České republiky, státní podnik. 

Průměrná produkce splavenin byla určena jako množství splavenin, které může 

za  průměrných srážkoodtokových situací vzniknout v průběhu ročního období podle 

vzorce použitého v projektové dokumentaci ŠP Prunéřov:  

   SZPHTW  2

3

  

W – množství produkce splavenin 

H – průměrný roční úhrn srážek = 750 mm  

T – parametr 
2

1

1,0
10











t
T , t – teplota = 7,8 

P – koeficient = 3,14 

Z – faktor erozní ohroženosti 0,13 

S – plocha povodí = 5,54 km
2
  

  8,57454,513,014,375094,0 2

3

W  
rok

m3

 

Výpočtem byla stanovena produkce sedimentů o množství 574,8 
rok

m3

za  normálních průtokových podmínek. Návrh na četnost těžení je vždy při naplnění 60 % 
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objemu štěrkové přehrážky nebo min 2 x do roka a vždy po opadnutí zvýšených průtoků. 

Častější četnost je dána z důvodu zamezení osídlení živočichy a následné omezení 

s ohledem na ochranu těchto živočichů.  

Opatření navržená na Lideňském potoku se dají spojit také s protipovodňovou 

ochranou obce Zelená, kterou vodní tok protéká. Vzhledem k maximálním průtokům Q100, 

který činí 7,8 m
3
·s

-1,
 což je nejmenší průtok z přeložených toků a rozlohy povodí toku, by 

dostatečně plnila tuto úlohu sedimentační nádrž v místě pod křížením se silnice E 442 

tvořeného z příčného hradícího prvku – průcezný stabilizační práh o objemu 250 m
3
. 

Vzhledem k vybranému místu by odpadla nutnost budování obslužné komunikace 

z důvodu přítomnosti komunikace v souběhu s korytem toku. V případě spojení opatření 

s protipovodňovou funkcí by vyhovovala lokalita nad intravelánem obce Zelená 

s obdobnými parametry a stavebními prvky jako návrh na toku Lužnička. Tento vodní tok 

patří také do správy Lesů České republiky, státní podnik. 

   SZPHTW  2

3

  

W – množství produkce splavenin 

H – průměrný roční úhrn srážek = 730 mm 

T – parametr 
2

1

1,0
10











t
T , t – teplota = 7,8 

P – koeficient = 3,14 

Z – faktor erozní ohroženosti 0,13 

S – plocha povodí = 2,8 km
2
  

  8,2828,213,014,373094,0 2

3

W  
rok

m3

 

Výpočtem byla stanovena produkce sedimentů o množství 282,8 
rok

m3

za  normálních průtokových podmínek. Návrh na četnost těžení je vždy při naplnění 60 % 

objemu štěrkové přehrážky  nebo min. 1 x do roka.  
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5 ZÁKLADNÍ TECHNICKO-EKONOMICKÉ A 

EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 

5.1 Základní technicko-ekonomiceké zhodnocení 

Z důvodu zachování provozuschopnosti vodního díla musí vlastník tohoto díla 

provádět soubor činností za tímto účelem. Tato povinnost je uložená zákonem o vodách 

(vodní zákon) č. 254/2001 sb. , ve znění pozdějších předpisů, v § 59, kde jsou uvedené 

povinnosti vlastníka vodníka vodního díla. Ve vztahu k vodnímu dílu VOPOL je vlastník 

povinný odstraňovat překážky z vodního díla na vlastní náklady a nakládat s těmito 

překážkami v souladu zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [7]  

Náklady na odtěžení a likvidaci stávajících sedimentů ve zkapacitnění PPV, 

zahrnují klasické mechanizační prostředky pro shrnování a nakládání sedimentů, přepravu 

materiálu na skládku a náklady na uložení na skládce. Z důvodu nejkratší průměrné 

vzdálenosti z možných uložišť byla vybrána skládka Mikulovice o vzdálenosti 13 km. 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném změní je navrženo 

pro  sedimenty z říčních toků a vodních nádrží v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., jako 

170504 – zemina a kamení s cenou uložení 200 Kč bez DPH za 1 m
3
  o zrnitost do 100 

mm. Podkladem pro výpočet tabulky č. 7 je Příkaz generálního ředitele č. 1/2014 

Stanovení cen, pro rok 2014 podniku Povodí Ohře, státní podnik a ceník pro uložení 

odpadu Skládky Mikulovice.  Z tabulky č. 7 vyplývá náklad na likvidaci splavenin 

o  objemu 1 589 m
3
 celková cena 757 642,- Kč bez DPH, tedy průměrná cena za 1 m

3
 

477,- Kč bez DPH. 
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Tabulka 6: Náklady na likvidaci sedimentů (zdroj: vlastní zpracování, podklad Povodí Ohře, státní 

podnik) 

Náklady likvidace sedimentů Zkapacitnění PPV o objemu sedimentů 

1 589 m
3 

(2 300 t) 

Druh úkonu   sazba za jednotku 

 

 cena bez DPH 

nakládka JCB 4CX včetně 

strojníka  800 Kč/ 60 min      48 892,-Kč 

přeprava Tatra včetně 

řidiče 

 

 48 Kč/km  239 200,-Kč 

skládkovné o zrnitosti 

do100 mm  200 Kč/t   460 000,-Kč 

nakládka automobil rostoj  50 Kč/15 min      9 550,-Kč 

   

Celkem náklady 757 642,-Kč 

Cena za m
3
        477,-Kč 

 

 

Záměrem vybudování nových objektů pro zachycování sedimentů je zvýšení 

zabezpečení v předpolí Lomu Libouš a snížení nákladů spojených s likvidací splavenin. 

Navržená opatření spočívají v soustřeďování splavenin v objektech mimo zkapacitnění 

PPV, a tím zachování kapacity v souladu s návrhovými průtoky Q100  a snížení nákladů 

na  těžení těchto splavenin, zároveň minimalizovat podmínky odpovědného odboru 

životního prostředí, který schvaluje tato těžení sedimentů z koryt vodních toků. Náklady na 

odtěžení a likvidaci sedimentů zachycených v navrhovaných opatřeních na toku Lužnička 

a  Lideňském potoce zahrnují mechanizační prostředky pro nakládku těžených sedimentů, 

přepravu materiálu na skládku a náklady na uložení na skládce. Pro porovnání se 

současným stavem byla zvolena skládka Mikulovice vzdálená od navrhovaného opatření 

na Lužničce 9 km a Lideňském potoce 11 km. Při výpočtu nákladů uvedených v tabulce  

č. 8 byl rozdělen objem sedimentů podle kapacity usazovacích prostorů navrhovaných 

opatření v celkovém množství sedimentů, v současnosti ve zdvojeném korytě. Celkový 

náklad na těžení usazovacích prostorů navrhovaných opatření o objemu 1 589 m
3
 činí 

666 115,- Kč bez DPH , tedy průměrná cena za 1 m
3
 419,-Kč bez DPH. 
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Tabulka 7: Náklady na likvidaci sedimentů v navrhovaných opatřeních (zdroj: vlastní zpracování, 

podklad Povodí Ohře, státní podnik) 

Náklady likvidace sedimentů nové opatření Lužnička o objemu 

sedimentů 1 339 m
3 

(1 941 t) 

Druh úkonu  sazba za jednotku 

cena Kč bez 

DPH 

nakládka JCB 4CX včetně 

strojníka 800 Kč/ 60 min   20 600,- Kč 

přeprava Tatra včetně řidiče 48 Kč/km 139 752,- Kč 

skládkovné frakce do100 

mm 200 Kč/t  388 200,- Kč 

nakládka automobil prostoj 50 Kč/15 min 8 087,- Kč 

náklady Lužnička 556 639,- Kč 

Náklady likvidace sedimentů nové opatření Lideňský p. o objemu 

sedimentů 250 m
3 

(362 t) 

nakládka JCB 4CX včetně 

strojníka 800 Kč/ 60 min   3 712,- Kč 

přeprava Tatra včetně řidiče 48 Kč/km 31 856,- Kč 

skládkovné frakce do100 

mm 200 Kč/t  72 400,- Kč 

nakládka automobil prostoj 50 Kč/15 min 1 508,- Kč 

náklady Lideňký p. 109 476,- Kč 

Celkem náklady  666 115,- Kč 

Cena za m
3
 419,- Kč 

 

Při porovnání těžení sedimentů ze stávajícího koryta zkapacitnění PPV  

(tabulka č. 7) a navrhovaných opatření na toku Lužnička a Lideňský potok (tabulka č. 8) 

o stejném objemu 1589 m
3 

je zřejmá ekonomická úspora v hodnotě 91 527,- Kč bez DPH. 

Rozdíl mezi těžením sedimentu ve stávajícím korytě a nově vybudovaných přehrážkách je 

13 %. Další nevyčíslitelnou sumou je ekologické zhodnocení.  
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5.2 Ekologické zhodnocení 

V zájmové lokalitě zkapacitnění PPV se nachází zvlášť chráněné území 

NATURA 2000 na katastrálním území Blahuňov, Zelená, Málkov, Černovice a EVL 

(Evropsky významná lokalita) na katastrálním území Spořice. Těžení sedimentů v této 

lokalitě se řídí souhlasem orgánu životního prostředí Ústeckého kraje a podmínkami 

stanovenými tímto úřadem na základě udělené výjimky. Z hlediska ochrany přírody byl 

prokázán výskyt 1 druhu zvláště chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to Roháče obecného (Lucanus cervus) a dalších ohrožených 

druhů obojživelníků například Skokana skřehotavého (Rana ridibunda). I přes 

nepřehlédnutelný antropogenní zásah do krajiny v této oblasti je uvedeno v databázi AOPK 

ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) dalších 78 druhů chráněných 

živočichů včetně rostlin (obrázek č. 31).   

Udělená výjimka orgánem životního prostředí stanoví žadateli pravidla, za jakých 

je mu povoleno provádět činnost, o kterou žádá. Při udělování výjimky je posuzován 

výskyt živočichů a rostlin v dané lokalitě a striktně stanovené podmínky pro těžení 

sedimentů. V případě zkapacitnění PPV je výjimkou stanoveno období pro těžení 

sedimentů s omezením na jeden měsíc od října do listopadu.  

Navrhovaná opatření na toku Lužnička a Lideňský p. výstavba štěrkových 

přehrážek mimo VOPOL řeší toto omezení z hlediska absence EVL a zvlášť chráněného 

živočicha Roháče obecného, kde podmínky stanovené v udělené výjimce jsou velmi přísné 

a s udělením dohledu odborné osoby. Dohled odborné osoby financuje správce vodního 

toku. Z důvodu rozsahu území NATURA 2000 se nelze tomuto území navrhovaným 

opatření vyhnout. Pro omezení výskytu těchto živočichů v navrhovaných opatřeních je 

důležité minimalizování vhodných podmínek pro osídlení. Pro provoz to znamená 

dlouhodobě nezadržovat volnou hladinu v zádržném usazovacím prostoru štěrkových 

přehrážek čistěním průcezných oken a častá, cyklická těžení sedimentů usazovacích 

prostor.  
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ZÁVĚR 

Veškerá opatření vybudovaná na Chomutovsku a Mostecku za účelem ochrany 

lomů severočeské hnědouhelné pánve byla zapojena do jednoho vodohospodářského celku.  

Tato vodohospodářská soustava byla uvedena do provozu v 80 letech 20. století.   

Zajištění kapacity koryt je jednou z prvořadých potřeb pro řádné a bezproblémové 

fungování lomu. Tyto zkušenosti se nejvíce projevily při povodních probíhajících v České 

republice v letech 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2010, 2013, kdy omezená kapacita koryt 

sedimenty urychlila vzestup hladin toků a jejich následné vylití. V době minulé byly tyto 

funkce podporovány důlními společnostmi v rámci takzvané Specializované ochrany před 

účinky povrchových vod. Správci vodních toků prováděly za finanční úhradu údržbu 

za  tímto účelem vybudovaných zařízení. Tyto smluvní vztahy byly naplňovány také 

na  Vodohospodářské ochraně povrchových lomů Lomu Libouš.  V roce 1998 byly 

jednostranně ukončeny ze strany důlní společnosti Severočeské doly a. s. a také 

i  v ostatních částech vodohospodářské soustavy NOD zbývajícími důlními společnostmi.  

Jednoznačně se prokazuje, že pro zajištění plné kapacity vybudovaných koryt je 

nezbytné systematické řešení v oblasti těžení sedimentů a zachování jejich plné kapacity. 

Toto zajišťují navržené štěrkové přehrážky na toku Lužnička a Lideňský potok, jejichž 

vybudování zajistí shromažďování sedimentů na dvou lokálních místech před zaústěním 

do  VOPOLu. Druhou výhodou navrhovaných opatření je vyloučení omezení ze strany 

ochrany životního prostředí ve vztahu k zvláště chráněnému živočichu Roháče obecného 

a eliminaci území s jeho výskytem. Tato opatření umožní těžit sedimenty podle potřeby 

po  celý rok, oproti stávajícímu stavu v korytě zkapacitnění PPV, kdy je četnost těžení 

dána podmínkami stanovenými úřadem pro ochranu životního prostředí. 

 Z provedených výpočtů je zřejmé, že efektivnějším, jak z pohledu ekonomického 

o 13 %, tak i ekologického, které nelze finančně vyčíslit, jsou navržená opatření pro  těžení 

splavenin mimo Vodohospodářskou ochranu povrchového lomu Libouš. Protože nelze 

zabránit úplnému vniknutí vody do koryta zkapacitnění PPV v případě průtokového stavu, 

je nezbytné zajistit průběžnou údržbu koryta a vytěžení zjištěných sedimentů o  objemu 

1589 m
3
. Tyto náklady budou činit 757 642,- Kč bez DPH. Další náklady, a to na opravu 

koryta zkapacitnění PPV, bude možné blíže specifikovat po odtěžení sedimentů. Uvedením 
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koryta do původního stavu budou ovlivněny vzniklé biotopy v korytě, k čemuž musí být 

v budoucnu zabráněno pravidelnou údržbou.  

Od doby vybudování vodohospodářských opatření v minulém století bylo 

provozem ověřeno, že jde o stavby plně funkční a kapacitní. Navržená opatření přispějí 

k ochraně lomu před účinky povrchových vod až do konce životnosti lomu.  
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