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Anotace 

V severočeské hnědouhelné pánvi dominuje dobývací prostor DNT, který zaujímá 

nemalou část této oblasti. S tím je spojena problematika odvodnění důlních vod z povrchového 

dolu, kterou se budu zabývat v předložené bakalářské práci. 

V úvodní části uvádím stručnou geologickou charakteristiku dobývacího prostoru včetně 

klimatických a srážkových podmínek. Následně je začleněn stávající stav vodohospodářských 

poměrů na povrchovém dole, který přechází v následující kapitole na hlavní úkol - koncepci 

odvodnění DNT v rozhodujícím období 2015-2025. 

Další část řeší jednotlivé návrhy opatření dle povodňových vln při přívalových deštích, 

odvádění důlních vod v průběhu srážkově průměrného roku s minimalizací vypouštění 

nečištěných důlních vod do recipientů rozdělených dle báňských postupů v rozhodujících letech.  

Na závěr bylo doporučeno navýšení kapacity čistírny důlních vod Březno. 

Klíčová slova:: DNT, povodeň, důlní vody, čerpací stanice 

Summary 

In the north Bohemian brown coal basin is dominated by the mining area DNT, which 

occupies a considerable part of this area. Linked to this is the issue of mine drainage water from 

surface mine, which I will deal with in the present thesis. 

In the first mention of a geological characteristics of the mining area, including climate 

and rainfall conditions. Subsequently, the integration of existing state water management 

conditions on pit mine, which merges into the next chapter on the main task - the concept of 

drainage DNT in the crucial period from 2015 to 2025. 

Another section addresses the various proposals for measures under flood waves during 

torrential rains, extraction of mine water during rainfall average of minimizing the release of 

untreated mine water into receiving waters divided according to mining practices in the critical 

years. 

In conclusion, it was recommended to increase the capacity of the mine water treatment 

nel. 

Keywords: DNT, flood, mine water, pumping station  
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Seznam použitých zkratek 

          ČEZ        -           České energetické závody 

ČDV - čistírna důlních vod 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČS - čerpací stanice 

DNT - Doly Nástup Tušimice 

DPD - dálková pásová doprava 

DV - důlní vody 

HČS - hlavní čerpací stanice 

PV - povodňová vlna 

SŘ - skrývkový řez 

TKO - tuhý komunální odpad 

VD          -           vodní dílo 

VKS - velkokapacitní skládka uhlí 

VSN - vyrovnávací a sedimentační nádrž 

VOPOL - vodohospodářská ochrana povrchových lomů 
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Úvod 

Známe dobře, že voda je pro člověka velmi důležitá jak pro život samotný, tak pro další 

zpracování. Voda ovlivňuje náš život na každém kroku. Víme, že máme vodu podzemní 

a povrchovou. V předložené bakalářské práci posuzuji vody povrchové, které představují 

nebezpečí na povrchovém dole jak z důvodu ohrožení lidí tak techniky a celkového provozu 

lomu. 

.Cílem mé bakalářské práce je studie odvodnění DNT, která řeší na základě stávajícího 

stavu a báňských postupů, návrh ochrany DNT před zatopením pracovišť a technologie při 

padesátiletém a stoletém přítoku vod pro roky 2015-2025. 

Dále bakalářská práce navrhuje, kde bude nutno přesunout a navýšit kapacity technologií 

na čerpání důlních vod.  

Dalším cílem je návrh odkanalizování DNT při srážkově průměrném roku s ohledem na 

minimalizaci vypouštění znečištěných důlních vod do recipientů, jelikož v budoucnu lze 

očekávat, že vypouštění nečištěných důlních vod bude zpoplatněno a to představuje nemalé 

finanční zatížení společnosti. 
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1 Charakteristika území DNT 

Dobývací prostor DNT se rozkládá v západní části uhelné pánve a zaujímá prostor 

o rozloze cca 42 km
2 

mezi městy Kadaní a Chomutovem. Severně od DNT se nacházejí obce 

Černovice a Málkov, severovýchodně leží Spořice, na které navazuje Chomutov, východně leží 

Droužkovice, jihovýchodně Březno a západně Prunéřov, navazující na Kadaň. Na jižním okraji 

DNT se nachází ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice II a na západní straně ČEZ, a.s Elektrárny 

Prunéřov I. a II. 

Aktuální nadmořská výška v ploše DNT činí 190 až 377 m n m.  Samotné území DNT 

lze rozdělit do tří částí, západní část zaujímají rekultivované výsypky (Merkur a Prunéřov), 

střední část tvoří výsypky a východní část je vlastní dobývací prostor a skrývkové řezy. Po 

obvodu se nacházejí menší provozy, např. úložiště popílku nebo skládka TKO. Na skrývce je 

roční těžba cca 26,5 mil. m
3
 nadložních zemin. Důl Tušimice, který postupuje severním směrem 

k hranicím dobývacího prostoru pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu 

chráněna mohutnými zemními valy a východním směrem k obci Březno. Vytěžená skrývka je 

zakládána výhradně na vnitřní výsypky.  

1.1 Stručná geologická charakteristika uhlí na DNT 

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

prostoru DNT s celkovou délkou porubní fronty kolem 4 km jedním z nejrozsáhlejších 

povrchových dolů v mostecké pánvi. 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 a z východu a severovýchodu 

administrativní hranicí dobývacího prostoru. 

 Sloj je tvořena lesklým gelifikovaným uhlím. Jílové proplástky často obsahují schránky 

gastropodů. Uhelná sloj těžená má mocnost od 25 do 35 m a průměrný obsah popela 

v bezvodém stavu 36,8 % a obsah síry 2,7 % a výhřevnost v původním stavu 10,40 MJ/kg. Z 

hlediska stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu ortofáze. Stupeň prouhelnění je však 

nižší než na lomu Bílina. V prostoru výchozových partií je sloj oxidována na oxyhumolit, který 

byl těžen a využíván. 
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Po ukončení uhelné sedimentace se v prostoru, který procházel procesem zahlubování, 

ukládaly monotónní jezerní pelitické sedimenty (písčito-jílovité). 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. Geologická stavba 

nadloží sloje je poměrně jednoduchá. Nadložní jíly lze rozčlenit na spodní vrstvu jílů 

kaolinitických, patřící k vrstvám holešickým a svrchní se zvýšeným obsahem montmorillonitu 

náležející k vrstvám libkovickým. Komplikace těžbě přinášejí především obtížné geotechnické 

podmínky v oblasti výchozu sloje pod krušnohorským úpatím a místní výskyt zpevněných 

pelokarbonátových vrstviček. Těžené uhlí je využíváno k výrobě energetických palivových 

směsí. 

1.2 Využitelnost a produkce uhlí 

Vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily ke konci roku 2012 cca 230 miliónů tun. 

Celkové geologické zásoby jsou však 461 mil tun a používaná technologie homogenizace 

umožňuje produkci více paliva, než odpovídá množství vytěžitelných zásob. 

Roční produkce okolo 13,5 mil. tun paliva pro energetiku je odbytově směrována 

převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s. Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky 

jsou rýpadla KU 800, SchRs 1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těžbu 

uhlí nasazena rýpadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě 

drcením a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren 

Tušimice - ČEZ nebo na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou k určenému 

odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality odbytových uhelných produktů je v provozu 

homogenizační skládka. Dominantním odběratelem uhlí z produkce Dolů Nástup Tušimice jsou 

ekologizované elektrárny ČEZ a.s. Praha.[4] 
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2 Srážkové a klimatické podmínky na DNT 

2.1 Klimatické podmínky 

V dobývacím prostoru DNT dle srážkové statistiky ČHMÚ pro stanici Kadaň, Tušimice, 

je průměrná roční teplota 8,0°C a průměrná roční výška srážek je v této stanici 486 mm. 

Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým létem, 

s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou.[3] Charakteristickými 

průměrnými teplotami v lednu mezi -2 a -3°C, v dubnu mezi 8 a 9°C, v červenci mezi 18 a 19°C 

a v říjnu mezi 7 a 9°C. Průměrný srážkový úhrn se ve vegetačním i v zimním období pohybuje 

mezi 350 a 400 mm. Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C se pohybuje mezi 160 a 170 

ročně, počet mrazových dnů mezi 100 a 110 ročně a počet dnů se sněhovou pokrývkou mezi 40 

a 50 ročně. Podnebí je značně ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných hor. 

Množství atmosférických srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči 

převládajícím směrům větru. Část pánevního území leží v dešťovém stínu Krušných hor. 

2.2 Dlouhodobé srážkové úhrny 

V následující (tabulka č. 1) jsou uvedeny dlouhodobé srážkové úhrny průměrných 

měsíčních srážek a teplot dle záznamů meteorologické stanice Tušimice 322 m n m. Průměrná 

roční výška srážek je v této stanici 486 mm. V posledních 5 letech 2009-2013 nebylo v zájmové 

lokalitě zaznamenáno žádné srážkově nadprůměrné období, které by způsobovalo povodňový 

stav. Nejvyšší průměrná srážka je v měsíci červenci 65,9 mm.[1] 

 

                                 Tabulka č. 1 Přehled úhrnu srážek a teplot na DNT 

 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

srážky (mm) 20,8 16,3 24,6 24,8 46.7 55,1 65,9 54,6 37,5 29,6 33,7 30,1

teplota (°C) -0,6 0,7 4,2 9,1 13,9 17 19 18,3 13,6 8,4 3,7 -0,2

Přehled úhrnu srážek a teplot
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3 Popis stávajících vodohospodářských poměrů 

Samotný prostor povrchového lomu je bezodtoký, v případě srážky a dotoku vod dochází 

k akumulaci vody v nejnižších místech dna lomu. V těchto nejnižších místech jsou umístěny 

čerpací stanice, které vodu dopravují do recipientů – VOPOLU (vodohospodářská ochrana 

povrchových lomů) to jsou Hačka, Hutná I a Lužický potok.  

Na sever od DNT prochází umělé koryto – VOPOL. VOPOL ústí do Hačky. VOPOL je 

zásobován vodou z vlastního povodí a jsou do něj čerpány vody z celého předpolí lomu (ČS 

Černovice, ČS Lužnička a ČS Severní svahy).  

Na jižní straně DNT protéká Lužický potok. Lužický potok byl v horní části odtěžen, 

dolní část toku je upravena a jsou do něj vypouštěny čištěné splaškové a průmyslové vody DNT 

a ČEZ, a.s. ETU. Lužický potok vtéká do vodní nádrže Nechranice, která se nachází na Ohři na 

jih od DNT.  

Také Hutnou bylo nutno přerušit doly, horní část jejího toku byla zaústěna do 

zkapacitněné části Podkrušnohorského přivaděče (VOPOL II) a poté ústí do Hačky a nazývá se 

Hutná II. a je do ní naveden VOPOL. Dolní část, která slouží jako recipient vod z DNT, se 

nazývá Hutná I. Do Hutné I. je zaústěn odtok z čistírny důlních vod a přepad z vyrovnávací 

nádrže u ČDV. Hutná I. přibírá levostranný přítok, na kterém je umístěna nádrž Březno, a poté 

protéká centrem obce Březno. 

3.1 Odvodnění na DNT při současném stavu 

V současné době se v prostoru dolu nachází jedna hlavní čerpací stanice a 11 čerpacích 

stanic s celkovou kapacitou čerpadel 149,5 m
3
/min a s celkovým povodím 3 521,2 ha.  

Jejich přehled je uveden v následujícím zjednodušeném schématu (obrázek č. 1). 
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                          Obrázek č. 1 Schéma odvodnění DNT [zdroj DNT] 
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Odvodnění předpolí lomu 

Povodí lomu na severní straně ohraničuje koryto VOPOLu, které zachytává přítoky vod 

z podpovodí koryta Podkrušnohorského přivaděče vody. Předpolí lomu je rozděleno do povodí 

čerpacích stanic Severní Svahy, Lužnička a Černovice. Do povodí těchto ČS je svedena pouze 

povrchová voda z předpolí a z rekultivovaných částí lomu. Tyto povrchové vody jsou čerpány 

přímo do VOPOLu, kterým jsou následně svedeny do Hačky.  

Povodí předpolí lomu ve východní části DNT spadá pod nádrž Březno, která slouží jako 

retenční nádrž o kapacitě 16 000 m
3
. Nádrž Březno je otevřeným korytem svedena do Hutné pod 

ČDV Březno.  

Odvodnění lomu 

Veškeré vody z povrchu lomu jsou hodnoceny jako důlní vody dle zákona č. 44/1988 Sb. 

ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.[6] Důlní vody z lomu jsou svedeny přes vyrovnávací a sedimentační nádrž 

Libouš jih na ČDV Březno. V západní části v tělese výsypky je umístěna ČS 260, která 

přečerpává důlní vody do povodí HČS. HČS a ČS 105 jsou situovány ve středu lomu 

v nejnižším místě dna lomu. Stávající HČS má retenční prostor cca 675 000 m
3
. Východní část – 

skrývkové řezy jsou odvodněny pomocí ČS 3/7 a ČS 271. V letošním roce 2015 ČS 271 nahradí 

ČS 216 umístěná na 1. SŘ. V prostoru pasové dopravy je umístěna ČS 96. Jihovýchodní část 

předpolí a lomu spadá do povodí ČS VKS a ČS 18.  

 

                                                      Obrázek č. 2 čerpací stanice ČS 96 [zdroj DNT] 
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Vyrovnávací a sedimentační nádrž Libouš jih 

Vyrovnávací a sedimentační nádrž Libouš Jih je situována v jižní části DNT. Její funkce 

spočívá ve vyrovnání přítoků na ČDV Březno v době zvýšené srážkové činnosti, nebo v době 

jarního tání. V tomto období jsou odtoky z povodí lomu několikanásobně větší než je kapacita 

ČDV Březno. Další funkcí vyrovnávací a sedimentační nádrže Libouš Jih je zachycení 

splavených hrubých částic. K tomuto účelu je před retenční vyrovnávací nádrž předřazena 

sedimentační jímka pro zachycení hrubých sedimentů. 

Retenční vyrovnávací nádrž nemá vlastní povodí. Přítoky do ní jsou pouze z ČS důlních 

vod v lomu DNT. Je-li akumulační možnost retenční vyrovnávací nádrže naplněna, dojde 

v závislosti na snímání hladiny v této retenci k uzavření potrubí nátoku ve stávajícím vtokovém 

objektu. Dále jsou čerpané vody vedeny mimo objekt retenční vyrovnávací nádrže a neohrozí 

překročení maximální hladiny vody v retenci. Akumulované vody v retenční vyrovnávací nádrži 

lze vypouštět pouze v množství 80 l/s a to je maximální kapacita ČDV Březno.  

 

            Obrázek č. 3 Sedimentační nádrž Libouš jih [foto Martin Mayer] 
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Tabulka č. 2 Parametry vyrovnávací a sedimentační nádrže Libouš jih 

Délka hráze 286 m 

Max. výška hráze od založení 2,3 m 

Průměrná hloubka nádrže 6,4 m 

Plocha provozní hladiny 30 682 m2 

Objem nádrže při provozní hladině 84 100 m3 

Plocha maximální hladiny 44 490 m2 

Objem nádrže při maximální hladině 160 000 m3 

Čistírna důlních vod Březno 

Z vyrovnávací a sedimentační nádrže Libouš Jih jsou veškeré důlní vody odvedeny na 

ČDV Březno. Vyčištěné důlní vody z ČDV Březno a zároveň přepad z vyrovnávací nádrže před 

ČDV jsou vyústěny do Hutné.  

Čistírna důlních vod Březno má navrženou maximální kapacitu 80 l/s, které jsou 

odebírány z vyrovnávací nádrže. Provozní kapacita je však cca 60 l/s. Vyrovnávací nádrž nemá 

vlastní povodí a jsou do ní přivedeny veškeré důlní vody z DNT.  

Množství vypouštění čištěných vod a nečištěných vypouštěných vod v m
3 

přes 

bezpečnostní přepad vyrovnávací nádrže do Hutné je uvedeno (Tabulka č. 3). Vzhledem 

k uvedené skutečnosti je nutno provést optimalizaci ČDV Březno, tak aby bylo možné využít její 

plnou kapacitu. Pokud nedojde k optimalizaci ČDV není možné, ani za běžného srážkově 

průměrného roku, důlní vody v dostatečném množství čistit.  

                      Tabulka č. 3 Množství čištěných a nečištěných důlních vod 

 

Co se týče povodňové ochrany ve stávající situaci, jsou kapacity retencí pro 50-ti a 100 

leté přítoky dešťových vod optimální.[2] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ČDV Březno 1 564 770 1 641 610 2 028 130 1 336 694 1 506 959 1 621 045 290 071

Vyrovnávací 

nádrž 749 28 723 694 216 552 175 193 576 918 882 0
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4 Koncepce odvodnění DNT pro roky 2015-2025 

Návrh koncepce odvodnění DNT je rozdělen na dvě samostatné části. 

První část řeší protipovodňovou ochranu lomu při přívalových deštích. Základním cílem 

v této části je stanovení velikosti retenčních prostorů čerpacích stanic a kapacity čerpací techniky 

a s tím související dobu zatopení jednotlivých částí lomu při povodňových průtocích. 

Druhou samostatnou částí je řešení odvádění důlních vod v průběhu srážkově 

průměrného roku s minimalizací vypouštění nečištěných důlních vod do recipientů. 

4.1 Koncepce odvodnění DNT pro povodňový stav 

Cílem návrhu odvodnění pro povodňový stav je minimalizovat škody vzniklé při 

povodňových průtocích, stanovení velikosti akumulačních jímek, retenčních prostorů a kapacity 

čerpadel pro jednotlivé ČS. 

Limity vypouštění vod do recipientů 

Hutná - do Hutné jsou vyústěny čištěné důlní vody z ČDV, přepad z vyrovnávací nádrže 

před ČDV a odtok z nádrže Březno. Navýšení průtoků v Hutné, vlivem důlního čerpání, může po 

sečtení všech přítoků dosáhnout maximální výše 1,69 m
3
/s. 

Hačka - povrchové vody čerpané z předpolí lomu, ČS Severní Svahy, ČS Lužnička a ČS 

Černovice čerpají vodu do VOPOLU, který ústí do Hačky. Do VOPOLU jsou zaústěny 

povrchové vody z čerpacích stanic, jejichž celkový výkon činní 32 m
3
/min. 

Lužický potok - do Lužického potoka jsou zaústěny důlní vody čerpané z ČS VKS Z 

pouze při povodňových situacích. Koryto Lužického potoka je naplněno při průtoku 20 m
3
/min 

=>333 l/s.  

Stanovení povodňových průtoků 

Výpočet množství maximálního průtoku a objemu povodně, který je zde uveden byl 

použit program DESQ-MAXQ. Výpočet je proveden pro srážku padesátiletou s denním úhrnem 
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96,2 mm a pro srážku stoletou s denním úhrnem 109,3 mm pro stanici Kadaň a Tušimice pro 

nasycené povodí.[5] 

4.2 Povodňový stav pro rok 2014-2015 

V následně uvedených (tabulkách č. 4, 5) je vypočítána velikost povodňové vlny pro 

povodí každé ČS. 

Tabulka č. 4 Velikost povodňové vlny pro jednotlivá povodí ČS 

Název ČS  
Plocha povodí 

[km2] 

 Objem PV 
vyvolaný H1d20   

[m3] 

Objem PV 
vyvolaný H1d50  

[m3] 

 Objem PV 
vyvolaný H1d100   

[m3] 

ČS Severní svahy 0,25 10 500 12 900 14 800 

ČS Lužnička 0,583 24 600 30 200 34 700 

ČS Černovice 2,024 85 300 105 000 120 000 

ČS 260 10,413 478 000 590 000 680 000 

HČS+105II 3,447 158 000 196 000 225 000 

ČS 105 4,908 225 000 278 000 321 000 

ČS 3/7 2,814 143 000 177 000 204 000 

ČS 18 2,071 93 200 115 000 132 000 

ČS 271 1,857 85 400 105 000 121 000 

ČS 96 0,187 8 590 10 600 12 200 

ČS VKS 6,658 305 000 377 000 434 000 

Nádrž Březno 4,08 92 100 102 000 110 000 
 

Povodeň vzniklá v povodí ČS Lužnička a Severní svahy přeteče do povodí ČS 260, kde 

je kapacita retence dostačující i pro přítok těchto vod. 

Povodeň vzniklá v povodí ČS Černovice, ČS 105I  a ČS 3/7 přeteče do retence HČS. 

Kapacita retence u HČS je pro přítok povodňových přítoků z ČS 105I a ČS 3/7 dostačující. Po 

povodni bude nutné z prostoru HČS odčerpat také vody z povodí ČS 260, které jsou ČS 260 

čerpány do povodí HČS. Situace rozmístění ČS v letech 2014-2015 je uveden v (Příloha č. 1) 

Situace povodí pro báňský postup rok 2015. 
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Tabulka č. 5 Vzniklá povodeň v jednotlivých povodích (množství vody nad kapacitu retenčních prostorů 

jednotlivých ČS) 

Název ČS 
Velikost 

akumulace (m3) 
Retenční 

prostor (m3) 
Povodeň vyvolaná 

H1d50 (m
3) 

Povodeň vyvolaná 
H1d100 (m

3) 

ČS Severní svahy 6500 - 6 400 8 300 

ČS Lužnička 2 000 - 28 200 32 700 

ČS Černovice 20 000 100 000 5 000 20 000 

ČS 260 9 600 750 000     

HČS + ČS 105II 16 900 675 000     

ČS 105I 27 300 105 000 173 000 216 000 

ČS 3/7 12 000 38 600 138 400 165 400 

ČS 18 3 000 140 000     

ČS 271 6 100 130 000     

ČS 96 6 000 15 000     

ČS VKS 12 000 80 000 297 000 354 000 

 

K zatopení pracovišť lomu dojde v prostotu ČS VKS. Velikost povodně činí při 

297 000 m
3
 při povodni vyvolané 50-ti letým návrhovým deštěm a 354 000 m

3
 při 100 letém 

návrhovém dešti. V daném prostoru však není možné retenci zvyšovat. Odčerpání povodně 

mimo retenční prostor ČS VKS je reálné stávající kapacitou čerpadel za 9 až 10 dní. 

Z prostoru ČS VKS je nutné důlní vody okamžitě odčerpávat do Lužického potoka a do 

VSN Libouš Jih. Zároveň bude čerpána i důlní voda z ČS 96 do VSN Libouš Jih. Po odčerpání 

povodně z prostoru VKS a ČS 96 bude možné zahájit čerpání z prostoru HČS a ČS 105I. Poté 

budou čerpat ostatní ČS na jednotlivých skrývkových řezech a ČS 260, kde je nutná regulace 

v závislosti na kapacitě retence HČS. Po celou dobu odčerpávání důlních vod vzniklých povodní 

bude ČS VKS čerpat důlní vody do Lužického potoka. 

Doba odčerpání důlních vod přiteklých během 50-ti respektive 100 letého návrhového 

deště z prostoru jednotlivých ČS je uvedena v následující (tabulce č. 6). Při odčerpávání povodně 

z prostoru DNT je nutné počítat s povoleným max. odtokem do Hutné 600 l/s.[5] 
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Obrázek č. 4 Čerpací stanice ČS VKS [zdroj DNT] 

 

                      Tabulka č. 6 Doba čerpání vody z retenčních prostorů po povodni 

Název ČS  
Retenční 
prostor 

(m
3
) 

Množství vody 
po povodni 

vyvolané H1d50  
[m

3
] 

Množství vody 
po povodni 

vyvolané 
H1d100[m

3
] 

Kapacita 
čerpadel 
[m

3/
min] 

Doba 
odčerpání 

povodně Q50 
z prostoru 

retence (den) 

Doba 
odčerpání 

povodně Q100 z 
prostoru 

retence (den) 

ČS Severní 
svahy - 6 500 6 500 8 1 1 

ČS Lužnička - 2 000 2 000 8 0 0 

ČS Černovice 100 000 100 000 100 000 16 4 4 

ČS 260 700 000 624 600 721 000 16 27 31 

HČS+105II 675 000 1 137 000 1 347 400 24 33 39 

ČS 105 105 000 105 000 105 000 8 9 9 

ČS 3/7 38 600 38 600 38 600 8 3 3 

ČS 18 140 000 115 000 132 000 5 16 18 

ČS 271 130 000 105 000 121 000 8 9 11 

ČS 96 15 000 10 600 12 200 8 1 1 

ČS VKS 80 000 377 000 434 000 30,5 9 10 

 



Martin Mayer: Návrh systému odvodňování lomu Libouš v období let 2015 až 2025 

 

2014 Stránka14 

 

Stávající retence jsou dostatečné pro zachycení povodňových průtoku. Retence u ČS 

VKS,ale není dostačující a není možné zvětšit z prostorových důvodů. DPD a čerpací stanice 

jsou umístěny na vyvýšených bermách a tím nedojde k jejich zatopení. Stávající stav retencí 

a umístění technologie je pro navrženou povodeň dostačující, proto není nutné provádět další 

protipovodňová opatření. 

Při odčerpávání povodňových vod z DNT je limitující faktorem maximální kapacita 

vypouštění do Hutné, která činní 600 l/s. Odčerpávání povodňové vlny z prostoru lomu pouze 

do Hutné by trvalo 36 dní při 50-ti letém návrhovém dešti a 41 dní při 100 letém návrhovém 

dešti. Proto by bylo vhodné při povodňových situacích čerpání z retenční a vyrovnávací nádrže 

Libouš jih do Lužického potoka respektive do VD Nechranice kapacitou 24 m
3
/min (resp. 

400 l/s). A však v tomto úseku se musí zajistit vhodné opevnění koryta a tím navýšení kapacity 

na 40 m
3
/min. Délka výtlaku činí cca 2 500 m. Při čerpání do Lužického potoka resp. VD 

Nechranice kapacitou 24 m
3
/min by odčerpávání povodňové vlny z prostoru lomu trvalo 22 dní 

při 50-ti letém návrhovém dešti a 25 dní při 100 letém návrhovém dešti. Důlní vody z VSN 

Libouš Jih se budou čerpat z retenčního prostoru nádrže za sedimentační částí, kde jsou již hrubé 

nečistoty odstraněny. Čerpání bude prováděno pouze při povodňových stavech, nebude 

využíváno v běžném srážkově průměrném období. Jedná se v podstatě o havarijní přepad z VSN 

Libouš jih, který v současné době chybí.  

Postup odčerpání musí být následující. Nejprve je nutné odčerpat prostor ČS VKS a ČS 

96. ČS VKS bude po celou dobu odčerpávání povodně čerpat do Lužického potoka. Po 

odčerpání povodně z prostoru VKS a ČS 96 bude možné zahájit čerpání z prostoru HČS a ČS 

105I. Poté budou čerpat ostatní ČS na jednotlivých skrývkových řezech a ČS 260. ČS 260 je 

nutné regulovat v závislosti na kapacitě retence HČS. Vody z prostoru ČS 260 budou čerpány až 

po odčerpání povodně z prostoru HČS.[5] 

4.3 Povodňový stav pro báňský postup – rok 2020 

Do roku 2020 dojde vlivem postupu lomu k přemístění ČS, změně velikosti a tvaru jejich 

povodí. Tím dojde i ke změně velikosti povodňové vlny. Stěžejní částí návrhu je umístění 

jednotlivých ČS v závislosti na návrhu postupu těžby pro rok 2020, určení velikosti 



Martin Mayer: Návrh systému odvodňování lomu Libouš v období let 2015 až 2025 

 

2014 Stránka15 

 

akumulačních jímek, retenčních prostorů a kapacity čerpadel. Návrh umístění čerpacích stanic 

viz (Příloha č. 2). Situace povodí pro báňský postup rok 2020. 

Do roku 2020 bude postupem výsypky vytvořena v západní části bezodtoká oblast 

o ploše 410,6 ha. Postupem výsypky a rekultivací dojde v severozápadní části k výstavbě nové 

ČS s pracovním názvem ČS Lužnička II na kótě 275 m n m. ČS bude umístěna v prostoru 

výsypky a jímka by byla provedena těsněná a opevněna betonovými panely. Do ČS Lužnička II 

budou gravitačně svedeny povrchové vody z předpolí lomu a z již rekultivovaných částí lomu. 

ČS 260 bude zrušena a čerpací technika z ČS 260 posílí ČS Lužničku II. Veškeré důlní vody 

z povrchu výsypky budou odtékat na dno lomu do prostoru HČS. Na skrývkových řezech budou 

umístěny ČS 3/7, 271. Při povodni budou do retenčního prostoru HČS přitékat důlní vody 

z povodí ČS 3/7, 271, 18, 105I, Lužnička II, Severní svahy Lužnička a Černovice, které 

nezachytí akumulační jímky a retenční prostory u jednotlivých ČS. ČS 18 a 105I budou 

přemístěny dle postupu výsypky. V jižní části v prostoru PD 257, 210 a 126 bude vybudována 

nová ČS o kapacitě 8 m
3
/min, která bude svedena do VSN Libouš jih II. Výstavba nové VSN 

Libouš jih II pro zachycení přítoků nad kapacitu ČDV. 

 

Obrázek č. 5 Čerpací stanice ČS Lužnička [zdroj DNT] 

V prostoru ČS VKS by bylo vhodné provedení rekultivace. Odkloněním povrchových 

vod mimo ČDV. Provedení této ČS nemá zásadní vliv při povodni. ČS bude sloužit při běžných 
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průtocích k odklonění povrchových vod z ČDV Březno, bezpečnostní přepad z nové ČS bude 

sveden do ČS VKS. Při povodni bude systém odvádění a množství vod téměř totožné se stávající 

stavem. Beze změn budou také ČS Černovice, Severní svahy a ČS 96. 

V roce 2016-2017 dojde k odtěžení nádrže Březno a koryta svádějícího povrchové vody 

z předpolí lomu do Hutné za ČDV Březno. Povrchové vody z předpolí budou svedeny příkopem, 

který bude umístěn za 1. SŘ  a bude postupovat dle těžby. Přepad rozdělovacího objektu bude 

sveden na 1.SŘ a ostatní povrchové vody budou svedeny do příkopu ochranného valu. Po 

odtěžení koryta a nádrže Březno bude plocha předpolí, ze které odtékají povrchové vody k lomu, 

nejvyšší 3,18 km
2
. S postupující těžbou bude plocha předpolí snižována na plochu v roce 2020 

cca 0,4 km
2
 a úplné odtěžení předpolí se předpokládá v roce 2021. 

Tabulka č. 7 Velikost povodňové vlny pro jednotlivá povodí ČS - báňský postup rok 2020 

  
Plocha 
povodí 
[km2] 

 Objem PV 
vyvolaný H1d20   

[m3] 

Objem PV 
vyvolaný 

H1d50  [m
3] 

 Objem PV 
vyvolaný 

H1d100   [m
3] 

Navržený 
objem 

akumulační 
jímky [m3] 

ČS Severní svahy 0,25 10 500 12 900 14 800 6 500 

ČS Lužnička 0,583 24 600 30 200 34 700 2 000 

ČS Lužnička II 1,262 53 200 65 400 75 100 3 000 

ČS Černovice 2,024 85 300 105 000 120 000 20 000 

HČS 13,739 590 000 726 000 835 000 45 000 

ČS 105 3,222 148 000 183 000 210 000 12 000 

ČS 3/7 2,052 94 300 116 000 134 000 10 000 

ČS 18 2,298 106 000 130 000 150 000 12 000 

ČS 216 2,257 104 000 128 000 147 000 12 000 

ČS 96 0,419 19 200 23 800 27 400 6 000 

ČS 257 0,243 11 200 13 800 15 900 6 000 

ČS VKS 2,628 121 000 149 000 172 000 12 000 

ČS VKS-rekultivace I 1,43 65 700 81 100 93 400 8 000 

ČS VKS-rekultivace II 2,6 115 000 141 000 162 000 12 000 

Bezodtoká oblast 4,106 188 000 233 000 268 000 - 

Předpolí lomu - 2016 3,000 71 800 79 600 85 600 - 

Předpolí lomu - 2020 0,410 9 250 10 300 11 000 - 

Pro povodí každé ČS byla stanovena velikost povodňové vlny vyvolané návrhovou 

denní srážkou pro N=20 let, N=50 let N=100 let. Velikost PV je uveden v předcházející (tabulce 

č. 7). Barevně vyznačené jsou nově vybudované ČS. 
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Pro každou ČS je navržen objem akumulační jímky, retenční prostor a kapacita čerpadel 

uvedené (tabulka č. 8). Akumulační jímka slouží za běžného stavu k akumulaci důlních vod 

v místě čerpání. Retenční prostor bude zatopen v případě povodně a nedojde k zatopení 

technologie ČS a důlní technologie. Retenční prostor nebude vytvořen uměle, vznikne přirozeně 

při postupu lomu umístěním ČS v nejnižších místech lomu. V (Příloha č. 2) Situace povodí pro 

báňský postup rok 2020 jsou vyznačeny plochy (retenční prostory), které budou při povodni 

zatopeny. U ploch jsou uvedeny výškové kóty, které značí hladinu vody v daném prostoru při 

povodni. U ČS na skrývkových řezech 271 a 3/7 nejsou uvedeny retenční prostory, veškerá voda 

nad kapacitu akumulační jímky z tohoto prostoru odteče do povodí HČS.  

Tabulka č. 8 Navržené objemy retencí, kapacity čerpadel a vzniklá povodeň v roce 2020 

Název ČS 

Navržen
ý objem 
akumul

ační 
jímky 
[m3] 

Retenční 
objem 
[m3] 

Navržená 
kapacita 
čerpadel 
[m3/min] 

Povodeň 
vyvolaná 
H1d20 (m

3) 

Povodeň 
vyvolaná 
H1d50 (m

3) 

Povodeň 
vyvolaná 

H1d100 (m
3) 

ČS Severní svahy 6 500 -  8  4 000 6 400 8 300 

ČS Lužnička  2 000 - 8 22 600 28 200 32 700 

ČS Lužnička II 3 000   16 50 200 62 400 72 100 

ČS Černovice 20 000 100 000 16 0 0 0 

HČS 45 000 1 280 000 40 0 0 0 

ČS 105 12 000 250 000 8 0 0 0 

ČS 3/7 10 000 0 8 84 300 106 000 124 000 

ČS 18 12 000 20 000 8 74 000 98 000 118 000 

ČS 216 12 000 0 8 92 000 116 000 135 000 

ČS 96 6 000 21 400 8 0 0 0 

ČS 257 6 000 10 000 8 0 0 0 

ČS VKS 12 000 80 000 22,5 29 000 57 000 80 000 

ČS VKS-rekultivaceI 8 000   8 57 700 73 100 85 400 

ČS VKS-rekultivace II 12 000   8 103 000 129 000 150 000 

Bezodtoká oblast     - 188 000 233 000 268 000 

U HČS je navrženo navýšení kapacity ČS o 16 m
3
/min na 40 m

3
/min. Jedná se 

o investici do nové technologie ČS. Pro novou ČS VKS-rekultivací, bude také použita ČS 

o kapacitě 8 m
3
/min z ČS VKS. Nově je navržena ČS 257 o kapacitě 8 m

3
/min. Jedná se o novou 

investici vč. technologie čerpání. 
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Z předchozí (tabulky č. 8) je patrna velikost povodně v povodí u jednotlivých ČS. 

Povodeň je množství vody přiteklé nad kapacitu akumulační jímky a retenčního prostoru 

z povodí dané ČS. Tato povodeň v případě ČS Lužnička, ČS Lužnička II a ČS Severní svahy 

doteče do povodí HČS. Povodeň vzniklá u ČS 3/7, 18, 271 přiteče také do povodí HČS. 

Retenční objem uvedený v (tabulce č. 8) u HČS je množství vody přiteklé při 100 – leté 

návrhové srážce nad kapacitu akumulační jímky. Povodeň vzniklá u ČS VKS zatopí okolní 

prostor. U ČS VKS jsou akumulační jímky a retenční prostor stávající a nelze je z prostorových 

důvodů zvýšit. 

Množství vody zachycené v retencích jednotlivých ČS a doba odčerpání jsou uvedeny 

v následující (tabulce č. 9). 

Tabulka č. 9 Doba čerpání vody z retenčních prostorů po povodni pro rok 2020 

  

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d20  
[m

3
] 

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d50  [m
3
] 

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d100[m
3
] 

Kapacita 
čerpadel 
[m

3/
min] 

Doba 
odčerpání 
povodně 

Q20 z 
prostoru 
retence 

(den) 

Doba 
odčerpání 
povodně 

Q50 z 
prostoru 
retence 

(den) 

Doba 
odčerpání 
povodně 

Q100 z 
prostoru 
retence 

(den) 

ČS Severní svahy 6 500 6 500 6 500 8 0 0 0 

ČS Lužnička 2 000 2 000 2 000 8 0  0 0 

ČS Lužnička II 3 000 3 000 3 000 16 0 0 0 

ČS Černovice 85 300 105 000 120 000 16 3 4 4 

HČS 917 100 1 143 000 1 325 100 40 15 19 22 

ČS 105 148 000 183 000 210 000 8 12 15 17 

ČS 3/7 10 000 10 000 10 000 8 0 0 0 

ČS 18 32 000 32 000 32 000 8 2 2 2 

ČS 216 12 000 12 000 12 000 8 0 0 0 

ČS 96 19 200 23 800 27 400 8 1 2 2 

ČS 257 11 200 13 800 15 900 8 0 1 1 

ČS VKS 281 700 351 100 407 400 22,5 8 10 12 

ČS VKS-rekultivace I 8 000 8 000 8 000 8 0 0 0 

ČS VKS-rekultivace II 12 000 12 000 12 000 8 0 0 0 

Postup odčerpání musí být následující. Nejprve je nutné odčerpat prostor ČS VKS, 

ČS 96 a ČS 257, zároveň však bude možné částečně čerpat HČS, ale je nutná výstavba 

bezpečnostního přepadu z VSN Libouš jih. ČS VKS bude po celou dobu odčerpávání povodně 

čerpat 8 m
3
/min do Lužického potoka. Po odčerpání povodně z prostoru VKS, ČS 96 a ČS 257 
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bude možné zahájit čerpání z prostoru HČS a ČS 260 a z prostoru ČS 105I . Poté budou čerpat 

ostatní ČS na jednotlivých skrývkových řezech.[5] 

Opatření pro rok 2020 

Pro báňský postup rok 2020 jsou navrženy akumulační jímky, určeny retenční prostory 

a kapacita jednotlivých ČS. Tak, aby byly minimalizovány škody na technologii dolu 

v předchozí kapitole (tabulka č. 9). Taktéž bude již vybudována VSN Libouš Jih II, jejíž kapacitu 

bude možné při povodni využít a proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš Jih do Lužického 

potoka. V roce 2020 bude ČS 260 umístěna na dno lomu k HČS. Veškeré důlní vody jak 

z povrchu výsypky tak ze SŘ budou odtékat na dno lomu do prostoru ČS 260 a HČS.  

Při povodni vyvolané návrhovou denní srážkou pro N=20 let na dno lomu doteče 

917 100 m3 
kóta zatopení 197,3 m n m. Při povodni vyvolané návrhovou denní srážkou pro 

N=50 let na dno lomu doteče 1 143 000 m3 
kóta zatopení 197,90 m n m. Při povodni vyvolané 

návrhovou denní srážkou pro N=100 let na dno lomu doteče 1 325 100 m
3 

kóta zatopení 

198,40 m n m. Technologii bude nutné umístit nad kótu zatopení 198,40 m n m. 

Při postupu lomu v roce 2020 je nutná investice do nové ČS 257, umístěná v blízkosti 

v prostoru PD 257, 210 a 126 o kapacitě 8 m
3
/min svedená do VSN Libouš jih II výtlačným 

potrubím. Velikost akumulační jímky je 6 000 m
3
. 

Při odčerpávání povodňových vod z DNT je již počítáno s provedením bezpečnostního 

přepadu (čerpání 24 m
3
/min) z VSN Libouš jih do Lužického potoka. Odčerpání povodňové 

vlny bude trvat 17 dní při 20-ti letém návrhovém dešti, 21 dní při 50-ti letém návrhovém dešti 

a 24 dní při 100 letém návrhovém dešti. 

Odčerpávání povodňové vlny z prostoru lomu pouze do Hutné by trvalo 28 dní při 20-ti 

letém návrhovém dešti, 34 dní při 50-ti letém návrhovém dešti a 40 dní při 100 letém návrhovém 

dešti. 
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                   Obrázek č. 6 Čerpací stanice ČS 257 včetně napájecí elektrostatice [zdroj DNT] 

Postup odčerpání v případě, že bude proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš jih je 

následující. Nejprve budou čerpat ČS VKS, ČS 96 a ČS 257. V závislosti na hladině vody ve 

VSN Libouš jih I a II bude možné zároveň částečně čerpat i HČS. ČS VKS bude po celou dobu 

odčerpávání povodně čerpat 8 m
3
/min do Lužického potoka. Po odčerpání povodně z prostoru 

ČS VKS, ČS 96 a ČS 257 bude možné zahájit čerpání plnou kapacitou z prostoru HČS 

a ČS 206. Poté budou čerpat ostatní ČS na jednotlivých skrývkových řezech. V případě, že by 

nebyl proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš jih bude nutné nejprve odčerpat povodeň 

z prostoru ČS VKS, ČS 96, ČS 257 a až poté čerpat HČS.[5] 

4.4 Povodňový stav pro báňský postup - rok 2025 

Do roku 2025 dojde vlivem postupu lomu k přemístění ČS a změně velikosti a tvaru 

jejich povodí. Tím dojde i ke změně velikosti povodňové vlny. Je nutné navrhnout umístění 

jednotlivých ČS v závislosti na postupu těžby pro rok 2025, určení velikosti akumulačních 

jímek, retenčních prostorů a kapacity čerpadel. Návrh umístění čerpacích stanic viz (Příloha č. 3) 

Situace povodí pro báňský postup rok 2025. 
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V roce 2025 bude v západní již rekultivované části ponechána bezodtoká oblast na místě 

budoucí vodní plochy. Veškeré povrchové vody ze severních svahů a západní části předpolí 

lomu budou odčerpávány ČS Severní svahy, Lužnička, Lužnička II a Černovice do VOPOLu 

resp. Hačky. V jihozápadní části v povodí ČS VKS  bude umístěna ČS VKS-rekultivace, která 

bude čerpat povrchové vody do Lužického potoka. V těchto částech nedojde oproti roku 2020 

k žádné změně. 

Systém umístění HČS na dně lomu bude ponechán. Veškeré důlní vody z povrchu 

výsypky budou odtékat na dno lomu do prostoru HČS. Na skrývkových řezech budou umístěny 

ČS 3/7, 271. A nově ČS 282 umístěná v severovýchodní části na 2.SŘ. Při povodni budou do 

prostoru HČS a ČS přitékat důlní vody z povodí ČS 3/7, 257, 282, 18, 105I, Lužnička II, 

Lužnička, Severní svahy a Černovice, které nezachytí akumulační jímky a retenční prostory 

u jednotlivých ČS. 

 

                                Obrázek č. 7 Hlavní čerpací stanice HČS [foto Martin Mayer] 

V jižní části v prostoru PD budou umístěny ČS 96 a ČS 257. ČS 96 zůstane na původním 

místě, ČS 257 bude přemístěna s postupující těžbou. ČS 216 zůstává na 1. SŘ, i když její povodí 

je minimální (pouze jižní část 1. SŘ). Jejím hlavním cílem je zachycení vod před koridorem 

DPD a odtokem do povodí ČS 257. Při povodni budou z prostoru ČS 216 přetékat důlní vody do 

povodí ČS 257. 
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Pro povodí každé ČS byla stanovena velikost povodňové vlny vyvolané návrhovou 

denní srážkou pro N=20 let, N=50 let, N=100 let. Velikosti PV uvedeny v následující tabulce 

a barevně je vyznačena nová ČS. 

             Tabulka č. 10 Velikost povodňové vlny pro jednotlivá povodí ČS - báňský postup rok 2025 

 Název ČS 
Plocha 
povodí 
[km2] 

 Objem PV 
vyvolaný 

H1d20   [m
3] 

Objem PV 
vyvolaný 

H1d50  [m
3] 

 Objem PV 
vyvolaný 

H1d100   [m
3] 

Navržený 
objem 

akumulační 
jímky [m3] 

ČS Severní svahy 0,25 10 500 12 900 14 800 6 500 

ČS Lužnička 0,583 24 600 30 200 34 700 2 000 

ČS Lužnička II 1,262 53 200 65 400 75 100 3 000 

ČS Černovice 2,024 85 300 105 000 120 000 20 000 

HČS 14,505 666 300 822 400 947 000 45 000 

ČS 105 3,828 176 000 217 000 250 000 12 000 

ČS 3/7 1,087 49 900 61 600 71 000 8 000 

ČS 18 2,593 119 000 147 000 169 000 12 000 

ČS 282 1,866 85 700 106 000 122 000 10 000 

ČS 216 0,371 17 000 21 000 24 200 6 000 

ČS 96 0,419 19 200 23 800 27 400 6 000 

ČS 257 0,525 24 200 29 900 34 000 10 000 

ČS VKS 2,628 121 000 149 000 172 000 12 000 

ČS VKS-rekultivace I 1,43 65 700 81 100 93 400 8 000 

ČS VKS-rekultivace II 2,600 115 000 141 000 162 000 12 000 

Bezodtoká oblast 4,106 188 000 233 000 268 000 - 

Pro každou ČS je navržen objem akumulační jímky, retenční prostor a kapacita čerpadel 

viz (tabulka č. 11). Akumulační jímka slouží za běžného stavu k akumulaci důlních vod v místě 

čerpání. Retenční prostor bude zatopen v případě povodně a nedojde k zatopení technologie ČS 

a důlní technologie. Retenční prostor nebude vytvořen uměle, vznikne přirozeně při postupu 

lomu umístěním ČS v nejnižších místech lomu.  

V (Příloze č. 3) jsou vyznačeny plochy (retenční prostory), které budou při povodni 

zatopeny. U ploch jsou uvedeny výškové kóty, které značí hladinu vody v daném prostoru při 

povodni. U ČS na skrývkových řezech, na kterých nejsou uvedeny retenční prostory, veškerá 

voda nad kapacitu akumulační jímky odteče z tohoto prostoru do povodí HČS. 

Z (tabulky č. 11) je patrná velikost povodně v povodí u jednotlivých ČS. Povodeň je 

množství vody přiteklé nad kapacitu akumulační jímky a retenčního prostoru. Povodeň, která 
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vznikne u ČS Severní svahy, Lužnička a Lužnička II přeteče do povodí HČS. Povodeň vzniklá 

u ČS 3/7, 18, 282 a 257 přiteče také do povodí HČS. Povodeň vzniklá u ČS 216 přeteče po 

povodí ČS 257. Povodeň vzniklá u ČS VKS a ČS 96 zatopí okolní prostor. Retenční prostor 

uvedený v (tabulce č. 11) u HČS je množství vody přiteklé při 100 – leté návrhové srážce nad 

kapacitu akumulační jímky. 

          Tabulka č. 11 Navržené objemy a retencí a kapacity čerpadel a vzniklá povodeň v roce 2025 

Název ČS 

Navržený 
objem 

akumula
ční jímky 

[m3] 

Retenční 
objem 
[m3] 

Navržená 
kapacita 
čerpadel 
[m3/min] 

Povodeň 
vyvolaná 
H1d20 (m

3) 

Povodeň 
vyvolaná 
H1d50 (m

3) 

Povodeň 
vyvolaná 

H1d100 (m
3) 

ČS Severní svahy 6 500  - 8 4 000 6 400 8 300 

ČS Lužnička  2 000 - 8 22 600 28 200 32 700 

ČS Lužnička II 3 000  - 16 50 200 62 400 72 100 

ČS Černovice 20 000 100 000 16 0 0 0 

HČS 45 000 
1 330 
000 40 

0 0 0 

ČS 105 12 000 250 000 8 0 0 0 

ČS 3/7 8 000 0 8 41 900 53 600 63 000 

ČS 18 12 000 0 8 107 000 135 000 157 000 

ČS 282 10 000 0 8 75 700 96 000 112 000 

ČS 216 6 000 4 650 8 6 350 10 350 13 350 

ČS 96 6 000 21 600 8 0 0 0 

ČS 257 10 000 15 600 8 0 4 300 8 400 

ČS VKS 12 000 80 000 22,5 29 000 57 000 80 000 

ČS VKS-rekultivace I 8 000   8 57 700 73 100 85 400 

ČS VKS-rekultivace II 12 000   8 103 000 129 000 150 000 

Bezodtoká oblast     - 188 000 233 000 268 000 

Postup odčerpání musí být následující. Nejprve je nutné odčerpat prostor ČS VKS, 

ČS 96 a ČS 257, zároveň však bude možné částečně čerpat HČS (podmíněné výstavbou 

bezpečnostního přepadu z VSN Libouš jih). ČS VKS bude po celou dobu odčerpávání povodně 

čerpat 8 m
3
/min do Lužického potoka. Po odčerpání povodně z prostoru ČS 96 a ČS 257 bude 

možné zahájit plné čerpání z prostoru HČS (při využití bezpečnostního přepadu z VSN Libouš 

jih). Po odčerpání povodně z prostoru ČS VKS  bude čerpat ČS 105I. Poté budou čerpat ostatní 

ČS na jednotlivých skrývkových řezech.[5] 
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                      Tabulka č. 12 Doba čerpání vody z retenčních prostorů po povodni pro rok 2025 

 

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d20  
[m

3
] 

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d50  [m
3
] 

Množství 
vody po 
povodni 
vyvolané 

H1d100[m
3
] 

Kapacit
a 

čerpad
el 

[m
3/

mi
n] 

Doba 
odčerpání 

povodně Q20 
z prostoru 

retence (den) 

Doba 
odčerpání 

povodně Q50 
z prostoru 

retence (den) 

Doba 
odčerpání 

povodně Q100 
z prostoru 

retence (den) 

ČS Severní svahy 6 500 6 500 6 500 8 0 0 0 

ČS Lužnička 2 000 2 000 2 000 8 0  0 0 

ČS Lužnička II 3 000 3 000 3 000 16 0 0 0 

ČS Černovice 85 300 105 000 120 000 16 3 4 4 

HČS 959 950 1 201 350 1 394 150 40 16 20 23 

ČS 105 176 000 217 000 250 000 8 14 18 21 

ČS 3/7 8 000 8 000 08 000 8 0 0 0 

ČS 18 12 000 12 000 12 000 8 0 0 0 

ČS 282 10 000 10 000 10 000 8 0 0 0 

ČS 216 10 650 10 650 10 650 8 0 0 0 

ČS 96 19 200 23 800 27 400 8 1 2 2 

ČS 257 25 600 25 600 25 600 8 1 1 1 

ČS VKS 281 700 351 100 407 400 22,5 8 10 12 

ČS VKS-rekultivace I 8 000 8 000 8 000 8 0 0 0 

ČS VKS-rekultivece II 12 000 12 000 12 000 8 0 0 0 

Opatření pro rok 2025 

Pro báňský postup rok 2025 jsou navrženy akumulační jímky, retenční prostory 

a kapacita jednotlivých ČS. Tak aby minimalizovány škody na technologii dolu. V roce 2025 by 

měla být vybudována VSN Libouš jih II, kde její kapacitu bude možné využít při povodni. Dále 

bude proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš jih do Lužického potoka. Veškeré důlní vody 

jak z povrchu výsypky, tak ze SŘ budou odtékat na dno lomu do prostoru HČS. Tento systém je 

stejný jako v roce 2020. Dojde pouze k nárůstu množství důlních vod související s nárůstem 

plochy dolu. 

Při povodni vyvolané návrhovou denní srážkou pro N=20 let na dno lomu doteče cca 

959 650 m3 
kóta zatopení 205,75 m n m. Při povodni vyvolané návrhovou denní srážkou pro 

N=50 let na dno lomu doteče cca 1 201 350 m
3 

kóta zatopení 206,40 m n m. Při povodni 

vyvolané návrhovou denní srážkou pro N=100 let na dno lomu doteče cca 1 394 150 m3 
kóta 

zatopení 206,95 m n m. Technologii bude nutné umístit nad kótu zatopení 207,0 m n m. 
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Dále při postupu lomu v roce 2025 je nutná investice do nové ČS 282, umístěné na 2.SŘ 

o kapacitě 8 m
3
/min zaústěná do VSN Libouš Jih II výtlačným potrubím. Velikost akumulační 

jímky o kapacitě 10 000 m
3
. Při odčerpávání povodňových vod z DNT je již počítáno 

s provedení bezpečnostního přepadu (čerpání 24 m
3
/min) z VSN Libouš Jih do Lužického 

potoka. Odčerpání povodňové vlny bude trvat 17 dní při 20-ti letém návrhovém dešti, 22 dní při 

50-ti letém návrhovém dešti a 25 dní při 100 letém návrhovém dešti. Odčerpávání povodňové 

vlny z prostoru lomu pouze do Hutné by trvalo 28 dní při 20-ti letém návrhovém dešti, 36 dní při 

50-ti letém návrhovém dešti a 41 dní při 100 letém návrhovém dešti. 

 

            Obrázek č. 8 Čerpadlo Warman 8/6 [foto Martin Mayer] 

Postup odčerpání v případě, že bude proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš jih je 

následující. Nejprve budou čerpat ČS VKS, ČS 96 a ČS 257. V závislosti na hladině vody ve 

VSN Libouš Jih I a II bude možné zároveň částečně čerpat i HČS. ČS VKS bude po celou dobu 

odčerpávání povodně čerpat 8 m
3
/min do Lužického potoka. Po odčerpání povodně z prostoru 

ČS 96 a ČS 257 bude možné zahájit plné čerpání z prostoru HČS (při využití bezpečnostního 

přepadu z VSN Libouš Jih). Po odčerpání povodně z prostoru ČS VKS bude čerpat ČS 105I. 

Poté budou čerpat ostatní ČS na jednotlivých skrývkových řezech.[5] 
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V případě, že by nebyl proveden bezpečnostní přepad z VSN Libouš Jih bude nutné 

nejprve odčerpat povodeň z prostoru ČS VKS, ČS 96 a ČS 257 a až poté čerpat HČS. 

5 Návrh odvodnění a směrování vod v rozhodujícím 

období 

Stěžejním úkolem při řešení odvodnění dolu DNT při srážkově průměrném roku je 

minimalizace vypouštění nečištěných důlních vod do recipientů. S postupem lomu směrem na 

východ bude odvodňovaná plocha větší, a dojde k pozvolnému nárůstu důlních a povrchových 

vod, který za uvedené období činí cca 13%. 

 

                              Tabulka č. 13 Srovnání průměrů čerpaných důlních vod 

Průměr čerpaných důlních vod v roce 2014   2 558 439m3 

Průměr čerpaných důlních vod v roce 2025   2 902 016m3 

Nárůst důlních vod a jejich čištění lze řešit několika způsoby: 

 Odklonění povrchových vod z rekultivovaných ploch mimo ČDV Březno 

 Vytvoření retence pro zachycení přítoků, které již není možné směrovat na ČDV 

Březno 

 Navýšení kapacity ČDV Březno  

V současné době jsou nečištěné důlní vody při překročení kapacity ČDV Březno 

a naplnění vyrovnávací a sedimentační nádrže Libouš jih vypouštěny přes bezpečnostní přeliv 

vyrovnávací nádrže před ČDV. Jedná se především o vody znečištěné hrubými sedimenty, které 

zanášejí vodoteče. Udržení vypouštění nečištěných důlních vod do recipientu je nereálné. 

V současné době jsou důlní vody bez čištění vypouštěné do recipientu bez poplatku. V budoucnu 

je možné uvažovat s výší poplatku za vypouštění vody znečištěné hrubými sedimenty ve výši 

100 Kč/m
3
. V současné době není zákon, který by stanovoval cenu pro důlní vodu a přesně ji 

určoval. 
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5.1 Odklonění povrchových vod z prostoru ČS VKS 

Severní část a předpolí DNT 

V současné době jsou v severní části lomu z již rekultivovaných ploch povrchové vody 

odčerpávány do VOPOLu resp. Hačky – ČS Lužnička, ČS Severní svahy a ČS Černovice. 

V severní části lomu (Severní svahy) dojde k dokončení rekultivace. Nyní jsou vody 

z této části severních svahů svedeny na dno lomu a čerpány na ČDV Březno. Po ukončení 

rekultivací je možné povrchovou vodu z těchto svahů zaústit do vodoteče bez čištění. Návrh je 

výstavba nové ČS na kótě 275 m n m s pracovním názvem ČS Lužnička II. Do ČS Lužnička II 

budou gravitačně svedeny povrchové vody jak již z rekultivovaných částí lomu tak z části 

předpolí dolu, které lze do ČS Lužnička gravitačně svést. 

ČS Lužnička II má navrženou akumulační jímku o kapacitě 3 000 m
3
. Jímka bude 

těsněna a opevněna betonovými panely. Vystrojena bude čerpadly o kapacitě 8 m
3
/min. 

 Po zrušení ČS 260 bude kapacita ČS Lužnička II navýšena o 8 m
3
/min na celkových 

16 m
3
/min.  K navýšení bude použita technika ze zrušené ČS 260. Výtlak bude zaústěn do 

VOPOLu výtlačným potrubím. Bezpečnostní přepad bude proveden na dno dolu. Vybudováním 

ČS Lužnička II dojde ke snížení plochy dolu odvodněné přes ČDV Březno o 108,8 ha. To 

odpovídá ve srážkově průměrném roce odlehčení ČDV o 86 000 m
3 
povrchové vody ročně.[5] 

Odklonění povrchových vod z prostoru ČS VKS 

Plochy v povodí ČS VKS jsou z větší části již rekultivované nebo na těchto plochách je 

rekultivace zahájena. Do ČS VKS  jsou však svedeny i zauhlené důlní vody, proto není možné 

převedení celé plochy mimo ČDV Březno. 

V (Příloze č. 2) Situace povodí pro báňský postup rok 2020 a v (Příloze č. 3) Situace 

povodí pro báňský postup rok 2025 jsou uvedeny dvě varianty odklonění povrchových vod 

z prostoru ČS VKS. 

ČS VKS – rekultivace I umístěná v západní části povodí VKS před přirozenou vodní 

plochou zajistí odvedení povrchových vod z plochy 143 ha. Což odpovídá ve srážkově 

průměrném roce odlehčení ČDV o 113 000 m
3 
povrchové vody ročně. Veškeré plochy v povodí 
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ČS VKS rekultivace I jsou již rekultivované nebo zde rekultivace probíhá. ČS VKS rekultivace I 

je navržena o kapacitě 8 m
3
/min a velikosti akumulace 8 000 m

3
. Použita budou čerpadla 

z původní ČS VKS o stejné kapacitě. Výtlak bude zaústěn do nádrže před Lužickým potokem 

v areálu DNT. Bezpečnostní přeliv bude proveden do povodí ČS VKS. 

ČS VKS – rekultivace II umístěná ve střední části povodí VKS zajistí odvedení 

povrchových vod z plochy 260 ha. Což odpovídá ve srážkově průměrném roce odlehčení ČDV 

o 205 500 m
3 

povrchové vody ročně. V povodí ČS VKS rekultivace II však nejsou všechny 

plochy rekultivované nebo na nich rekultivace neprobíhá. Jedná se o plochu o velikosti 50 ha 

v severní části, kterou nelze z povodí oddělit. Na těchto plochách je zahájení rekultivace 

plánováno na rok 2040 jedná se o části ploch Merkur Letiště I, II a III a Merkur XXVIII.[5] 

Bezodtoká oblast v západní části DNT 

Postupem výsypky vznikne v západní části bezodtoká oblast o ploše 410,6 ha. Což 

odpovídá ve srážkově průměrném roce odlehčení ČDV o 325 000 m
3 

povrchové vody ročně. 

V nejnižším místě dojde k akumulaci dešťových vod a jejich postupnému vypařování popř. 

vsakování. Nejnižší místo je situováno v místě budoucí vodní plochy po ukončení rekultivací. 

Větší část povodí bude v té době již rekultivována popř. s probíhající rekultivací. V jižní části je 

však plocha o rozměru 75 ha, na které je plánována rekultivace až v roce 2040. Jedná se o plochy 

Merkur Letiště I a II. 

Odklonění povrchových vod z předpolí lomu v jihovýchodní části DNT 

Při postupu lomu východním směrem dojde k odtěžení nádrže Březno a vodoteče 

odvádějící z nádrže vody do Hutné. Po zrušení této vodoteče bude nutné na jihovýchodním 

okraji DNT provést příkop po okraji 1.SŘ, tak aby byly podchyceny povrchové vody přitékající 

z předpolí lomu. Tento příkop bude zaústěn do příkopu nově budovaného ochranné valu. 

V předpolí lomu bude vybudován ochranný val ke zlepšení ovzduší v okolí lomu DNT. 

Tento val má na vnitřní i vnější patě svahu navržen příkop pro odvedení dešťových vod. 

Z vnitřní strany jsou povrchové vody svedeny novým propustkem do stávající vodoteče od 

nádrže Březno ústící za ČDV Březno do Hutné. Příkop na vnější straně je zaústěn taktéž do této 

vodoteče.[5] 
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Retence pro zachycení přítoků nad kapacitu ČDV 

Pro minimalizaci vypouštění nečištěných důlních vod do recipientů je navrženo rozšíření 

vyrovnávací a sedimentační nádrže Libouš Jih o nádrž Libouš Jih II. V současné době jsou 

veškeré důlní vody mimo ČS 271 svedeny do VSN Libouš Jih. ČS 271 bude v roce 2015 

zrušena. Jelikož postupem lomu, dochází k navýšení množství důlních vod, je nutné zvýšit její 

akumulační schopnost. Vyrovnávací a sedimentační nádrž Libouš Jih II je navržena o objemu 

120 000 m
3
. Před nádrží bude zřízena jímka pro zachycení hrubých splavenin. Nádrž Libouš Jih 

II není možné umístit v těsné blízkosti stávající nádrže Libouš Jih, proto se navrhuje jejich 

provozní propojení tak, aby bylo možné využít kapacitu obou nádrží současně. 

Při ročním celkovém množství čerpaných vod ve všech obdobích (2014, 2015, 2020 

a 2025) i při provedení výše uvedených opatření je vyšší než stávající navrhovaná kapacita ČDV 

Březno, která činí max. 2 500 000 m
3
 ročně, provozně je však reálná 1 892 160 m

3
 ročně. Za 

daných podmínek tedy není možné vyčistit veškeré důlní vody. Nová retenční nádrž zajistí 

maximální využití stávající kapacity ČDV. Velikost nádrže 120 000 m
3 

je navržena v závislosti 

na kapacitě ČDV. Při této velikosti odpovídá rozsah investice ekonomickému přínosu. 

Zvyšování objemu retenčních nádrže již není efektivní vzhledem k limitní kapacitě ČDV 

Březno. 

Je nutné brát v úvahu, že VSN Libouš Jih II by měla zároveň plnit funkci retence při 

povodňových stavech. Avšak při stávající kapacitě ČDV Březno bude plně využita pouze jako 

retence pro nečištěné důlní vody. K jejímu vyprázdnění dojde pouze v období nižších srážek 

popř. v zimě, kdy důlní vody budou akumulovány ve sněhu. I s vybudovanou novou VSK 

Libouš Jih II je nutné počítat při vyšších srážkách, že bude prováděno vypouštění důlních vod 

z retenčních a sedimentačních nádrží bez čištění, nebo navýšení kapacity ČDV Březno. 

Navýšení kapacity ČDV Březno 

Z předcházející kapitoly je patrné, že uvedená opatření (odklonění povrchových vod 

z ČDV Březno a výstavba VSN Libouš Jih) nezajistí možnost čištění důlních vod v dostatečném 

množství. Proto je neodkladná optimalizace ČDV Březno. I přesto, že v roce 2025 bude plocha 

DNT maximální a bude docházet k dokončení dalších částí rekultivací a možnému odklonu 
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povrchových vod mimo ČDV. Jelikož dnes přesně nevíme, zda budou vypouštěné důlní vody 

zpoplatněny. 

6 Závěr 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě samostatné části, kde první část řeší 

protipovodňovou ochranu lomu při přívalových deštích. Základním cílem v této části je 

stanovení velikosti retenčních prostorů čerpacích stanic a kapacity čerpací techniky a s tím 

související dobu zatopení jednotlivých částí lomu při povodňových průtocích. 

Druhou samostatnou částí návrhu je řešení odvádění důlních vod v průběhu srážkově 

průměrného roku s minimalizací vypouštění nečištěných důlních vod do recipientů. 

V  první části jsou, za stávající situace simulovány jednotlivé povodňové vlny. Kde 

z  uvedených tabulek vyplývá, že retence pro zachycení povodňových průtoku jsou dostatečné. 

Pouze retence u ČS VKS není dostačující a není možné zvětšit z prostorových důvodů. Proto se 

doporučuje odklonění povrchových vod ze Severních svahů mimo DNT čerpáním do VOPOLu 

a z povodí ČS VKS do Lužického potoka. 

V další fázi je nutné provedení bezpečnostního přepadu z VSN Libouš jih do Lužického 

potoka, který pomůže s odčerpáváním při jednotlivých povodňových vlnách.  V závislosti na 

báňském postupu bude nutné vybudovat novou vyrovnávací a sedimentační nádrž Libouš jih II 

o objemu 120 000 m
3
, která bude v blízkosti stávající nádrže Libouš jih. Tyto nádrže budou 

propojeny a sloužit jako retence pro zachycení přítoků nad kapacitu ČDV. 

Dále vlivem těžby dojde k odklonění povrchových vod z předpolí lomu v jihovýchodní 

části po odtěžení koryta a nádrže Březno do Hutné. Postupem výsypky vznikne v západní části 

DNT bezodtoká oblast, která odpovídá ve srážkově průměrném roce odlehčení ČDV o cca  

325 000 m
3
 povrchové vody ročně. Což nemění nic na nutnosti optimalizace ČDV Březno na 

Qmax= 100 l/s, která je doposud nedostačující. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v budoucnu bude nutné řešit výše uvedená 

opatření. Pokud by k jejich realizaci nedošlo, pokračoval by nárůst množství vypouštěných 

důlních vod bez čištění. V budoucnu je nutné očekávat, že vypouštění nečištěných důlních vod 

bude zpoplatněno. 
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