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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je pohled na problematiku odvodňování a úpravu 

důlních vod při těžbě v hnědouhelném lomu společnosti Severočeské doly a.s., konkrétně 

lomu Libouš. V práci jsou přiblíženy používané technologie a popis procesu čištění 

důlních vod. Hlavním tématem práce je zhodnocení ekonomických nákladů 

vynakládaných na tuto problematiku v letech 2012 – 2014. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Severočeské doly, a.s., lom Libouš, odvodňování lomu, čištění důlních vod, 

ekonomické náklady. 

 

 

 

 

SUMMARY 

The subject of this thesis is to look at the issue of drainage and treatment of mine 

water in the extraction of a brown coal quarry Severočeské doly, a.s., as specifically the 

quarry Libouš. In this work we describe the technology and process description mine 

water treatment. The main theme of this work is to evaluate the economic costs spent on 

this issue in the years 2012 - 2014. 

 

 

KEYWORDS: Severočeské doly, a.s., quarry Libouš, quarry dewatering, mine water 

treatment, economic costs.  
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Seznam použitých zkratek 

ČBÚ - Český báňský úřad 

ČDV - čistírna důlních vod 

ČEZ, a.s. - České energetické závody, akciová společnost 

ČR  - Česká republika 

ČS  - čerpací stanice 

ČSFR - Československá federativní republika 

ČSM - Československý svaz mládeže 

DNT - Doly Nástup Tušimice 

EU  - Evropská unie 

Fe  - chemická značka železa 

Mn  - chemická značka manganu 

MZem. - Ministerstvo zemědělství 

PS  - primární sedimentace 

SD, a.s. - Severočeské Doly, akciová společnost 

SHD - Severočeské hnědouhelné doly 

SHP - Severočeská hnědouhelná pánev 

SS  - sekundární sedimentace 

TCO - Total Cost of Ownership (celkové náklady na vlastnictví) 

VHJ  - Výrobně-hospodářská jednota 
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1 ÚVOD 

Severočeské doly, a.s. je jednou z největších společností, které se zabývají těžbou 

a úpravou hnědého uhlí. Společnost zahrnuje lomy v oblasti Bíliny a Tušimic, jejichž 

roční těžba dosáhla v roce 2014 řádově 23 milionů tun hnědého uhlí. Zároveň je jedním 

z největších zaměstnavatelů v severních Čechách.  

Nedílnou součástí těžby v povrchovém dole je odvodňování a následné čištění 

důlních vod. Při povrchové těžbě je lom ohrožován převážně povrchovou vodou 

pocházející z atmosférických srážek a z vodotečí, jejichž přirozený tok těžba ovlivnila. 

Tyto vody buď přirozeně, nebo pomocí systému vodotečí a umělých koryt stékají do 

jímek umístěných většinou na nejnižším místě povrchového lomu. Při sestupu vod do 

jímek s sebou voda přináší různé jíly, písky, škváru ale také uhlí a tím se obohacuje o 

sirné sloučeniny železa, např. pyrit, siderit nebo markazit a jiné. Z bezpečnostních 

důvodů a také z důvodů zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod, která neohrozí 

hornickou činnost, je nutné tyto znečištěné vody mechanicky i chemicky čistit a ze dna 

lomu je čerpat zpět do jejích původních nebo jiných toků. 

Tato činnost je velice technologicky i ekonomicky nákladná a právě nákladům 

na tuto problematiku se v této bakalářské práci budu věnovat. Konkrétně se zaměřím na 

povrchový lom Libouš, který se nachází v lokalitě Tušimice. Tato lokalita se nachází 

v povodí řeky Ohře a těžbou byly přímo ovlivněny Hradišťský a Lužický potok, se 

kterými se musí společnost při těžbě hnědého uhlí potýkat. K čištění důlních vod v této 

lokalitě byla vybudována čistírna důlních vod (ČDV) u obce Březno. V bakalářské práci 

uvedu přehled ekonomických nákladů na provoz ČDV v letech 2012, 2013 a 2014, které 

byly společností vynaloženy včetně souvislostí s množstvím odčerpaných důlních vod, 

vyčištěných důlních vod, celkové ekonomické bilance společnosti, atd. Díky nabytým 

znalostem a poznatkům se pokusím uvést návrh opatření či řešení nápravných opatření, 

která by vedla k úsporám při čerpání a úpravě důlních vod, mohla by vést ke snížení 

rizika záplav, lepšímu zabezpečení lomu, zlepšení technologií a ke snížení 

ekonomických nákladů v lokalitě Tušimic. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ 

DOLY A.S. 

Severočeský hnědouhelný revír se rozkládá mezi Ústím nad Labem a Kadaní a 

od Krušných hor k Českému středohoří. 

Uhlí zde bylo uloženo v poměrně malých hloubkách a tak by se dalo říct, že 

nemělo až takovou kvalitu, nicméně jeho těžba nebyla tolik nákladná. Ve větších 

hloubkách má uhelná sloj lepší kvalitu a tím pádem má uhlí lepší výhřevnost. Těžit se 

zde začalo nejdříve na východní straně pánve, kde uhlí vycházelo téměř až na povrch. 

Později byla těžba přesunuta z okolí Teplicka směrem na Duchcov a dále pak na 

Mostecko a do okolí Lomu, Oseku a Komořan. Severočeské uhlí se nedostávalo na svět 

nijak snadně. Z rumpálových šachet putovalo v tzv. putnách a na formanských vozech 

pokračovalo po hrbolatých cestách krajem. Těžba hnědého uhlí tak zanechala 

nesmazatelné stopy v krajině a způsobila, že se celý podkrušnohorský kraj stal 

energetickou základnou českého státu a významnou průmyslovou oblastí po dobu téměř 

dvou století. 

 

2.1 Společnost SD, a.s. 

 

Severočeské doly, a.s., je společnost, která vznikla dne 1. ledna roku 1994. 

Společnost byla založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. 

Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a 

doprovodných surovin. Údaje o společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku 

vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 495. 

Společnost Severočeské doly, a.s. je součástí koncernu řízeného společností 

ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 

odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Společnost 

ČEZ, a.s. je jediným akcionářem (vlastní 100%) a zároveň největším odběratelem. 
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Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou 

odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina produkují nízko sirnaté tříděné a 

energetické uhlí, kdežto Doly Nástup Tušimice jsou producentem především 

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

struktura odběratelů. Společnost svým odběratelům garantuje kvalitu a standardy 

produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 23 mil. tun uhlí a řadí se tak k 

největším producentům hnědého uhlí v České republice. 

Posláním společnosti není pouze těžba, úprava a prodej uhlí pro energetický 

průmysl, ale také rekultivace ploch po těžbě uhlí, ochrana životního prostředí a 

v neposlední řadě pomoc obcím a městům, které leží v blízkosti lomů. Plně si uvědomuje 

nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů zahlazováním 

následků důlní činnosti v podobě rekultivací. Důsledná příprava a realizace obnovy 

krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních 

součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem má společnost vytvořené finanční rezervy 

na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost SD, 

a.s. si získala uznání nejen doma ale i v zahraničí. V dnešní době patří společnost 

Severočeských dolů v severozápadních Čechách k jednomu z největších zaměstnavatelů. 

 

 

 

 
Obrázek 1 – Hlavní logo společnosti [zdroj: SD, a.s.] 
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2.2 Historie Doly Nástup Tušimice 

Historie vzniku podniku se datuje do doby již před první světovou válkou, kdy 

byl rozšířen hlubinný Důl Merkur a na konci války otevřen nový Důl Meissner, později 

přejmenovaný na Důl Šatra. V roce 1951 Důl Šatra změnil název na Důl Libuše a v roce 

1958 přejmenován na Důl Nástup se třemi podřízenými závody, a to Důl Merkur, Důl 

Nástup a Výstavbový závod [9].  

V roce 1967 došlo ke sloučení s hlubinným dolem Jana Žižky v Chomutově pod 

novým názvem Doly Nástup se sídlem v Tušimicích [9]. 

O rok později dochází k organizačním změnám v řízení podniku. U hlubinného 

dolování je systém třístupňového řízení a u lomového dobývání se jedná o řízení 

dvoustupňové. K třístupňovému řízení se podnik vrátil opět v roce 1970 [9].   

V roce 1976 přesel podnik na koncernovou formu řízení a hlubinný důl Jan Žižka 

přesel pod samostatné řízení hlubinných dolů [9]. 

V červenci roku 1988 se Doly Nástup staly součástí státního podniku SHD 

Koncern Most, ze kterého byl roku 1991 vyčleněn a začal fungovat jako samostatný 

státní podnik [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - SHD mapa Chomutov – Tušimice [ zdroj: [7] ] 
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Přehled časových a vývojových údajů Dolů Nástup 

 1945- Důl Meissner přejmenován na Důl Šatra 

 1951- Důl Šatra přejmenován na Důl Libuše 1956, otvírka lomu 

Prunéřov 

 1958-Důl Libuše přejmenován na Důl Nástup, vytěženy první tuny 

uhlí z nového lomu v Prunéřově, zahájena otvírka lomu Přezetice 

(základ velkolomu Merkur) 

 1964- dodány první tuny uhlí do elektrárny Tušimice I 

 1965- uvedena do provozu Ústřední drtírna uhlí v Tušimicích I 

 1967- hlubinný Důl Jan Žižka začleněn do DNT, zahájena otvírka 

velkolomu Březno, zrušen Výstavbový závod, uvedena do provozu 

první vlečka do elektrárny Prunéřov a první rypadlo SRs 1500 

 1971- zahájena těžba uhlí z velkolomu Březno 

 1982- elektrifikace vlečky na DNT 

 1986- vytěžena lokalita Prunéřov; pod stejným názvem pokračuje 

Severní lom 

 1988- Doly Nástup se staly součástí státního podniku SHD Most 

 1994-1. ledna 1994 vznik společnosti Severočeské doly, a.s. (sídlo 

v Chomutově), privatizace dvou státních podniků, Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina. 
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2.3 Geologický průzkum území Doly Nástup Tušimice 

Severočeská hnědouhelná pánev se řadí svým vznikem do období třetihor, 

přesněji období miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se zde kupilo až 500 m jílů, 

písků a na většině plochy pánve se vyvinula hnědouhelná sloj, skládající se v třetihorním 

močále z několika vrstev rašeliny. V současné době se uhelná sloj těží na pěti 

povrchových lomech. Severočeské Doly, a.s. provozují lom Bílina a lom Libouš a zbylé 

tři lomy patří pod správu společnosti Czech Coal, a.s. 

2.3.1 Poloha 

Samotné území dolů DNT zaujímá prostor o celkové ploše kolem 64 km2. 

Nachází se těsně pod Krušnými horami a to mezi městy Chomutovem a Kadaní. Severně 

jsou doly ohraničené silnicí 1. třídy I/13, která protíná města Málkov, Černovice a 

východně leží Spořice, Chomutov a Droužkovice. Jihovýchodně leží Březno a na západě 

najdeme Prunéřov a Kadaň. V těsné blízkosti lomu byla vybudována hnědouhelná 

elektrárna ČEZ Tušimice II na jižní straně. Na západní straně ČEZ Elektrárna Prunéřov I 

a II. Z hydrologického hlediska spadá lom Libouš do povodí Ohře. 

 

 

 
Obrázek 3 - Mostecká pánev s doly SD, a.s. [zdroj: SD, a.s.] 
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Doly Nástup Tušimice leží na Severočeské hnědouhelné pánvi v nadmořské 

výšce pohybující se mezi 190 až 377 m n. m. Za SHP se tyčí Krušné hory. Doly Nástup 

Tušimice můžeme rozdělit do tří částí, západní, střední a východní část. Na západě se 

rozprostírají zrekultivované výsypky Merkur a Prunéřov, ve střední části se nachází 

dobývací prostor, lom Libouš, a východní část je vyhraněna pro další postup těžby. Po 

obvodu lomu jsou situovány menší provozy jako skládka tuhého komunálního odpadu a 

úložiště popílku. 

 

2.3.2 Klima a hydrologie 

Území DNT leží v oblasti středoevropského klimatu, které je známo svou velkou 

proměnlivostí a které ovlivňuje kontinentální nebo přímořské podnebí. Dle 

dlouhodobého průměru se zde teplota pohybuje kolem 8 °C, se stoupající výškou teplota 

klesá a na vrcholcích Krušných hor se pohybuje jen kolem 5 °C. Charakter počasí a 

množství srážek závisí na nadmořské výšce a výškové členitosti krajiny. Část tohoto 

území se nachází v dešťovém stínu Krušných hor. Informace o klimatu na území DNT 

se zpracovávají meteorologickou stanicí Tušimice. 

Celé území DNT spadá dle hydrogeologických poměrů do povodí přítoků řeky 

Ohře. Povrchové toky jsou zde velmi ovlivňovány činností povrchových dolů a důlní 

činnost zde zásadním způsobem změnila odtokové poměry. Hlavním tokem je uměle 

vybudovaný kanál Podkrušnohorský přivaděč, do kterého se přečerpává voda z řeky 

Ohře, která slouží jako zásobárna užitkové vody pro Chomutovsko a Mostecko. Do 

přivaděče ústí také některé potoky, které přitékají z Krušných hor, jako např. Hradišťský 

nebo Lužnický potok. Prunéřovský potok, který byl přerušen těžbou bývalého lomu 

Prunéřov, byl přeložen a nyní obchází tento bývalý lom a elektrárnu Prunéřov.  

Z hlediska hydrologického náleží celé území k povodí řeky Ohře. Do řeky se 

slévá veškerá povrchová voda stékající z celého území. Od Krušných hor stéká voda ze 

svahů, potoky se pak vlévá přímo do řeky Ohře nebo napájí její postranní přítoky.  

Činností povrchových lomů, která zásadním způsobem změnila původní 

odtokové poměry a také stavbou Podkrušnohorského přivaděče, do kterého se 
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přečerpává voda z Ohře pro potřebu průmyslových podniků na Chomutovsku a 

Mostecku, byl významně ovlivněn režim vodních toků. 

 

 

Obrázek 4 – Roční souhrn srážek za rok 2014 [zdroj: ČHMU] 

 

  

 

 

Tabulka 1 – Roční úhrn srážek [zdroj: ČHMU] 

2014 764,7 179

2013 733,5 174

2012 724,0 178

2011 636,3 150

2010 744,0 194

2009 766,4 200

2008 637,0 187

2007 664,2 184

2006 647,8 126

2005 542,5 91

ROK
ROČNÍ ÚHRN

SRÁŽEK

[mm]

ROČNÍ ÚHRN DNŮ

 KDY PADALY SRÁŽKY 

[počet dnů]
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2.4 Stručná historie dolování  

Nejstarším ověřeným záznamem o dobývání uhlí je zpráva od knížete Bohuslava 

Felixe Hasištejnského (báňského hejtmana jáchymovského) z roku 1550. 

 Největší rozmach dolování hnědého uhlí nastal v padesátých letech 19. století 

s vybudováním železnice. Do této doby se na území severočeského hnědouhelného 

revíru těžilo převážně hlubinným způsobem, ale snaha o co největší těžbu s minimálními 

náklady vedla k budování a otvírání povrchových lomových dolů hlavně u výchozů 

uhelné sloje, zde bylo možné těžit i s téměř nekvalifikovanými pracovními silami.  

Na konci 19. století se začala psát historie většiny významných dolů a vznikly 

první velké uhelné společnosti: Mostecká uhelná společnost (1871), Vídeňský uhelný 

spolek (1872), Duchcovská uhelná společnost (1872), Lomské uhelné závody (1878), 

Severočeská uhelná společnost (1892) a jiné. Roku 1906 bylo v provozu již jen 135 dolů, 

těžba provozů vzrůstala a počet dolů klesal. 

Konec války přinesl opět nové a zcela jiné problémy. Opět byla země před 

obnovou a rekonstrukcí válkou zničených dolů a lomů a obnovou zásobování průmyslu. 

Dne 24. 5. 1945 byl vydán dekret prezidentem E. Benešem, díky kterému byl znárodněn 

veškerý soukromý majetek a 3. 7. 1945 byl ustanoven národní podnik Severočeské 

hnědouhelné doly (SHD) v Mostě jako hlavní organizace v severočeském revíru. Tato 

organizace fungovala až do roku 1990 (spravovala 70 dolů a 58 jich bylo stále 

v provozu).  

Struktura důlních podniků nabývala směr od hlubinného dolování k výhodnější 

povrchové těžbě (až 95%). Postupně skončilo mnoho hlubinných dolů s dlouhou historií, 

např. důl Kolumbus v Dolním Jiřetíně nebo důl Julius III v Kopistech. Těžba byla 

postupně ukončována i na povrchových lomech s narůstající skrývkou nebo na lomech 

s vytěženými zásobami, např. lom ČSM, lom Jirásek v Levicích a další. 

V roce 1976 zůstalo v revíru pět povrchových podniků (provozů), mezi něž patří 

např. Doly Ležáky Most, nebo Doly Nástup Tušimice, kterým je věnována tato 

bakalářská práce. Tyto provozy byly postupně vybavovány moderními technologickými 

celky jako kolečkové nebo korečkové velkostroje, zakladače na výsypkách, dálková 

pásová doprava ale i kolejová doprava. Do roku 1990 se těžba neustále zvyšovala kvůli 
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zabezpečení výroby elektrické energie. V důsledku toho bylo v kraji vybudováno 

množství elektráren a tepláren. Mnoho obcí tak muselo ustoupit těžbě uhlí. Docházelo 

k narušování krajiny a životního prostředí. Rozsáhlá území dostala, po dokončení těžby, 

místy nový ráz krajiny díky zalesňování a jiným rekultivacím.  

Po roce 1990 vznikly, po rozpadu centrálního řízení, dvě samostatné společnosti: 

Severočeské Doly, a.s. se sídlem v Chomutově (dva provozy Doly Nástup Tušimice a 

Doly Bílina) a Mostecká uhelná společnost.  

V současné době vynakládají uhelné společnosti ročně miliony korun na 

zahlazování stop po důlních činnostech. 
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3 ODVODŇOVÁNÍ POVRCHOVÉHO HNĚDOUHELNÉHO 

LOMU 

Voda je součástí života na Zemi, ale v otázce dobývání se stává úhlavním 

nepřítelem. V lomech se voda shromažďuje v odvodňovacích rýhách a strouhách, kudy 

se dostává svodem na dno lomu do odvodňovacích jímek. Při sestupu do jímek s sebou 

voda přináší různé jíly, písky, škváru ale také uhlí a tím se obohacuje o sirné sloučeniny 

železa, např. pyrit, siderit nebo markazit a jiné. 

3.1 Pojem - důlní vody 

Předmětem odvodňování lomů je jednak voda povrchová, pocházející 

z atmosférických srážek, z vodních toků a nádrží, jednak gravitační voda podzemní. 

Voda hydroskopická, voda obalová a část vody kapilární nemůže být odvodňováním 

dotčena a tvoří vlhkost gravitačně odvodněných zemin [1]. 

Z hlediska bezpečnosti důlního provozu je nezbytné čerpat důlní vodu, což je 

veškerá voda nacházející se v dole. Tato voda je pak řízeně, na základě vydaných 

povolení, vypouštěná do vodotečí v takových limitech, aby nedošlo k ohrožení života a 

funkcí těchto potoků a řek. Z bezpečnostních důvodů není voda čerpána jen z 

provozovaných dolů, ale taktéž dochází k čerpání již utlumených - uzavřených dolů, a to 

z důvodu zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod, která neohrozí hornickou činnost 

v činné části [10]. 

Důlní vody jsou výsledkem různých poměrů míšení antropogenních, tedy 

umělých, a přírodních zdrojů, jsou také součástí těžené suroviny, nebo slouží jako 

transport pro těženou surovinu. Jedná se tedy o vody směsné a vody se změněným 

chemickým složením. 

V podstatě se jedná o vody povrchové a vody podzemní, jež vznikly působením 

lidské činnosti nebo jsou svým vznikem vázány na hospodářsky využívané objekty 

(důlní díla, těžba nerostných surovin, …)  
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3.2 Zdroje důlních vod 

K přírodním zdrojům důlních vod řadíme vody ložiskové a mimoložiskové. 

K antropogenním zdrojům důlních vod patří vody provozní a technologické.  

 

Ložiskové vody jsou vody ložisek nerostných surovin a jsou vodami 

podzemními. Shromažďují se v ložiskových výplních nebo v nadloží, podloží a bočních 

horninách, pokud se jedná o hydraulickou spojitost s ložiskem. Vytváří systémy s volnou 

nebo s napjatou hladinou. Můžou být ovlivněné důlní činností nebo neovlivněné. 

 Ovlivněné ložiskové vody 

-  jejich pohyb je určován vznikem nové, umělé odvodňovací báze 

- tento zásah je spojován se změnami propustnosti, tlaku, 

hydrochemického složení apod. 

- pohyb ložiskových vod se řídí zákony o hydraulice a o proudění 

tekutin horninovým prostředím 

 Neovlivněné ložiskové vody 

- jejich pohyb se řídí zákony o proudění tekutin horninovým prostředím 

- jedná se o pohyb, na něž nemá vliv důlní činnost 

Mimoložiskové vody jsou vody přírodní, infiltrují se do důlních děl z povrchu. 

Průnik do důlních děl je přes trhliny, zlomy, pukliny a jiné. Tyto vody se od ložiskových 

oddělují hydraulickými bariérami. 

Provozní a technologické vody jsou antropogenní složkou důlních vod. Do 

důlního prostředí se tyto vody svádí uměle. Dají se použít jako vody pitné, pro vrtání 

s tzv. výplachem (rozpojování hornin), nebo jako vody protipožární a protiprašné 

ochrany.  

Stařinové vody jsou zvláštním druhem důlních vod, jedná se o směsi vody 

ložiskové, mimoložiskové i provozní. Shromažďují se v opuštěných důlních prostorách, 

v zavalených místech a proudí v potrubích nebo v otevřených korytech důlních děl. 
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3.3 Úprava důlních vod 

Pro čištění důlních vod se používají neutralizační a srážecí reakce, následně pak 

mechanické čištění. Jednou z nejvýhodnějších technologií je provzdušňování vody, 

sedimentace a neutralizace vhodnými chemikáliemi (např. vápnem), vše závisí na kvalitě 

a míře znečištění.  

Nejvíce znečištěné vody jsou ty, které se dostaly do styku s uhelnou slojí. Tyto 

vody obsahují vysoké množství síranových iontů, manganu, železa a jiných iontů, 

obsahují ale také látky nerozpustné jako uhelný prach a jílovité částice. Díky tomuto 

složení mají vody velmi nízké pH. 

Síranové ionty jsou ve zmíněném procesu sedimentace železa odstraněny jen 

částečně. Jsou to látky, obvyklými technologickými procesy při úpravě většího množství 

vod, prakticky neodstranitelné. Proto je nutné již preventivně zamezit styku důlních vod 

s uhelnou slojí v maximální možné míře realizací odvodňovacího systému příkopů, 

vhodným umístěním čerpacích stanic na skrývkových řezech i bočních svazích a 

vedením příkopů na hlavě sloje pro neznečištěnou vodu v izolovaných korytech. Hlavně 

je nutné odděleně jímat i čerpat vodu znečištěnou i neznečištěnou. To umožní 

v příznivých případech řídit odtok znečištěných vod jejich ředěním s vodami 

nezávadnými tak, aby kvalita vod jako celku zůstala v přípustných mezích znečištění. 

Tím se podstatně sníží náklady na budování úpraven důlních vod [3]. 

 

3.4 Technologie používané při odvodňování 

Činnosti spojené s odvodňováním povrchových vod z lomů jsou dány pravidly. 

Před přítokem povrchových vod, srážkových vod a vod vznikajících při tání sněhu je 

nutno budovat ochranná zařízení již v předpolí lomu. Odvádění povrchové vody a 

přítokových podzemních vod se provádí na skrývkových a uhelných řezech a na podloží, 

včetně prostoru vnitřní výsypky. 

Předmětem odvodňování jsou vody povrchové, z atmosférických srážek, vody 

z nádrží, vodních toků ale i vody podzemní nacházející se v dutinách, trhlinách a 

puklinách pevných hornin. 
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V rámci ochrany lomů je nutno provádět v letních měsících kontrolu změny 

průtoku koryt, kontrolovat jejich čistotu, poškození vybudovaných opevnění koryt a 

průsaků vody.  

Jako prevence zatopení lomů se používají různé přeložky, koryta, nádrže, příkopy 

nebo ochranné hráze a stěny. Přeložky se používají nejčastěji u koryt s malým spádem. 

Přečerpávací nádrže bývají projektovány a stavěny již při stavbě dolů a sběrné 

odvodňovací (úchytné) příkopy se budují v předpolí lomu, slouží k zachycení dešťových 

srážek, zejména těch přívalových a v blízkosti velkých rybníků a řek, u kterých hrozí, že 

se vylijí z koryta, se staví hráze nebo stěny.  
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3.5 Horní zákon 

Horní zákon č. 44/1988 Sb. v § 40 vymezuje pojem důlních vod následujícím 

způsobem: 

§ 40 Důlní vody  

(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které 

vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak 

stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním 

srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními 

vodami. 

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna: 

 a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

 b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní 

vodu jako náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou 

činností organizace, 

 c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do 

povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí 

pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 

ochrany veřejného zdraví. 

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna 

pečovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům 

upravují zvláštní předpisy. 

 K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem [9]. 
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3.6 Vodní zákon  

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v § 8 (odst. 1, písm. c), povolení k nakládání s 

povrchovými nebo podzemními vodami: 

Používání důlních vod a nakládání s nimi upravuje vodní zákon. Jestliže hornická 

společnost nepotřebuje využívat důlní vodu k vlastnímu využití a provozu, je povinna 

umožnit její využití těm, kteří k jejímu odběru získali povolení od vodohospodářských 

orgánů. Vpouštět do důlních vod vody jiné je možné pouze na základě povolení 

vodohospodářského orgánu a to po dohodě s obvodním báňským úřadem. Důlní vody, i 

přes své složení, nejsou vodami odpadními. Jsou-li ale využívány např. 

k technologickým úpravám nerostů, získají vlastnosti, díky nimž se vodami odpadními 

stanou.  

Vypouštění odpadních vod podléhá povolování vodohospodářského orgánu. 

Kromě těchto dvou uvedených zákonů se důlními vodami zabývají i další zákony 

České republiky a vyhlášky ČBÚ, jejichž přehled uvádím v samostatné příloze číslo 1.  

 

3.7 Technologie využívané v Dolech Nástup Tušimice 

K odčerpávání a čištění důlních vod se využívají čistírny důlních vod a DNT 

spadají pod čistírnu důlních vod v obci Březno. Březno leží v okrese Chomutov 

v Ústeckém kraji, jeho přesná poloha je dána zeměpisnou délkou 13°25´2´´, zeměpisnou 

šířkou 50°24´1´´ a nachází se v nadmořské výšce 280 m. 

Obec Březno byla v minulosti spíše zemědělskou obcí, na které se negativně 

podepsala těžba železné rudy a těžba hnědého uhlí. Obec prochází rozsáhlou 

rekonstrukcí, rekonstrukcí komunikací a nemovitostí a budováním nové infrastruktury, 

neustále již od roku 1991. 

Vlastní stavba čistírny důlních vod se nachází v oploceném areálu ČDV a 

v katastrálním území spadá pod Březno u Chomutova. Výjimkou jsou propojovací 

potrubí, které odvádějí vyčištěnou vodu z akumulačních nádrží do recipientu a obecní 

požární nádrže, jež je využívána v letním období jako místní koupaliště.  
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Obrázek 5 – Letecký snímek ČDV Březno u Chomutova [zdroj: SD, a.s.] 

 

3.7.1 Čistírna důlních vod Březno u Chomutova 

Všechny důlní vody z lomu Libouš jsou svedeny do ČDV Březno u Chomutova. 

Čistírna je tak koncovým článkem celého odvodňovacího systému. Úkolem čistírny je 

upravit důlní vody v akumulačních nádržích na předepsanou kvalitu, po jejich úpravě se 

vypouštějí do toku Hutná. Schéma celého systému ČDV je zobrazen v příloze číslo 2. 

Surové důlní vody se shromažďují ve vyrovnávací nádrži o objemu 80 000 m3, 

která je rozdělena na dvě části. Z této nádrže jsou vody přečerpány do nádrže primární 

sedimentace (průtok 20 – 80 l/s-1) a dále protékají díky gravitaci přes průtokový kanál 

do aeračních nádrží. Z těchto nádrží pokračují přes flokulační komoru do nádrží 

sekundární sedimentace a odtud do jímky nefiltrované vody. Důlní vody z jímky 

přepadají do akumulační nádrže vyčištěné vody nebo jsou čerpány přes pískové filtry 

(průtok 20 – 120 l/s-1), kde dochází ke snížení koncentrace manganu pod přípustnou 

hranici 0,5 mg/l-1 a poté opět končí v akumulačních nádrží vyčištěné vody. Vyčištěná 

důlní voda odtéká prostřednictvím odtokové kanalizace buď přímo do vodního toku, 

nebo přes obecní požární nádrž. 
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V případě odstávky ČDV a přerušení vypouštění vyčištěných vod do recipientu 

je za účelem zachování vodnosti recipientu řízeně vypouštěna akumulační nádrž 

vyčištěných důlních vod průměrným průtokem 13 l·s-1. Využitelný objem akumulační 

nádrže je dimenzován na 14 dnů [9].  

 

3.7.2 Vyrovnávací nádrž 

Veškeré důlní vody z lomu Libouš se shromažďují ve vyrovnávací nádrži, ta je 

rozdělena na dvě části.  

 

Tato nádrž slouží ke shromáždění a k vyrovnání přítoků čerpaných důlních vod 

před jejím dalším čištěním v ČDV. Běžně natéká důlní voda do jižní nádrže. Natékání 

do severní části se nastavuje v případě, že je potřeba vyčistit jižní část nádrže a obě dvě 

tyto nádrže mohou být využívány i společně, pokud se zvýší průtok důlních vod 

způsobený např. změnami klimatických podmínek či potřebami čerpání v lomu. Veškeré 

čerpací stanice jsou samoobslužné a nastavené na automatický řízený chod. V případě 

zvýšeného průtoku důlních vod přepadá voda přes bezpečnostní betonový přeliv. Jeden 

z čerpacích celků je zobrazen v příloze číslo 3. 

Obrázek 7 – Bezpečnostní přeliv

 [Čápová, L., 2015] 

Obrázek 6 – Aerační nádrž 

 [Čápová, L., 2015] 
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Čerpací stanice je osazena třemi shodnými horizontálními kalovými čerpadly 

Warman, která čerpají důlní vody do výtlačného potrubí DN 300. V provozu jsou vždy 

maximálně dvě čerpadla, třetí čerpadlo je záložní. Na výtlačném potrubí je umístěn 

průtokoměr pro měření výsledného čerpaného množství. Provoz ČS může běžet ve třech 

základních režimech: 20 l·s-1, 40 l·s-1 a 80 l·s-1, kdy maximální čerpané množství je 80 

l·s-1. ČDV si zvolí konkrétní průtok na základě množství důlních vod ve vyrovnávací 

nádrži.  

3.7.3 Proces primární sedimentace 

Pro primární sedimentaci se využívá kruhová stíraná nádrž o průměru 25 m.  Do 

nádrže se pomocí výtlačného potrubí vhání surová důlní voda a při překročení nastavené 

koncentrace také flokulant, který má za úkol snížit koncentraci nerozpuštěných látek a 

jílovitých částic. Usazený kal je odčerpáván do homogenizačních nádrží, dále 

odvodňován na kalolisu a poté odvážen k dalšímu využití.  

Obrázek 8 – Čerpací stanice s horizontálními čerpadly Warman [Čápová, L., 2015] 
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3.7.4 Chemická úprava a úprava pH 

Proces chemické úpravy vody zahrnuje dávkování vápna, oxidaci v aeračních 

nádržích a přidávání roztoku manganistanu draselného, dále pak přidávání flokulantu a 

proces sekundární sedimentace. Před chemickou úpravou vody je měřena hodnota pH, 

teplota a množství koncentrace manganu.  

 

 

 

Obrázek 12 - Aerační nádrže 

 [Čápová, L., 2015] 

Obrázek 11 - Dávkování manganistanu 

draselného [Čápová, L., 2015] 

Obrázek 9 - Kruhová stíraná nádrž PS  

 [Čápová, L., 2015] 

 

Obrázek 10 - Odtoková šachta nádrže PS 

[Čápová, L., 2015] 
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3.7.5 Oxidace iontů Fe a Mn 

Oxidace manganu a iontů železa probíhá v aeračních nádržích po úpravě pH. 

Cílem oxidace je srážení železa a manganu na nerozpustné sloučeniny, které lze poté 

separovat sedimentací. Surová důlní voda po procesu primární sedimentace a smícháním 

s vápenným mlékem odtéká do tří sériově propojených aeračních nádrží, kde probíhá 

oxidace. Rychlost oxidace je vysoká a proto stačí přidávat manganistan draselný pouze 

do třetí aerační nádrže.  

 

3.7.6 Sekundární sedimentace a flokulace 

Upravená důlní voda odtéká z aeračních nádrží do flokulační komory, která je 

rozdělena na dvě části. V první části se dávkuje roztok flokulantu a v druhé části dochází 

ke tvorbě vloček kalu. Odtud voda spolu se vzniklou suspenzí natéká do čtyř paralelně 

propojených nádrží na sekundární sedimentaci. Nádrže jsou vybaveny mostovým 

shrabováním kalu. Kal se průběžně shrabuje do kalového prostoru na dně nádrží SS a 

pomocí dvou čerpadel odčerpáván do uskladňovacích nádrží. Kal je následně přečerpán 

do dvojice homogenizačních nádrží a poté odvodněn na kalolisu. Předčištěná důlní voda 

odtéká z nádrží SS do jímky nefiltrované vody. V případě vyhovující koncentrace 

manganu přepadá voda do akumulační nádrže. V opačném případě je voda čerpána na 

pískové filtry, kde dochází k jejímu dočištění na přípustnou hodnotu koncentrace 

manganu stanovenou limitem. 

 

 

Obrázek 14 - Flokulační komora rozdělena na 

dvě části [Čápová, L., 2015] 

Obrázek 13 - Nádrž SS s mostovým 

shrabováním [Čápová, L., 2015] 



Lucie Čápová: Vyhodnocení ekonomických nákladů v souvislosti s odvodněním a úpravou důlních vod při 

těžbě povrchového hnědouhelného lomu                                                                                                         

  

2015  22 

 

3.7.7 Řízené vypouštění vyčištěných důlních vod 

Vyčištěná důlní voda je shromažďována ve dvoukomorové akumulační nádrži 

při maximální hladině a voda z ní odtéká hladinovým přepadem. V případě 

nedostatečného průtoku v toku Hutná nebo v případě odstávky ČDV je voda odpouštěna 

regulovaným průtokem 12 až 14 l·s-1. 

  

Obrázek 16 - Kalolis [Čápová, L., 2015] Obrázek 15 - Pískové filtry [Čápová, L., 2015] 
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4 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ  

Náklady jsou obecně definovány jako oceněná spotřeba výrobních faktorů 

podniku vyjádřená v peněžních prostředcích. 

Do nákladů zahrnujeme hodnotu spotřebovaných služeb, hodnotu 

spotřebovaného materiálu, mzdy a ostatní osobní náklady a odpisy dlouhodobého 

majetku. Řadí se sem také náklady, mající finanční charakter (platby), např.: škody, 

penále, pokuty nebo daně. Vždy je nutné je oddělit od peněžních výdajů. 

V každém podniku je nákladům věnována velká pozornost, jsou velmi důležitým 

ukazatelem. Pro potřeby podniků a firem nestačí jejich rozdělení na finanční, provozní a 

mimořádné náklady, jak je uplatněno ve výkazu zisků a ztrát. Náklady se člení podle 

nákladových druhů, účelu a závislosti na objemu výroby. 

Mezi základní nákladové druhy patří: spotřeba energie a materiálu, opravy a 

údržba, mzdy, odpisy, pokuty, zdravotní a sociální pojištění. Ve finančním účetnictví 

jsou pak náklady uspořádány podle druhů. 

V následující tabulce (Tabulka 2) jsou přehledně zobrazeny náklady vynaložené 

společností Severočeské doly a.s. na čerpání a čištění důlních vod z povrchového lomu 

Libouš v oblasti Tušimic. Náklady jsou vyčíslené pro čistírnu důlních vod (ČDV) Březno 

a s tím spojené technologie, jako jsou například čerpací celky, údržby jímek, vodotečí 

atd. Přehled nákladů je zaměřený na poslední tři předešlé roky, tedy 2012, 2013 a 2014. 

Náklady jsou členěny podle nákladových druhů. Provozní náklady po přepočtech v roce 

2014 byly stanoveny pro vnitřní orientační potřebu DNT na 15,- Kč/m3 čerpané důlní 

vody a na 5,20 Kč/m3 vyčištěné vody.  
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Tabulka 2 – Souhrn nákladů ČDV 2012-2014 [zdroj: SD, a.s.] 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

1 279 311 1 207 622 1 090 942

1 923 493 2 433 424 1 407 353

950 651 1 360 174 1 036 216

204 629 111 547 134 027

942 325 754 911 711 344

8 577 8 648 8 201

830 910 805 787 873 601

40 600 38 500 69 300

49 294 18 047 116 044

1 854 765 1 752 232 1 961 524

8 084 554 8 233 923 7 408 551

NÁKLADY ČDV [Kč]

Porosty a údržba

K tech. Doprava

CELKEM

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Opravy a udržování

Telekomunikace

Ekologie odpad

Ekologické služby

Měření a prohlídky

Ostatní služby

 

 

 

Z tabulky nákladů ČDV (Tabulka 2) je vidět, že v roce 2013 došlo k mírnému 

nárůstu nákladů zejména u spotřeby elektrické energie a u nákladů vynaložených na 

opravy a údržbu. Naopak meziroční pokles nastal u nákladů spojených s ekologickými 

službami a měření.  

Výrazných ekonomických úspor dosáhla společnost v roce 2014 zejména ve 

spotřebě elektrické energie. Vysvětlení a komentáře k jednotlivým meziročním růstům 

či poklesům nákladů na čerpání a čištění důlních vod uvedu v následujících 

podkapitolách. Předchozí tabulka (Tabulka 2) je zdrojem dat pro grafy, které rovněž 

uvedu v následujících podkapitolách k jednotlivým nákladovým druhům. 

Jednotlivé nákladové druhy v tabulce Tabulka 2 můžeme rozdělit na náklady 

fixní a variabilní. Porosty a údržba, měření a prohlídky, telekomunikace a ostatní služby 

můžeme zařadit do fixních nákladů, které by teoreticky neměly být závislé na množství 

produkce, v tomto případě na množství čerpaných a čištěných vod. Naopak náklady 

vynaložené na spotřebu materiálu, energie, opravy a údržbu, dopravu a ekologické 

služby můžeme zařadit do nákladů variabilních. V následující tabulce (Tabulka 3) je 

uvedeno množství čerpaných a vyčištěných důlních vod za rok 2012 a 2014. 

V následujícím grafu jsou tyto hodnoty pro porovnání doplněny ještě o hodnoty 

celkových nákladů v jednotlivých letech. 
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Tabulka 3 - Množství čerpaných a čištěných důlních vod [zdroj: SD, a.s.] 

 2012 2013 2014 

Množství čerpaných důlních 

vod [m3] 

1 943 520 2 917 133 2 391 919 

Množství vyčištěných 

důlních vod [m3] 

1 506959 1 042 327    909 523 

 

 
Graf 1 - Porovnání množství čerpaných a čištěných důlních vod s celkovými náklady ČDV v roce 

2012 – 2014 [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 

 

Z Graf 1 je vidět, že náklady vynaložené na čerpání a čištění důlních vod jsou 

variabilní a jsou závislé na množství těchto vod. Strmější pokles nákladů oproti množství 

vod je dán úsporami nákladů, které popisuji v předchozích kapitolách. 

V    Graf 2 je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých 

druhů nákladů v celkových nákladů vynaložených na ČDV. Náklady jsou pro 

přehlednost zprůměrovány za předmětné tři roky pro každý nákladový druh. 
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   Graf 2 - Procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů  

    [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 

 

Na první pohled je z grafu vidět, že celkové náklady největší mírou ovlivňují 

náklady vynaložené na spotřebu elektrické energie. Dalšími nejvýznamnějšími náklady 

jsou ostatní služby, spotřeba materiálu a opravy a údržba.  

4.1 Náklady na spotřebu energie 

Náklady vynaložené na spotřebu elektrické energie jsou nejvýznamnějším 

nákladovým druhem  ČDV (viz    Graf 2). Na celkových nákladech se 

podílejí z 24 %. Proto je pokles nebo nárůst tohoto druhu nákladu velmi bedlivě sledován 

a je vyvíjeno velké úsilí k jeho snížení. Rozdíl ve spotřebě energie může být dán 

množstvím vyčištěných vod a dále náročností na čištění, tzn. obsahem chemických nebo 

mechanických nečistot ve vodě. Snižování spotřeby elektrické energie se provádí 

optimalizací technologického procesu čištění a čerpání důlních vod nebo minimalizací 

množství čištěných vod.  
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Jak je vidět z  Graf 3, v roce 2014 došlo k výraznému poklesu nákladů 

vynaložených na elektrickou energii. Významným aspektem bylo navýšení limitů 

manganu ve vypouštěných vodách. Původní limit obsahu manganu ve vypouštěných 

vodách byl 0,3 mg/l. Nyní je povolená koncentrace 0,5 mg/l. Ze zvýšení limitů plyne 

menší náročnost na čištění čerpaných vod a tedy úspora elektrické energie, která je 

způsobena možností vypínáním filtračního stupně. Vypouštěné vody zejména v letních 

měsících nedosahují limitu znečištění manganu a není tedy nutné tyto vody čistit. Průtok 

čistírny se obejitím filtračního stupně zvýšil přibližně o 20l/s a energeticky si ulevili 

vypínáním filtračního stupně. Energetickou náročnost procesu filtrace lze zhruba 

odhadnout na 0,15 kWh/m3, při ročním množství důlních vod cca 1 600 000 m3 za rok 

2009 to představuje spotřebu energie ve výši 240 000 kWh. Orientační cena za kWh je 

uvažována na hranici 2,- Kč/kWh. Pro znázornění této problematiky je v příloze 5 

uvedeno průtokové a bilanční schéma procesu čištění s vypínáním filtračního stupně. 

 

 

 

Graf 3 - Náklady na spotřebu energie [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 
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4.2 Náklady na spotřebu materiálu 

Náklady vynaložené na spotřební materiály jsou třetí nejvýznamnější položkou 

z celkových nákladů ČDV. Přesněji, vyjádřeno číselně, jedná se o 15% z celkových 

nákladů. U takto významného nákladového druhu je důležité zaměřit se na snižování 

prostředků vynaložených tímto směrem. Spotřeba materiálu je dána z 80 % nákupem 

chemikálií potřebných pro technologii čištění, jakými jsou vápno, flokulant, 

manganistan draselný. Roční spotřeba těchto chemikálií se odvíjí nejen od celkového 

množství čištěných vod, ale i od úrovně znečištění čerpaných vod. Tyto dva faktory se 

velmi špatně predikují. Přesto se společnosti Severočeské doly a.s. daří náklady 

vynaložené na spotřební materiály dlouhodobě snižovat. Pokles nákladů je znázorněn v 

 Graf 4. 

 

 Graf 4 – Náklady na spotřebu materiálu [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 
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protože čerpací a technologické celky jsou na hranici životnosti.  

Ve strojní části proběhly úpravy v roce 2012 a 2013, kdy právě čerpání 

sedimentovaných kalů způsobuje největší problémy. Kaly nejsou energetického rázu, ale 

jsou spojeny s odstávkami zařízení a čištěním jímek. Toto se nikde nevyčísluje, protože 

to provádí firma svými zaměstnanci, ve vlastní režii a s vlastními zařízeními. 
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Graf 5 - Náklady na opravy a údržbu [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 
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protože optimalizace technologických uzlů proběhla koncem roku 2014, počítá se 

s úsporou cca 200.000,- Kč. 

 

4.4 Náklady na ekologické služby 

Ekologické služby jsou nákladový druh, který zahrnuje zejména náklady 

vynaložené na chemické rozbory čerpaných vod a kalů. Přehled těchto nákladů je 

zobrazený v grafu číslo 1. V roce 2012 a 2013 jsou ty to náklady téměř na stejné úrovni. 

V roce 2014 však došlo k nárůstu o 80%. Tento značný nárůst je způsobený zvýšeným 

ekologickým monitoringem. To znamená častější odebírání a analýza vzorků důlních a 

vyčištěných vod, které se provádějí. Dalším faktorem ovlivňující výši nákladů je změna 

zpracovatele monitoringu. Od roku 2014 je tato činnost dodávána jako služba 

akreditovaným laboratorním pracovištěm. 

 

 

Graf 6 – Náklady na ekologické služby [data: SD, a.s., graf: Čápová, L.] 
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4.5 Ostatní náklady 

 

V předchozích kapitolách jsem se snažila popsat a zhodnotit nejdůležitější 

náklady vynakládané společností Severočeské doly a.s. na čerpání a čištění důlních vod. 

Podle tabulky Tabulka 2 se celková náklady samozřejmě skládají z více nákladových 

druhů, než které jsem detailně popsala. Například nákladový druh ostatní služby je sice 

v procentuálním zastoupení v celkových nákladech na druhém místě s 23 %, ale tyto 

náklady se skládají z celé řady dalších dílčích nákladů, které nebylo možné v rozsahu 

této bakalářské práce dostatečně popsat a vyhodnotit. Tyto náklady jsou alespoň graficky 

zobrazeny v příloze číslo 6. 

 

4.6 Návrh úspor při čištění důlních vod 

V současné době končí všechny vody v povodí hlavní čerpací stanice a následně 

na čistírně důlních vod Březno u Chomutova, kde dochází k jejich vyčištění a poté 

vypouštění do vodoteče Hutná I. 

Společnost SD, a.s., v rámci studie odvodnění severních závěrných svahů, přišla 

s návrhem investičního řešení na vybudování nové jímky Lužnička II. 

 

Společnost měla na výběr ze tří variant řešení: 

Nulová varianta 

Nevybudování nové jímky, zachování odtoků na dno lomu a přítoků na ČS. 

Nutnost ale počítat s investicemi do zkapacitnění hlavní ČS. Předpokládaný přírůstek 

množství vod z povodí, které bude potřeba vyčistit a odčerpat, je cca 100 tisíc m3 / rok. 

Varianta č. 2 

Vybudování nové ČS a jímky Lužnička II, díky které by došlo k odlehčení 

přitékajících vod z prostoru svahů do povodí hlavní ČS o cca 70 %. 

Vybudování na vyspecifikovaném místě, včetně výtlačného potrubí a veškerého 

technologického vybavení. Přesměrování struh do nové jímky s objemem cca 3 100 m3.  
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K vybrání strategického místa pro možnost odvodnění závěrných svahů došlo 

tak, aby nedocházelo ke zvyšování vod přitékajících do povodí záložní a hlavní ČS. Při 

postupu sypání skrývkových hmot v povodí ČS a nová jímka bude odčerpávat i vody 

z prostoru bývalého lomu Merkur. Bude tak zajištěno maximální odlehčení přitékajících 

vod z prostoru severních svahů pro ČS, a dojde i k postupnému snižování vodní retence 

a zádržného objemu čerpací stanice. 

Varianta č. 1 

Umístění jímky Lužnička II na vyšší horizont než u varianty číslo 2. Znamenalo 

by to kratší čerpání a teoreticky i levnější provoz, ale menší povodí a tím i menší 

množství zachycených a odvedených vod. Byl by zde také problém se svedením příkopů 

do jímky ČS. Umístit jímku v závěrném svahu je nákladnější kvůli nestabilitě prostředí 

a v případě realizace tohoto řešení by muselo dojít ke zkapacitnění  hlavní čerpací 

stanice. Tato investice byla vyhodnocena jako ekonomicky a hydrogeologicky 

nevhodná. 

Nákladovost jednotlivých variant (TCO): 

1. Nulová varianta = 110 mil. Kč 

2. Varianta č. 2 = 60 mil. Kč 

3. Varianta č. 1 = 189 mil. Kč 

Nejvýhodnější a nejekonomičtější variantou se po vyhodnocení stala varianta č. 

2, jejíž ukazatel TCO činí 60 miliónů Kč a u jímky se počítá s životností 25 let, tedy do 

roku 2040. Rok 2040 je zároveň určený jako maximální životnost lomu Libouš. 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářské práce se zabývá náklady, které musí těžební společnost Severočeské 

doly, a.s. vynakládat na odvodňování a následné čištění důlních vod povrchového lomu.  

Na začátku práce je krátce představena společnost Severočeské doly a.s., která je 

jednou z největších společností zabývající se těžbou a úpravou hnědého uhlí. Společnost 

zahrnuje lomy v oblasti Bíliny a Tušimic, jejichž roční těžba dosáhla v roce 2014 řádově 

23 milionů tun hnědého uhlí. Zároveň je jedním z největších zaměstnavatelů v severních 

Čechách. Konkrétně jsem se zaměřila na jeden z jejích lomů, tedy lom Libouš 

nacházející se v okolí Tušimic. 

V další části je teoreticky uvedena problematika odvodňování lomů. Tato činnost 

je nedílnou součástí těžby v povrchovém dole. Při povrchové těžbě je lom ohrožován 

převážně povrchovou vodou. Tyto vody je nutné mechanicky i chemicky čistit a ze dna 

lomu je čerpat zpět do jejích původních nebo jiných toků. Na tuto teoretickou část 

navazuje popis konkrétní technologie, kterou Severočeské doly při odvodňování a čištění 

využívají. Informace jsou doplněné fotografiemi a technickými údaji. 

Odvodňování a následné čištění důlních vod je činnost velice technologicky i 

ekonomicky nákladná a právě nákladům na tuto problematiku je bakalářská práce 

věnována. V kapitole Vyhodnocení ekonomických nákladů jsou uvedeny náklady 

vynaložené společností na odvodňování a čištění důlních vod v průběhu let 2012, 2013 

a 2014. Náklady se dále dělí na jednotlivé nákladové druhy, kterým jsou věnovány 

jednotlivé kapitoly. Údaje jsou doplněny přehlednými grafy. Zajímavým grafem je graf 

- Porovnání množství čerpaných a čištěných důlních vod s celkovými náklady ČDV v 

roce 2012 – 2014, ze kterého je zřejmé, jak jsou náklady ovlivněny množstvím čerpaných 

a čištěných důlních vod. Dále je z údajů možné vyčíst, že od roku 2013, kdy společnost 

investovala do technického zařízení, jež bylo na pokraji své životnosti, se daří náklady 

vynakládané na tuto problematiku úspěšně snižovat. Na závěr práce je uveden návrh 

technického řešení na vybudování nové jímky Lužnička II, které by mělo v budoucnu 

odlehčit od přitékajících vod z prostoru svahů do povodí hlavní ČS o cca 70 % a tedy i 

výrazně snížit náklady vynaložené na čištění důlních vod. 
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Přehled legislativy ČR související s problematikou důlních vod 

 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 40) 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů (§ 3) 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (§ 4, § 21-22, §39, § 116, § 118, § 127, §129) 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních 

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (Přílohy 

č. 1 - 3,6) 

 Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci 

hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (Příloha č. 1, bod 9) 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 

zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 5, §6) 

 Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při 

vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 1) 

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988, o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 196-197, § 212-213) 
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 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů (§1, §59) 

 Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a při některých činnostech prováděných hornickým způsobem, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích pro umisťování jaderných zařízení 

a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších 

předpisů (§4) 

 Vyhláška MZem. č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 3, § 5, § 10) 

 Vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních 

vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy, 

ve znění pozdějších předpisů (§ 1, § 4) 

 Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění pozdějších předpisů (§ 4, § 9) 
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Schéma ČDV [zdroj: SD, a.s., 2015]
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Čerpací celek [Čápová, L., 2015]
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Letecký pohled na ČDV [zdroj: SD, a.s.]



Lucie Čápová       Příloha č.5 

 

2015        1 

 

 
 

Průtokové a bilanční schéma [zdroj: SD, a.s., 2015]
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Přehled jednotlivých nákladových druhů ČDV [data: SD, a.s., graf: Čápová, L., 2015] 
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