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ODSTRAŇOVÁNÍ SEDIMENTŮ Z VODNÍCH NÁDRŽÍ 
S VYUŽITÍM PLOVOUCÍHO SACÍHO RÝPADLA 
 
 

1. Úvod 

Hnědouhelná ložiska v podkrušnohorské pánvi pro své geomorfologické 

situování jsou dobyvatelná prakticky jen jako podúrovňové tj. jámové lomy. 

Hydrologicky se tak zde hnědouhelné lomy stávají depresní zónou, kam 

přirozenou cestou natékají povrchové i mělké podpovrchové vody. 

Pro úspěšné a bezpečné dobývání užitkového nerostu je nezbytné zajistit 

řádné odvodnění důlního díla.  

Znamená to zachytit přitékající povrchové vody pokud možno před hranou 

lomu a odvést je mimo dobývací prostor. Mělké podpovrchové vody lze 

odčerpávat pomocí vhodně situovaných odvodňovacích vrtů. Podpovrchové vody 

a dešťové srážky, které proniknou do lomu je nutné odvodňovacím systémem 

shromažďovat do jímek a odtud vodu čerpat mimo prostor lomu. 
 

Vody jak povrchové, tak i vody důlní obsahují značný podíl nerozpustných a 

rozpustných látek.  

Rozpustné látky  absorbuje voda při styku s horninovým prostředím a 

uhelnou slojí. Z tohoto pohledu je nejvýznamnější styk s uhelnou slojí (zejména 

výchozových částí). Pyrit jemně rozptýlený, ale i v konkrécích a některé další 

minerály obsažené v uhelné sloji, jsou ve svém důsledku příčinou rozpustných 

iontů obsažených v čerpané důlní vodě.  

Jedná se zejména o dvojmocné rozpustné ionty železa a manganu. Obdobně 

důlní voda obsahuje z těchto důvodů i značný obsah síranových iontů. Stanovené 

legislativní požadavky neumožňují takto znečištěné důlní vody vypouštět přímo do 

vodotečí. Jsou proto upravovány na úpravnách. Zde dochází vlivem oxidace 

k převodu dvojmocných forem železa a manganu na nerozpustnou trojmocnou 

formu. Nerozpustné sraženiny železa a manganu, spolu s vápenným hydrátem 

(vytváří požadovanou alkalitu vody pro průběh chemických rekcí), klesají ke dnu 

sedimentačních nádrží ve formě kalu. 
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Nerozpustné látky   jsou proudící vodou z okolí strhávány a odnášeny. 

Klastický materiál pro svou váhu rychle sedimentuje. Projevuje se tím v zanášení 

odvodňovacích příkopů a koryt. Zcela jiná situace je u jemných jílových a 

prachových částic. Jílové minerály tvoří nadloží uhelné sloje, a proto podíl 

jemných jílových částic v důlní vodě je vysoký. Tyto částice jsou transportovány na 

velké vzdálenosti a sedimentují až v místech, kde výrazně poklesá rychlost 

proudění. Jedná se o nádrže a čerpací jímky.  
 

Odstraňování usazeného kalu ze dna jímek a nádrží je technicky a časově 

velmi náročné. Kal má vysoký obsah vody a tak jeho vyjmutí z nádrže a převoz do 

skládkových míst je technologicky obtížný. 

Rovněž čerpání důlní vody s vysokým obsahem nerozpustných látek 

znamená vyšší opotřebení čerpací techniky a velkou technologickou a finanční 

zátěž pro následnou úpravu důlní vody. 

Složitost problematiky umocňuje různorodost fyzikálně mechanických 

vlastností kalů. Kal usazených jílových minerálů v jímce ze skrývkových řezů má 

jiné vlastnosti než kal ze sedimentačních nádrží po úpravě důlní vody a obdobně 

je to i u kalu ze zachycených povrchových vod z předpolí lomů.  

 

Cílem diplomové práce je využití netradiční technologie pro odstraňování kalů 

za dna nádrží a jímek v lomovém provoze – plovoucího sacího rýpadla. Posuzuji v 

ní možnosti širšího využití odstraňování kalů z vodních jímek a nádrží mimo 

oblasti využití při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Bc.Petr Sigmund: Odstraňování sedimentů z vodních nádrží sacím rýpadlem 

 
 

2009 3

2.   Charakteristika plovoucích sacích rýpadel  

 

2.1. Základní charakteristika  sacích rýpadel  

Plovoucí sací rýpadla mají všestranné využití při čištění vodních nádrží, 

říčních toků a kanálů, ale i různých druhů vodních jímek a sedimentačních nádrží. 

Velkou výhodou těchto zařízení je možnost odstraňování kalu ze dna 

nádrží bez vypouštění vody. Není proto nutné na poměrně dlouhou dobu 

odstavovat z provozu vodní dílo a narušovat jeho funkci. Zejména je tato vlastnost 

významná u rekreačních vodních ploch, ale i u dalších nádrží, zařazených do 

technologie úpravy a čištění vody. 

Další dobrá vlastnost těchto strojních zařízení je jejich schopnost práce 

v různých pracovních podmínkách. Krom již zmíněné možnosti práce na 

uzavřených vodních plochách, jsou schopny pracovat i v naprosto odlišných 

dalších podmínkách, kde jiný stroj nemůže operovat. (suchá zem, bažiny a 

močály). 
 

Při posuzování vhodnosti využití příslušného mechanizmu je důležitý 

nejen výkon strojního zařízení, ale i jeho schopnost práce v daném pracovním 

prostředí. Zde je však důležité zvážit, zda chceme výrazně jednoúčelové zařízení 

pro specifické prostředí a zda bude námi plně využitelné jen v těchto specifických 

podmínkách. Jiné požadavky bude mít organizace zaměřená na čištění vodních 

toků, kde využití zařízení se předpokládá jen pro tuto činnost. Naprosto rozdílné 

požadavky bude mít organizace zajišťující vodohospodářské činnosti v báňském 

lomovém provoze. Jen plovoucí sací rýpadlo by v takovém případě mělo výrazně 

omezenou využitelnost.  

V celé skupině plovoucích sacích rýpadel je technické provedení jednotlivého 

zařízení dáno požadavky výkonu strojního zařízení a předpokládaným 

převažujícím pracovním prostředím.  

Jiné požadavky jsou kladeny na stroje, které budou provádět dobývání písků 

či štěrků ze dne říčních koryt za účelem komerčního využití. Tam, kde je 

požadováno jako hlavní činnost odstraňování příbřežní a vodní biomasy, bude 

technické provedení a pracovní nástroje odlišné od předchozího provedení. 
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Rovněž při odstraňování kalů ze dna nádrží a toků bude technické provedení  

rýpadla přizpůsobeno a odvozeno od této činnosti. 
 

V báňských provozech je potřebné zařízení univerzálního charakteru, 

které při předpokládané značné výkonnosti budou schopny uplatnit se při 

komerčních zakázkách i mimo tyto báňský provozy. 

Abychom mohli provést posouzení vhodnosti využití plovoucího sacího 

rýpadla v báňském provoze a technicko ekonomické srovnání s klasickými 

mechanizmy, je nutné charakterizovat prostředí daného uhelného lomu a 

vytvořený vodohospodářský systém. Horninové prostředí a hydrogeologické 

poměry do značné míry předurčují charakter důlní vody a jejího složení. 

Před posuzováním a analýzou činnosti sacího rýpadla je proto provedena 

charakteristika báňského provozu a hydrologických podmínek na povrchových 

lomech společnosti Czech Coal. 

 

2.2. Prost ředí báňského provozu 

Nastíněná různorodost rýpadel znamenala důkladně zvážit požadavky na 

zařízení využitelné pro potřeby báňského provozu. Tyto aspekty jsou nastíněny 

v následující kapitole. Bez znalosti charakteru a vlastností důlní vody a lomového 

prostředí, není možné správně zvolit nákup zařízení pro odstraňování kalů ze dna 

jímek a provést následné racionální zhodnocení efektivnosti a využitelnosti 

použitého rýpadla. 
 

2.2.1. Geomorfologická situace oblasti 

Těžba ložiska uhlí v komořansko-mostecké oblasti probíhá v současné době 

na lomech Československá armáda (dále jen lom ČSA), Vršany a J.Šverma.  

Porubní fronty lomů J.Šverma a Vršany postupují proti sobě. Nyní jsou již 

vrchní skrývkové řezy vzájemně propojeny. Tyto lomy do značné míry, jak svým 

geomorfologickým okolím, tak i báňsky natolik svázány, že v dalším jsou 

posuzovány jako společný hydrologický prostor. 

Pro vytvoření účinného odvodňovacího systému lomů je nezbytné vycházet 

ze znalosti geomorfologie území. Proto je v dalším textu ve stručnosti popsáno 

situování lomů ČSA a Vršany-J.Šverma v dané oblasti. 
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Lom ČSA 

Po vyuhlení vzájemného styku s lomem J.Šverma v oblasti bývalé obce 

Ervěnice, postupuje lom ČSA severovýchodním směrem podél svahu Krušných 

hor.  

 

Lom ČSA přiléhá k jihovýchodním svahům 

Krušných hor mezi obcemi Vysoká Pec a Horní 

Jiřetín (viz obrázek vpravo textu).  

                                   

                                

                                Obrázek č.1: Svah lomu ČSA 

 

Jihozápadní hranici tvoří t.z. Ervěnický koridor. 

Jedná se koridor inženýrských sítí (včetně 

zatrubněné řeky Bíliny), vytvořený na mohutném 

výsypkovém tělese ve vyuhlených prostorách 

mezi lomy ČSA a Jan Šverma. 

Obrázek č.2: Koridor inž.zařízení   
 

Na jihovýchodě až severovýchodě se nachází vyuhlený lom Obránců míru. 

Z větší části je zasypán vnitřní výsypkou tohoto lomu a návazně i hmotami ze 

skrývkových řezů lomu ČSA. Ze severu se v dobývacím prostoru nachází dříve 

nasypaná vnější Albrechtická výsypka.  

Popsaná morfologie území, zejména strmé jihovýchodní svahy Krušných hor 

z velké části předurčují báňskou a hydrologickou specifiku lomu ČSA. 

Nepříznivé tektonické poměry severozápadních svahů lomu ČSA ve spojitosti 

s velkým přilehlým povodím směřujícím přímo do lomu vytváření velmi složité 

báňské poměry. Snížení průsaku vod do svahu lomu a odvedení povrchových a 

mělkých podzemních vod je zásadním předpokladem pro úspěšné dobývání podél 

svahů Krušných hor. 

Popsaná geomorfologická situace určila i báňské postupy lomu. Z důvodů 

stability svahů lomu bylo nutné postup porubní fronty vést kolmo k svahům 

Krušných hor a tak dosáhnout v maximální možné míře zmenšení prostoru 
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dobývání v oblasti výchozu sloje a obnaženosti svahů Krušných hor s nestabilními 

horninami. Zároveň bylo nutné co nejrychleji vnitřní výsypkou zpětně uzavírat 

vytěžený prostor, zejména obnažené krušnohorské svahy.  

Složitost stabilitních poměrů území znázorňují následující obrázky č.3  

(sesuv zemin s narušení betonové přeložky Vesnického potoka) a č.4 (sesuvné 

území bočního severozápadního svahu lomu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 :  Sesuv území Vesnického p. Obrázek č.4 : Sesuv svahu lomu ČSA 

 

Lomy Vršany a J.Šverma  

Oba lomy se nacházejí jen v mírně zvlněném terénu. Jediným výraznějším 

morfologickým útvarem je fonolitický vrch Resl. Na jeho úpatí bylo uhelné ložisko 

vyuhleno lomem Slatinice (Šmeral) a následně prostor zasypán skrývkou z lomu 

Vršany. Povrchová voda z mírně svažitého terénu výsypky je na úpatí odváděna 

odvodňovacím příkopem a přečerpávána do Slatinického potoka. 

Povodí je odvodňováno potokem Srpinou s místními drobnými potoky 

(Slatinický, Luční). Jedná se o malé povodí bez hrozby přívalových vod. Pro 

odvodňovaní důlních prostor je však výrazným rysem přítomnost podzemních 

vodních kolektorů. 

 

2.2.2. Hydrogeologie lom ů spole čnosti Czech Coal      
 

Situování lomu a vedení porubních front spolu s geologickou strukturou má 

vliv na množství a jakost vody, která proniká do vytvořených důlních prostor.  

Množství vody, rychlost proudění, morfologie terénu a geologické složení 

hornin a zemin je potom určující pro množství unášených nerozpustných látek 
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v důlních vodách a jejich sedimentaci ve vodních dílech. Z uvedených důvodů je 

nastíněna hydrologická situace lomů společnosti Czech Coal. 
 

Hydrologie oblasti lomu ČSA 

Významným hydrologickým prvkem je rozsáhlé povodí nad lomem, tvořeném 

strmými svahy Krušných hor. Částečný pohled na rozsah povodí lomu spolu 

s geomorfologií poskytuje následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obrázek č.5: Boční svah lomu ČSA s navazujícími svahy Krušných hor  

 

Lom ČSA je prostřednictvím několika zvodněných kolektorů zapojen do 

hydrogeologických poměrů širšího okolí a představuje jeho nejdůležitější 

drenážní místo. Proto bylo nutno v průběhu otvírky a postupu lom chránit před 

nadměrnými přítoky podzemních vod, které vyvolávaly především stabilitní potíže 

a provádět potřebná opatření. Nemalý význam má i bývalá hlubinná činnost, 

která vytvořila prostory pro akumulaci vody a její podzemní komunikaci. Z mála 

propustné kompaktní uhelné sloje se tak v určitých místech a směrech stala 

významná hydrologická zóna. 

Zásadním způsobem jsou hydrogeologické poměry lomu ČSA ovlivňovány 

především podzemními vodami svahů a údolí Krušných hor. K lomu přitékající 

mělké podzemní vody pocházejí především z pásma podpovrchového rozpojení 

puklin v rulách. Toto pásmo je nepravidelně pokryto kvartérními zahliněnými 

štěrky a sutěmi, které s pásmem podpovrchového rozpojení puklin vytvářejí 

spojitý kolektor s volnou hladinou, kolísající v bezprostřední závislosti na intenzitě 

a rozdělení kapalných srážek a tání sněhu. Mělká podzemní voda tohoto 

spojitého kolektoru odtéká k vodním tokům v krušnohorských údolích, nebo přímo 
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k úpatí Krušných hor, kde dotuje kolektor kvartérních štěrků a sutí, uhelnou sloj a 

místy i nadložní a podložní písky. 

Zachycení povrchových a mělkých podzemních vod   z přilehlých svahů a 

jejich odvedení mimo dobývací prostor má prioritu ve vodním hospodářství lomu 

ČSA.   

Velké povodí lomu ČSA s příkrými přilehlými svahy Krušných hor znamenají 

při deštích či tání sněhu poměrné rychlé promítnutí ve zvýšení přítoku vod do 

důlních prostor. Právě rychlost proudění vody znamená i strhávání a unášení 

nerozpustných látek ve vodě. V místech prudkého snížení proudění vody tak 

dochází k sedimentaci kalů. Vodní zdrže, čerpací jímky a další vodohospodářská 

zařízení jsou zanášeny usazujícím se kalem. Pro funkci vodohospodářského 

systému je nezbytné zajistit technicky obtížné odstraňování kalů ze dna nádrží.  
 

Hydrologie oblasti lom ů Vršany-J.Šverma  

  Na ložisku Holešice jsou významným hydrogeologickým kolektorem 

podložní písky. Podložní písky jsou rozsáhlým zvodnělým kolektorem pánve. Tvoří 

jednotný hydraulický systém s dotační oblastí zejména na úpatí Krušných hor v 

prostoru Jirkov – Vysoká Pec ( kde vychází k povrchu ), napájený srážkovými 

vodami a vodami kvartérních sutí. V prostoru obce Strupčice dosahují mocnosti 

cca 40 m. Jsou většinou středně až hrubě zrnité a dobře propustné - index 

průtočnosti dosahuje hodnoty Y = 4,2 až 6,4, koeficient filtrace  k = 10-4 až 10-5 

m.s-1.    

Podložní písky jsou  soustředěny do dvou význačných depresí ( severní – 

novosedelská, jižní – strupčická ), oddělených navzájem hydrogeologickým 

rozvodím na podložním krystalinickém hřbetu na linii Vrskmaň – Pohlody. Báze 

sloje je zde na kótě 200 m n. m. V severní depresi klesá báze sloje na kótu 150 m 

n. m.   

Při současném stavu odvodnění strupčické deprese dosahuje piezometrická 

výška hladiny vody artéského kolektoru podložních písků úrovně cca 190 m n. m. 

což je o cca 20 m výše než je geologická báze sloje. Proto je nutno v této oblasti 

na bázi sloje počítat s tlaky okolo 0,2 Mpa.       

Na lomu Vršany byly a jsou významným hydrogeologickým kolektorem 

svrchní meziložní písky. Vyskytují se v předpolí lomu Vršany - Šverma ve dvou 
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oblastech a to v západní a východní. Jde o dvě deprese, které jsou cca uprostřed 

porubní fronty vzájemně odděleny lalokovitým útvarem. Tyto písky místně 

dosahují mocnosti až 50 m. Písky tvoří plošně rozsáhlý a mocný komplex 

nepravidelných písčitých poloh oddělených polohami písčitých jílů, jílovců a jílů. 

Časté jsou náhlé změny mocnosti a propustnosti ve vertikálním i horizontálním 

směru. Vznikl zde komplikovaný systém dílčích kolektorů, poloizolátorů a izolátorů 

s různým stupněm hydraulické spojitosti. Zvodnění není souvislé a výskyt 

lokálních izolovaných zvodní s artéskou hladinou na vyšší úrovni je možný. 

Hydrostatický tlak na bázi písků se v současné době pohybuje kolem hodnot 0,2 

až 0,3 Mpa, podle nadmořské výšky báze písků.  

Kromě přítoku vody pocházející z dešťových srážek přímo v lomech, má pro 

vodohospodářský systém podstatný význam zamezení dotace vody do 

podzemních pískových kolektorů nacházejících se v dolovém poli. 

 

2.2.3. Volba sacího rýpadla pro bá ňský provoz 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že pro vodohospodářské práce v báňském 

lomovém provoze je nezbytné víceúčelové zařízení. Pro značné rozdíly a 

požadavky na vodní prostředí a charakter sedimentů by jednoúčelové zařízení 

bylo neefektivní a ekonomicky neúnosné. Bylo nutno přihlédnout k nutnosti 

pohybu nejen na vodní hladině, ale i v bahnitém terénu a i možnosti odčerpávat 

kal z jímek z postavení stroje z pevné země vedle jímky (tam kde je na hladině 

instalováno strojní zařízení – shrnovací mosty, aerátory apod.). 

 

2.3. Pracovní prost ředí plovoucího sacího rýpadla 

Po zvážení všech požadavků technických, technologických a 

ekonomických, bylo zakoupeno a je ověřováno organizací HUMECO,a.s. plovoucí 

sací rýpadlo od finské firmy AQUAMEC Ltd. typu Watermaster Classic III.  

V další části diplomové práce je posuzována využitelnost tohoto rýpadla 

v báňském provoze, na jímkách úpraven a čistíren vod a také zkušenosti z práce 

zařízení při čištění rozsáhlých údolních vodních nádrží. 
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Operační schopnosti práce plovoucího sacího rýpadla: 

• Mělké vodní plochy (dosah zařízení pod hladinu omezen na 5,4 m) 

• Mokřiny a bažiny 

• Suchá zem 
 

Zařízení má vlastní nezávislý systém pohonu pro pohyb na vodě tak i pro 

možnost pohybu dovnitř a ven z vodní plochy. 

Pracovní nástroje stroje umožňují provádění následujících funkcí a 

operací: 

• Rýpání a nakládání bahna, kalů a štěrků a dalších usazených hmot pomocí 

lžíce či drapáku 

• Vyhrnování biomasy z příbřežních oblastí speciální radlicí 

• Čerpání kalu výkonným čerpadlem 

• Provádět pomocné a obslužné činnosti instalovaným zvedacím zařízením 
 

Pro ilustraci různorodosti použitelnosti zařízení v různých podmínkách je uvedeno 

několik situačních obrázků: 

 

Pracovní prost ředí: 
 

Volné vodní plochy a nádrže 

Vedlejší ukázka je z čištění rekreační 

údolní nádrže Malé a Velké Leváre 

na Slovensku. Bylo zde odstraněno 

380 tis.m3 kalu ze dna nádrže. Při 

práci rýpadla nebylo výrazněji 

narušeno rekreační využití oblasti, 

ale ani přímé využití vodní plochy. 

  

 Obrázek č.6:  Práce stroje na vodě 
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Bažiny a mok řady 

Spodní obrázky ukazují činnost stroje v bažinatém prostředí. 
 

 

  Obrázek č.7:  Práce v bahnité vodě                     Obrázek č.8:  Práce stroje v rákosí 

 

Suchá zem 

Rýpadlo je schopné práce ze břehu, okraje jímky, nádrže nebo jiné pevné 

plochy. Může provádět těžbu a nakládat dobytou zeminu, štěrk či kal na dopravní 

prostředek.  

Rovněž i z této pozice je možné využít sací zařízení a dopravovat kal 

potrubím na složiště mimo prostor jímky. 

Pohledové situace při práci zařízení na suché zemi ukazují následující 

obrázky. 

 

   Obrázek č.9:  Práce v bahnité půdě          Obrázek č.10:  Práce stroje na suché zemi 
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3.   Technologie dobývání sacími rýpadly  

 

Po podrobném průzkumu prostředí, analýze důlních podmínek a 

posouzení charakteru důlních a povrchových vod lomů skupiny Czech Coal, bylo 

rozhodnuto firmou HUMECO,a.s. o nákupu plovoucího sacího rýpadla finské firmy 

AQUAMEC Ltd. a to typu Watermaster Classic III .  

Firma HUMECO,a.s. zajišťuje komplexní vodohospodářskou činnost pro 

báňské provozy příslušející do podnikatelské společnosti Czech Coal.  

Společnost HUMECO,a.s. provozuje plovoucí sací rýpadlo Watermaster 

Classic III a zpřístupnila své údaje diplomantovi pro účely zhodnocení účinnosti 

rýpadla v báňských podmínkách. 

Dále jsou proto uvedeny technické parametry tohoto zařízení. Rovněž tak 

je i v další diplomové práci hodnoceno a posuzováno toto konkrétní zařízení od 

finské firmy AQUAMEC Ltd. 

Technologie dobývání plovoucími rýpadly je odvislá od konkrétního 

daného stroje a výrobce. 

 

3.1.  Funkce sacího rýpadla  Watermaster Classic III 
 

Víceúčelovost plovoucího sacího rýpadla je dána možností: 

• pracovat v různém prostředí: na volné hladině, bažinatém terénu i suché 

zemi 

• vykonávat různou pracovní činnost 
 

Různé funkce výkonu sacího vodní rýpadla jsou dány variabilností užití 

vlastních pracovních nástrojů. 

Na základní nosné rameno lze nasadit různé pracovní nástroje. Výměna 

jednoho nástroje za jiný pracovní nástroj je velmi rychlá. Obvyklá doba v běžných 

podmínkách trvá cca 30 minut. Od použitého pracovního nástroje se odvíjí nejen 

vlastní pracovní užití rýpadla, ale i jeho technické parametry. 

 

 

 



 
Bc.Petr Sigmund: Odstraňování sedimentů z vodních nádrží sacím rýpadlem 

 
 

2009 13

Součástí výbavy rýpadla jsou tyto vyměnitelné pracovní nástroje: 
 

Rypná lopata  

Slouží zejména pro práce při úpravě břehů, dobývání a nakládání zeminy, 

štěrků a dalšího materiálu jak ze dna vodních nádrží. Celkově je tento nástroj 

využitelný na suché zemi i na vodě jako u každého  jiného dobývacího 

mechanizmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č.11:  Lžíce rýpadla            Obrázek č.12:  Úprava břehů  

 

Prosévací lopata 

Pro shrnování biomasy v příbřežní oblasti vodních ploch ale i pro hrubé 

roztřídění těženého materiálu z vody slouží prosévací lopata. Provedení lopaty je 

uzpůsobeno potřebě těžby štěrku o požadované velikosti či vyhrnování rákosí, 

dřevin a jiných obdobných materiálů. 

Pohled na provedení této lopaty je na níže uvedeném snímku. 

 

       

 

 

 

 

 
 

Obrázek č.13:  Prosevná lžíce             Obrázek č.14:  Práce stroj.zařízení s prosevnou lžící 
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Sací čerpadlo kalu  

Odsávání kalu ze dna nádrží je jednou z hlavních předností zařízení. Není 

nutné na dlouhou dobu odstavovat z provozu. Zařízení za provozu technologie 

odstraňuje kal ze dna jak plováním na hladině, tak i s možností operovat za břehu 

u malých nádrží.  

Výkonné čerpadlo má schopnost dopravovat čerpaný kal potrubím na 

odkaliště až na vzdálenost 2 kilometry. Výkon čerpadla je až 250 m3 /hod-1. 

Ilustrační pohled na čerpací ústrojí a výtok kalu z potrubí podávají následující 

snímky. 

 

 
 
 

 Obrázek č.15:  Sací čerpadlo  Obrázek č.16:  Rýpadlo s čerpadlem 
 
    

 
 Obrázek č.17:  Odhoz kalu  Obrázek č.18:  Výtok kalu na odkaliště 
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Drapák  

Pro nakládání materiálu ať již těženého 

z vody či při úpravě břehů nebo jiné těžební činnosti, 

slouží drapákové zařízení. Jedná se o klasický drapák 

hydraulicky ovládaný.  

Představu o provedení drapáku podává obrázek 

uvedený vpravo textu. 

 
 
 Obrázek č.19:  Drapák 
 
 
                                                                                                                   
Servisní je řáb 

  Servisní jeřáb slouží pro obsluhu a údržbu zařízení a pro další 

pomocné práce a činnosti. Umožňuje rychlé provedení výměny jednotlivých 

pracovních nástrojů. 

                        Obrázek č.20:  Servisní jeřáb 

 

    

3.2. Technické parametry  

 Technické parametry jednotlivých pracovních komponentů plovoucího 

sacího rýpadla typu Watermaster Classic III  od finské firmy AQUAMEC Ltd. 

provozované společností HUMECO,a.s., uvádí následující přehled. 
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Kalové čerpadlo:  

průměr hydraulické frézy        600 mm  

počet kalových čerpadel   jedno 

průměr odváděcího kalového potrubí   200 až 250 mm 

největší průměr čerpaných částic materiálu     50 mm 

dopravní vzdálenost přepravy kalu 1,5 až 2 km 

váha   960 kg 

 
 

Těžební lopata:  

šíře       1550 mm  

výška   900 mm 

objem   700 litrů 

váha   320 kg 
 

Prosevná lopata:  

šíře       2700 mm  

výška   900 mm 

váha   250 kg 

 
 

Drapák: 

rozměr       1500 mm na 900 mm 

objem 540 litrů 

váha 560 kg 

 
Montážní je řáb:  
 

nosnost jeřábu při vyložení 3 m 964 kg 
 4 m 691 kg 
 5 m 571 kg 
 6 m 466 kg 
   max. 6,7 m 414 kg   
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3.3. Specifikace pracovních parametr ů 

Dosahové parametry sacího rýpadla při práci na vodní hladině jsou 

přehledně znázorněny na níže uvedeném schematu. 

  Obrázek č.21:  Dosahové parametry sacího rýpadla Watermaster 

 

Úhlový rozsah otoče výložníku s kalovým čerpadlem či lopatou je 1800. 

Pohonnou jednotkou rýpadla je 6 válcový turbo diesel motor Caterpillar 3126 B. 

Elektrický systém je 24 V. 

Axiální hydraulické čerpadlo vytváří tlak 320 barů. 

 

 

3.4. Transport a pohyb sacího rýpadla  

Doprava vlastního plovoucího sacího rýpadla je prováděna na 

automobilním podvalníku nebo návěsu. Další automobilní prostředek je nutný pro 

přepravu pontonů a pracovních nástrojů. 
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Přeprava rýpadla a zařízení nákladními automobily zobrazena na níže uvedených 

obrázcích.  

     

Obrázek č.22:  Přeprava rýpadla  Obrázek č.23:  Přeprava prac.nástrojů  

 

 

Vlastní přesun rýpadla z korby 

přepravníku však již zvládne samo 

rýpadlo. Způsob přemístění je zřejmý 

z dále uvedeného obrázku. 

 

 Obrázek č.24:  Přesun rýpadla z auta 

 

 

Na prostorově omezené jímky je 

zařízení „posazeno“ zvedací technikou. 

Ukázka použití sacího rýpadla, na prostorově 

silně omezené sedimentační nádrži úpravny 

důlní vody  je uvedena na vedlejším obrázku. 

 

Obrázek č.25: Přenos rýpadla na jímku 

 

Pohyb zařízení při výkonu práce provádí samo rýpadlo. Jedná se o pohyb 

na vodě a tak i v bažinách a na suché zemi. Pohyb je prováděn za pomoci dvojice 
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hydraulických stojin a ze předu tlakem a zdvihem ramene samotného pracovního 

nářadí. 

 

Pohyb při přesunu zařízení ze břehu do vody je patrný z následující 

dvojice snímků. 

 

Obrázek č.26:  Transport ke břehu  Obrázek č.27:  Transport do vody 
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4. Odstran ění sediment ů z vodních nádrží s využitím 
sacího vodního rýpadla  

 

Vodní hospodářství je při povrchovém dobývání uhlí důležitým prvkem 

geotechnickým, environmentálním a ekonomickým.  

Pro použití vodohospodářské techniky je vždy nutné seznámit se 

s prostředím a místními podmínkami. Mnohdy specifické podmínky prostředí 

mohou zcela zastínit dobré parametry strojního zařízení a tím zcela zkreslit jeho 

využitelnost, účinnost a výkonnost. 

Abychom mohli posoudit vhodnost a účinnost plovoucího sacího rýpadla 

typu Watermaster Classic III  v lomových podmínkách lokalit skupiny Czech Coal, 

je proto v následují části stručně provedena vodohospodářská charakteristika 

prostor lomů, kde je využito plovoucí sací rýpadlo. 

 

4.1. Odvod ňovací systém v lomovém provoze, shromaž ďování a 
čerpání vody 

 

Pro zavedení odvodňovacího systému a řízení celého vodního 

hospodářství v důlním provoze je nutné vycházet z požadavků legislativy, 

technologických a ekonomických možností.  

Správní orgány určují jednotlivá místa pro vypouštění důlní vody do 

veřejných vodotečí a rovněž i kvalitativní podmínky pro vypouštěnou vodu. Je 

proto nezbytné při tvorbě odvodňovacího systému lomu (myšleno celého prostoru 

souvisejícího s důlní činností) vycházet z legislativy a rozhodnutí vodoprávních 

orgánů. Legislativa je proto značnou měrou určující nejen pro stanovení 

technologie snižování koncentrací znečišťujících látek (volbu úpravárenské 

technologie), ale i pro tvorbu a provoz odvodňovacího systému lomu.  

Správními orgány stanovená místa vypouštění důlních vod totiž podmiňují 

řešení odvodňovacího systému – spádování odvodńovacích příkopů, rozmístění 

čerpacích stanic a lokalizaci úpravny znečištěných důlních vod. 

Proto je uvedena ve stručnosti charakteristika důlních vod a správních 

požadavků na vypouštěné důlní vody do veřejných vodotečí. 
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Charakteristika d ůlních vod 

Legislativní vymezení d ůlních vod  

Pro nakládání s důlními vodami platí Vodní zákon  a Horní zákon . Horní 

zákon je zaměřen zejména na zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu. 

Vodní zákon upřednostňuje vazbu na ochranu vod a životního prostředí. 
 

 

Charakteristika důlních vod: 

Horní zákon č.44/1988 Sb. v paragrafu č.40 odstavci 1, označuje důlními 

vodami: 

„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 povrchovými nebo 

podzemními vodami“. 

Samotný Horní zákon kvalitativní parametry pro vypouštění důlních vod nijak 

necharakterizuje ani nestanovuje. 

Vodní zákon č.254/2001 Sb. v paragrafu č.4 odstavci 2, označuje důlní vody 

za vody povrchové, popřípadě podzemní, pokud zvláštní zákon (Horní zákon) 

nestanoví jinak.  

Nakládat s povrchovými (podzemními) vodami bez povolení nebo souhlasu 

vodoprávního úřadu lze jen není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení 

(§6 odst.1). Ve vodohospodářské důlní činnosti však téměř nelze uvedené uplatnit 

a tak je nezbytné povolení vodoprávního úřadu k nakládání s důlními vodami. 
 

S čerpáním důlní vody a odváděním zachycené povrchové a podpovrchové 

vody do veřejných vodotečí, souvisí i legislativní povinnost zajistit kvalitu 

vypouštěné vody v souladu se zákonem o vodách a na něj navazujících norem 

(vyhlášek a vládních nařízení).   
 

Znečišťující látky v d ůlních vodách  

Nařízením vlády č.61/2003 Sb. jsou stanoveny ukazatelé (znečišťující 

látka) a hodnoty přípustného znečištění důlních vod (emisní standardy), 

vypouštěných do vod povrchových: 
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• nerozpustné látky   40 mg/l  

• železo  3 mg/l  

• mangan  1 mg/l  

• PAU 0,1 mg/l  

 

Pro řešení cíle diplomové práce je podstatný ukazatel nerozpustných 

látek. Koncentrace železa a manganu se problematiky kalů dotýkají 

zprostředkovaně. Jedná se o zvýšení objemu kalů v sedimentačních nádrží na 

Úpravně důlních vod (dále jen ÚDV). Při technologii snižování koncentrací Fe a 

Mn v důsledku převodu jejich rozpustné dvojmocné formy na nerozpustnou 

trojmocnou vzniká kal. K této reakci je nezbytné výrazně zvýšit alkalitu vody 

přidáním zásady, v našem případě vápenného hydrátu. Jeho objem rovněž 

přechází do usazovaného kalu na dně nádrží. Kal po úpravě vody má odlišné 

vlastnosti oproti kalům v důlní vody bez úpravy. Je to dáno značným obsahem 

vápenných iontů. 

Abychom mohli stanovit místa sedimentace, množství kalu a jeho 

vlastnosti, musíme znát celý zavedený systém odvodňování lomů provozovaných 

společností Czech Coal. 
 

4.1.1. Odvod ňovací systém lomu ČSA 

Realizovaný odvodňovací systém na lomu ČSA vychází v zásadě z výskytu 

tří druhů vod v zájmovém území. Jedná se o tyto druhy vod: 

• povrchová voda 

• mělká podpovrchová voda 

• hlubinná voda 

Rozličné prostředí výskytu a původ těchto vod, znamená i použití různých 

technologií a metod pro jejich podchycení a čerpání. 
 

Podchycení povrchové vody p řed pronikáním do lomu  

Povrchová voda je odváděna zejména pomocí soustavy odvodňovacích 

příkopů podél lomu. Zachycená voda je odváděna do čerpacích stanic, 

vybudovaných na obvodu lomu. Pohled na odvodňovací příkop a čerpací stanici 

dávají následující obrázky. 
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Obrázek č.28 : Odvodňovací příkop                       Obrázek č.29: Čerpací stanice „C“ 
 

Odvedení a podchycení vod z širšího území je zajišťováno retenčními 

nádržemi Rudý sever a Loupnice (obrázky pod textem tohoto odstavce). Mají 

zachytit přívalové vody z širšího území, které by jinak mohly proniknout do lomu. 

 

     Obrázek č.30 : Nádrž „Rudý sever“                     Obrázek č.31 : Nádrž „Loupnice“  

 

Odvod ňování území s m ělkou podpovrchovou vodou  

K omezení průsaku podzemních vod do lomu potom slouží odvodňovací vrty, 

těsnící stěny v infiltračních údolí a odvodňovací a 

monitorovací hlubinná díla (Jezeří, Jezerka, 

Černice a Jiřetín).  

K zabránění pronikání mělkých 

podpovrchových vod do lomu byly vybudovány 

těsnící stěny v údolí Jezeří a Vesnického potoka. 
  

                                                                          Obrázek č.32 : Těsnící stěna Jezeří  
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Hlubinná voda 

Voda vyskytující se v uhelném lomu a na skrývkových řezech má jednak původ 

v dešťových srážkách a v podstatné míře v průniku t.z. hlubinných vod. 

Nejrozšířenějším terciérním kolektorem je uhelná sloj.  Zásadní význam pro 

hodnocení její průtočnosti má její rozfárání a přerubání. Tento umělý zásah 

mnohonásobně zvýšil jak průtočnost, tak i zásobnost kolektoru. Pohyb podzemní 

vody se zde již neřídí zákony filtračního proudění. Panenská sloj je řádově méně 

propustná. V ní jsou nejvíce propustné výchozové části, které bývají více 

rozpukány a oxyhumolitizovány.  

Hlavní infiltrační oblastí uhelné sloje je podrušnohorský výchoz. Určitou 

dotací do kolektoru sloje přispívají i lomové provozy, které zachycují srážkové 

vody na poměrně velké ploše, jež většinou směřují do nejnižší části lomu, což je 

zpravidla odkrytá fronta uhelné sloje.  

Postupem uhelných řezů byl naříznut systém zatopených stařinových 

chodeb. Voda z chodeb vytékající volně na pracovní pláň je systémem otevřených 

svodových příkopů, gravitačně sváděna k pomocným čerpacím stanicím. Umístění 

pomocných čerpacích stanic odpovídá jednotlivým dílčím depresím dle průběhu 

paty uhelné sloje. 

     Obrázek č.33:  Výtok vody ze sloje                           Obrázek č.34:  Tvorba příkopu                    

 

Shromažďování a čerpání d ůlní vody 

Zachycená voda z předpolí lomů a odvodňovacích vrtů je odváděna buď 

přímo do vodoteče, tam kde to niveleta umožňuje nebo shromažďována 

v záchytných nádržích, odkud je čerpadly přečerpána do vodotečí. 
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Voda proniklá do důlních prostor ať již srážkovou činností nebo 

podpovrchovým průsakem, je většinou gravitačně odvodňovacími příkopy sváděna 

k vytvořeným jímkám v depresním místě. V těchto jímkách dochází ke gravitační 

sedimentaci nerozpustných látek. Voda z povrchu jímek je odčerpávána dle svého 

charakteru k další chemické úpravě nebo odvedena přímo do veřejné vodoteče. 

Organizace a systém shromažďování a čerpaní důlní vody v lomu ČSA je 

popsán v následujícím.  
 

Lom ČSA 

Voda na skrývkových řezech a výsypkových etáží je příkopy gravitačně 

sváděna do jímek a nádrží. Vzhledem k charakteru vody je po usazení kalu na dně 

nádrží, odsazená voda odčerpávána přímo do vodotečí. 

Na vnitřní výsypce jde o rozsáhlé nádrže Hedvika a Marcela. Na výsypce 

v prostoru vyuhleného lomu Obránců míru je obdobně voda z jímky čerpací 

stanice K-28 odčerpána potrubím do slepého ramene řeky Bíliny. 

Z části skrývkového prostoru je voda sváděna příkopy do jímky čerpací 

stanice Černice. Odtud je odsazená voda čerpána potrubím do Černického 

potoka. 

Východní část skrývkových prostor je odvodňován k čerpací stanici Eliška. 

Voda odsud je dále přečerpána rovněž do slepého ramene řeky Bíliny. 

Srážkové, přívalové a hlubinné vody vyskytující se na uhelných řezech a na 

dně lomu, obsahují krom nerozpustných látek další zákonem vyjmenované 

znečišťující látky a tak před jejich vypuštěním do vodoteče musí být upraveny. 

Tyto vody jsou proto shromažďovány a přečerpávány z pomocných čerpacích 

stanic v prostoru uhelného lomu do jímky hlavní čerpací stanice ČSA. Odtud jsou 

dvojitým potrubím odváděny k úpravě na centrální Úpravnu důlních vod 

v Komořanech. Tato úpravna slouží společně i pro vody z lomu J.Šverma. 

Vody z lokálních bezodtokých míst jsou přečerpávány mobilní (přenosnou, 

přesuvnou) čerpací technikou. 

 Čerpací stanice č.1 (dále jen ČS 1) je umístěna v západní části uhelné 

porubní fronty (na dně lomu pod odkrytým provozním bočním svahem lomu – pod 

svahy Krušných hor). Do této čerpací stanice jsou přečerpávány vody z dalších 
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pomocných čerpacích stanic. V depresi uhelné sloje poblíž otočného bodu lomu 

(východní část porubní fronty) je umístěna čerpací stanice č.2 (dále jen ČS 2).  

 Do všech těchto ČS jsou sváděny 

důlní vody jak stařinové, tak vody proniklé 

na dno lomu. 

 Provedení čerpací stanice, 

umístěné na plovoucích pontonech, je 

patrné z následujícího obrázku: 

 

 
               Obrázek č.35:  Pohled na ČS ČSA                     

 
Odvodňovací příkopy, svádějící gravitačně vodu k čerpacím místům jsou 

prováděna zemní technikou. Situování odvodňovacích příkopů odpovídá 

konfiguraci terénu na uhelných řezech.  

Ze schématu výpustných míst důlních vod z lomu ČSA (příloha č.1) je patrné, 

že jen vody shromážděné na dně lomu jsou směrovány na ÚDV a tudíž před 

vypuštěním částečně upravovány. Ostatní vody jsou vypouštěny prakticky bez 

úpravy. Zvláště do slepého ramene jsou vypouštěny vody z prostoru bývalého 

lomu Obránců míru, dnes propojeného s lomem ČSA.  

Účelné báňské řešení lomu spolu s efektivním systémem odvodňování důlních 

prostor a technologicky zvládnutou racionální úpravou důlní vody jsou rozhodující 

pro provoz lomu ČSA. 

 

4.1.2. Oblast lom ů Vršany-J.Šverma  

Vodohospodářská ochrana lomů Vršany a J.Šverma je nepoměrně 

jednodušší oproti lomu ČSA.  

Povrchová voda je podchycena příkopy po obvodě lomu a v předpolí. 

Významnou roli zde hraje zvodnění kolektorů v meziložních píscích a v podloží. 

Čerpání vody z těchto kolektoru bylo intenzivní zejména při otvírce lomů, ale 

pokračuje i nyní. Odvodňování je prováděno soustavou hlubinných vrtů, řazených 

do bariér vybudovaných na jihu a jihozápadě lomového území.  
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Objemy odváděné a čerpané důlní vody jsou značné. Funkční a efektivní 

vodohospodářský systém podmiňuje úspěšné a bezpečné báňské dobývání. 

Pro představu o jaká množství čerpané vody se jedná, je patrné z tabulky č.1 

uvedené v příloze. Na příklad jen u lomu ČSA se jedná každoročně o množství  

vypuštěné vody přesahující 4 miliony m3. 

 

4.2.  Problematika sediment ů ve vodních dílech   

Jednou z hlavních znečišťujících látek jsou tuhé nerozpušt ěné látky . 

Jedná se o příměsi, které se do vody dostávají z okolí proudící vody. Jejich 

složení odpovídá proto petrografickému, mineralogickému a pedologickému 

charakteru hornin a půdy. Z pohledu snižování koncentrace nerozpustných látek 

v důlních vodách je důležité zrnitostní složení. 

 Významné znečištění důlních vod spočívá v rozpušt ěných látkách . 

Důležitost spočívá v jejich negativním působení na vodní prostředí, do nějž jsou 

důlní vody odváděny či vypouštěny. Snížení koncentrací těchto látek na povolenou 

hranici je nezbytností pro nakládání s důlní vodou tj. technologickou úpravou 

zajistit dodržení legislativních limitů. 
 

Nerozpušt ěné látky v d ůlních vodách  

Nerozpuštěné látky v důlních vodách lomu ČSA mají charakter : 

−   drobných klastických úlomků a štěrku 

−   písků a písčitých jílů 

−   jílů 

−   organických látek (listí, úlomky větví, apod.) 
 

Nerozpuštěné látky přes svůj značný obsah v důlních vodách jsou však 

snáze a s menšími náklady odstranitelné oproti látkám rozpuštěným. Většinou 

postačí prostá gravitační sedimentace. Podmínkou je dostatečný prostor pro 

sedimentaci a doba zdržení (snížení průtoku). 
 

 
Koncentrace zne čišťujících látek  

 

Jak již bylo uvedeno, je koncentrace znečišťujících látek v čerpaných důlních 

vodách značně variabilní. Závisí na původu vod (skrývkové, povrchové z předpolí,  
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uhelné, podpovrchové z vrtů, apod.) a taky na době styku vody s horninovým 

prostředím. 

K postižení problematiky, uvádím koncentrace znečišťujících látek 

v nátokových vodách přiváděných do čerpacích jímek vybraných míst lomu ČSA, 

J.Šverma a Vršany.  

V roce 2008 byl průměrné koncentrace NL následující: 
  

Tabulka č. 1 :  Koncentrace NL v přitékající důlní vodě 

Oblast Lom Čerpací stanice 

Koncentrace  

nerozpustných látek 

[mg/l] 

př
ed

po
lí,

 s
kr

ýv
ka

, 

vý
sy

pk
a 

Č
S

A
 

Kudratice 6 

ČS „C“ 4 

Černice 20 

Eliška 43 

K-28 23 

Vrty V-3 a V-4 3 

uh
el

. 

lo
m

 PČS-1 19 

PČS-2 65 

skrývka 
Vršany 

ČS K-92 26 

Lom HĆS Vršany 15 

skrývka 
J.Šverma 

ČS JŠ západ 3 

Lom PČS-JŠ 12 

 

K sedimentaci části nerozpustných látek dochází již v odvodňovacích 

příkopech a sedimentačních jímkách na nich budovaných. 

Podchycené a shromážděné důlní vody jsou v jímkách čerpacích stanic které 

upravovány jen částečně (sedimentace nerozpustných látek, snižování pH). 

V případě vod z předpolí a skrývkových vod tento stav postačuje pro přímé 

vypuštění do vodoteče. 

Jímky čerpacích stanic včetně čerpadel, v uhelném lomu, jsou v potřebných 

intervalech přemísťovány za postupující uhelnou frontou. V jímkách čerpacích 

stanic, ale i dočasných akumulací vody při přívalových deštích se usazuje 

množství kalu. Pokud zůstane kal po odčerpání vody na svém místě, tak výrazně 
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zvyšuje smykové parametry pro po postupující vnitřní výsypku. Je proto nezbytné i 

z těchto terénně obtížně přístupných prostor odstraňovat kal. 
 

Nerozpustné látky v přiváděné důlní vodě na ÚDV 

Důlní vody, které přišly do styku s uhelnou slojí mají vysoký obsah 

znečišťujících látek (NL, Mg, Fe) a jsou proto čerpány na úpravnu důlních vod. 

Zde jsou technologicky upravovány na požadované parametry.  

Surová důlní voda je ze dna lomu ČSA 

a J.Šverma čerpána polyetylénovým potrubím 

do kalových lagun. Jedná se o soustavu 

přepadových nádrží. Zde probíhá první 

gravitační sedimentace nerozpustných látek. 

Voda z poslední nádrže je odtud přečerpávána 

do t.z. sedimentačních a vyrovnávacích nádrží. 

 Obrázek č.36: Kalová pole 

Jedná se o dvě souběžné objemné nádrže, protékané podélně. Objem menší 

je 50.000 m3  a druhé větší o objemu 100.000 m3. Sklon dna je od nátoku směrem 

k odběrnému místu na druhé straně nádrže. Z vyrovnávacích nádrží jde voda již 

k technologické úpravě. Snížení rychlosti proudění v usazovacích a vyrovnávacích 

nádrží, spolu se zdržením vody, znamená sedimentaci NL. 

 

 Obrázek č.37:  Vyrovnávací nádrže ÚDV         Obrázek č.38:  Odběrný objekt VN   

Drobné částice (koloidní) nestačí sedimentovat ani v rozsáhlých nádržích 

a proto jsou z vody vysráženy flokulantem spolu s Fe a Mn v sedimentačních 

nádržích (tvoří již součást vlastní technologie úpravy vod). Kal je odsud přečerpán 

k zahuštění a následnému odvodnění.  
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Kalové hospodá řství úpravny d ůlních vod.  

Zbylé nerozpustné látky spolu s vyvločkovanými sraženinami Fe a Mn jsou 

gravitačně usazovány na dně sedimentačních nádrží. Odtud jsou staženy 

shrabováky a přečerpány do zahušťovací nádoby. Zde dochází k odvodnění kalu. 

Voda ze zahušťovací nádrže se vrací a kal je čerpán do kalolisů k dalšímu 

odvodnění. Vylisovaný kal je z kalolisů dopraven na důlních LH vozů na přilehlé 

koleji. Důlní vlakovou dopravou je kal převezen na skládku kalů. 
 

Pohled na kalolisy a zahušťovací nádobu je na následujících snímcích. 

Obrázek č.39:  Kalolis  Obrázek č.40:  Zahušťovák 

 
4.3. Stávající zp ůsob odstra ňování kal ů z jímek 

Technické možnosti odstraňování kalů z vodních nádrží a jímek v báňském 

provoze jsou značně omezené. Těžký okolní terén a přístupové cesty omezují 

možnosti nasazení prostředků. K tomuto přistupuje i nutnost uložit kaly mimo 

prostor podložky výsypky či odvalu. Znamená to, že není možné jen přemístit kal 

z jímky do prostoru v její blízkosti. Uvedené se týká nejčastějších případů, kdy 

jsou rozsáhlé jímky vybudovány v nejhlubších partiích lomu t.z. v prostoru před 

následujícím postupem vnitřní výsypky. 

Z pohledu zajištění stability výsypky musí 

být podložka výsypky řádně odvodněna a 

zbavena materiálů snižujících smykovou 

pevnost. 

Pohled na jímku s čerpací stanicí na 

pontonu v lomu ČSA je na vedlejším 

obrázku. 

 Obrázek č.41:  Jímka s ČS v lomu ČSA 
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Metody odstraňování kalů z jímek v báňském provoze se proto prakticky 

omezují na následující případy: 

• Zastavením přítoku vody do jímky s následným odčerpáním vody. 

Sedimentovaný zvodnělý kal z jímky se odčerpává výkonným kalovým 

čerpadlem na kalové pole, umístěná na vrchních etážích výsypky či vně 

dobývacího prostoru. 

Nevýhodou této metody je obtížné přesouvání těžkého kalového čerpadla 

a jeho napojení na výtlakové potrubí. 

• Zastavením přítoku vody do jímky a následné maximální odčerpání vody. 

Kal na dně se nechá přirozeným výparem do určité míry odvodnit. 

Následuje mechanické odstranění kalu. Provádí se nakladači na auta. Kal 

je převážen na deponie.  

Nevýhodou této metody je problematické vysychání kalu a velmi obtížná 

přeprava kalu. I terénní automobily obtížně zvládají rozbahnělý povrch 

dna nádrží a výjezd z nich. 
 

Pro obtíže při dosud používaných metodách odstraňování kalů z jímek 

v lomech, byla ověřována možnost využití sacího plovoucího rýpadla. 

 
 
4.4. Přednosti využití sacího rýpadla 

 

Z dříve uvedených technických parametrů plovoucího sacího rýpadla 

vyplývají jeho přednosti oproti dosud užívaným metodám. 

Zařízení spojuje v předchozím uvedené obě metody. Umožňuje provádět 

jedním mechanizmem čerpání kalu plavbou po hladině nebo rýpat bahno a 

nakládat jej do přepravních prostředků. Může se spolehlivě pohybovat a pracovat 

v bahnitém terénu. V takových podmínkách by žádný jiný běžný dobývací 

mechanizmus neobstál (HON, UDS apod.). 

Důležitý je i vlastní nezávislý pohod plovoucího sacího rýpadla. Tato 

vlastnost vynikne obzvláště při srovnání, jak obtížně se provádí posouvání 

výkonného kalového čerpadla do nové polohy při čerpání kalu z jímek. 
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5. Technicko - ekonomické vyhodnocení navrženého 
způsobu odstra ňování kalu 

 

 

Technicko-ekonomické vyhodnocení, vhodnosti využití nové metody 

odstraňování kalů z jímek vodních děl, zejména v důlních provozech, je nejlépe 

provést srovnáním na provedených reálných akcích. Proto jsou v této kapitole 

srovnáváno a analyzováno čištění nádrží v báňském provoze společnosti Czech 

Coal,a.s. Jako srovnávací objekt byla vybrána vodní díla, která jsou nejčastějším 

předmětem odstraňování kalů z jejich dna. 

Jsou srovnávány metody čištění s užitím nakladačů a automobilní přepravy 

kalů a naproti tomu sací plovoucí rýpadlo. Záměrně byly vybrány akce odlišné 

svým prostředím. Tím se eliminuje námitka o jednostrannosti využití některé ze 

zvolených metod. 

V prvém případě se analyzují technické a ekonomické aspekty čištění nádrže 

v obtížném lomovém provoze s nezpevněnými přístupovými a dopravními cestami. 

Rovněž vlastní čištěná nádrž je provedena jen zemní prací přímo na dně uhelného 

lomu. Jedná se o rozsáhlou jímku hlavní čerpací stanice na lomu ČSA. 

V druhém případě bylo vyhodnocováno odstranění kalu z mohutné betonové 

sedimentační a vyrovnávací nátokové nádrže na Úpravně důlních vod. Zde je 

přístup k nádrži i pohyb po nádrži bezproblémový. Okolí nádrže je zpevněné 

(betonové a asfaltové plochy) včetně přístupových cest a i dna nádrže. 

Výběr předmětných míst nebyl náhodný. Čištění jímek totiž proběhlo 

v minulosti klasickým způsobem, t.z. vypuštění vody a následné nakládání a 

odvoz kalu automobily na určené místo. Po zakoupení sacího vodního rýpadla  

byly obě jímky již čištěny pomocí sacího rýpadla.    

 

5.1. Čišt ění jímky čerpací stanice v lomu ČSA 
 

Jímka hlavní čerpací stanice na lomu ČSA (obr.č.41) je vybudována na 

podloží posledního uhelného řezu. Jímka je provedena vyhloubením jámy 

zemními mechanizmy na příhodném depresním místě na podloží uhelné sloje.  Do 

nádrže jsou odvodňovacími příkopy gravitačně sváděny důlní vody proniklé na dno 

lomu nebo vyteklé z uhelné sloje. K čerpací stanici přicházejí i vody přečerpávané 
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z lokálních depresí na dně lomu a srážkové vody, které stekly na nejnižší místo 

lomu. 

Přístupová cesta z povrchového závodu do lomu je zpevněná. Po celé délce 

uhelného řezu (podloží) se však již jedná o terénní provozní cestu zhotovenou 

buldozery přímo v terénu.  

Kal je ukládán z jímky na vrchní etáž vnitřní výsypky. Výsypka je vysypána 

z terciérních jílů, tudíž je zaručena její nepropustnost. Zde je prostor složiště 

vybudován nahrnutím hrází pomocí zemní techniky.  

Dopravní cesty na místo skládky kalů jsou zpevněné pouze do otočného 

bodu výsypky. Po vlastní etáži výsypkového stupně jde jen o upravený terén. 

Dopravní vzdálenost složiště Kalů od čištěné jímky je 2,5 km.   
 

Mechanické odstran ění kalů 

Postup při odstraňování kalů nakladači a automobily byl následující. 

Provoz nádrže byl zastaven. Voda byla odčerpána na ÚDV. Silně znečištěná 

voda z povrchu kalu byla kalovým čerpadlem odčerpána.  

Vlastní odstranění kalu bylo prováděno kolovým nakladačem a 

automobilovou dopravou. Akce byla zajišťována externími firmami (Videman, 

Stanislav).  

Značné úsilí a náklady si vyžádala častá úprava přepravních tras automobilů. 

Bylo nutné cesty nejen terénně upravovat (vyhrnovat bláto a urovnat) buldozery, 

ale i zpevňovat povrch položením geotextílie a navezením vypálených jílů a štěrku 

na povrch vozovky.  Soustavné terénní úpravy vyžadovaly i cesty vedoucí 

prostorem čištěné jímky a vlastních kalových polí. 

Uvedené mechanické čištění jímky proběhlo v roce 2004. Celkové náklady 

dosáhly výše 13 mil.Kč.  
 

 

Odstran ění kalů sacím rýpadlem 

Vyčištění jímky sacím plovoucím rýpadlem proběhlo v roce 2007. Po 

přivezení rýpadla na řez, již další transport k jímce a na vodní hladinu probíhal 

vlastním pohonem rýpadla (viz obrázek umístěný na další stránce).  

Provoz čerpací stanice a ani odčerpání vody nebylo nutné. 
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Doprava kalů na odkaliště na vnitřní 

výsypce byla provedena PE potrubím, 

položeném po terénu. Byly provedeny jen malé 

úpravy terénu pro dodržení vertikálních a 

horizontálních oblouků PE potrubí.  

Náklady na celou akci byly 3,6 mil.Kč. 

 Obrázek č.42:  Nájezd rýpadla do jímky 

 

5.2. Jímka sedimenta ční nádrže ÚDV 
 

Důlní voda z lomů J.Šverma a ČSA je čerpána do velkých betonových nádrží 

na centrální úpravně důlních vod. Podélný průtok nádržemi spolu s velkým 

objemem znamenají potřebnou dobu zdržení vody (snížení rychlosti proudění) a 

tím dochází k sedimentaci nerozpustných látek. Pro zvýšení efektu sedimentace je 

přítok do nádrží střídán. 

Menší nádrž má celkový objem 50 tisíc m3 a druhá má objem dvojnásobný tj. 

100 tisíc m3. Dno má pozvolný sklon směrem k odběrným objektům. Průměrná 

hloubka nádrží je 3,5 metru. 

Když výška kalů v sedimentační nádrži dosáhne u odběrného objektu 1 až 

1,5 metru, je nutné provést jeho odstranění. V závislosti na množství vody a 

obsahu nerozpustných látek v důlních vodách, je tento cyklus čtyř až pětiletý. 

Kalová pole úpravny jsou vzdálena cca 500 metrů od sedimentačních nádrží. 

Dále je provedeno srovnání odstranění kalů z velké sedimentační 100.000 

m3 nádrže. V roce 2003 bylo provedeno čištění mechanické a v roce 2008 

odstranění kalů sacím rýpadlem. 
 

Mechanické odstran ění kalů 

Postup při odstraňování kalů nakladači a automobily byl následující. 

Provoz nádrže byl zastaven. Voda byla odpouštěna na technologii úpravny. 

Silně znečištěná voda z povrchu kalu byla kalovým čerpadlem odčerpána na 

kalová pole prostřednictvím položeného „rychlosponového“ potrubí. Zbylý kal pro 
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svou konzistenci (tekutost) se nechal cestou přirozeného odpařování a vymrzání 

odvodnit. Dle klimatických podmínek tato etapa trvá 4 až 6 měsíců! 

Vlastní odstranění kalu bylo prováděno kolovým nakladačem a 

automobilovou dopravou. Značným problémem byl výjezd automobilů z nádrže. 

Ten byl vyprojektován a realizován s poměrně velkým spádem a po nanesení 

byhna na výjezd, automobily namohly vyjet. Bylo nutno betonový výjezd často 

hydraulicky  čistit a tak dále rozřeďovat kal v nádrži. Častou úpravu rovněž 

vyžadovaly cesty vedoucí prostorem vlastních kalových polí. 
 

Technické údaje akce: 

Nasazená technika   

 - kolový nakladač 1 kus 

 - terénní automobily  4 až 5 

 - buldozer na terénní úpravy 

 - čerpadlo s hadicemi na čištění nájezdu 

 - kalové čerpadlo s potrubím na dočerpání vody 

Doba na odstran ění kalů: 

- 4 měsíce na vysychání kalu 

- 4 měsíce na odvoz kalu na kalová pole 

Finanční náklady:  

Celkové finan ční náklady  na vyčištění nádrže činily 4,5 milión ů Kč. 

 

Odstran ění kalů sacím rýpadlem 

Po přivezení rýpadla na betonovou plochu u nádrže, se rýpadlo samo 

přesunulo v oblasti betonového nájezdu na vodní hladinu. 

Od nádrže na kalová pole bylo položeno polyetylénové potrubí. Žádné další 

práce ani činnosti nebylo potřeba zajišťovat. Nebylo nutné nádrž vypustit a ani 

odstavovat z provozu. 

Celkové fakturační náklady na vy čištění velké 100 tis.m3 nádrže na úpravně 

důlních vod činily 1,6 milión ů Kč. 
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5.3. Technicko-ekonomické vyhodnocení 
 

Pro objektivnost srovnání činnosti při odstraňování kalů z jímek metodou 

nakladači a automobily a pomocí sacího rýpadla, byla vybrána dvě výše popsaná 

odlišná prostředí. 

Jímka čerpací stanice ČSA se nachází v těžkém terénu, jakož i prostor pro 

ukládání kalů. 

Na druhé straně nádrž ÚDV je celá betonová a dobře přístupná, 

s upravenými zpevněnými cestami a okolím. 

 

Technické srovnání obou metod:  

Mechanické odstraňování kalů: 

Nevýhody - vyžaduje odstavení nádrže a odčerpání vody 

- požadavek na dlouhý čas od zahájení akce (odčerpání vody) do doby 

započetí hrnutí a nakládání kalu 

- potřeba velkého objemu terénních úprav pro dopravní cety pro 

automobily 

Výhody - precizní vyčištění dna a možnost provedení jeho případných úprav dle 

požadavků 

Odstraňování kalů sacím rýpadlem: 

Nevýhody - nutno položit PE potrubí na kalová pole 

- obtížná kontrola kvalita vyčištěného dna 

Výhody - největší předností je možnost odstranění kalu z jímek aniž by byl 

přerušen jejich provoz 

 - nejsou nutné žádné zvláštní terénní úpravy 

 - možnost činností a úprav terénu v bažinách, kde jiné mechanizmy 

nemohou pracovat 
 

Ekonomické srovnání obou metod: 

Jímka v lomu ĆSA: 

Při čištění rozsáhlé jímky čerpací stanice v uhelném lomu ČSA byly 

vynaloženy tyto náklady: 

 



 
Bc.Petr Sigmund: Odstraňování sedimentů z vodních nádrží sacím rýpadlem 

 
 

2009 37

Mechanické čištění v roce 2007 

Náklady na přepravu kalu  ……………………. 7 089 560 Kč 

Náklady na zemní práce  ……………………… 3 352 780 Kč 

Náklady na nakládku kalu  ……………………. 2 560 469 Kč 

Celkové náklady  ……………………………  13 002 809 Kč 

Zde je nutno podotknout, že v celkových nákladech nejsou zahrnuty provozní 

náklady na nutné odčerpání vody, odstavení nádrže a vybudování provizorní 

provozní jímky. 
 

Čištění sacím rýpadlem  v roce 2008 

Jímka byla čištěna za plného provozu technologie (provoz ČS nepřerušen). 

Celkové fakturační náklady činily …………………. 3 570 964 Kč. 

 

Ekonomickým srovnáním obou metod vyplývá, že použitím sacího rýpadla 

bylo uspo řeno 9 431 835 Kč! Znamená to 3,6 krát levn ější  provedenou práci ve 

srovnání s mechanickým čištěním. Výhodnost využití rýpadla v těžkém bahnitém 

terénu je naprosto zřejmá. 
 

Sedimenta ční nádrž ÚDV:  

Mechanické čištění proběhlo v roce 2003 a bylo provázeno značnými 

technickými potížemi (výjezd z nádrže), popsanými v předchozím. 

Náklady  v tehdejších cenách činily  …………….. 4,5 mil.K č. 
 

Čištění rozsáhlé betonové nádrže pomocí sacího rýpadla bylo provedeno 

v letošním roce. 

Celkové náklady  byly  …………………………… 1,6 mil.K č 
 

Srovnáním nákladů u obou metod vyplývá, že užitím sacího rýpadla vznikla 

úspora 2,9 mil.Kč. tento rozdíl je ve skutečnosti větší, neboť nebyly zohledněny 

náklady vzniklé nutným odstavením nádrže, odčerpáním vody a požadovanou 

dobou na vyschnutí kalu, při mechanickém čištění. 

Lze proto konstatovat, že použitím sacího rýpadla pro čištění nádrží na 

zpevněných plochách je minimálně 2,9 krát levn ější . 
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6. Závěr 

 

 Z dosavadních zkušeností nasazení sacího rýpadla na čištění různých typů 

jímek a nádrží, vyplývají jeho mnohé přednosti a to jak technické, tak i ekonomické 

(nižší náklady). 

Zejména v báňském provoze má využití plovoucího sacího rýpadla své 

nezastupitelné přednosti. Jedná se zejména o nepřerušení provozu čerpací 

stanice, schopnosti zařízení samostatného pohybu po hladině i v bahnitém terénu 

a nepotřebě budovat dopravní trasy pro dopravu kalu. 

Úspory ekonomické, oproti klasickému mechanickému čištění, jsou značné. 

Jedná se o zhruba třetinové náklady.  

Značné možnosti využití plovoucího sacího rýpadla jsou při čištění údolních 

nádrží, využívaných pro rekreaci. Nádrž je možné vyčistit, aniž by to výrazněji 

ovlivnilo využití vodní plochy a nemá rovněž žádné negativní vlivy na okolní životní 

prostředí. 

Finanční úspory jsou při čištění rozsáhlých vodních údolních nádrží obdobné, 

jako bylo analyzováno v případě čištění jímek v důlním provoze. 
 

Závěrem mohu konstatovat, že stanovený cíl, posoudit vhodnost využití 

sacího vodního rýpadla pro čištění jímek v báňském provoze a možnost jeho 

využití v jiných podmínkách mimo báňský provoz, byl naplněn.  

Využití rýpadla je vhodné pro jímky a nádrže v různém prostředí. Náklady 

jsou výrazně nižší oproti klasickému mechanickému čištění jímek. 
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