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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehledný a komplexní souhrn 

informací, týkajících se vodohospodářských opatření pro ochranu lomů v centrální 

Mostecko–komořanské části Severočeské hnědouhelné pánve (SHP). Úvodem popíšu 

historii a současnost těžby v SHP. Dále se zaměřím na vodohospodářská opatření, která 

na tomto území vznikla za účelem ochrany dolů před povodněmi a na opatření 

k efektivnímu odvodňování dolů. Uvedu přehradní nádrže, přeložky toků, systém 

přivaděčů, čerpací stanice, umělá koryta, a štoly, které byly realizovány a postupně 

propojeny do složitých vodohospodářských soustav s postupujícím rozvojem těžby uhlí 

na Mostecku. Vzhledem k rozsáhlosti území se budu podrobněji zabývat ochranou 

před povodněmi, jímáním a odváděním povrchových a důlních vod lomu Československé 

armády (lom ČSA). Na závěr uvedu možnosti revitalizačních postupů po ukončení těžby 

v této oblasti. 
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1 TĚŽBY UHLÍ V SHP 

1.1 Historie t ěžby 

První zprávy o dobývání hnědého uhlí na severu Čech je zachována v městské knize 

duchcovské již v roce 1403. Počátky těžby v 16. a 17. století silně zabrzdila třicetiletá 

válka a následující hospodářský úpadek země. Ve 2. polovině 18. století začíná opět těžba 

uhlí nabývat na důležitosti díky exportu po Labi do Saska, které ve druhé třetině 19. století 

procházelo průmyslovou revolucí (parní stroje). Rychlý nárůst těžby, umožněný 

přechodem na velkovýrobu, byl krátkodobě přerušen krizí v roce 1875. Od 20. století  

se začíná zvyšovat význam povrchového dobývání, které již využívá různých typů 

dobývacích strojů. V roce 1871 byla ve Vídni založena Vídeňskou směnečnou bankou 

Mostecká společnost pro dobývání uhlí, jako první hnědouhelná akciová společnost  

v Rakousko–Uhersku. Po ní následovaly Severočeská uhelná společnost v Mostě (1890), 

Důl Marianna, společnost s r.o. v Mostě (1907) a další. Hospodářská krize dvacátých. let 

minulého století způsobila pouze pozvolný růst těžby, který představoval snížení těžby 

o 1 mil. tun hnědého uhlí, než před 1. světovou válkou, kdy těžba dosahovala 16,5 mil. 

tun.. Nejtíživější situace dolehla na revír v 1. polovině třicátých let 20. století 

v období Světové hospodářské krize. Vznikaly potíže s odbytem a těžba byla razantně 

omezena. Ústup hospodářské krize ve druhé polovině třicátých let 20. století nepřinesl 

žádné výrazné změny. V roce 1938 byl revír vydán nacistickému Německu a začleněn  

do koncernu Hermann Göring Werke. V roce 1945 byla dosazena národní správa nad nově 

vzniklým podnikem Hnědouhelné doly v severozápadních Čechách, Most [3]. Koncem 

roku 1945 vznikl n.p. Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. Tento název vydržel 

až do roku 1992, i když pod ním probíhaly změny organizační struktury, která nicméně 

pokrývala všechny hlubinné doly a povrchové lomy působící v Severočeské pánvi [17]. 

Začala vznikat řada velkolomů, do provozu byly uvedeny nové zakladače a velkorypadla. 

Podíl hlubinných dolů na těžbě začal klesat. Velkolomová koncepce těžby umožňovala 

racionální vyrubání slojí, narušených v minulosti hlubinnou těžbou.V roce 1972 dodával 

severočeský revír 50 % celkové produkce hnědého uhlí [3]. 

Dne 1.11.1993 byla Fondem národního majetku ČR založena Mostecká uhelná 

společnost, a.s. a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením bývalých 
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státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. V souvislosti 

s transformací oboru byly za její existence postupně utlumovány a posléze uzavřeny 

některé provozy, například Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinný důl Alexander  

a hlubinný důl Kohinoor. Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, 

provozuje společnost Důl Kohinoor a.s., dceřiná společnost Mostecké uhelné a.s. Důl 

zahájil svou činnost v roce 1888. V roce 1904 byl připojen důl Humboldt I, v roce 1932 

připojen důl Humboldt II a v roce 1965 důl Kolumbus. Za dobu jeho činnosti, tj. do roku 

2007, bylo vytěženo 57,5 mil. tun uhlí. V dobývacím prostoru dolu Centrum je ploše 

uložená hnědouhelná sloj o průměrné mocnosti 32 m v hloubce cca 170 m [17]. 

1.2 Současnost t ěžby 

Dnem 4. července 2005 zanikla Mostecká uhelná společnost, a.s. Univerzálním 

právním nástupcem zaniklé společnosti se stala společnost Mostecká uhelná a.s. (MUS), 

která byla v roce 2007 největší společností skupiny Czech Coal. V ročním objemu těžby 

je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. 

Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal a.s., společnosti Vršanská 

uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s. Do skupiny rovněž patří 

řada obslužných společností a majetkové účasti v regionálních teplárnách Czech Coal 

Services a.s., která zajišťuje sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal a řídí a spravuje 

všechny majetkové účasti [17]. 

Vršanská uhelná a.s. 

Zajišťuje provoz těžební lokality Vršany, která obsahuje uhelné zásoby s nejdelší 

životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. S těžbou se zde počítá 

až do roku 2058. Zbývá vytěžit zhruba 333 milionů tun uhlí. Vzhledem k dlouhodobé 

perspektivě těžby je lokalita schopna zásobovat nový energetický zdroj, který má nahradit 

dosluhující uhelné elektrárny a teplárny [18]. 

Litvínovská uhelná a.s. 

Spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační 

drtírny Úpravny uhlí Komořany. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům 

těžby. Do limitů představují 48 milionů tun kvalitního hnědého uhlí [19]. 
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 Těžba uhlí na Mostecku probíhá v povrchových lomech v lokalitách ČSA a Vršany. 

Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, provozuje dceřiná 

společnost Důl Kohinoor a.s. 

 

 

Obrázek č.1: Těžební lokality v severočeské pánvi[20] 

 

 

Obrázek č.2: Přehled těžby v rámci stávajících územních limitů a za stávajícími územními limity (VUHU) 

[20] 
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2 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY DANÉ OBLASTI 

2.1 Klima 

Území spadá do teplé klimatické oblasti, podnebí je silně ovlivněno reliéfem 

Krušných hor. Charakteristické pro podnebí v Mostecké oblasti jsou teplotní inverze, které 

jsou doprovázeny mlhami a smogem v jarních a podzimních měsících, nasycenými 

průmyslovými exhaláty, v minulých letech velmi bohaté na SO2 [1]. 

2.2 Režim srážek 

Pro klimatické poměry jsou charakteristické nízké průměrné roční srážky [6]. 

Množství srážek na vrcholech Krušných hor se pohybuje okolo 1 000 mm a s klesající 

nadmořskou výškou se množství srážek snižuje [13]. 

 

Tabulka č.1: Roční úhrny srážek ve sledované oblasti za období 1995–2008 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

VD Jirkov 856 625 741 1145 961 1293 939 1338 855 526 710 597 767 599 

VD Fláje 835 961 891 1334 1042 1096 908 1382 732 932 1068 968 1042 1040 

VD Janov 720 687 607 683 570 715 673 856 594 679 886 690 906 741 

VD Újezd 498 483 421 455 448 588 477 698 418 436 536 443 611 477 

VD Ji řetín 493 515 417 420 414 504 505 613 401 431 1007 573 568 431 

LG Horní Ji řetín 889 802 694 865 715 907 762 1146 618 708 1327 776 726 474 

VD Jezeří 1119 769 608 688 635 792 619 912 557 670 629 629 796 623 

průměr 773 692 626 799 683 842 698 992 596 626 880 668 774 626 

 

Graf č.1: Roční úhrny srážek ve sledované oblasti za období 1995–2001- 
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Graf č.2: Roční úhrny srážek ve sledované oblasti za období 2002–2008 
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V tabulce č.1 jsem uvedla data průměrných srážek ve vybraných lokalitách oblasti 

Mostecko–komořanské části SHP (zdroj dat: s.p. Povodí Ohře) v období let 1995–2008. 

Z tabulky je patrné, že se srážky v průměru za dané období pohybují ve vyšších polohách 

Krušných hor okolo 1 000 mm, v nižších polohách okolo 500 mm. Pro přehlednost 

jsou data zobrazena v grafu č.1 a č.2. Porovnala jsem průměrné hodnoty ve vybraných 

lokalitách sledované oblasti s dlouhodobým průměrem v Čechách, který je podle dat 

ČHMÚ 653 mm. Z výsledku lze konstatovat, že srážky v nižších polohách této oblasti 

jsou ve srovnání s dlouhodobým průměrem v Čechách podprůměrné. Z praxe mohu 

potvrdit, že tato oblast se vyznačuje méně častými povodněmi, než je tomu v jiných 

povodích České republiky. Srážky jsou v této oblasti výrazně ovlivněny reliéfem Krušných 

hor, které přinášejí do Mostecké pánve méně srážek, než je tomu v jiných částech České 

republiky. Z grafů a dat lze vysledovat, že nejvíce srážek se vyskytuje v lokalitách 

VD Fláje, VD Janov a LG Horní Jiřetín, které jsou situovány ve  vyšší nadmořské výšce, 

než ostatní sledovaná vodní díla. Oblast se vyznačuje především lokálními přívalovými 

srážkami. 

2.3 Režim teploty 

Průměrné roční teploty ovzduší v SHP za sledované období 1995–2008 jsem 

zaznamenala do tabulky č.2. (zdroj dat s.p. Povodí Ohře). Teplota ovzduší se pohybuje 

v průměru okolo 6,0°C, dlouhodobý průměr v ČR je 7,4°C (ČHMÚ). Teplota je z tohoto 

hlediska, oproti dlouhodobému průměru v ČR, mírně podprůměrná. Pro přehlednost 

jsou teploty znázorněny v grafu č.3 a č.4.  
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Tabulka č:2: Průměrné roční teploty ve sledované oblasti za období 1995–2008 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

VD Jirkov 6,3 3,0 4,1 5,9 5,5 6,1 5,7 5,9 4,4 7,7 7,4 7,7 9,6 8,0 

VD Fláje 6,1 2,2 3,9 5,2 4,8 5,3 5,0 5,1 3,9 5,6 5,0 4,7 5,2 2,1 

VD Janov 8,1 4,5 4,8 6,0 8,1 7,2 6,7 6,8 6,4 7,6 4,9 6,0 8,2 6,9 

VD Újezd 8,4 5,1 6,0 7,5 7,1 7,3 7,0 7,1 5,8 9,7 7,7 8,8 10,8 9,4 

VD Jezeří 7,0 3,5 3,9 5,1 6,9 5,8 5,2 5,2 4,3 4,3 5,0 6,2 6,2 5,3 

průměr 7,2 3,7 4,5 5,9 6,5 6,3 5,9 6,0 5,0 7,0 6,0 6,7 8,0 6,3 

 

Graf č.3: Průměrné roční teploty ve sledované oblasti za období 1995–2001 
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Graf č 4: Průměrné roční teploty ve sledované oblasti za období 2002–2008 
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2.4 Hydrogeologické pom ěry 

Toky podzemních vod jsou určeny především morfologií území, charakterem 

zvětralinového pláště a hornin krystalinika. V krušnohorském krystaliniku můžeme nalézt 

dva typy zvodnění, které do sebe přecházejí a vzájemně se doplňují:  

a) svrchní systém, který je vázán na povrchovou vrstvu a rozpojení puklin. Toto 

pásmo je závislé na atmosférických srážkách a směr proudění vody odpovídá sklonitosti 

terénu; 

b) hlubší oběh, často napjatý, který je závislý na velikosti puklin, nebo 

na tektonickém porušení krystalinika byl zjištěn vrtem v blízkosti Jezeří [5]. 

Původní režim podzemních vod v pánevní části byl pomalý, vedl téměř ke stagnaci 

z důvodu nízké propustnosti hornin a kvůli malému hydraulickému spádu. V důsledku 

hornických prací došlo ke zrychlení oběhu vod. V 19. století se započalo odvodňování 

nadložních vrstev. Čerpaná množství se stále zvyšovala a s nástupem těžby povrchovými 

velkolomy mnohonásobně vzrostl objem čerpané podzemní vody.  

Pánevní oblast je charakteristická zejména výskytem zvodnělých písků, tzv. kuřavek. 

Kuřavkové písky jsou tvořeny převážně křemennými zrny s příměsí slíd, sideritu a dalších 

minerálů. Jsou převážně středně až jemně zrnité, proměnlivé, místy přecházejí 

až do pískovců, jílovitých písků, tvoří jednu i více vrstev, oddělených nepropustnými jíly 

[7]. Kuřavky jsou většinou artésky zvodnělé a mohou se dostat do pohybu při náhlém 

uvolnění vrstevního tlaku. Objevují se zejména mezi Mostem, Bílinou a Duchcovem 

ve vrstvách od několika centimetrů až do několika desítek metrů. Kuřavky představují 

nebezpečí jak pro hlubinné, tak i pro povrchové doly. Nad vyprázdněnými kuřavkovými 

oblastmi v hlubinných dolech dochází ke značným poklesům půdy (obrázek č.3) 

u povrchových lomů způsobují závaly V minulosti se staly příčinou průvalu vody 

a zvodnělých hornin do hlubinných dolů [12]. Čerpáním se nepodařilo dosáhnout úplného 

technického odvodnění kuřavek, ale došlo ke snížení hladiny a ovlivnění tlaku vody. Ještě 

před zásahem těžby do původního hydrogeologického režimu dosahovala podzemní voda 

kóty 225 až 250 m n. m. S postupujícím odvodňováním se tlak vody neustále snižoval. 

V současné době se výška tlakové hladiny v centrální části pánve pohybuje okolo 

170 m n. m. [13]. 
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Obrázek č.3: V roce 1895 postihla město Most přírodní katastrofa – kuřavka, důl Anna[21] 

2.5 Geologické pom ěry 

Geologická historie Krušných hor začíná v předprvohorním období, kdy se patrně 

vytvořily nejstarší usazeniny a vyvřeliny, později změněné vlivem tlaků a tepla v hloubce 

zemské kůry na tzv. šedé a červené ruly. Geomorfologický vývoj celé soustavy byl silně 

ovlivněn až třetihorní zlomovou tektonikou, která způsobila silné poklesy na JV straně 

pohoří a vznik jezerních depresí, jako např. Komořanské jezero na Mostecku. Pohyb 

na zlomových liniích, které se několikrát opakovaly, usnadnily také práci povrchové vodě 

a přispěly tak ke vzniku hlubokých příčných údolí v Krušných horách a mocných 

kamenitých sutí a jiných zvětralin na horských svazích [22]. 

Nejvýznamnějším směrným zlomovým pásmem je tzv. krušnohorský zlom. 

Z významných příčných tektonických linií zasahuje od jihovýchodu do širšího okolí 

zájmového území zlom Quido, který tvořil severní omezení postupu těžby uhelné sloje 

bývalého povrchového dolu Obránců míru. Zlom severním směrem vyznívá. Kříží 

jej směrný zlom Eliška, který pokračuje k jihozápadu do stařin dolového pole dolu Elly, 

kde postupně vyznívá (obrázek č.4). Od jihovýchodu zasahuje do zájmového území další 

významnější příčný zlom Centrum, který vyznívá u jižního okraje obce Horní Jiřetín. 

Podkrušnohorský okraj pánve je prostoupen celou řadou příčných zlomů, které často 

předisponují i průběh údolí krušnohorských potoků [8]. 
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Obrázek č.4: Odkrytá geologická mapa okolí Jezeří s vyznačením základní tektonické členitosti území[22] 

 

 

2.6 Komo řanské jezero 

Komořanské jezero se rozkládalo mezi dnes již zaniklými Ervěnicemi a Dolním 

Jiřetínem a zasahovalo až k historickému Mostu. Odhaduje se, že v době největšího stavu 

mělo rozlohu cca 70 km2 a hloubku 40 m. Jezerem protékala řeka Bílina. Vysušení jezera 

bylo realizováno v letech 1831–1835. Zaniklo volné jezerní rybářství, které bylo nahrazeno 

obilnářstvím a chovem dobytka [14]. O několik desetiletí později byla na tomto území 

zahájena těžba uhlí [10]. Postup povrchové těžby na Mostecku (obrázek č.5), byl spojen 

s uvolněním prostoru nádrže Dřínov. Bylo nutné zajistit především změnu toku vodotečí 

mimo území dotčené těžbou a náhradní vodohospodářské funkce systému, které 

by dostatečně zabezpečovaly vodu pro průmysl, energetiku a především ochranu dolů. 



Jaroslava Čacká: Vodohospodářská opatření Mostecko–komořanské části 
 

2009 
 

11 

Obrázek č.5: Těžba hnědého uhlí a zpracovatelské komplexy[23] 
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3 OCHRANA DOLŮ – VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k postupu těžby byla vytvořena vodohospodářská opatření, která byla 

dočasná a opatření trvalá.  

3.1 Dočasná VD 

Dočasná vodní díla byla vybudována pro zajištění zásobování průmyslových 

a energetických závodů vodou a pro ochranu povrchových lomů v návaznosti na postup 

těžby  

Jako dočasná opatření byla vybudována vodní díla Dřínov, Jiřetín, Kyjice, Nové 

Sedlo, Zaječice a Loupnice. 

Nádrž Dřínov 

Nádrž Dřínov (obrázek č.6) vznikla na počátku 50. let, uvedena do provozu byla 

v roce 1955. Jejím účelem byla akumulace vody pro zásobování průmyslových odběratelů 

(elektrárna Komořany a Ervěnice, Chemické závody Záluží) a částečně i ochrana území 

před povodněmi, rekreace a rybolov. Zemní hráz měla délku 8 km, výšku 8 m, 

bezpečnostní přeliv byl dlouhý 6 m. Do nádrže se voda přiváděla z Ohře a Bíliny uměle 

vybudovanými přivaděči. Objem nádrže byl rozšířen prohlubní po dolu Eliška 

a dřínovskou prohlubní starých dolů cca o 1 mil. m3, které sloužily jako vodní rezervy 

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

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

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

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

do provozu 1. etapa staveb NOD. 
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Obrázek č.6: VD Dřínov (archiv s.p. Povodí Ohře) 

Nádrž Ji řetín 

Nádrž Jiřetín vznikla v místě propadlin po důlní činnosti zřízením zemní hráze 

v délce 3 325 m. Původní objem nádrže byl 5,3 mil. m3, avšak v zájmu těžby uhlí 

byla postupně redukována a její objem zadržené vody byl snížen na 0,6 mil. m3. Název 

byl pozměněn na dnešní Jiřetín II (obrázek č.7) [24]. 

Obrázek č.7:VD Jiřetín II.,2008 (foto Bc. Václav Pinta) 
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Nádrž Kyjice 

Na konci 50. let byla na řece Bílině vystavěna malá vodní nádrž Kyjice o objemu 

0,692 mil. m3. Do provozu byla uvedena roku 1960. Nádrž byla zřízena k zadržení přítoku 

ze zbytku původního koryta Bíliny pod Jirkovem a ústily do ní všechny toky „podpovodí“ 

pod přivaděčem PKP. Řeka Bílina byla vedena na sever, mimo oblast lomu Jan Šverma 

a lomu ČSA. Z povodní na Bílině v roce 1970 a především 1974 vyplynulo, že bude nutné 

zajistit větší ochranu povrchových lomů. Nádrž Kyjice byla zrušena a nahrazena 

vybudováním nového vodního díla Újezd v letech 1978–1981. Dnes slouží území 

po bývalé nádrži Kyjice pro případné rozlivy odtokového koryta VD Újezd. 

Nádrž Nové Sedlo 

Nádrž Nové Sedlo se nacházela v katastru obce Nové Sedlo. Nádrží protékala řeka 

Bílina. Zásobní objem nádrže byl 0,4 mil. m3. Na počátku 70. let byla nádrž zrušena 

postupem lomu Jan Šverma. Jako náhradní opatření za nádrž Nové Sedlo bylo 

v letech 1973–1976 vybudováno VD Zaječice, která je situováno poblíž VD Újezd. 

Nádrž Loupnice 

Na severozápadním okraji výsypky Jiřetín, na toku Loupnice u obce Horní Jiřetín, 

byla vybudována nádrž Loupnice. Nádrž má pouze retenční funkci ochrany lomu ČSA, 

a její objem dosahuje 1,043 mil. m3 [2]. Vodní nádrž s retenčním účinkem slouží 

ke zvýšení ochrany území pod nádrží před extrémními klimatickými jevy, především 

povodněmi. Ovlivňuje svým retenčním prostorem návrhové povodňové průtoky 

na vodních tocích a časové průběhy odtoku a oddálí kulminaci povodně tím, že část jejího 

objemu zadržuje ve svém retenčním prostoru. 

3.2 Trvalá VD  

V 50. a v 60. letech byly budovány především vodárenské nádrže a uměle vytvořené 

vodní toky–přivaděče. 

Jako trvalá vodohospodářská opatření byla vybudována vodní díla Fláje, Jirkov, 

Nivský přivaděč, Přivaděč průmyslové vody (PPV), nádrž Březenec a Podkrušnohorský 

přivaděč (PKP). 
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VD Fláje 

Vodárenská nádrž Fláje (obrázek č.8) byla vystavěna na Flájském potoce v letech 

1951–1964. Účelem VD Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské 

hnědouhelné oblasti pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, 

zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín 

a snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází 

před povodněmi. Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů špičkovou 

vodní elektrárnou Meziboří a energetické využití minimálního odtoku MVE. Nádrž 

má objem 22,4 mil. m3. Vodní dílo je zařazeno mezi kulturní památky ČR a je ojedinělou 

stavbou svou pilířovou hrází [24]. 

 

Obrázek č.8: VD Fláje (archiv s.p. Povodí Ohře) 
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Vodní nádrž Jirkov 

Účelem VD Jirkov (obrázek č.9) je akumulace vody pro zásobení severočeské 

hnědouhelné oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku Bílina v profilu 

limnigrafu Jirkov–odtok. Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou 

Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před 

povodněmi. Byla vystavena v letech 1960–1965. Objem nádrže je 2,8 mil. m3 [24]. 

 

 

 

Obrázek č.9: VD Jirkov (archiv s.p. Povodí Ohře) 

 

Nivský p řivad ěč 

Nivský přivaděč slouží pro převedení vody z Nivského potoka (Lužce) v ř.km 5,0 

do povodí řeky Bíliny. Součástí přivaděče je odběrný objekt a trubní přivaděč. V místě 

bývalého výústního objektu je situována MVE Nivský přivaděč [25]. 
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Přivad ěč průmyslové vody z Oh ře (PPV) 

Přivaděč průmyslové vody z Ohře (PPV) byl vybudován v letech 1960–1967. 

Hlavními objekty přivaděče jsou ČS Rašovice, zaústění Hradišťského, Prunéřovského 

a Lideňského potoka, částečné zatrubnění přivaděče pro Elektrárnu Prunéřov a odběrný 

objekt se stavidlem u Březeneckého potoka. Koryto přivaděče je betonové z větší části 

otevřené a tvoří charakteristický lichoběžníkový profil. Přivaděč je dlouhý celkem 

22,64 km a končí ve vyrovnávací nádrži Březenec v Jirkově [15]. 

Jedním ze sledovaných profilů PPV je LG Hačka. V tabulce č.3 jsem uvedla 

průměrné roční průtoky v PPV v úseku LG Hačka. PPV byl dimenzován na bezpečné 

převedení průtoku 3,3 m3.s-1. Pokud tyto hodnoty porovnám, mohu konstatovat, že průtoky 

v PPV se ve sledovaném období pohybovaly hluboko pod hodnotou 3,3 m3.s-1. V případě, 

že by v budoucnu bylo tohoto maximálního průtoku dosaženo, nebo byl překročen, 

je možné vodu na několika místech převést mimo koryto PPV např. do toku Hačka 

v Nových Spořicích, který ústí do řeky Chomutovky, nebo přímo do řeky Chomutovky 

na zařízení Akvaduktu v Chomutově, popřípadě průtok odklonit do VD Újezd a tím 

výrazně snížit průtok v samotném korytě PPV. V praxi se tento způsob využívá 

i při současných průtocích, např. z důvodů snížení průtoku do VD Újezd, při opravách 

koryta, ekologických haváriích atd. 

 

Tabulka č.3: Průměrný roční průtok–LG Hačka (PPV) 

rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Q [m3.s-1] 0,889 0,700 0,775 0,690 0,978 0,786 0,515 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Q [m3.s-1] 0,619 0,580 0,609 0,755 0,569 0,738 0,739 
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Nádrž B řezenec  

Nádrž Březenec (obrázek č.9) slouží k vypouštění minimálního průtoku do Bíliny 

přes město Jirkov a k vyrovnání a rozdělení velkých vod na Bílině pevnými přelivy. 

Q100 = 56,0 m3.s-1 odtéká do Bíliny charakteristickým přelivem tvaru “kachního zobáku“, 

který převede 33,0 m3.s-1 a 23,0 m3.s-1 odtéká bočním přelivem do PKP III. Celkový objem 

nádrže je 26 000 m3 vody [15]. Do nádrže přitéká voda z PPV a VD Jirkov.  

 

Obrázek č.10: Březenecká nádrž s přepadem „kachního zobáku“,2008 (foto Jaroslava Čacká) 

Podkrušnohorský p řivad ěč (PKP) 

Stavba Podkrušnohorského přivaděče (PKP) (obrázek č.10) byla rozdělena do dvou 

etap (PKP I.a PKP II.). Do provozu byla uvedena v roce 1962. Betonové koryto odvádělo 

vodu z Bíliny a jejích levostranných přítoků (Březenecký, Lužec, Kunratický a Vesnický 

potok) přes Kyjický přivaděč do nádrže Dřínov a současně přiváděl vodu přivaděčem 

z Ohře. Funkce přivaděče byla především ochranná, tzn. převod povodňových průtoků 

krušnohorských potoků a Bíliny do nádrže Dřínov. III. Další úsek, PKP III., byl vystavěn 

v roce 1975. Navazoval na PKP I. a II. a po zrušení Kyjického přivaděče byla voda 

převáděna betonovým korytem z PKP I. a II. do nádrže Dřínov [2]. Součástí této stavby 

byla dělicí hráz v prostoru Dřínova. Postup těžby na lomu ČSA si vyžádal v roce 1981 
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zrušení nádrže Dřínov a následně i úseku PKP III. v části spojení s Vesnickým potokem, 

po zaústění do nádrže Dřínov. Čtvrtá etapa PKP IV. vznikala současně se stavbami NOD, 

kdy bylo využito přeložky koryta Vesnického potoka. Koryto PKP je zaústěno do VD 

Újezd, nebo spojovacím korytem do Bíliny, před vtokovým objektem na Ervěnickém 

koridoru [9]. Rozmachem lomové těžby v 70. a 80. letech minulého století se musela 

přizpůsobit i vodohospodářská situace. Bylo potřeba zajistit dostatek povrchové vody 

pro průmysl a energetiku a především spolehlivou ochranu dolů před povodněmi. 

Byly zahájeny stavby NOD–náhradní opatření za Dřínov.,  

Obrázek č.11: Schéma napojení PKP na Bílinu ( s.p.Povodí Ohře) 
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3.3 Soustava náhradních opat ření za nádrž D řínov (NOD) 

Hlavním účelem vodohospodářské soustavy je řešení odtokových poměrů 

po likvidaci nádrže Dřínov (dnes lom ČSA), ochrana povrchových dolů před účinky 

velkých vod, zásobování průmyslu, energetiky, obyvatelstva, zemědělství a dalších 

odběratelů povrchovou vodou. Dalším účelem soustavy je zajištění minimálních průtoků 

v tocích. V protipovodňovém systému soustavy, jak jsem již uváděla, je možnost převedení 

povodňových průtoků do toku Hačka, řeky Chomutovky a převodem do retenční nádrže 

Újezd (obrázek č.12), která zachycuje veškeré povodňové průtoky z povodí.  

Obrázek č.12: VD Újezd (vpravo) a VD Zaječice (archiv s.p. Povodí Ohře) 

VD Újezd 

Hlavním účelem VD Újezd je zajištění ochrany území pod nádrží, kompenzační 

nalepšování průtoků u toku Bílina pod hrází pro zabezpečení dodávky vody odběratelům, 

zajištění minimálního průtoku pod hrází v profilu odtokového limnigrafu, energetické 

využití odtoku MVE Újezd a MVE Ervěnický koridor a ovlivňování zimního průtokového 

režimu v trubní přeložce Bíliny po Ervěnickém koridoru.  
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Vedlejším účelem nádrže je biologické dočištění odpadních vod zaústěných 

do Bíliny a Hutního potoka, vyrovnání načerpaného množství vody z ČS Rašovice, 

sportovní rybářství, rekreace, zlepšení přírodního prostředí. Objem nádrže je 8,4 mil. m3, 

byla vybudována v letech 1978–1981 jako náhradní opatření za nádrž Kyjice [24]. 

V tabulce č. 4 jsem uvedla hodnoty hladiny, objemu, přítoku a odtoku v nádrži 

VD Újezd ve sledovaném období let 1995–2008 (zdroj dat s.p. Povodí Ohře). Maximální 

hladina v nádrži je dána kótou 285,90 m n. m. Této hladiny nebylo ve sledovaných letech 

nikdy dosaženo. Pokud budu vycházet z poznatků své dlouholeté praxe, je území 

charakteristické především zimními povodněmi při odtávání sněhové pokrývky (březen, 

duben). Manipulacemi na odtoku bylo po dobu fungování nádrže dosaženo maximálně 

zásobní hladiny 283,00 m n. m. Odtok z vodního díla je veden po 140 m vysoké výsypce 

Ervěnický koridor potrubím 4x DN 1 200 mm, dlouhým 3 100 m, s kapacitou 12,0 m3.s-1. 

Zatrubnění Bíliny končí u MVE Ervěnický koridor. Elektrárna převádí vodu dále 

otevřeným korytem Bíliny do VD Jiřetín. Maximální odtok z VD Újezd byl ve sledovaném 

období 9,4 m3.s-1, což odpovídá max. 2leté vodě. Návrhové odtoky pro ochranu 

povrchových dolů v době vzniku soustavy byly stanoveny na hodnotu Q100 = 75,0 m3.s-1. 

Poznatky z tohoto srovnání vedou k úvaze, že je nádrž z hlediska svého objemu 

předimenzována. Vzhledem ke krátkodobému pozorování, nádrž byla uvedena do provozu 

roku 1981, by však podle mého názoru tato úvaha nebyla objektivní. 

 

Tabulka č.4: Zhodnocení VD Újezd za období 1995–2008 

naměřené hodnoty konstanty veli činy 
průměr minimum maximum stálé nadržení zásobní maximální 

hladina [m n.m.] 280,83 278,43 283,17 275,60 282,00(Z) 283,00(L) 285,90 

objem  [mil. m 3] 2,432 0,652 4,850 0,081 3,418(Z) 4,562(L) 8,400 

přítok   [m 3.s-1] 1,43 0,140 22,9 N-letost maximálního p řítoku 10 

odtok   [m 3.s-1] 7,01 0,150 9,4 N-letost maximálního odtoku 2 

Z – zimní hladina; L – letní hladina 
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Popis soustavy NOD 

Vodohospodářskou soustavu tvoří nádrže Zaječice, Otvice, vyrovnávací nádrž 

Březenec, uklidňovací nádrž pod skluzem Černovice, jez Jiřetín, přeložky toků, havarijní 

zásobování průmyslovou vodou z VD Fláje a síť upravených a přirozených toků. 

S vodohospodářskou soustavou úzce souvisí další vodohospodářská díla a soustavy. Jedná 

se o soustavu na Ohři Kadaň–Klášterec, VD Jirkov, Jiřetín II., Loupnice, Rudý Sever, 

Přísečnice a Janov. Celá vodohospodářská soustava je mimořádně náročná na řízení, 

provoz a údržbu a patří mezi nejsložitější v ČR. 

Soustava NOD se skládá z těchto částí : 

nádrže: VD Újezd, VD Zaječice, VD Otvice, vyrovnávací nádrž Březenec, uklidňovací 

nádrž pod skluzem Černovice 

čerpací stanice: Rašovice,  Stranná  

systém přivaděčů: Přivaděč průmyslové vody (PPV), Podkrušnohorský přivaděč (PKP), 

Průmyslový vodovod Nechranice (PVN), jez Jiřetín na Bílině 

přeložky toků: trubní přeložka Bíliny po Ervěnickém koridoru, přeložka Šramnického 

a Černického (Albrechtického) potoka, přeložka Vesnického potoka, přeložka 

Březeneckého potoka 

havarijní zásobování průmyslu vodou z VD Fláje 

síť přirozených a upravených vodních toků 

Systém vodohospodářských soustav v Severočeské hnědouhelné pánvi není 

uzavřený, navzájem se ovlivňují, a proto se soustavou NOD úzce spolupracují další: 

Soustava Kadaň–Klášterec, VD Nechranice, vypouštění oteplené vody z EPRU I. a II., 

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

VD Janov [25]. 

Důležitou součástí soustavy NOD jsou přeložky krušnohorských potoků, které 

odvádějí veškerou vodu mimo dobývací prostor lomu ČSA a současně ochrání tento 

prostor před povodněmi. Na obrázku č.12 jsem znázornila zájmové území a zakreslila 

nejdůležitější vodní díla oblasti. Potoky, které vedly gravitačně přímo do Komořanského 

jezera, jsou vedeny mimo toto území. V praxi je nezbytné pravidelně provádět kontroly 
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a sledovat změny průtočnosti koryta, způsobené především usazenými splaveninami, 

kontroly česlí a odstraňování zachycených naplavenin, sledování průsaků vod z přeložek 

a betonového koryta, které by mohly způsobit průnik vody do lomů a ohrožení stability 

svahů. 

 

 

Obrázek č.13: Mapa zájmového území (GIS s.p. Povodí Ohře, M: 1:100 000, zpracovala Jaroslava Čacká) 

 

3.4 Přeložky 

Technicky nejzajímavější přeložky se nacházejí v Krušných horách na Šramnickém 

a Černickém potoce (obrázek č.13), které řeší odtokové poměry po likvidaci nádrže 

Dřínov. Průzkum provedený v roce 1977 zjistil, že se v oblasti vyskytuje celá řada 

geologických poruch v horském masívu. Navíc v oblasti okolo Jezeří Krušné hory spadají 

do Mostecké pánve velice příkře, a proto byl návrh stavby otevřeného koryta zamítnut [6]. 

Byly vybudovány 2 štoly Jezeří a Albrechtice, které odvádějí vodu Šramnického 

a Černického potoka směrem do Horního Jiřetína. Přeložka je zaústěna do potoka 

Loupnice. 
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Obrázek č.14: Přeložka Šramnického (vlevo) a Černického potoka,soutok nad portálem štoly 

u Albrechtic,2008 (foto Jaroslava Čacká) 

 

Přeložka Vesnického potoka 

Přeložka Vesnického potoka byla postavena v 80. letech v návaznosti na výstavbu 

VD Újezd. Koryto potoka odvádí vody přitékající z Krušných hor, těsnící stěny 

Vesnického potoka a vodu přepadávající z rezervoáru Sčvk, který slouží jako náhradní 

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

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

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

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

Vesnického potoka a musela být realizována částečná přeložka, která byla provedena 

zatrubněním do ocelové roury. 



Jaroslava Čacká: Vodohospodářská opatření Mostecko–komořanské části 
 

2009 
 

25 

Štola Jeze ří  

Šramnický potok je veden od zámku Jezeří do údolí Srnčího potoka štolou Jezeří 

(obrázek č.15). Regulace Šramnického potoka začíná před štolou, kde byly vybudovány 

dvě betonové zdrže s česlemi, odkud teče Šramnický potok cca 100 m v 2 m hlubokém 

betonovém korytě, které stáčí jeho tok směrem na východ. Toto koryto je zaústěno do štoly 

Jezeří. Štola je dlouhá 1 014,5 m, má kruhový průřez o průměru 2,2 m a je orientována 

zhruba rovnoběžně s úpatím hor [6]. Pod štolou se do Šramnického potoka vlévá zleva 

Srnčí potok. Voda obou potoků vtéká do Černického potoka.  

 

Obrázek č.15: Štola Jezeří,2008 (foto Jaroslava Čacká) 

Albrechtická štola  

Albrechtická štola začíná v dolní části Albrechtického údolí a ústí ve svahu nad 

zalesněným úpatím hor mezi Černicemi a bývalými Albrechticemi. Černický potok 

je na jižním konci údolí před štolou zregulován dvěma betonovými zdržemi a od spodnější 

z nich teče v hlubokém betonovém korytě. Do tohoto koryta se těsně před začátkem 

Albrechtické štoly vlévá Šramnický potok. Vody obou potoků společně protékají štolou 

a po jejím opuštění vedou v umělém korytě po úpatí hor severně od Černic až do Horního 

Jiřetína. Zde se Albrechtický potok vlévá do Jiřetínského potoka, který ústí do řeky Bíliny. 

Ražební práce přinesly množství poznatků, jaké není možné získat jinými průzkumnými 

prostředky, zejména bližší poznání strukturních a tektonických poměrů v hloubce masivu 

krušnohorského krystalinika nedaleko horského úpatí [6]. 
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4 RETENČNÍ NÁDRŽE LOMU ČSA 

V lokalitě lomu ČSA, v prostoru vnitřní výsypky, se nacházejí 2 retenční nádrže 

Hedvika a Marcela, kde dochází k řízenému přepouštění (čerpání) vody do Bíliny. 

V současné době je již vypracována studie na rekultivaci těchto 2 nádrží v rámci postupu 

těžby lomu ČSA, kde byl vypracován návrh na převod vody z Vesnického potoka 

vytvořením nové přeložky, která by částečně dotovala nádrž Hedviku a dále přepadala 

do nádrže Marcela a spojovacím korytem následně do řeky Bíliny.  

Nádrž Hedvika 

Nádrž se nachází na vnitřní výsypce ČSA v její jihozápadní části. Jedná se o prostor 

pod ČS Kundratice. Do vodní nádrže jsou sváděny povrchové vody z rekultivované 

výsypky, vody z bočních svahů a z objektů bývalé ČS Vysoká Pec a ČS „A“. Vodu 

je možné v případě potřeby řízeně přepouštět pomocí manipulačního objektu a otevřeného 

příkopu do nádrže Marcela [13]. 

Nádrž Marcela 

Nádrž je umístěna v jihovýchodní části závěrečné etáže vnitřní výsypky ČSA. 

Do nádrže jsou směrovány povrchové vody z rekultivované výsypky a vody, které přitečou 

spojovacím příkopem z nádrže Hedvika [13].  
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5 LEGISLATIVA 

Odvodňování, tj. organizované odvádění vody z prostoru lomu, má za cíl zajištění 

plynulého a bezpečného provozu lomu při vynaložení minimálních nákladů [15]. 

Odvodňování prostoru hnědouhelného lomu je jednou z hlavních činností důlní organizace, 

která chce provádět těžbu užitkového nerostu. Zjišťovat hydrogeologické poměry 

a následně zajistit odvodňování zájmových kolektorů je zakotvena ve Vyhlášce ČBÚ  

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

při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky 

č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb., vyhlášky č. 236/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2001 

Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. 

Hydrogeologické poměry a zajištění odvodnění lomu specifikují § 57 až 60 Vyhlášky 

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

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu : 

§ 57 ověřování hydrogeologických a hydrologických poměrů 

§ 58 ochrana proti průvalům vod a bahnin, zvodnělých hornin a přítokům 

povrchových vod 

§ 59 odvodňování lomu 

§ 60 odvodňování výsypek 

Dalším dokumentem k odvodňování lomu je Plán otvírky a přípravy dobývání, který musí 

být pravidelně aktualizován. 

Předmětem odvodňování na lomech je převážně voda povrchová, pocházející 

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

podzemní vody se řídí zákonitostmi podzemní hydrauliky a vede k odstranění vody z části 

pórového prostoru a propustných trhlin a puklin pevných hornin. Podíl aktivních dutin 

se vyjadřuje efektivní pórovitostí, míra propustnosti koeficientem filtrace. Výzkumem 

a praxí bylo dokázáno, že možnost odvodnění zemin a hornin je dáno podmínkami 

klimatickými, hydraulickými, technickými a ekonomickými [4]. Cílem odvodňování 

je zajištění stability svahů a zajištění nejlepších podmínek pro dobývání, dopravu 

a zakládání. 
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6 ODVODŇOVÁNÍ PŘEDPOLÍ LOMŮ A LOMOVÝCH PROVOZŮ 

PÁNVE 

6.1 Odvod ňovací p říkopy a ČS v předpolí lomu 

Předmětem odvodňování na lomech je převážně voda povrchová, pocházející 

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

je nutno chránit již v předpolí před přítokem dešťové vody, která zejména v době 

přívalových, nebo déle trvajících srážek může proudit na skrývku, kde zhoršuje stabilitu 

řezů a únosnost pracovních plošin. Nejvhodnějším a nejpoužívanějším prostředkem 

odvodňovací techniky jsou sběrné odvodňovací příkopy. Délka příkopů a jejich umístění 

závisí na morfologii terénu v příslušném dobývacím prostoru [4]. 

Současný systém odvodnění předpolí lomu je zaměřen především na ochranu lomu 

před přítoky přívalových vod z Krušných hor. Tento systém odvodnění převádí větší část 

krušnohorských potoků východním směrem, na západ je směrován Vesnický potok, 

který je sveden do PKP a dále spojovacím korytem do řeky Bíliny. Všechny ostatní potoky 

směřují na východ a jsou odváděny Jiřetínským potokem do řeky Bíliny. 

Přítoky povrchových vod do západní části bočních skrývkových řezů u svahů 

Krušných hor jsou podchyceny příkopy „A“ a „C“, které jsou zaústěny do čerpací stanice 

Kundratice a odtud jsou přečerpávány do řeky Bíliny. ČS slouží k zachycování srážkových 

vod před těsnící stěnou, která se nachází podél Belazstrády. 

Dalším odvodňovacím prvkem je příkop „D“, který zachycuje vody pod vrchem 

Jezerka. Je zaústěn do čerpací stanice „C“, odkud jsou vody přečerpávány do přeložky 

Vesnického potoka [8]. 

Přítoky povrchových vod do východní části bočních skrývkových řezů u svahů 

Krušných hor jsou podchyceny příkopem „E“, který je zaústěn do nádrže Černice.  

ČS Černice se nachází v prostoru pilíře Černice a je umístěna na demarkaci bývalého 

2. Albrechtického řezu. ČS zachycuje povrchové vody z předpolí 1. skrývkového řezu 

a vody vyvěrající ze suťových poloh na 1. Albrechtickém řezu a přečerpává je do nádrže 

Černice. Čelní skrývkové svahy, vedoucí kolmo na svahy Krušných hor, jsou odvodňovány 

systémem gravitačních odvodňovacích příkopů a čerpacích stanic Eliška, K–75A, K–75B 
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a Albrechtice. ČS Eliška zajišťuje odvodňování skrývkových řezů ve východní části lomu 

ČSA na rozhraní posledního skrývkového a prvního uhelného řezu. Jedná se o přesuvnou 

ČS, vody z této ČS jsou vypouštěny do odpadního koryta OM [13]. 

ČS Albrechtice se nachází v severní části nad závěrečnými skrývkovými řezy 

pod Arboretem. Slouží k odčerpávání srážkových vod z povodí nad touto ČS, a dále pak 

k přečerpávání vod z ČS K–75B. V současné době je ČS tvořena dvěmi jímkami o celkové 

kapacitě cca 13 000 m3. Výtlak je zaústěn do koryta odvodňovacího příkopu „E“ [13]. 

V prostoru bývalého lomu Obránců míru je situována čerpací stanice K–28, do které 

jsou sváděny povrchové vody z povodí této zbytkové jámy a dále pak vody z čerpacích 

vrtů v této oblasti [8]. 

ČS vrty Vp1 a Vp2 se nachází pod svahem Krušných hor v prostoru křížení bývalé 

silnice č.13 s Vesnickým potokem ve vzdálenosti cca 30 m. Voda z vrtů je čerpána 

do měrné nádoby, odkud samospádem vytéká do Vesnického potoka. Vrty pracují 

v automatickém režimu čerpání [8].  

6.2 Ochranné hráze a st ěny 

V dobývacích prostorech v sousedství velkých povrchových toků, které za vyšších 

vodních stavů vystupují z koryt, se lomy chrání hrázemi, které se budují jednak podél 

vodních toků, tak i v předpolí lomů [4]. ČS Těsnící stěna na Šramnickém potoce 

(obrázek č.16) je určena k odčerpávání povrchových a srážkových vod z úpatí Krušných 

hor. Voda je čerpána z akumulační jímky do přeložky Šramnického potoka. Voda 

je odváděna do příkopu „E“. 

V oblasti ochranného pilíře Jezeří jsou situovány vrty JZ 211, AL 217 (V3), JZ 213 

(V4) a JZ 214 (V5).Vrt JZ 211 se nachází pod svahem Krušných hor jižně od zámku Jezeří 

cca 250 m od bývalé silnice č. 13. Vrty V3, V4 a V5 se nacházejí v Albrechticích 

v prostoru pod svahem Krušných hor jihovýchodně od zámku Jezeří u bývalé silnice č.13. 

Voda z vrtů je čerpána do odvodňovacího příkopu „E“ [13].  
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Obrázek č.16: ČS Těsnící stěna Jezeří,2008 (foto Jaroslava Čacká) 

6.3 Odvodn ění dna lomu 

Odvodnění dna lomu ČSA je zajištěno systémem povrchových příkopů, čtyř 

pomocných čerpacích stanic a jedné hlavní čerpací stanice. Hlavní čerpací stanice 

je situována v otočném bodě. Umístění čtyř pomocných čerpacích stanic odpovídá 

jednotlivým dílčím depresím dle průběhu báze uhelné sloje [8].  

Přesuvná HČS ČSA je umístěna na dně uhelného lomu ČSA. Do čerpací jímky 

o kapacitě cca 30 000m3 je svedena povrchová voda pomocí odvodňovacích rýh z oblasti 

svahů Arboreta a vnitřní výsypky, dále se jedná o přítoky ze svodových vrtů, drénů 

z podzákladí vnitřní výsypky a stařinové zvodně starých důlních děl dolu Maršál Koněv.  

Pomocná ČS 3 je v prostoru nejnižšího místa hloubkového záběru rypadla RK5000 

(rozhraní skrývka–uhlí). Voda je přečerpávána do HČS ČSA. K čerpání stařinových vod 

ze systému chodeb bývalého hlubinného dolu Maršál Koněv sloužila PČS „silo“. Přesuvná 

ČS č.2 je umístěna v jihovýchodní části na dně lomu ČSA. Je tvořena jímkou o kapacitě 

cca 5 000 m3. [13]. 
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6.4 Odvod ňování vnit řní výsypky  

Odvodňování podložky vnitřní výsypky není pro bezprostřední zajištění těžby 

užitkového nerostu nutností, má však zásadní význam pro stabilitu vnitřní výsypky 

a rozhodující význam pro postup lomového dobývání v rámci celého dobývacího prostoru 

[4]. 

Odvodňování prostoru vnitřní výsypky lomu ČSA je zajištěno odvodňovacími 

příkopy a mobilními ČS 48 a ČS 20, které se nachází na výsypce. Jejich úkolem 

je odvedení povrchových vod před zakládáním vyšších výsypkových etáží. ČS Nejedlý 

je umístěna u paty vnitřní výsypky bývalého lomu OM v její východní části. Poblíž 

ČS Nejedlý se nachází nádrž CHZ II. ČS slouží k zachycování a přečerpávání povrchových 

a srážkových vod ze svahů vnitřní výsypky. 

6.5 Vodní díla lomu ČSA 

VD Loupnice 

Hlavním účelem VD Loupnice je zachycení objemu povodňové vlny a snížení 

povodňových průtoků Loupnice a Jiřetínského (Prutového) potoka a částečná ochrana 

území pod nádrží před účinky povodní. Vodní dílo Loupnice je umístěno mezi obcemi 

Horní Jiřetín a Janov na potoce stejného jména, který pod VD Jiřetín ústí zleva do Bíliny.  

VD Rudý sever 

Hlavním účelem vodohospodářského díla je zachycení a snížení povodňových 

průtoků v Bílém potoce a zajištění protipovodňové ochrany, zejména a.s. Unipetrol RPA. 

Druhotným účelem nádrže Rudý sever je sportovní rybářství. Nádrž byla vybudována 

ohrázováním vyuhleného dolu stejného jména. Byly nasypány tři hráze lichoběžníkového 

průřezu o šířce v koruně 3,0 m se sklony svahů 1:2,5 a 1:2 (návodní líc) a 1:1,75 (vzdušní 

líc). V technické dokumentaci jsou hráze označeny A, B a C. Hráz A je v blízkosti 

bývalého dolu Rudý sever a spojuje vnitřní výsypku dolu s upraveným svahem dolu. Hráz 

B chrání část obce Chudeřín před zatopením a hráz C je vybudována na bývalé výsypce 

lomu [13].  
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6.6 Čerpací stanice 

Štola Jezerka 

V přední části Štoly Jezerka je umístěna stabilní ČS. Tato ČS má za úkol přečerpávat 

vody zachycené v důlním díle Štola Jezerka, vytékají samospádem do ČS Jáma Jezerka. 

Voda je vypouštěna Pe potrubím DN 50 v délce 80 m do stabilní ČS Jáma Jezerka, která 

je umístěna v severozápadní části lomu na bočních svazích v těsné blízkosti Štoly Jezerka. 

Tato ČS má za úkol přečerpávat vody zachycené v důlním díle Štola Jezerka a přečerpávat 

je do Vesnického potoka. V zimním období je tato voda čerpána do jímky ČS „C“ [13]  

ČS „C“ 

Tato ČS je umístěna v severozápadní části lomu na bočních svazích v prostoru 

tzv. pilíře Jezerka. Tato ČS má za úkol odčerpávat srážkovou vodu a vodu z vrtů KU 378, 

389 a 390. Důlní vody jsou přečerpávány do přeložky Vesnického potoka. Čerpací vrty 

KU 378, KU 389 a KU 390 Jezerka jsou situovány v prostoru čerpací stanice „C“. Voda 

čerpaná těmito vrty je sváděna do jímky ČS „C“ (obrázek č.17) a odtud je následně 

čerpána do Vesnického potoka. Vrty slouží k snižování hladiny podzemních vod v tomto 

kolektoru [13]. 

 

 

Obrázek č.17: Čerpací stanice „C“, 2006 (foto Bc. Petr Sigmund) 
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ČS Předpolí 

ČS Předpolí se nachází mezi obcí Horní Jiřetín a bývalým lomem OM. Je určena  

k přečerpávání povrchových a srážkových vod, které jsou příkopy svedeny do dvou 

pomocných ČS. PČS1 se nachází západně a PČS4 východně od ČS Předpolí. Z těchto PČS 

je voda čerpána do ČS Předpolí a odtud pak do Bezejmenného potoka [13].  

Jáma Černice 

Objekt (jáma) byl vyhlouben z titulu sledování pohybu bočních svahů Krušných hor 

v těsné blízkosti severovýchodní části obce Černice. Čerpání z jámy se provádí na základě 

studie VÚHU z roku 1995. Dalším důvodem je zamezení zatopení jámy a tím i možnému 

podmáčení objektů ve spodní části obce Černice. Voda je čerpána do usazovací nádoby, 

odkud přepadem odtéká do přeložky Šramnického potoka [13]. 

ČS OM 19 

ČS odčerpává povrchové a dešťové vody z vodní retence, která se nachází v prostoru 

mezi hradlem OM 14 a bývalým hradlem OM19. ČS je provozována cyklicky v návaznosti 

na výšce hladiny ve vodní retenci a eventuelních srážkách a přečerpává vodu do koryta 

řeky Bíliny [13]. 

ČS „Náhrada za biologický rybník“ 

Čerpací stanice se nachází v prostoru cca 40 m severozápadně od objektu stávající 

ČOV OM. ČS slouží k přečerpávání dešťové a vyčištěné odpadní vody a je tvořena 

retenční zdrží o objemu 520 m3. Výtok je zaústěn do slepého ramene řeky Bíliny.  

6.7 ÚDV ČSA–J. Šverma 

Úpravna důlních vod je situována v severovýchodní části otočného bodu lomu Jan 

Šverma na jeho nejvyšší části. Na ÚDV ČSA–J. Šverma jsou upravovány důlní vody 

z lomů ČSA a J. Šverma, které jsou po provedené úpravě vypouštěny do řeky Bíliny  

na říčním kilometru 56,0. V roce 2007 proběhla úprava kalového hospodářství, 

která navazovala na rekonstrukci z roku 2005 (odmanganování) a technologické vybavení 

ÚDV [13]. 
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6.8 Rekultivace 

Těžba probíhá zejména na čtyřech těžebních lokalitách, doly Vršany a ČSA a doly 

Bílina a Libouš. Obtížnost rekultivace výsypek spočívá v nepříznivých vlastnostech hornin 

sypaných na většinu výsypkových těles. Jde především o horniny nadložního souvrství 

a souvrství hnědouhelných slojí (písky, kaolinitické jílovité písky a kaoliniticko–illitické 

jíly). Příměsi v sypaných horninách tvoří organická uhelná hmota, siderit a pyrit.  

Matylda 

Realizovanou hydrickou rekultivací na Mostecku je vodní nádrž Matylda 

(obrázek č.18), která vznikla zatopením bývalého povrchového lomu Vrbenský. 

V 80. letech 20. století byly ukončeny těžební práce na lomu Vrbenský a byly zahájeny 

rekultivační práce na vnitřních a vnějších výsypkách, kde se vybudoval Autodrom Most. 

V roce 1986 byly zahájeny práce na zbytkové jámě úpravou těsnících vrstev dna. Nádrž 

byla napuštěna v roce 1992 přivaděčem z řeky Ohře. Vodní plocha je 39 ha, hloubka 

3,5–4 m a slouží k rekreaci a rybolovu. 

 

 

Obrázek č.18: Jezero Vrbenský (Matylda) 
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Jáma Ležáky 

V současné době probíhá hydraulické rekultivace jámy Ležáky (obrázek č.19) 

po ukončení těžby lomu Most–Ležáky, která byla zahájena v říjnu 2008. Navrhovaná 

plocha jezera Most je 311,1 ha, úroveň hladiny 199 m n. m., objem vody 69 mil. m3.s-1 

s maximální hloubkou 75 m. Jezero Most je napouštěno vodou z PVN pomocí ČS Stranná 

z Ohře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.19: Jezero Most,2008 (foto Vít Slabyhoud) 

Zbytková jáma lomu ČSA 

Pro zatápění zbytkové jámy lomu ČSA existují 2 základní možné varianty: konec 

těžby na úrovni územně ekologických limit (I. etapa), nebo překročení těžby lomu ČSA 

za územně ekologické limity (II. etapa).  

Napoušt ění zbytkové jámy v I. etap ě 

Podle platné dokumentace „Souhrnné řešení rekultivace a zahlazení důlní činnosti 

lomu ČSA–malá varianta, hladina na kótě 180 m n.m.“ z roku 2002, kterou zpracovaly 

Báňské projekty, by vzniklé jezero mělo mít plochu 680 ha a objem vody 268,5 mil. m3. 

Při jeho napouštění pouze vodou z povodí zbytkové jámy by dosáhlo kóty 180 m n. m. 

za 167 let. V případě využití Kundratického a Vesnického potoka by se doba zkrátila 

na 62 let. Při zapojení všech dostupných potoků Kundratický, Vesnický, Černický, 
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Šramnický a Jiřetínský, by této kóty bylo dosaženo za 26 let. Další možností je využití 

vody z Ohře čerpané v Rašovicích (PPV, PKP) do povodí Bíliny [10].  

Napoušt ění zbytkové jámy v II. etap ě 

Jedná se o časový horizont okolo roku 2060. Princip napouštění jezera v této etapě 

by se neměl příliš lišit od způsobu I. etapy. Zdrojem může být opět voda čerpaná z Ohře, 

povodňové průtoky z povodí Bíliny a potoky: Kundratický, Vesnický, Šramnický, 

Albrechtický, Jiřetínský a Loupnice. Dalším zdrojem je důlní stařinová voda.  

Plány na rekultivaci hnědouhelných lomů, které se mají po vyčerpání zásob uhlí 

zatopit, počítají v Ústeckém kraji po roce 2035 s celkem šesti novými velkými jezery 

o rozloze cca 3 859 hektarů. V jezerech má být 1 600 mil. m3 vody [10].  
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7 ZÁVĚR 

Celá soustava SHP byla uvedena do plného provozu v 80. letech minulého století. 

Návrhové odtoky pro ochranu povrchových dolů v době vzniku soustavy byly stanoveny 

na hodnotu Q100. Pokud by návrhové odtoky vycházely z dnešních hodnot, zvýšila 

by se ochrana dolů na hodnotu Q200. Uvedená soustava přivaděčů je velmi složitá 

a obsáhlá. Pokusila jsem se popsat nejdůležitější části této soustavy, která je technicky 

ojedinělou stavbou nejen v České republice, ale i v Evropě. Za období, kdy je v provozu, 

byly průtoky bezpečně převedeny mimo oblast těžby na lomech. Je však nutné konstatovat, 

že se v této oblasti nevyskytly takové povodňové situace, které by prověřily maximální 

kapacitu celé soustavy. 

Hlavním vodním tokem SHP je řeka Bílina. V rámci vodohospodářských opatření 

bylo v roce 1982 přistoupeno k zatrubnění řeky Bíliny na vnitřní výsypce povrchového 

dolu. Podle prognózy VÚHÚ Most se zde očekávaly poklesy pláně o několik metrů. 

Aby byla vyloučena veškerá rizika se stabilitou svahu vnitřní výsypky, bylo místo 

otevřeného koryta navrženo zatrubnění řeky Bíliny pro převedení provozních 

i povodňových průtoků. Problém z hlediska stability výsypky byl řešen donedávna 

každoroční rektifikací potrubí, z důvodu sedání výsypkového materiálu. Stoletá povodeň, 

snížená o retenčním účinek VD Újezd, by průtokem 12,0 m3.s-1 měla být převedena třemi 

potrubími. Tato situace však dosud nebyla prověřena. Při významnější povodni v srpnu 

2002 bylo dosaženo maximálního průtoku v Bílině 55,0 m3.s-1, který odpovídá hodnotě 

Q20. V současné době se z důvodu postupující těžby připravují v rámci rekultivací studie 

na vrácení řeky Bíliny zpět do otevřeného koryta. 

Ochrana samotného lomu předpokládá zachycení povrchových vod již v předpolí 

lomu. K převedení průtoku z vodotečí potoků byly vybudovány štoly a systém přeložek. 

Vzhledem k morfologii území, charakterem zvětralinového pláště a hornin krystalinika, 

kde se oblast těžby nachází, nelze veškerou vodu odklonit pouze pomocí štol. Proto 

byly v předpolí lomu vystavěny otevřené odvodňovací příkopy, které svádějí srážkovou 

vodu a vodu ze svahů mimo oblast těžby. Tím se minimalizuje vniknutí vody do prostoru 

uhelné sloje. I přes veškerá opatření dochází k průsakům a vyvěrání vod na skrývkových 

řezech.
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Voda ze skrývkových řezů a výsypkových etáží je sváděna na nižší horizonty a dno lomu 

a odčerpává se. Tím se však zvyšují ekonomické náklady na provoz lomu.  

V současné době probíhá v lokalitě OM Litvínovské uhelné a.s. odvodnění předpolí 

těžby velkostrojů na lokalitě ČSA. Bude využito tří čerpacích stanic ČS OM, K28 a Bajkal.  

Po ukončení těžby byly zahájeny hydrické rekultivace. V roce 1992 byla dokončena 

rekultivace bývalého povrchového lomu Vrbenský. V současnosti se provádí zatápění 

lomu Ležáky–Most. Rekultivace zbytkové jámy a svahů výsypek směřuje k vytvoření 

území pro rekreaci, rybolov, turistiku. Dokončení rekultivačních prací se předpokládá 

v r 2015. Dokončené i plánované hydrické rekultivace změní v budoucnu zcela ráz krajiny 

a do značné míry ovlivní i klima v této oblasti. 
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