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Anotace: 

Diplomová práce hodnotí hydrologické a hydrogeologické poměry hnědouhelného 

lomu Vršany, proto také shrnuje i jeho historii, perspektivy, geomorfologii, geologii 

a klimatologii. 

Je popsán současný stav odvodňovací soustavy lomu Vršany a navržen způsob 

odvodnění v prostoru plánovaného postupu lomu do Hořanského energetického koridoru 

po roce 2030. 
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Annotation:  

This graduation thesis assesses hydrological and hydrogeological conditions of the 

coal opencast Vršany, so summarizes its history, perspective, geomorphology, geology and 

climatology too. 

It describes current situation of drainage system of the opencast Vršany and proposes 

drainage method in area of planned mining direction to Hořany Energy Corridor after 

2030. 
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Úvod 

Lom Vršany, provozovaný společností Vršanská uhelná a.s., člen skupiny Czech 

Coal, leží ve střední části severočeské hnědouhelné pánve, na jihozápad od města Mostu 

a představuje hlavní zdroj uhlí pro elektrárnu Počerady. 

Lom Vršany pokračuje do roku 2025 severním směrem k hranicím dobývacího 

prostoru Holešice. V letech 2025 až 2052 je plánován postup lomu směrem východním, 

tj. vytěžení uhelných zásob pod tzv. Hořanským energetickým koridorem (tvořeného 

ochranným pilířem  silnice Komořany - Vršany, železniční vlečky, energetických linek 

a produktovodů). 

Lom Vršany není omezován legislativně ekologickými limity, což je pro vlastníky 

společnosti zajímavá perspektiva pokračování hornické činnosti na několik desetiletí. 

Z hlediska celospolečenského zde stojí za zmínku důležitost diverzifikace primárních 

energetických zdrojů a jejich dostupnost bez závislosti na importu. 

Kvůli přetrvávající diskusi v české společnosti o dalším využívání uhlí se jeví jako 

jeden z hlavních úkolů Vršanské uhelné a.s. předejít všem případným výtkám 

a minimalizovat proto dopady těžby na bezpečnost a na životní prostředí. 

Jedním z problémů provázejících provoz uhelného lomu je nežádoucí přítomnost 

vody. Odvodňování prostoru lomu patří k důležitým a legislativou stanoveným činnostem 

organizace, která hodlá provádět těžbu hnědého uhlí. Lomy je nutné chránit jak před 

povrchovými vodami včetně vod srážkových, tak i vod podzemních, představující vody 

z kolektorů a ze zvodněných písčitých horizontů. Vody, nekontrolovatelně vytékající 

z řezů nebo z podloží, jsou příčinou nestability jak řezů, tak výsypkových stupňů. Vody 

tekoucí přes uhelnou sloj mohou, vzhledem k obsahu různých látek, např. těžkých kovů, 

představovat zátěž pro životní prostředí. 

Tato diplomová práce charakterizuje nejen zájmové území hnědouhelného lomu 

Vršany, ale také jeho širší okolí z hlediska historie a perspektiv, geomorfologie, geologie, 

klimatologie, především pak hydrologie a hydrogeologie. Klade si za cíl, na základě 

stávajícího odvodňovacího systému, navrhnout zásady odvodnění po roce 2030, 

při postupu lomu do prostoru Hořanského energetického koridoru.    
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1 Charakteristika zájmového území 

 1.1 Vymezení území 

Lom Vršany patří do slatinicko-bylanské oblasti hnědouhelné pánve, která se nachází 

v jihozápadní části okresu Most a k ní přilehlé části okresů Chomutov a Louny 

v severočeském regionu. Slatinicko-bylanskou oblastí rozumíme jižní část hnědouhelné 

pánve mezi městy Most a Chomutov, kde severní část tvoří ervěnický koridor spojující obě 

města – Most a Chomutov. Ervěnický koridor rozděluje území na oblast komořanskou 

a oblast slatinicko-bylanskou. Jižní část oblasti tvoří výchozy uhelné sloje na spojnici 

silnice Chomutov – Praha. Východně je oblast omezena samotným městem Most 

a navazujícím jezersko-ryzelským hřbetem. Západní část slatinicko-bylanské oblasti končí 

na pomyslné hranici silnice Otvice – Údlice, viz mapová příloha č.1. 

V dané oblasti probíhala hornická činnost jak hlubinným, tak povrchovým 

dobýváním. Hlubinné dobývání se soustředilo v 19. a 20. století na těžbu především 

výchozových partií uhelné sloje. Větší hlubinné doly se nacházely až na rozhraní obou 

oblastí tj. komořanské a slatinicko-bylanské, kde s narůstající výškou nadloží se výrazně 

vylepšovala i kvalita uhelné sloje především v ukazateli výhřevnost uhlí. Mluvíme 

především o dolech Robert a Washington.  

V 50. letech 20. století nastává rozvoj především povrchového dobývání ložiska uhlí. 

Ve slatinicko – bylanské oblasti jsou to menší lomy okolo samotného města Mostu a to 

lomy Hrabák I. až VII., Slatinice, Třískolupy a dále především lom Jan Šverma 

v Holešicích. V 80. letech 20. století začala výstavba nového povrchového lomu – lomu 

Vršany. 

1.2 Historie lomu Jan Šverma 

Vznik lomu je datován do počátku dvacátého století, kdy lomová těžba uhlí nahradila 

několik malých hlubinných dolů, které byly provozovány na daném území. Lom Jan 

Šverma těžil v dobývacím prostoru Holešice. 

Lom, tak jako všechny lomy té době, byl vybaven z dnešního pohledu pouze malými 

lopatovými rýpadly a přeprava se zajišťovala pomocí kolejové dopravy. Na konci 

2. světové války nastal velký rozvoj povrchové těžby uhlí. Došlo k rekonstrukci prakticky 

všech tehdejších lomů tedy i lomu Jan Šverma. Proměnou prošly veškeré těžební 

technologie. Nová rýpadla a zakladače již byly poháněny elektrickou energií. Přeměnou 

prošla i kolejová doprava, která byla také elektrifikována. Z úzkorozchodných kolejí 
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900 mm se přešlo na normální rozchod 1435 mm. Mohly tak být nasazeny daleko 

výkonnější lokomotivy a větší vozy, které dokázaly pokrýt potřebu vyšších výkonů v těžbě 

uhlí pro nově budované tepelné elektrárny. 

Na sever směrem pod Krušné hory se rozvíjel lom ČSA, na jih směrem k obci 

Strupčice lom Šverma. Lom pokračoval, postupně jako jediný ve hnědouhelném revíru, 

v těžbě uhlí a skrývky v součinnosti s kolejovou dopravou. Důvodem byly především 

dopravní vzdálenosti na tehdy provozované vnější výsypky Velebudice a Růžodol 

a vzdálenosti z lomu do úpravny uhlí Komořany. Největší rozmach lomu nastal v druhé 

polovině 80. let 20. století, kdy se těžba uhlí pohybovala okolo 12 mil. tun za rok. 

Postupně tak, jak stárla těžební technologie a ekonomika kolejového provozu nestačila 

v konkurenci ekonomik lomů s pásovou přepravou, začal postupný, regulovaný útlum 

lomu Jan Šverma. Omezený provoz bude pokračovat do roku 2012, kdy bude odstaveno 

z provozu poslední rýpadlo na těžbu uhlí.  

V provozu zůstanou pouze zakládací stroje na vnitřní výsypce Šverma, kam budou 

zakládány produkty po spalování hnědého uhlí z elektráren a tepláren spolu se zeminami 

1. řezu lomu Vršany. Převoz zemin a granulátů je vzhledem k přepravním vzdálenostem 

stále ekonomicky výhodnější při porovnání varianty kolejové dopravy s alternativní 

automobilovou přepravou. 

 

1.3 Historie lomu Vršany 

Lom Vršany vznikl jako těžební lokalita pro zásobování palivem uhelné elektrárny 

Počerady. Z dobývacího prostoru Holešice se vymezil dobývací prostor Vršany. V roce 

1977 byly zahájeny přípravné práce pro otvírku a exploataci jihovýchodní části DP 

Holešice samostatným lomem. Samotná otvírka nového lomu byla navržena a realizována 

v místech výchozu uhelné sloje mezi obcemi M. Březno a Vršany. Technologie lomu 

tvořila rýpadla KU 800 a KU 300. Navrženou a realizovanou dopravu vytěžených 

skrývkových zemin a uhlí je pásová doprava š. 1200 mm pro těžbu uhelných slojí a š. 1800 

mm pro těžbu nadložních skrývkových zemin. Postup lomu Vršany byl severním směrem. 

Situace, kdy oba sousedící lomy tj. lom Jan Šverma postupoval směrem 

k jihovýchodu a lom Vršany postupoval k severu, znamenala, že oba lomy se postupně 

začaly propojovat svými řezy. Linie styku obou lomů byla dána vlastním vymezením 

dobývacího prostoru Vršany. První propojení lokalit Vršany a Šverma nastalo v roce 1995.  

V následujících letech, kdy již byl plánovaně prováděn útlum lomu Jan Šverma, 

pokračovalo propojování obou lomů rýpadly z lomu Vršany. Změnou koncepce, kdy lom 

Jan Šverma se soustředil na těžbu pouze v severní části dobývacího prostoru Holešice 
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vzhledem k dopravním vzdálenostem vytěženého uhlí do úpravny uhlí Komořany, došlo 

k  propojování obou lokalit pouze velkostroji z lokality Vršany. Lom Vršany se tak začal 

rozvíjet nejen severním směrem, ale i směrem západním tak, aby byla vytěžena celá uhelná 

sloj. Po ukončení provozu na lokalitě Šverma bude uhlí z dobývacího prostoru Holešice 

vytěženo těžební technologií lokality Vršany. Při stávajících těžbách uhlí je předpoklad, 

že provoz na lomu Vršany – Šverma bude pokračovat cca do roku 2030 [1].  

1.4 Budoucnost lomu Vršany 

Pro hornickou činnost lomu Vršany – Šverma byla povolena činnost Obvodním 

báňským úřadem v Mostě od roku 2002 do vyuhlení k tzv. koridoru inženýrských sítí 

zvaného Hořanský. Předpokládané ukončení těžby uhlí je okolo roku 2030. 

Novou etapou již jen lomu Vršany je vstup právě do prostoru Hořanského koridoru 

a vytěžení uhelných zásob v části dobývacích prostorech Holešice, Slatinice a Vršany. 

Zájmovou oblastí lomu Vršany tvoří ochranný pilíř silnice Komořany-Vršany, tratí, 

přivaděče a produktovodů, ponechaný mezi východními svahy činného lomu Vršany 

a západními svahy bývalého lomu Slatinice, v současné době překrytými vnitřní výsypkou, 

která vyplňuje prostor zbytkové jámy tohoto lomu. Severní část zájmového území spadá do 

DP Holešice, jižní do DP Vršany a východní část do DP Slatinice [2].   

                                                                              

 
Obrázek č.1 : Charakteristické etapy postupu lomu Vršany do vyuhlení 

Většinová část širšího okolí zájmového prostoru byla ovlivněna těžbou hnědého uhlí. 

Ze západní a severozápadní strany je území omezeno skrývkovými a těžebními řezy lomů 
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Vršany a Jan Šverma. Ochranný pilíř bývalé silnice Komořany-Hořany odděluje na severní 

straně zájmové území od zbytkové jámy bývalého povrchového dolu Vrbenský – úsek 

Saxonie. Poslední uhelné zásoby byly odtěžovány v jižním cípu úseku Saxonie v letech 

1979 až 1981. Zbytková jáma lomu Saxonie slouží od roku 1979 k ukládání kalů 

z Úpravny uhlí Komořany. 

Dále na východ odděluje úzký pilíř, vybíhající k úpatí Ryzelského vrchu, zbytkovou 

jámu lomu Saxonie a zbytkovou jámu bývalého lomu Slatinice. Těžba na lomu Slatinice 

byla ukončena v roce 1986 a do roku 1999 byla zbytková jáma lomu využita jako výsypný 

prostor především pro lom Vršany. 

Z jižní strany omezuje rozsah zájmového území linie DP Vršany v prostoru současné 

úpravny důlních vod Vršany, která respektuje výchoz uhelné sloje. 

Lom Vršany je pro Vršanskou uhelnou a.s. perspektivní především z důvodu, že není 

územně omezen legislativními ekologickými limity. Tato okolnost mimo jiné znamená, 

že lom lze provozovat až cca do roku 2052.  

Těžební území je omezeno na západě současným stavem řezů lomu Vršany, 

na severu hranicí vyuhlení lomu Šverma v otočném bodě a hranicí DP Holešice, 

na východní straně konečnými řezy bývalého lomu Slatinice a na jihu výchozem sloje. 

Území je ve směru  J – S  rozděleno pilířem liniových staveb (Hořanským koridorem) 

na dvě charakteristické části jak z hlediska báňského rozvoje, tak z hlediska  legislativy.  

Pro těžbu lomu Vršany v pilíři Hořanského koridoru musí být zpracován nový Plán 

otvírky, přípravy a dobývání včetně studie vlivu stavby na životní prostředí a to od r. 2012. 

1.4.1 Zásoby uhlí v pilíři Hořanského koridoru 

Výchozí podklad pro stanovení objemu a kvality uhlí v ložisku byl výpočet zásob 

pro dobývací prostory Holešice, Vršany a zbytkových zásob v DP Slatinice. Hranice 

bilančního uhlí byla stanovena do 65% popela. Závěrné svahy v oblasti Hořanského 

koridoru byly upraveny podle vydaného geomechanického posouzení VÚHU Most. 

Vzhledem k možnostem tzv. míchání uhlí na skládkách a s předpokládanou modernizací 

elektrárny Počerady byl proveden přepočet s tím, že byla zvýšena dosud tolerovaná hranice 

popela v uhlí z 65% na 70% [2]. 

Výpočet proběhl ve dvou základních blocích : 

  Postup do hranic koridoru (tj. do hranic schváleného POPD) 

  Postup v koridoru, (tj. do vyprojektovaných hranic) 

Z výsledků vyplynula určitá možnost netěžit veškerou produkci uhlí do 70% popela, 

ale pouze požadované množství ze strany odběratele. Nutno ještě upozornit, že v poslední 
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fázi lomu dochází ke zhoršení kvality uhlí vzhledem k výchozu uhelné sloje na povrch 

a veškeré uhlí do 70% popela by se nemohlo samostatně vytěžit pro splnění průměrné 

hodnoty potřebné výhřevnosti energetického zdroje. 

 
Tabulka č.1 : Těžba uhlí lomu Vršany v letech 2012-2052 

rok  2012 – 2052 množství Qir Ad Wtr Sd teplo 

mil. tun MJ/kg % % % PJ lom Vršany 

celkem 293,5 10,96 38,13 28,10 1,06 3 045 

z toho 

do koridoru 141,0 11,18 37,30 27,80 0,98 1 399 

v koridoru 152,5 10,80 38,82 28,40 1,10 1 646 

1.4.2 Nasazení a životnost technologie 

V oblasti strojního a energetického vybavení pokračujícího lomu Vršany bylo snahou 

zachovat stávající technologii bez velkých investičních nákladů. Životnost technologie 

bude zajišťována formou generálních oprav a rekonstrukcí. 

Nasazení technologie odpovídá stávajícímu POPD lomu Vršany – Šverma, postup 

k energetickému koridoru.  

Skrývku těží rýpadla řady TC 1 s kolejovou a řady TC 2 s pásovou dopravou. 

V uhelném lomu  jsou  nasazena rýpadla řady TC 1 s pásovou dopravou [3]. 

Na pokračujícím lomu Vršany bude nasazena tato hlavní těžební technologie : 

Skrývka    : odlehčovací řez ..………… K 800/ K 54 

                   1.- 2. skrývkový řez ……… KU 800/ K 84 (KU 800/ K 92) 

Uhlí          : 1.uhelný řez ……………… KU 300/ K 85 (KU 300/ K 96) 

                   2.uhelný řez ………………. KU 300/ K 107 (KU 300/ K 97) 

Zakládání : kolejový zakladač ………... ZD 2100/ Z 73 

                   pojízdný vůz zakládací …... PVZ 2500 

                   pásový zakladač …………. ZP 6600/ Z 93 (ZP 6600/ Z 86) 

             lopatové rýpadlo ………… E7/ R 152 

Doprava   : pásová doprava  š. 1800 mm + shazovací vůz 

             pásová doprava  š. 1200 mm + shazovací vůz 

          kolejová doprava š. 1435 mm 
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2 Geologické a hydrogeologické poměry  

Vlastní posuzované území můžeme z hlediska morfologie povrchu rozdělit na dvě 

části. Západní část je tvořena původním, poměrně plochým terénem mírně se svažujícím 

od severu k jihu. Zde jsou také umístěny všechny komunikace a produktovody. Východní 

část je tvořena rekultivovanými svahy převýšené vnitřní výsypky Slatinice, která vyplňuje 

zbytkovou jámu povrchového lomu Slatinice a překrývá jeho skrývkové svahy. Svažitost 

terénu výsypky je v této části generelně od východu na západ. Terén výsypky je však 

zvlněný a vytváří řadu různě velkých depresí. V některých se podle stupně propustnosti 

zemin vytvářejí trvalé či dočasné vodní akumulace nebo mokřady [4].        

2.1 Geologická stavba zájmového území 

V širším prostoru hodnoceného území se uplatňují následující stratigrafické  

jednotky: 

krystalinikum 

křídové sedimenty 

terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

podložní písky 

souvrství hnědouhelných slojí 

svrchní meziložní písky 

nadložní souvrství 

kvartérní sedimenty 

2.1.1 Krystalinikum 

Krystalinikum, tvořené převážně rulami, je nejstarší stratigrafickou jednotkou 

v mostecké pánvi. V  širším okolí zájmového prostoru nebylo po hydrogeologické stránce 

příliš zkoumáno. Koeficient filtrace kf se pohybuje řádově kolem hodnoty 10-7 m.s-1. 

Krystalinikum je pokládáno za relativně nepropustné podloží mladších horninových 

komplexů, svrchní křídy a terciéru. Povrch krystalinika je často do hloubky několika metrů  

kaolinicky navětrán, což zvyšuje jeho izolační funkci. 
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2.1.2 Křídové sedimenty 

Bázi křídových sedimentů tvoří pískovce, někdy slepence nebo křemence. Směrem 

k mladším sedimentům přecházejí do vápnitých slínů a převážně šedých nebo nazelenalých 

slínovců. Pískovcový vývoj má charakter kolektoru s napjatou hladinou. Piezometrické 

hladiny se uvádějí v okolí Strupčic 202,0 až 203,6 m n.m. Koeficient filtrace bazálních 

klastik se pohybuje v řádech 10-5 až 10-7 m.s-1. 

2.1.3 Terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

Bezprostřední podloží miocénního souvrství hnědouhelných slojí tvoří na většině 

území rozložené bazické vyvřeliny – terciérní sedimenty vulkanogenního původu – tufy, 

tufity, tufové aglomeráty. Díky svému převážně jílovitému charakteru představují 

hydrogeologický izolátor, znemožňující komunikaci mezi terciérními zvodněmi 

a bazálními svrchnokřídovými sedimenty. Tento podpánevní, vulkanogenní komplex tvoří 

nepropustný podklad pro slojové souvrství.  

2.1.4 Podložní písky 

Produktivní slojové souvrství je na bázi tvořeno podložními písky. Podložní písky 

jsou nejrozsáhlejším zvodněným kolektorem pánve. Tvoří jednotný hydraulický systém 

s dotační oblastí zejména ve svazích a na úpatí Krušných hor, kde vychází k povrchu. 

Napájený je především z kvartérních sutí, jejichž zvodnění je úzce závislé na srážkových 

úhrnech a tání sněhu. Největších mocností dosahují pod Krušnými horami mezi 

Kundraticemi a Jirkovem (až 100 m). V prostoru severně od Strupčic se jejich maximální 

mocnost pohybuje kolem 40 metrů.  

Jsou většinou středně až hrubě zrnité a dobře propustné. Index průtočnosti dosahuje 

hodnot Y = 4,2 až 6,4, koeficient filtrace kf = 10-4až 10-5 m.s-1. 

Původní napjatá hladina kolektoru podložních písků dosahovala v prostoru lomu 

Vršany - Šverma úrovně 230 až 235 m n.m. Tlak na bázi sloje dosahoval 0,2 až 0,8 MPa 

a ohrožoval lomové provozy průvaly a enormními přítoky vody. Pro zajištění bezpečnosti 

provozu se snižovala hladina vody v podložních píscích organizovaným čerpáním 

pod úroveň dna lomů.  

Kolektor podložních písků vykliňuje v prostoru stávajícího dna lomu Vršany, 

kde dosahuje mocnosti cca 5 metrů.  

Do zájmového území Vršan kolektor podložních písků nezasahuje. 



Bc. David Hirman: Zhodnocení hydrogeologických poměrů a způsob odvodnění lomu Vršany 

2010 9

2.1.5 Souvrství hnědouhelných slojí 

Souvrství hnědouhelných slojí se v širší oblasti zájmového území vyskytuje 

ve dvojím vývoji. Hranici tvoří linie štěpení sloje, probíhající zhruba ve směru Ryzelský 

vrch – Vysoká Pec u Jirkova. Na sever od této linie se vyskytuje sloj víceméně jednotná, 

na jih od této linie se sloj začíná štěpit (jezerně-deltový vývoj) nejprve na dvě, postupně 

na tři a více uhelných poloh, které ztrácejí na mocnosti i kvalitě. Uhelná sedimentace 

v tomto prostoru byla přerušována kolísajícím přínosem klastického materiálu – jednotlivé 

sloje jsou odděleny meziložními vrstvami. Tyto meziložní vrstvy jsou tvořeny 

proměnlivým komplexem jílovitých, jílovito-písčitých a písčitých sedimentů rozsáhlé 

oblasti „žatecké delty“ mohutného třetihorního toku, která od jihu zasahuje do širší oblasti 

zájmového prostoru. 

Přírodní propustnost uhelné sloje odpovídá koeficientu filtrace kf = n.10-6 až n.10-7 

m.s-1, lokálně při okrajích pánve n.10-5 m.s-1. 

První (svrchní) sloj je oddělena od ostatních slojí mocnými vrstvami sedimentů 

svrchního meziloží. 

Sloje jsou téměř v celém posuzovaném prostoru panenské, nenarušené hlubinnou 

těžbou, pouze ze severní strany do zájmového prostoru zasahuje staré dobývání bývalého 

hlubinného dolu Washington v DP Holešice. 

Hlubinná t ěžba uhlí 

Postup lomu Vršany zasáhne území bývalého dolu Washington v jeho jižní části – 

v Hořanském revíru.  

Uhelná sloj je v celém prostoru dolu Washington ukloněna mírně k severozápadu 

a kopíruje k západu klesající povrch vulkanického tělesa Ryzelského vrchu. V jižní části 

dolového pole dolu Washington vychází uhelná sloj na povrch v prostoru severozápadně 

od bývalé obce Hořany.  

V důlních mapách je zaznamenáno malé množství kót, z nichž je možno vyčíst pouze 

základní charakteristiku výškového uspořádání dobývání a rozfárání dolu. Dobývání klesá 

z úrovně cca 230 m na jihu (v prostoru severně od bývalé obce Hořany u výchozu) 

na úroveň cca 177 m v okolí jámy Washington. 

Sloje mají omezenou puklinovou propustnost ovlivněnou kvalitou a hloubkou jejich 

uložení. Nepředpokládá se výrazné zvodnění sloje, které by vyžadovalo řízené 

odvodňování. 
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2.1.6 Svrchní meziložní písky 

V deltě mohutného fosilního toku, v prostředí s neustálou změnou řečiště, tvořením 

mělkých nebo zahloubených koryt, slepých ramen a meandrů spolu s velkým přínosem 

klastického materiálu, vznikl složitý komplex poloh různě vytříděných písků a písčitých 

jílů. V důsledku vyplňování koryt a prohlubní materiálem přinášeným říčním tokem se zde 

tyto písky a písčité jíly vyskytují ve velmi proměnlivých mocnostech, přičemž změny 

těchto mocností jsou často velmi náhlé. Kóty báze písčitých vrstev se pohybují v rozmezí 

od 230 do 200 m n.m. 

Z velmi pestrých faciálních poměrů vyplývá i široký rozptyl hydraulických 

parametrů:  

koeficient  filtrace        kf  - n.10-4 až 10-7 m.s-1 

koeficient průtočnosti  T   - n.10-3 až 10-6 m.s-1 

index průtočnosti         Y   -  3,5 až 5,9 

Svrchní meziložní písky jsou převážně jemnozrnné (velikost zrna 0,1 až 0,3 mm) 

a bez předchozího odvodnění mají kuřavkový charakter. Původní piezometrická hladina 

dosahovala úrovně 250 až 260 m n.m. Podle posledních údajů z nových  pozorovacích 

hydrogeologických vrtů, realizovaných v roce 2009, se úroveň hladiny podzemní vody 

v kolektoru meziložních písků v současnosti nachází v rozmezí kót 230 až 240 m n.m.   

K odvodňování kolektoru a snižování hladiny dochází samovolně, gravitačně, 

výtokem vody na skrývkové řezy lomu Vršany, kde je zachycována systémem 

odvodňovacích příkopů. Příkopy jsou zaústěny do sedimentační jímky a odtud čerpány 

do Retenční nádrže a dále do zbytkového koryta Slatinického potoka. 

Do zájmového území Vršan zasahuje kolektor meziložních písků svým okrajem 

od západu. Zhruba uprostřed zájmového území tvoří akumulaci o maximální mocnosti 

cca 15 m. Báze akumulace klesá na kótu cca 210 m n.m. Do této akumulace jsou situovány 

dva nové monitorovací vrty HY 388, viz přílohy č.5, č.6 a HY 389. 

2.1.7 Nadložní souvrství 

Nadložní souvrství je tvořeno komplexem většinou jílovitých sedimentů. V prostoru 

žatecké delty jsou zdokumentovány polohy jílů, písčitých jílů, prachovců a písků, občas 

s náznaky uhelné sedimentace. 

Vesměs převládá jílovitá sedimentace nad písčitou, takže jako celek mají tyto 

sedimenty charakter hydrogeologického izolátoru.  
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2.1.8 Kvartérní sedimenty 

Kvartérní sedimenty jsou tvořeny převážně sprašemi, sprašovými hlínami, místy 

štěrky nebo písčito-jílovitými sedimenty s proměnlivou štěrkovou příměsí. 

Propustnost spraší a sprašových hlín je minimální a mají spíše izolační vlastnosti. 

U štěrků se koeficient filtrace pohybuje v mezích 10-4 až 10-7 m.s-1 a v terénních depresích 

nebo aluviích potoků se stávají kolektory povrchových nebo mělkých podzemních vod. 

Souvislé těleso kvartérních štěrků a štěrkopísků se vyskytuje v severní části 

zájmového území. Maximální mocnosti této akumulace dosahují v zájmovém území cca 

5 až 6 m a báze těchto propustných sedimentů se nachází v rozmezí kót 269 až 271 m n.m. 

Podle nového vrtného průzkumu z roku 2009 je akumulace zvodnělá. 

Druhá akumulace kvartérních štěrků se nachází v aluviu bývalého Slatinického 

potoka. 

2.1.9 Tektonika 

Hnědouhelné ložisko v zájmovém území lomu Vršany není tektonicky porušené, 

kromě synsedimentárních a postsedimentárních poruch v řádech decimetrových 

a metrových posuvů. 

Zvláštností zájmového prostoru je existence bezeslojné struktury ve střední části 

posuzovaného území. Slojové lávky jsou v tomto prostoru nahrazeny jílovitopísčitou 

sedimentací s výskytem uhelných jílů a zuhelnatělé rostlinné drtě. Vznik této struktury lze 

vysvětlit existencí přítoku (vedlejšího ramena delty), který v této části území v době 

sedimentace druhé a třetí sloje procházel uhlotvorným močálem, zařezával se do něj 

a rozrušoval sedimentaci organické hmoty. Pro tuto geologickou strukturu s anomálním 

vývojem uhelné sedimentace je v předmětném území zaveden termín „syngenetický 

výmol“. 

Výmol v uhelné sloji je vyplněn především jílovci, místy se zvýšeným obsahem 

uhelné hmoty, místy s podílem klastických sedimentů. Z hydrogeologického hlediska jde 

o zeminy většinou málo propustné. Výjimkou mohou být zvodněné písčité polohy 

uzavřené v okolních jílovcích. 
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2.2 Hydrologické poměry  

Hydrologicky spadá širší prostor zájmového území do povodí řeky Bíliny. Severní 

část území je odvodňována Hutním potokem, který ústí v Komořanech do řeky Bíliny 

z pravé strany. Střední a jižní část území je odvodňována zbytkovým tokem Slatinického 

potoka, který ústí u Čepiroh z pravé strany do Lučního potoka a ten je dále levostranným 

přítokem říčky Srpiny. Horní úsek toku Slatinického potoka byl již zcela odtěžen postupem 

lomu Vršany, viz mapová příloha č.2. 

Hydrologické poměry širšího okolí zájmového prostoru do značné míry ovlivňují 

vodohospodářská opatření, která byla a jsou realizována v souvislosti s rozvojem 

povrchové těžby a zakládáním výsypek. Postup lomů Slatinice a Vršany si vyžádal 

překládání toků Lučního a Slatinického potoka. K jistým změnám docházelo i na toku 

Hutního potoka. Jeho zbytkové koryto probíhá v současné době pod jižním svahem 

Hořanské výsypky. 

Srážkové vody spadlé na území lomů a vnitřních výsypek jsou systémem 

odvodňovacích příkopů sváděny gravitačně k retenčním jímkám na dně lomů a odtud 

čerpány do úpraven důlních vod. Po úpravě jsou vypouštěny do vodotečí. 

Severní část zájmového území je odvodňována odvodňovacím příkopem, který ústí 

do Hutního potoka. Střední část zájmového území je odvodňována příkopy svedenými 

do Retenční nádrže. Tato nádrž je situována v nejníže položené části území. Odtud je voda 

přečerpávána do zbytkového koryta Slatinického potoka. Jižní část zájmového území 

je odvodňována příkopy zaústěnými přímo do koryta Slatinického potoka. 

2.2.1 Klimatické poměry, srážky 

Zpracované údaje o klimatických poměrech území jsou staženy z meteostanice 

Kopisty u Mostu.  

Zájmové území i jeho širší okolí leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Množství 

srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči převládajícím směrům 

větrů. Roční úhrn srážek za posledních 20 let (údaje z meteostanice Kopisty u Mostu) činí 

475,9 mm. 

Průměrné roční teploty (sledováno rovněž na meteostanici Kopisty u Mostu) činí 

podle padesátiletého průměru 8,5°C. Za posledních 20 let činí tento průměr 9,2°C. 
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2.2.2 Kolektor kvartérních písků a štěrk ů 

V zájmovém území se v nadloží svrchní uhelné sloje nachází kolektor kvartérních 

písků a štěrků. Stratigraficky jsou tyto sedimenty součástí kvartérního pokryvu. V celém 

zájmovém prostoru jsou překryty vrstvou ornice o mocnosti řádově desítek centimetrů 

a vrstvou písčité hlíny o mocnosti desítek centimetrů až metrů.  

Údaje o zvodnění nejsou v převážné většině průzkumných vrtů známé. Na základě 

měření v nově realizovaných hydrogeologických vrtech HY 390/NP1, HY 391/NP2, 

HY 392/NP3 a HY 393/NP4, situovaných do kolektoru kvartérních písků, je možno 

konstatovat, že hladina podzemní vody se nachází mělce pod úrovní terénu (2,5 až 6,0 

metrů). Zaznamenané kolísání hladiny vody v těchto vrtech naznačuje přímou závislost 

zvodnění na srážkových úhrnech. Z mapových příloh je patrné, že těleso kvartérních písků 

a štěrků je ze západní a jihozápadní části omezeno výchozy a v severozápadní části také 

postupem lomu Vršany. Východní až severovýchodní část tohoto tělesa pak byla odtěžena 

bývalým lomem Slatinice.  

Mocnost kolektoru kvartérních písků a štěrků se pohybuje v rozmezí 0,1 m až 6,00 m 

a ojediněle až 8,00 m (vrt HY 133). V jihozápadní části území dochází k nárůstu mocnosti 

na 6,10 m (vrt VRS 49). V centrální části území dosahuje kolektor průměrné mocnosti 

1,00 m. 

2.2.3 Hydrogeologické poměry dolu Washington  

V nových vrtech, provedených v oblasti Hořanského pole dolu Washington, nebyla 

zastižena žádná voda, což může znamenat: 

- do důlních děl se žádná voda nedostane nebo, 

- voda plynule odtéká po bázi rubání a systémem chodeb k jámě Washington. 

Možnými infiltračními oblastmi pro důlní vody dolu Washington jsou západní svah 

Ryzelského vrchu a plaviště Saxonie [5]. 

Část území je překryta výsypkou o mocnosti více než 20 metrů, která byla nasypána 

na terén na původní kvartérní zeminy. Materiál výsypky je různorodý a značná část 

je tvořena písčitými zeminami a výsypka je tedy propustná. 

Z hlediska proudění důlních vod lze předpokládat, že je vodami přednostně využíván 

systém otevřených důlních děl na bázi uhelné sloje. Existence otevřených a vzájemně 

propojených důlních děl v různých výškových horizontech uhelné sloje vytváří podmínky 

pro vznik depresních rozdílů a tím vznik nekontrolovatelného proudění vzdušnin v těchto 
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dílech. Tím jsou dány příznivé podmínky pro zapaření uhlí a vznik depresních požárů 

uhelné sloje.  

Dosavadní báňské, geologické a hydrogeologické poznatky o území bývalého 

hlubinného dolu Washington můžeme shrnout do následujících bodů: 

- uhelná sloj má primárně jednoduchou stavbu, která je porušena hlubinným dobýváním, 

- z kvalitativního hlediska je sloj tvořena dvěma lávkami kvalitního uhlí o obsahu popela 

   do 20 %, které jsou odděleny polohou jílovitého uhlí s uhelnými slojkami a proplástky 

   jílů s průměrným obsahem popela kolem 40 %; přechod do podloží je většinou pozvolný 

   a spodní část sloje dosahuje mocnosti až 9 m,  

- v územích dobývaných ze spodního horizontu bude proměnlivá výrubnost, obdobná 

   plochám dobývaným v podsednutí (podjezdy), 

- lze očekávat otevřená (nezavalená) důlní díla a tím i možnost vznícení sloje při jejím 

   odkrytí, 

- infiltrační oblast srážkových vod do uhelné sloje je relativně malá a je soustředěna na 

   oblast výchozu uhelné sloje u Hořan, 

- v jižní části dolového pole je uhelná sloj suchá, stav vody v severní části není znám, 

- odtok vody je z prostoru výchozu u Hořan na všechny strany mimo SV, přičemž 

   maximální množství vody bude odtékat do stařin dolu Washington. 

2.2.4 Plaviště Saxonie 

Zbytková jáma lomu Saxonie (původně lom Vrbenský – revír Saxonie), využívaná 

v současné době jako plaviště uhelných kalů, leží jižně od obce Třebušice, z velké části  

na katastrálním území Most – Třebušice (severní část) a částečně pak na území  

Most – Hořany (jižní část). Z hlediska členění pánve na dobývací prostory těžil lom 

Vrbenský – revír Saxonie uhelnou sloj v dobývacím prostoru Souš I a Holešice. 

Jihovýchodní a východní okraj zbytkové jámy tvoří vnitřní výsypka, navazující 

se skrývkovými řezy na strmý svah Ryzelského vrchu. Za západním okrajem zbytkové 

jámy se rozkládá Hořanská výsypka, na jihu pak tzv. hořanský koridor produktovodů 

a Hutní potok. 

Nepropustné horniny vulkanodetritického souvrství a křídy bezpečně oddělují 

souvrství hnědouhelných slojí od nespojitého a v posuzovaném území neověřeného 

zvodnění hlubokého podloží krystalinika a bazálních křídových sedimentů. Situace 

se podstatně změnila po hlubinném přerubání dolem Saxonie. Mnohonásobně vzrostla 

propustnost sloje a zvětšila se možnost jejího napájení jednak od výchozů prostřednictvím 

kvartérního pokryvu, hlavně však přes propadliny, vzniklé závalem komorových důlních 
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děl. Infiltrovaná voda odtékala stařinami ve směru sklonu sloje k čerpacím stanicím 

hlubinných dolů Nejedlý, Centrum. Povrchovým odtěžením sloje lomem Vrbenský – revír 

Saxonie byl z větší části zlikvidován i zvodněný kolektor.  

Při západním okraji byl uhelnými řezy odkryt pilíř původní silnice Komořany – 

Hořany, přerubaný spojovacími chodbami bývalých hlubinných dolů Saxonie 

a Washington, které odváděly, případně odvádějí vody z úrovně dna lomu po sklonu sloje 

k západu a k severu.  

Na východním svahu nad plavištěm byla sloj vyuhlena až k výchozu a vnitřní 

výsypka byla nasypána na odkryté podloží a tufitické jíly do kóty cca 280 m n.m. Průsaky 

do prostoru plaviště při bázi výsypky jsou prakticky vyloučeny, výsypkové zeminy jsou 

málo propustné. Z této strany je však nutno počítat s přítoky vody z atmosférických srážek, 

spadlých na plochu zbytkové jámy, včetně vod z přilehlých svahů Ryzelského vrchu. 

  

Směrem k jihu byla sloj, stoupající na elevaci u Hořan, vyuhlena povrchově. 

Vzhledem k tomu, že území je přesypáno výsypkou (vnitřní Saxonie, vnější Hořanská), lze 

z této strany přítoky jakýchkoliv podzemních vod zcela vyloučit. Přítoky do plaviště z této 

strany jsou možné pouze z atmosférických srážek.  

Relativně nejsložitější jsou poměry na západní straně plaviště. Nepodařilo se zcela 

zasypat a utěsnit uhelnou sloj, odkrytou na uhelných řezech západního bočního svahu 

lomu. Další odkrývání sloje nastalo vlivem přeskupování a rozplavování vnitřní výsypky. 

V důsledku toho byl umožněn přístup vzduchu do hlubinně přerubané sloje a došlo 

ke vzniku zápar a ohňů. Prohořívání sloje mělo a má za následek jednak propadání terénu 

(komunikaci na západním břehu odkaliště je nutno vyrovnávat podsypáváním), dále pak 

zhoršování stability bočního svahu výsypky nad odkalištěm (zátrhy) a v neposlední řadě 

lokální propady vyhořelých prostor i pod současnou hladinou vody v plavišti.  

Plavení uhelných kalů do částečně zasypané zbytkové jámy lomu Saxonie bylo 

zahájeno v roce 1979. Následná komunikační zkouška prokázala, že průsaky z plaviště 

existují. Na základě těchto zjištění bylo neprodleně zahájeno čerpání vratné vody. Od roku 

1985 se začaly přítoky do dolů obecně zmenšovat. S postupnou konsolidací vnitřní 

výsypky a zaplňováním zbytkové jámy uhelnými kaly se možnost průsaků postupně 

zmenšovala.  

V současné době jsou již komunikace průsaků z podstatné části utěsněny uhelnými 

kaly, takže plaviště přestalo být zdrojem nežádoucího napájení uhelné sloje vodou. 
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2.2.5 Lom a vnitřní výsypka Slatinice 

Těžební činnost na lokalitě Slatinice byla ukončena v červnu 1986. Prostor 

vyuhleného lomu byl využit jako výsypný prostor pro lom Vršany. 

Dno bývalého lomu bylo tvořeno bazálními zbytky hnědouhelného souvrství (zbytky 

nebilančního uhlí, uhelnými jíly) a tufitickými jílovci. Dno lomu bylo značně ukloněno, 

což přispívalo k projevům nestability. Také se zde objevovaly problémy s přítoky vod. 

Na dně lomu se vytvářely četné vodní akumulace. Největší projev nestability byl 

zaznamenán na vnitřní výsypce Slatinice v květnu 1983. Velký úklon podložky, 

nedokonalé odvodnění a nepříznivá skladba výsypkových zemin způsobily skluz několika 

desítek mil. m3 zemin. 

Slatinická výsypka byla tvarována jako pokračování výsypky Čepirožské. Zbytková 

jáma lomu Slatinice byla postupně zasypávána. Výsypkový materiál tvořily cca z 80% jíly, 

zbytek tvořily přechodné typy písčito-jílovitých zemin a písky. V pozdější etapě výstavby 

výsypky se zde zakládaly převážně jílovce s prachovitou příměsí z lomu Slatinice. 

Nejpestřejší skladbu mají výsypkové zeminy z lomu Vršany. Jedná se o jíly, jílovce 

s velmi proměnlivým podílem písčité a prachovité složky, písky různé zrnitosti a jílovce 

s variabilním obsahem organické substance. Po ukončení provozu byla výsypka v únoru 

1999 následně předána k dočasné rekultivaci. 

2.2.6 Lom Vršany 

Zásoby vody v kolektoru meziložních písků byly v minulosti považovány prakticky 

za statické s omezenou možností dotace. Vývoj situace však nasvědčuje tomu, 

že k doplňování zásob vody v kolektoru pravděpodobně nějakým způsobem, zatím nám 

neznámým, dochází. Dotace pouze z množství srážkových úhrnů by zdaleka nepokrývala 

odhadované množství vytékající vody. Pokud by zásoby vody v meziložních píscích byly 

statické, musela by jak intenzita vývěrů, tak úroveň jejich hladiny v kolektoru, indikovaná 

vývěry na skrývkových řezech, po otevření kolektoru postupně klesat a postupně zcela 

ustávat. Při podrobné rekognoskaci terénu, která je v určitých intervalech prováděna, bylo 

konstatováno, že jak intenzita, tak výšková úroveň vývěrů vody z kolektoru meziložních 

písků na skrývkových řezech lomů J. Šverma i Vršany byla po několik let poměrně stálá. 

Je možno konstatovat, že u vizuálně sledovatelných vývěrů došlo k částečnému snížení 

intenzity. Tento fakt může mít souvislost s dlouhodobým srážkovým deficitem 

i se zmenšujícím se rozsahem písčitých akumulací svrchního meziloží jejich postupným 

odtěžováním skrývkovými řezy. 
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3 Hydrogeologický průzkum 

Složité poměry „žatecké delty“ si již v minulosti, v souvislosti s otvírkou a těžbou 

uhelného ložiska, vynucovaly potřebu realizace množství průzkumných 

hydrogeologických prací. Na hydrogeologickém průzkumu v tomto prostoru se podílela 

řada organizací. Použity byly i různé technologie. Nejkvalitnější a nejpřesnější údaje byly 

v minulosti získávány z vrtů vrtaných na sucho. Výplachové vrtání může mít negativní 

dopady na kvalitu získávaných informací. 

Za uplynulá léta bylo v předpolí lomu Vršany provedeno množství technologických 

vrtů. Údaje z těchto vrtů pomohly rozšířit a zpřesnit především informace geologického 

charakteru. Bohužel tyto technologické vrty většinou postrádají jakékoliv hydrogeologické 

nebo hydrogeologicky využitelné údaje, což většinou vyplývá z technologie vrtání. 

Jen velmi omezeně je v psaných profilech technologických vrtů uváděna zmínka 

o zvodnění, přítoku do vrtu, ztrátě výplachu a podobně.  

Hydrogeologický průzkum z roku 1996 

V roce 1996 byly v předpolí lomu Vršany realizovány 4 hydrogeologické vrty 

(HO 468/1, HO 469/2, HY 219/3 a HY 220/4). Tyto vrty byly situovány sice mimo rozsah 

vlastního zájmového území, získané výsledky jsou však jediné za poslední více než 

dvacetileté období, které lze aplikovat i na rozšíření kolektoru meziložních písků 

do posuzovaného prostoru. Dva vrty byly realizovány v západní části předpolí, dva 

ve východní.  

Vrty HO 468/1 a HO 469/2 nebyly z hlediska možnosti čerpání úspěšné. Vrt 

HO 468/1 byl ponechán jako pozorovací. Vrt HO 469/2 byl zlikvidován.  

Vrty HY 219/3 a HY 220/4 zastihly cca 10 a 12 m mocné polohy zvodněných písků 

s bází 217 a 209 m n.m. Zjištěná hladina byla na kótě cca 237 m n.m. Na těchto vrtech 

byly provedeny hydrodynamické zkoušky v plném rozsahu. Při čerpacím pokusu bylo 

dosaženo vydatnosti cca 3 l.s-1 z každého vrtu. Z provedených výpočtů na těchto dvou 

vrtech bylo zřejmé, že při větším průměru vrtů a instalaci výkonnějšího čerpadla 

by vydatnost mohla dosáhnout 5 až 6 l.s-1. Tímto způsobem by bylo dosaženo i zhruba 

dvojnásobného snížení hladiny oproti situaci, kdy bylo k odvodňování využito pouze 

maloprůměrových odvodňovacích vrtů. 

Koeficient filtrace, zjištěný na základě realizovaných hydrodynamických zkoušek, 

se u těchto dvou vrtů pohybuje v hodnotách n.10-4 až n.10-5 m.s-1 a koeficient průtočnosti 

v hodnotách n.10-3 až  n.10-4. Znamená to poměrně propustné, dobře odvodnitelné 
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prostředí. Tuto skutečnost potvrzují i křivky zrnitosti odebraných vzorků písků. Vykazují 

větší podíl středně až hrubě zrnitého písku.  

Do roku 2009 se v dané oblasti odvrtaly pouze vrty ložiskové se zaměřením 

na geologickou stavbu horninového masívu. Z pozice hydrogeologie jsou pak významné 

především vrty zachycující svrchní meziložní písky – jejich mocnost a rozsah, jako 

potencionální kolektory vody [6]. 

Hydrogeologický průzkum z roku 2009 

Na počátku roku 2009 bylo v rámci geologického a hydrogeologického průzkumu 

pro připravované POPD lomu Vršany do roku 2052 realizováno v zájmovém území 

12 hydrogeologických monitorovacích vrtů. Vrtné práce realizovala firma VGP Osek. Vrty 

o průměru 175 mm byly vrtány na jádro s polymerovým výplachem. Vystrojeny byly 

ocelovou výstrojí o průměru 89 mm. Přes zastižené zvodněné nebo propustné horizonty 

byla výstroj perforována. Čtyři vrty byly situovány do kvartérních písků, dva do kolektoru 

svrchních meziložních písků, dva do stařinového systému dolu Washington, dva 

do uhelného pilíře západně od hranice vyuhlení dolu Slatinice a dva do tělesa vnitřní 

výsypky Slatinice pro ověření zvodnění podložky [7]. 

Dva vrty realizované do uhelné sloje byly z důvodu výronu plynu zlikvidovány. Dva 

ze zbylých deseti vrtů byly situovány do kolektoru svrchních meziložních písků v oblasti 

koridoru, ve východní části jejich rozšíření. Jsou to vrty HY 388/MP1 a HY 389/MP2. 

Na všech realizovaných hydrogeologických vrtech bylo neprodleně zahájeno sledování 

hladiny. 

Pro komplexní zhodnocení současného stavu odvodnění jsou to však zatím 

krátkodobě sledované údaje. V celé oblasti společného předpolí obou lomů není žádný 

další hydrogeologický pozorovací ani čerpací objekt, podle kterého by bylo možno stanovit 

současnou úroveň hladiny podzemní vody v kolektoru meziložních písků v tomto prostoru. 

Proto celkový stav odvodnění můžeme podle těchto údajů pouze odvozovat. 

K odvodňování kolektoru dochází prakticky pouze živelně, výtoky a vycezováním 

vody na skrývkové řezy. Dramatičtější projevy živelného samovolného odvodňování, 

doprovázené vznikem větších kaveren a destrukcí řezů jako v minulosti, za poslední dva 

roky již nenastaly. Dochází pouze k plynulému vytékání vody na řezy, doprovázené 

vznikem menších kaveren, které destrukci řezů ve větší míře nezpůsobují. Voda je 

odváděna odvodňovacím příkopem na patě skrývkového řezu k jímce čerpací stanice K-92, 

odkud je přečerpávána do Retenční nádrže a dále pak do zbytkového koryta Slatinického 

potoka. 



Bc. David Hirman: Zhodnocení hydrogeologických poměrů a způsob odvodnění lomu Vršany 

2010 19

3.1 Východní deprese 

Východní deprese je méně problematický prostor rozšíření meziložních písků. 

Těžbou byla již také značně zredukována rozloha deprese. Po zhodnocení upravených 

aktualizovaných map izolinií báze kolektoru meziložních písků pro rok 2009 můžeme 

konstatovat, že písky v této části kolektoru jsou v současnosti odvodňovány gravitačně 

a voda z nich celkem plynule vytéká na skrývkové řezy lomu. Intenzita výtoků 

v posledních letech viditelně klesá. Nejníže položená báze odkrytá skrývkovým řezem 

je v úrovni cca 205 m n.m. v okolí vrtu HY 247, který je situován v nejvýchodnější části 

východní deprese. Postupem skrývky bylo otevřeno jakési písčité koryto, táhnoucí 

se při okraji východní deprese k severozápadu. Báze písčitých poloh zde bude s postupem 

skrývky směrem do předpolí klesat až na úroveň cca 200 m n.m. Jsou zde soustředěny 

mocnosti písků blížící se 20 m. K výtokům vody zde dochází v malé, ale přibližně stálé 

intenzitě (cca 1 l.s-1). V tomto prostoru byl zaznamenán výtok vody o průměrné intenzitě 

cca 1 l.s-1 již před několika lety. V současné době je zaznamenáván ve střední části řezu 

zhruba v úrovni 205 m n.m., kde se vyskytuje báze písčitých vrstev odkrytých řezem [8]. 

Ve východní depresi dosahují meziložní písky na větší části plochy průměrné 

mocnosti do 10 m. Pouze v pruhu táhnoucím se na sever od vrtu HY 247 při severním 

okraji akumulace a do míst propojení se západní depresí, dosahují mocností větších,  

cca 20 m. V prostoru mezi vrty HY 248 a HY 189, v nejhlubších partiích východní 

deprese, přesahuje mocnost písčitých vrstev 20 m. Maximální mocnost písků překračující 

30 m byla dovrtána pouze právě na vrtu HY 248. V jeho okolí byla novými vrty potvrzena 

předpokládaná existence rozsáhlejší čočky písčitého materiálu o mocnosti pohybující 

se kolem 30 m, táhnoucí se severozápadním směrem k vrtu HO 679. 

3.2 Akumulace meziložních písků v prostoru koridoru 

Postupem skrývkových řezů a odtěžením meziložních písků na východním okraji 

porubní fronty došlo k oddělení východní deprese od písčitých akumulací v oblasti 

koridoru a tedy i od předpokládané dotační oblasti, která byla situována z východní strany 

zhruba v prostoru lokalizovaném vrtem HY 225. Výtoky vody nevýrazné intenzity se zde 

podle předpokladu objevily na úrovni cca 210 až 220 m n.m. Napájecí oblastí bude 

pravděpodobně kontakt písčitých poloh kolektoru meziložních písků se zvodněnými 

partiemi Slatinické výsypky, případně dotace ze zvodněného kolektoru kvartérních štěrků 

a písků. 
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3.3 Západní deprese 

Západní deprese je v porovnání s východní, která již prakticky zaniká, mnohem 

rozsáhlejší, hlubší a členitější. Zatímco ve východní depresi jsou úložné poměry písečných 

akumulací celkem plynulé (s výjimkou syngenetického výmolu), v západní depresi jsou 

velmi složité a nevyrovnané. Velké výkyvy, týkající se jak mocnosti, tak výšky uložení, 

jsou zde časté a mnohdy nečekaně překvapivé. K velmi zásadním a markantním změnám 

dochází i na 50 metrové vzdálenosti.  

Meziložní písky vytváří v západní depresi velmi rozsáhlé akumulace dosahující 

mocnosti 15 až 20 m. Středem deprese se k severu táhne pruh písčitých sedimentů 

o součtové mocnosti 30 až 50 m. Báze kolektoru se přibližuje hlavě hlavní sloje 

a vyskytuje se na kótách 200 až 205 m n.m. V omezených oblastech, například kolem vrtů 

HO 37 a HO 104 v severní části deprese a kolem vrtu HO 741 v jihozápadní části, klesá 

až ke kótám 190 m n.m. 

V současné době se v západní depresi nachází písčité sedimety na bázi cca 200 

až 205 m n.m. Voda z kolektoru prosakuje na mnoha místech do odvodňovacího příkopu.  

Tento jev je doprovázen tvorbou menších kaveren, které nemají na stabilitu řezu podstatný 

vliv. Přítoky vod jsou provozně zvládnutelné. Voda je odváděna odvodňovacím příkopem 

rovněž k jímce čerpací stanice K-92. 

3.4 Stanovení přibližného množství vody vytékající z kolektoru  

       meziložních písků na skrývkové řezy 

K vývěrům vody na skrývkových řezech lomu Vršany dochází v úrovních od 210 

do cca 230 m n.m. Ojedinělá zamokřená místa byla již pozorována i na vyšších řezech, 

zhruba v úrovni 238 m n.m. K projevům kolektoru dochází na skrývkových řezech pouze 

v malém úseku zhruba na kótě 210 m n.m. Při dalším postupu lomu však budou postupně 

odtěžovány, zvláště v severní polovině skrývkových řezů lomu J. Šverma, mocnější 

a hlubší polohy písků a pravděpodobně dojde i zde k zintenzivnění výtoků vody 

a kavernování. 

V roce 2004 byly sledovány jednotlivé markantní vývěry z kolektoru meziložních 

písků a bylo stanovováno přibližné množství vytékající vody. Z důvodu nepoužitelnosti 

jiných technických metod (rozptýlené vývěry, nedostupnost v terénu, kavernování, 

zasakování do nižších poloh) byl zvolen jediný možný způsob – metoda odborného 

odhadu. Na druhém skrývkovém řezu bylo identifikováno sedm výrazných vývěrů vody a 

byl zde prováděn odhad množství, intenzity a odebírány vzorky vody pro chemický rozbor. 
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Množství vody vytékající v jednotlivých výtokových místech bylo odhadováno 

v rozmezí 0,5 až 2,0 l.s-1 a celkové pozorovatelné množství vytékající na skrývkovém řezu 

na cca 6 až 10 l.s-1. Výtoková místa sledovaná v roce 2004 již byla postupem skrývkových 

řezů odtěžena. Souhrnná intenzita výtoků vody na skrývkové řezy, která byla po několik 

let přibližně stálá, v současnosti však klesá odhadem cca na polovinu původně 

odhadovaného množství. 

Součástí intenzivního sledování vývěrů vod z kolektoru meziložních písků bylo také 

odebírání vzorků vody pro chemický rozbor.  

Při rekognoskaci terénu v roce 2009 bylo zjištěno, že v minulosti identifikovaná 

výtoková místa i s postupným odtěžováním meziložních písků skrývkovými řezy existují 

víceméně ve stejných úsecích skrývkových řezů. Intenzita vývěrů je však již očividně 

daleko nižší. V současnosti jsou zdokumentovány pouze drobné vývěry a malé kaverny 

s výtoky zachycenými provozními odvodňovacími příkopy. Odvodňování meziložních 

písků nepředstavuje v současné chvíli žádný viditelný problém. Vytékající voda 

je zachycena odvodňovacím příkopem realizovaným na patě skrývkového řezu a svedena 

k čerpací stanici K-92. Odtud je výtlačným potrubím čerpána do Retenční jímky a dále 

přečerpávána do zbytkového koryta Slatinického potoka. 

3.5 Vrty situované do kvartérních písků 

Do prostoru s předpokládaným výskytem kvartérních písků byly pro upřesnění 

tohoto předpokladu a ověření případného zvodnění situovány vrty: HY 390/NP1, 

HY 391/NP2,    HY 392/NP3 a HY 393/NP4, viz příloha č.7. Vrty byly hluboké 11 m.  

Vrty HY 390/NP1 a HY 391/NP2 zastihly polohy štěrkopísku v mocnosti 6,5 a 0,8 

metrů, vrt HY 393/NP4 hlínu písčitou o mocnosti 2,7 metru. V geologickém profilu vrtu   

HY 392/NP3 byla geologem klasifikována navážka jílu s uhlím. Hladina podzemní vody 

byla naražena pouze u vrtu HY 393/NP4 v hloubce cca 2,5 metru (264,58 m n.m.). 

3.6 Vrty situované do kolektoru svrchních meziložních písků 

Do kolektoru svrchních meziložních písků byly situovány vrty HY 388/MP1 

a HY 389/MP2, viz příloha č.8, které jsou hluboké cca 51 metrů. 

Vrt HY 389/MP1 zastihl pod bází hlavní uhelné sloje 6,70 metru mocnou vrstvu 

písčitých jílovců navazující na bázi na 1,50 metru mocnou vrstvu písků. Vrt HY 389/MP2 

prošel pod uhelnou slojí 24 metrů mocnou meziložní vrstvou, ve které se střídaly písky 

a písčité jílovce. Hladina vody nebyla při vrtání naražena. 
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3.7 Vrty situované do neporušené sloje a stařinového systému dolu  

       Washington 

Pro ověření možného zvodnění uhelného pilíře byly realizovány dva vrty: 

HY 394/V1 a HY 395/V2, viz příloha č.9. Vrt HY 394/V1 byl dovrtán do hloubky 70 m, 

cca na patu uhelné sloje. Vrt  HY 395/V2 prošel 32 m mocností výsypkových zemin a byl 

ukončen v uhelné sloji. Při vrtání obou vrtů nebylo zastiženo významnější zvodnění. 

Dva vrty (HY 386/S1 a HY 387/S2) byly situovány do uhelné sloje v prostoru 

bývalého hlubinného dolu Washington. Tyto vrty měly za cíl ověřit případné zvodnění 

stařin dolu. Oba tyto vrty zastihly nezavalené hlubinné objekty – chodby (lanovka). 

Ve vrtu HY 386/S1 bylo nezavalené důlní dílo zastiženo v hloubce 71,5 až 76,5 metrů 

(203,96 až 198,96 m n.m.). Ve vrtu HY 387/S2 bylo nezavalené důlní dílo zastiženo 

v hloubce 64,0 až 70,0 metrů (201,33 až 195,33 m n.m.). V obou případech nebylo 

zaznamenáno zvodnění. Po navrtání chodeb začal unikat plyn (podle rozboru odebraného 

vzorku plynu, který zajistili pracovníci HBZS, se jednalo o CO2). Počva chodeb byla 

suchá. 

Vrty byly vzhledem k výronu plynu zajištěny odpovídajícím způsobem 

a zlikvidovány. 

3.8 Vrty situované do tělesa výsypky 

Do tělesa výsypky s cílem ověřit zvodnění na její bázi byly situovány vrty 

SL 297/V3     a BY 113/V4, viz příloha č.9. Vrty byly hluboké 94,0 a 85,5 metrů. Prošly 

tělesem výsypky a byly ukončeny v podložních jílovcích. Na bázi byly vystrojeny 

perforovanými pažnicemi. Významnější zvodnění nebylo při vrtání zastiženo. Při dalším 

měření, cca měsíc po realizaci vrtů byla zjištěna hladina podzemní vody u vrtu SL 297/V3 

v hloubce 29,5 metrů a u vrtu BY 113/V4  v hloubce 37,15 metrů. 

Hladina podzemní vody byla v průběhu vrtání zaznamenána pouze u vrtu 

HY 393/NP4. Cca po měsíci od předání vrtů (16. 3. 2009) byly všechny vrty znovu 

proměřeny a na všech, kromě vrtu HY 392/NP3, byla zjištěna hladina podzemní vody. 

Měření bylo opakováno ještě třikrát po 14 dnech. Při posledním měření (28. 4. 2009) 

byla zaznamenána hladina i u vrtu  HY 392/NP3.  
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3.9 Dílčí závěry monitoringu  

Tabulka č. 2 : Přehled měření hladiny spodní vody na pozorovacích vrtech 

 

Poměrně vysoká hladina podzemní vody, která byla měřením téměř ve všech vrtech 

zjištěna cca po měsíci od data realizace vrtů, signalizuje nespornou přítomnost vody 

ve všech ověřovaných kolektorech a prostředích. Není ovšem zřejmé, jak intenzivní toto 

zvodnění je. Je to problém, který vytváří určitou nejistotu ve vztahu k charakteru zemin, 

které mají být v budoucnu odtěžovány a k vzniku případných následných stabilitních 

problémů souvisejících s prokázaným zvodněním zemin. 

Dalším krokem v průzkumu této skutečnosti bude nutnost vhodným způsobem 

vyčerpat vodu z vrtných stvolů a následně sledovat rychlost přítoku vody k vrtu. Jen podle 

tohoto zjištění bude možné posoudit úroveň zvodnění prostředí a sílu přítoku. 

 

 

 

 

odměr

ný bod 16.3. 2009 31.3. 2009 14.4. 2009 28.4. 2009 
 

vrt 

m n.m. m m n.m. m m n.m. m m n.m. m m n.m. 

HY390/NP1 278,01 6,05 271,96 6,01 272,00 8,97 269,04 8,96 269,05 

HY391/NP2 275,42 3,70 271,72 3,66 271,76 3,66 271,76 3,66 271,76 

HY392/NP3 274,95       10,42 264,53 

HY393/NP4 268,03 2,62 265,41 2,41 265,62 2,39 265,64 2,37 265,66 

HY388/MP1 269,40 28,60 240,80 28,60 240,80 28,56 240,84 28,55 240,85 

HY389/MP2 263,47 32,88 230,59 32,86 230,61 32,70 230,77 32,68 230,79 

HY394/V1 276,18 9,85 266,33 9,91 266,27 9,68 266,50 9,55 266,63 

HY395/V2 263,03 29,50 233,53 29,34 233,69 29,19 233,84 29,10 233,93 

SL297/V3 264,34 29,50 234,84 28,32 236,02 27,94 236,40 27,69 236,65 

BY113/V4 268,57 37,15 231,42 36,86 231,71 36,71 231,86 36,63 231,94 
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4 Návrh způsobu odvodnění lomu Vršany po roce 2030 

4.1 Vnější ochrana lomu Vršany před povodněmi 

Vnější ochrana lomu Vršany před povrchovými vodami je zajištěna ze severu 

a západu (oblast výsypky Šverma) vodohospodářskými objekty, které byly vybudovány 

Povodím Ohře,s.p. v rámci stavby s názvem „Náhradní opatření za nádrž Dřínov“ (NOD). 

Jedním z důvodů této stavby bylo mimo jiné odklonění řeky Bíliny a Hutního potoka mimo 

oblast dobývání. Vybudované objekty jsou dimenzovány na zachycení průtoku stoleté 

vody tj. na Q100.  Jedná se zejména o stavbu vodní dílo Újezd s objemem cca 6,6 mil. m3 

retenčního prostoru spolu s přeložkami řeky Bíliny a Hutního potoka. V tomto prostoru se 

rovněž nachází bývalá nádrž Kyjice. Do této bývalé nádrže jsou odváděny veškeré 

povrchové a srážkové vody z celého povodí pod nádrží Újezd, dále pak odpadní vody z  

obce Vrskmaň a je do ní zaústěn i bezpečnostní přeliv vodního díla Újezd. Čerpání výše 

uvedených vod z této bezodtokové oblasti je zajišťováno čerpací stanicí A I., která pracuje 

v automatickém režimu. 

V případě, že by došlo k funkci bezpečnostního přelivu vodního díla Újezd, bude 

celý tento bezodtokový prostor o objemu cca 620 880 m3 postupně zatopen. 

Z jižní a východní strany je lom Vršany (oblast výsypky Vršany a lomu Vršany) 

odvodňován vodními toky, které protékají povrchovým areálem Hrabák - Luční potok 

a Slatinický potok. Luční potok odvádí vody přitékající z oblasti obcí Velebudice 

a Čepirohy. Podzemní vody a povrchové vody z prostoru skládek uhlí a odpadní vody 

z čistírny odpadních vod ČOV Hrabák jsou odváděny do Slatinického potoka. Nebezpečí 

povodňového stavu zde přímo nehrozí. Slatinický potok dále odvádí vody z usazovacího 

rybníku úpravny důlních vod lomu Vršany a vody z přepadu sedimentační nádrže do říčky 

Srpiny, která je již mimo území lomu. Za hranicí lomu Vršany se do Slatinického potoka 

vlévá i Luční potok, viz mapová příloha č.2. 

Vnější ochrana lomu Vršany bude zachována i po roce 2030 a pro oblast dobývání 

uhelného ložiska je dostatečná. 

4.2 Odvodnění uhelných řezů, dna lomu a skrývkových řezů  

Skrývkové a uhelné řezy jsou odvodňovány provozními odvodňovacími příkopy, 

které jsou budovány a tvarovány operativně dle postupů velkostrojů, a jsou směrovány 

na podloží. Vzhledem k tomu, že lom Vršany tvoří dvě samostatné těžební oblasti – 

Vršany a Šverma je odvodnění lomu řešeno také ze dvou míst. 
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4.2.1 Odvodnění oblasti lomu Šverma 

Z tzv. švermovského křídla jsou vody sváděny k retenční jímce pomocné čerpací 

stanice PČS JŠ umístěné v nejnižším místě lomu tzv. otočného bodu Šverma. Zachycená 

voda z PČS JŠ je přečerpávána do jímek hlavní čerpací stanice HČS JŠ, kam jsou 

směrovány přímo i vody z opuštěných řezů otočného bodu Šverma. Pomocná čerpací 

stanice má jímku o celkové kapacitě cca 38 000 m3, je vybavena čerpadlem KRT K 200-

330/354 UG1 298 umístěným na pontonu o výkonu Q = 200 l.s-1. Voda z této PČS 

je přečerpávána pomocí výtlačného řadu DN 300 a DN 400 do HČS JŠ. Hlavní čerpací 

stanice je osazena 7 ks čerpadel 200 CVE, každé o výkonu Q = 92 l.s-1 a 2 ks čerpadla 150 

CVE Q = 58 l.s-1. Kapacita čerpacích jímek je cca 20 000 m3. Voda je z HČS JŠ 

přečerpávána na ÚDV ČSA-JŠ výtlačnými řady 1 x DN 500 a 1 x DN 400. Upravená voda 

z ÚDV ČSA-JŠ je vypouštěna gravitačním potrubím o průměru 600 mm do řeky Bíliny. 

Stávající systém bude v provozu cca do roku 2030, kdy oblast otočného bodu 

Šverma bude zasypána zeminami z otvírky lomu Vršany v postupu do DP Slatinice. 

Po přerušení odvodnění švermovského křídla budou případné vody sváděny již jen na dno 

lomu Vršany.  

4.2.2 Odvodnění oblasti lomu Vršany 

Skrývkové a uhelné řezy z tzv. vršanského křídla jsou odvodňovány provozními 

odvodňovacími příkopy, které jsou budovány a tvarovány operativně dle postupů 

velkostrojů, a jsou směrovány k ČS K-92 nebo na podloží k retenčním jímkám HČS 

Vršany. HČS Vršany je umístěna ve východní části porubní fronty na dně lomu a má dvě 

navzájem propojené retenční jímky každou o kapacitě cca 23 000 m3, z nichž slouží jedna 

jako usazovací a druhá jako čerpací. Do těchto jímek je rovněž směrováno odvodnění 

vnitřní výsypky. HČS Vršany je vybavena 2 ks horizontálních čerpadel typu 150 CVE - 

350 - 23/3, každé o výkonu Q = 67 l.s-1 a 2 ks vertikálních čerpadel typu 250-CVEV-400-

30/3-LU-00-FE, každé o výkonu Q = 80 l.s-1. Voda z hlavní čerpací stanice je čerpána 

ocelovým potrubím o DN 250 buď přímo na ÚDV Vršany, nebo do pomocné čerpací 

stanice, která je umístěna západně od výsuvové hlavy a odtud je dále přečerpávána 

na ÚDV. 

Pomocná čerpací stanice (PČS Vršany) má čerpací jímku o kapacitě cca 3 000 m3, 

do které je zaústěna veškerá povrchová voda z montážního místa a v případě potřeby 

přečerpává vodu z HČS na ÚDV Vršany. PČS Vršany je vybavena 2 ks čerpadel typu 150 

CVE - 350 - 23/3, každé o Q = 60 l.s-1 a výtlačným potrubím DN 300 rovněž do ÚDV 
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Vršany. Upravená voda z ÚDV je vypouštěna gravitačním způsobem do usazovacího 

rybníka a odtud pak do Slatinického potoka. 

ČS K-92 odvodňuje jen skrývkové řezy ve východní části lomu a má čerpací jímku 

o kapacitě cca 5 000 m3. Je vybavena čerpadlem KRT K 150 – 500/ 1354 - UG – 456 

o výkonu Q = 100 l.s-1 a výtlačným potrubím PE 280 x 16,6 mm. Voda, nekontaminovaná 

uhelnou slojí, je čerpána do sedimentační nádrže a odtud gravitačně směrována do ČS 

Retenční nádrž. 

Po roce 2030 bude lomem Vršany narušena oblast Slatinické výsypky a přerušen, 

do té doby stále funkční, odvodňovací systém v předpolí lomu.  

Na vršanském křídle, tj. se vstupem lomu Vršany do výsypky Slatinice, bude jako 

náhrada stávajícího systému, vybudován po celé délce východní hranice lomu odvodňovací 

příkop za hranou 1. řezu, který bude zaústěn do stabilizační nádrže na Slatinickém potoce.  

Odvodňovací příkop bude dimenzován na zachycení průtoku stoleté vody a proveden 

stavebním způsobem tak, aby byly ochráněny energetické sítě a produktovody přeloženého 

Hořanského koridoru, který má celostátní energetický význam. Ekonomické hodnocení 

je naznačeno v bodě 4.4. 

Z dosud známých výsledků hydrogeologického průzkumu (kapitola 3 diplomové 

práce) lze předpokládat, že v dalším postupu lomu do oblasti stávajícího Hořanského 

koridoru nedojde k nárůstu čerpaných vod oproti stávajícímu stavu. Lze předpokládat 

výrony vod v oblasti kolektoru meziložních písků a to především v místech tzv. 

syngenetického výmolu. Z výsledku monitoringu se nepředpokládá ani zvodnění staré 

výsypky Slatinice ani příliš silné vývěry vod z kvartérních zemin. Oproti stávajícímu stavu 

je možné předpokládat zvodnění uhelné sloje v oblasti zasažené hlubinnou činností dolu 

Washington. 

Skrývkové a uhelné řezy budou odvodňovány provozními odvodňovacími příkopy, 

dle postupů velkostrojů, a budou směrovány k ČS K-92 (skrývkové řezy) nebo na podloží 

k retenční jímce HČS Vršany, případně k přesuvným čerpacím stanicím v prostoru styku 

lomu s výsypkou Šverma. HČS Vršany bude umístěna ve střední části porubní fronty na 

dně lomu se dvěma navzájem propojenými retenčními jímkami, každá o kapacitě 

cca 20 000 m3, z nichž jedna bude sloužit jako usazovací a druhá jako čerpací. Do těchto 

jímek bude směrováno i odvodnění vnitřní výsypky.  

Po roce 2030, kdy dojde k přesypání objektu HČS Šverma, bude nutné posílit čerpání 

z HČS Vršany. HČS Vršany bude vybavena 4 ks horizontálních čerpadel typu 150 CVE - 

350 - 23/3, každé o výkonu Q = 67 l.s-1 a 4 ks vertikálních čerpadel typu 250-CVEV-400-

30/3-LU-00-FE, každé o výkonu Q = 80 l.s-1. Voda z hlavní čerpací stanice bude čerpána 
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ocelovým potrubím 3 x PE 280 buď přímo na ÚDV Vršany, nebo do PČS Vršany a odtud 

je dále přečerpávána na ÚDV. PČS Vršany bude vybavena 2 ks čerpadel typu 150 CVE - 

350 - 23/3, každé o Q = 60 l.s-1 a výtlačným potrubím DN 300 rovněž do ÚDV Vršany. 

Upravená voda z ÚDV bude vypouštěna gravitačním způsobem do usazovacího rybníka 

a odtud pak do Slatinického potoka. ČS K-92 bude mít čerpací jímku o kapacitě cca 5 000 

m3, vybavenou čerpadlem KRT K 150 – 500/ 1354 - UG – 456 o výkonu Q = 100 l.s-1 

a výtlačným potrubím PE 280 x 16,6 mm. Voda bude, podle postupu skrývkových řezů, 

čerpána do postupně překládané sedimentační nádrže a odtud gravitačně směrována do ČS 

Retenční nádrž. Po roce 2030, kdy bude báňskými postupy zasažena ČS Retenční nádrž, 

budou vody od ČS K-92 čerpány přes sedimentační nádrž přímo do Slatinického potoka.  

Pro etapu rozvoje lomu Vršany při vstupu lomu do DP Slatinice bude nutno provést 

rekonstrukci ÚDV Vršany a její zkapacitnění na průtok cca 240 l.s-1 jako náhradu za již, 

v té době, nevyužívaný objekt ÚDV ČSA-JŠ, viz mapová příloha č.3. 

Po roce 2043 bude nutné zajistit výstavbu nové ÚDV Vršany z důvodu zasažení 

původního objektu báňskými postupy. Zároveň dojde i k částečnému zasažení Slatinického 

potoka, které by nemělo ale nijak ovlivnit vypouštění vod do této vodoteče ani napojení 

příkopu (gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno) vedeného po temeni vnitřní 

výsypky lomu Vršany. Ekonomické hodnocení je v bodě 4.4. 

4.3 Odvodnění vnitřní výsypky lomu Vršany a vnějších výsypek Slatinice 

       a  Malé Březno 

Odvodnění jednotlivých etáží vnitřní výsypky Vršany je odvodňovacími příkopy 

směrováno do HČS Vršany. 

Odvodnění vnější výsypky Slatinice je zajištěno přes čerpací stanici ČS Retenční 

nádrž umístěnou v prostoru západních svahů výsypky Slatinice. Do akumulační jímky ČS 

Retenční nádrž o objemu cca 600 m3 je pomocí odvodňovacího systému stažena veškerá 

povrchová voda z této výsypky. Tato voda je pak dále přečerpávána do Slatinického 

potoka, v případě její zhoršené kvality do ÚDV Vršany.  

ČS Retenční nádrž je vybavena 1 ks čerpadla KRT K 151-401/504 UG1 o výkonu  

Q = 100 l.s-1 a výtlačným řádem DN 300 a délce cca 2 000 m zaústěného do ÚDV Vršany. 

Zhruba v délce 1 000 m je umístěn ventil, po jehož otevření je možno vypouštět vodu 

přímo do Slatinického potoka. 

Zrekultivovaná vnější výsypka Malé Březno je odvodňována pomocí drénů 

svedených do jímek bývalých ČS Strupčice a ČS Malé Březno. Jímka ČS Malé Březno 
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je umístěna v prostoru mezi patou výsypky Malé Březno lomu Vršany a obcí Malé Březno. 

Do jímky bývalé ČS Malé Březno je z dříve vybudovaného drenážního systému výsypky 

stažena veškerá voda. Tato voda pak dále gravitačně odtéká do potoku Srpina. Do této 

jímky je systémem odvodňovacích příkopů rovněž stažena veškerá povrchová voda 

z východní části výsypky. Jímka bývalé ČS Strupčice je umístněna v bezodtokovém  

prostoru mezi výsypkou Malé Březno a obcí Strupčice. Do této jímky o kapacitě cca 

4000 m3 je pomocí odvodňovacích příkopů stažena veškerá povrchová voda ze západní 

části výsypky Březno, dále pak vody z drénů z  pod výsypky, odpadní voda z  ČOV obce 

Strupčice a voda, která v minulosti zajišťovala hygienický průtok obcí Strupčice. Tato 

voda je pak následně gravitačně vypouštěna přes gravitační příkop (gravitační odvodnění 

předpolí výsypky Malé Březno) vedený po temeni vnitřní výsypky lomu Vršany 

do Slatinického potoka v prostoru výpusti ÚDV Vršany.  

4.4 Ekonomické zhodnocení odvodnění lomu Vršany 

Mezi nejdůležitější otázky všech činností, odvodnění nevyjímaje, patří jejich 

ekonomická náročnost. V tomto ohledu je zde nejvýznamnější výstavba odvodňovacího 

příkopu za hranou 1. řezu po celé délce východní hranice lomu a především zajištění 

výstavby nové ÚDV, což bylo obojí popsáno v kapitole 4.2.2. Na základě známých 

cenových relací v podobných akcích je možné provést odhad nákladů. 

 4.4.1 Finanční rozvaha na vybudování odvodňovacího příkopu podél  

           hrany 1.řezu lomu Vršany 
 

Technické parametry příkopu 

Délka příkopu  ……………..  3 850 m 

Tvar příkopu  …………… lichoběžník … horní základna ………………. 11,0 m 

                                                                     spodní základna  …………….   2,0 m 

                                                                     hloubka příkopu  …………….   2,2 m 

                                                                     sklon svahu - 2/3 příkopu  ….  1 : 2 

                                                                     sklon svahu - 1/3 příkopu  ….  1 : 5 

Stavební řešení příkopu  

      Příkop musí zabránit přítokům povrchových vod do lomu a musí být utěsněn tak, 

aby nedocházelo k průsakům do tělesa výsypky.  
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Odvodňovací příkop bude vytvořen v následujícím pořadí dílčích úkonů: 

• betonové obložení (panely) dna a boků příkopu 

• cca 0,5 m zhutněné, jílovité zeminy 

• cca 0,1 m štěrkopískového posypu 

• geotextilie 

• hydroizolační fólie 

• příkopová tvárnice + cca 0,3 m ve 2/3 příkopu drcené kamenivo 

na boky 

• v 1/3 příkopu cca 0,1 m ornice + zatravnění 

 

 

Finanční rozvaha na vybudování příkopu Vršany  

(cenové ohodnocení bylo převzato z dokumentace - Rekonstrukce těsnění „E“ příkopu – 

2.stavba lomu ČSA, BPO s.r.o., r. 2008) 

Zemní práce  –   

                           Objem těžené zeminy: V =  P . D [ m3 ]                                                 (1) 

P – plocha průmětu příkopu [ m2 ] 

D – délka příkopu                 [ m  ] 

 

                                         Z1 + Z2                       11 + 2 

                              P =     ----------  . h   =      ----------  . 2,2  =  14,3 m2                 (2) 

                                              2                            2 

                                          D =  3 850 m 

                                          V =  P . D = 14,3 . 3 850 =  cca 55 000 m3 

 

Výkopy   –   celkové množství  55 000 m3             Přeprava hmot    –   množství  55 000 m3  

jednotková cena  –  23,- Kč/m3                              jednotková cena  –  54,- Kč/m3 do 500 m 

 

Celkem výkopy – 1 265 000,- Kč                       Celkem přeprava hmot – 2 970 000,- Kč     
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Jednotková cena materiálu a práce 1 m příkopu: 

                                                     dovoz těsnících jílů    …………    189,- Kč/m 

                                     hutnění + ornice + zatravnění    …………     245,- Kč/m 

                                                                   geotextilie    …………     818,- Kč/m  

                                                         drcené kamenivo    ………… 1 279,- Kč/m    

                                           panely + příkopové žlaby    …………     134,- Kč/m 

     osazování příkopových žlabů, panelů + spárování   …………     148,- Kč/m 

                                                      hydroizolační fólie   …………     167,- Kč/m 

                                                                           osivo   …………          2,- Kč/m 

                           celkem 1 m odvodňovacího příkopu   …………… 2 982,- Kč/m 

 

Práce a materiál na zhotovení příkopu   …………   3 850 . 2 982 = 11 480 700,- Kč 

Tabulka č.3 : Celkové náklady na vybudování příkopu  lomu Vršany 

 

4.4.2 Odhad nákladů na realizaci nové úpravny důlních vod pro postup 

          lomu Vršany 

 Podkladem pro tento odhad bylo známé ocenění rekonstrukce původní ÚDV 

na lomu Vršany. Z jednotlivých bodů se určila poměrná část, asi 65%. Výsledky jsou 

shrnuty do následující tabulky. 

 

 

 

  

Činnost Náklady  [ Kč ] 

Výkopové práce 1 265 000 

Přeprava hmot 2 970 000 

Práce a materiál                           11 480 700 

CELKEM                           15 715 700 
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Tabulka č.4 : Náklady na stavební objekty úpravny důlních vod lomu Vršany 

  

Tabulka č.5 : Náklady na provozní soubory úpravny důlních vod lomu Vršany 

 

Stavební objekty Náklady  [ Kč ] 

výstavba provozní budovy 1 500 000 

nová aerační nádrž 980 000 

výstavba kalových polí 7 000 000 

nové usazovací nádrže 11 500 000 

nové propojovací trasy 8 500 000 

zpevněné plochy a komunikace 950 000 

stavební elektroinstalace 1 200 000 

venkovní osvětlení 540 000 

oplocení 340 000 

CELKEM 32 510 000 

Provozní soubory Náklady  [ Kč ] 

vápenné hospodářství 9 000 000 

aerační systém 1 200 000 

flokulační stanice,flokulační komora 2 100 000 

vystrojení usazovacích nádrží 8 700 000 

vystrojení sedimentační nádrže 8 700 000 

trafostanice 2 160 000 

technologická elektroinstalace 2 340 000 

měření a regulace 4 380 000 

řídicí systém 2 400 000 

kompletační činnost 3 170 000 

CELKEM 44 150 000 
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Tabulka č.6 : Celkové náklady úpravny důlních vod lomu Vršany 

 

 4.4.3 Závěry ekonomického zhodnocení 

Z hlediska celkových nákladů a především výnosů z těžby uhlí v prostoru 

Hořanského energetického koridoru, kde se pohybujeme v řádech miliard, je zřejmé, 

že náklady na odvodnění tvoří poměrně málo významnou část, tím spíše, že jde 

o jednorázové akce. 

Prostor pro úspory přesto existuje. Na základě zobecněných zkušeností s investičními 

akcemi především tlakem na dodavatele, v případě ÚDV též vhodnou volbou konkrétního 

technického řešení. Ukazuje se např., že klasická výstavba bývá dražší, než dodávka 

kompaktních balených jednotek.          

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

celkové náklady [ Kč ] 
Stavební objekty + Provozní soubory 

76 660 000 
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5 Variantní způsob rekultivace zbytkové jámy lomu Vršany 

Odtěžením skrývkových hmot a uhlí dojde při těžbě ložiska hnědého uhlí na lomu 

Vršany ke změnám v topografii území. S postupující těžbou je a bude území nepotřebné 

pro bezpečné vydobytí ložiska postupně předáváno do rekultivace. 

5.1 Sanace a rekultivace území dotčené těžbou 

Sanační a rekultivační práce jsou řešeny v souladu se zákonem č. 44/88 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.,  

o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti  

a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů.  

Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného ložiska s ukončením 

těžby v Hořanském koridu zůstává v oblasti rekultivací v souladu s předchozími záměry  

a fázemi těžby, na které logicky a funkčně navazuje. Z pohledu krajinotvorby vytváří 

ucelený celek s jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním jednotlivých druhů 

rekultivací se zásadou účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému.  

Řešení navazuje na průběh již realizovaných rekultivací včetně rozpracovaných 

ploch od roku 2010 a zahrnuje řešení s vazbou na racionální využití uhelného ložiska 

včetně vytvoření konečných svahů zbytkové jámy, respektuje území pro nové uložení 

přeložek sítí Hořanského koridoru na Slatinické výsypce.  

Celková plocha řešeného území, včetně rozpracovaných rekultivací z předchozích 

etap, má rozlohu cca 2 478 ha. Tato plocha je řešena v rámci POPD pro období 2012 – 

2032, 2033 – 2052 a do zahlazení s horizontem ukončení rekultivačních prací cca po roce 

2061.  

Plán sanačních a rekultivačních prací zájmového území rekultivace zahrnuje dvě 

propojené těžební lokality lom Šverma a lom Vršany. Do řešené lokality je zahrnuta 

společná zbytková jáma, vnitřní výsypka Šverma, vnitřní výsypka Vršany a výsypka 

Slatinice. Ostatní území jsou již celá v rekultivačním procesu nebo rekultivace byla již 

ukončena. Jsou to vnitřní výsypka Vrbenský, výsypka Velebudice a výsypka Malé Březno. 

V rámci koncepčních prací bylo variantně řešeno zahlazení zbytkové jámy. Byly 

vypracovány studie, které řešily následující dvě varianty zahlazení tzv.: 

sanace a rekultivace lomu Vršany  - „Mokrá varianta“ 

sanace a rekultivace lomu Vršany  - „Varianta s mokřadem“ 
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5.2 Plán sanace a rekultivace území - mokrá varianta 

V rámci sanačních prací, které navazují na báňské řešení, bude v případě „Mokré 

varianty“ vybudována přitěžovací lavice na dně lomu při patě Slatinické výsypky, bude 

provedeno převrstvení obnaženého dna lomu, upraven konečný sklon svahů včetně 

budoucí břehové linie a provedeny terénní úpravy u plaviště Saxonie včetně zajištění 

stability pro budoucí umístění přeložek inženýrských sítí Hořanského koridoru 

organizovaným svedením mělkých podzemních vod. Obnažená uhelná sloj v konečných 

řezech bude utěsněna přitěžovací lavicí, která utěsní sloj také v prostoru bývalého dolu 

Washington. Pro pokrytí obnaženého dna lomu budou využity zeminy ze spodních etáží 

vnitřní výsypky. 

Těžba uhelné sloje lomů Šverma a Vršany významně pozměnila hydrogeologické 

a hydrologické poměry nejen v území vlastní těžby, ale zasáhla i kolektory širšího okolí. 

Uhelná sloj i meziložní písky byly před otvírkou lomů převážně artésky zvodněné 

a musely být v předstihu technicky odvodněny. Taktéž musela být snižována hladina 

významného kolektoru podložních písků, aby nedošlo k provalení spodní vody. To vše 

znamenalo přerušení návazností všech vodonosných horizontů. 

Zbytková jáma lomu Vršany bude v převážné míře zasypána vnitřní výsypkou. 

Odkryté dno zůstává pouze v jihovýchodní části na ploše cca 1,1 km2 a v úzkém pruhu 

při východním svahu zbytkové jámy – 0,4 km2. Výška výsypky dosáhne v nejvyšších 

partiích až 100 m mocnosti. Výsypka překrývá v celém rozsahu západní a jižní svahy 

a na severu navazuje na starší již zkonsolidovanou vnitřní výsypku lomu Šverma, 

viz mapová příloha č.4. 

Plocha povodí zbytkové jámy je cca 22,6 km2. Vodohospodářské řešení předpokládá 

co největší odvedení vod mimo povodí vlastní zbytkové jámy, aby byla ustálená hladina 

ve vytvořeném jezeře dosažena co nejdříve. Předpokládaný specifický odtok z území bude 

cca 1,6 – 1,9 l.s-1.km-2. K ustálení hladiny dojde podle výše uvedených předpokladů 

na kótě 205 – 206 m n.m. 

Pro názornost uvádím tabulku doby plnění jezera ve dvou variantách.  

1.varianta – nechává stav bez jakéhokoliv převedení vod do zbytkové jámy. 

2.varianta – předpokládá využití vod z průmyslového přivaděče vody Nechranice (řeka 

                    Ohře) 

                     v celkovém objemu 11,2 miliónů m3.rok-1 při trvalém přítoku 500 l.s-1. 
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Tabulka č.7 : Variantní způsob napouštění jezera Vršany 

kóta 

(m n.m.) 

plocha 

(km2) 

objem 

(mil. m3) 

doba plnění jezera 

(roky) 

 1. varianta 2. varianta 

175 0,377 1,597 1,37 0,13 

180 0,542 3,613 3,23 0,29 

185 0,726 7,003 6,67 0,57 

190 1,205 11,546 12,86 0,95 

195 1,964 18,930 34,82 1,59 

200 2,325 29,727 88,79 2,53 

205 2,584 41,177 244,39 3,63 

206 2,635 44,819  3,87 

 

Jako nejvýhodnější se jeví třetí varianta, kdy náklady na nákup vody jsou menší jak 

100 mil. Kč a odpadá dočasná údržba ploch před jejich zatopením. 

V souladu s celkovou koncepcí je v zájmovém území navrženo celkem 371,6 ha 

zemědělských ploch, které mohou být využívány jako orná půda. Výsypkové zeminy 

budou převrstveny sprašovými hlínami o mocnosti 0,5 m a převrstveny ornicí o mocnosti 

0,3 m. Dalších 517,8 ha zemědělských ploch budou mít charakter travních porostů, když 

výsypky budou převrstveny 0,8 m mocností sprašových zemin. Lesnická rekultivace 

je navržena na ploše 811,2 ha. Lesní porosty smíšeného lesa jsou navrženy především 

na svahových partiích a plošinách pro prostorové oddělení zemědělské rekultivace. Vodní 

rekultivace, tedy vodní plocha ve zbytkové jámě bude mít předpokládanou výměru 

263,5 ha. Samovolně vzniklé vodní plochy se předpokládají na ploše 25,8 ha. Ostatní 

rekultivace včetně cest, mokřadů, deponií, ostatní zeleně a ploch ponechaných sukcesi 

tvoří 291,7 ha. Provozní objekty, které budou řešeny v rámci Plánu likvidace, mají 

celkovou výměru 158,0 ha. 

5.3 Plán sanace a rekultivace území – varianta s mokřadem 

Sanační práce, navazující na báňské řešení spočívají v případě „Varianty 

s mokřadem“ v úpravě sklonu a utěsnění řezů odkryté uhelné sloje, utěsnění dna lomu, 

v provedení terénních úprav u plaviště Saxonie včetně zajištění stability pro budoucí 

umístění přeložek inženýrských sítí Hořanského koridoru. Utěsnění dna je nutné 

pro zamezení vyluhování síranů a železa a tím zhoršování kvality vody v mokřadu. 



Bc. David Hirman: Zhodnocení hydrogeologických poměrů a způsob odvodnění lomu Vršany 

2010 36

Plocha pro překrytí sloje na dně lomu je 140,6 ha. Samotné těsnění sloje musí být 

v mocnosti min. 0,4 m - 0,8 m což představuje celkem 704 tis. m3 těsnících zemin na dno 

a svahy zbytkové jámy. 

Plocha povodí zbytkové jámy je 23,6 km2. Proto bude nutné v této variantě 

vybudovat čerpací stanici na dně lomu, která by udržovala stabilně hladinu v mokřadu. 

Vodohospodářské řešení tak předpokládá co největší odvedení vod mimo povodí vlastní 

zbytkovou jámu a tím co největší snížení množství čerpaných vod. Přesto se předpokládá 

roční čerpané množství ze dna lomu ve výši 1,26 miliónu m3.  K tomu je navržena čerpací 

stanice o výkonu 120 l.s-1 a výtlačné výšce 85 m. Délka výtlačného potrubí bude 1,24 km. 

Odvodnění v povodí zbytkové jámy se předpokládá vybudováním průlehů, 

bezodtokových sedimentačních nádrží a depresí propojené odvodňovacími příkopy. 

Využije se přirozených depresí při zakládání výsypných etáží. Celkem se předpokládá 

až 26,0 km odvodňovacích příkopů a 6 - 7 různě velikých nádrží. Na dně lomu vzniknou 

dvě plochy pro mělkou vodní rekultivaci – mokřady a to na spodní výsypné etáži 

a na samotném dně lomu. Mokřady by měly mít plochy – 9,7 ha a 12,1 ha. 

Navrhovaná variantní řešení rekultivace území akceptují současnou schválenou 

koncepci, která zapadá svým charakterem do současného rázu krajiny. Celková koncepce 

návrhu rekultivace dotčeného území vychází z reálného situování konečných skrývkových  

a výsypkových svahů a plošin lokality, z vazby na širší okolí a současných dispozic řešení 

zahlazení následků lomové činnosti. V maximální míře je navrženo vytvoření lesních  

a zemědělských ploch. Tyto prvky s vybudováním územních systémů ekologické stability 

dotváří konečný a definitivní reliéf krajinného prostředí. 

Řešení zohledňují rovněž aktuální požadavky na vytváření přírodě blízkých 

společenstev v rámci územních systémů ekologické stability, které mají zvláště 

v zemědělské krajině mimořádný environmentální význam. 

V souladu s celkovou koncepcí je v zájmovém území navrženo celkem 468,5 ha 

zemědělských ploch, které mohou být využívány jako orná půda. Výsypkové zeminy 

budou převrstveny sprašovými hlínami o mocnosti 0,5 m a převrstveny ornicí o mocnosti 

0,3 m. Dalších 493,4 ha zemědělských ploch budou mít charakter trvalých travních 

porostů. Lesnická rekultivace je navržena na ploše 855,9 ha. Lesní porosty smíšeného lesa 

jsou navrženy především na svahových partiích a plošinách pro prostorové oddělení 

zemědělské rekultivace. Převažovat by měly listnaté porosty. Vodní rekultivace, tedy 

mělké vodní plochy mokřadního charakteru budou mít předpokládanou výměru 21,8 ha. 

Samovolně vzniklé vodní plochy se předpokládají na ploše 32,8 ha. Ostatní rekultivace 

včetně cest, dalších mokřadů, deponií, ostatní zeleně a ploch ponechaných sukcesi tvoří 
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496,2 ha. Provozní objekty, které budou řešeny v rámci Plánu likvidace, mají celkovou 

výměru 158,0 ha. 

5.4 Závěrečné zhodnocení navržených variant rekultivace 

Obě navržené způsoby sanace a rekultivace – varianta s vytvořením jezera 

ve zbytkové jámě lomu Vršany nebo varianta s vytvořením mokřadů na dně lomu – jsou 

realizovatelné. Výhodou varianty s mokřadem je ušetření nákladů na přitěžovací lavici 

pod východními, konečnými svahy zbytkové jámy. Oproti tomu stojí trvalé náklady 

na čerpání vody v řádech desítek milionů korun ročně a stálé udržování čerpací techniky. 

Proto se doporučuje realizovat sanaci a rekultivaci lomu Vršany „mokrou variantou“ 

s vytvořením jezera ve zbytkové jámě a s co nejrychlejším jejím zatopením tj. s využitím 

vod z průmyslového přivaděče vody Nechranice z řeky Ohře. 
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Závěr 

Před vodou z vnějších zdrojů je lom Vršany dostatečně chráněn současnými 

vodohospodářskými opatřeními. Při postupu do prostoru Hořanského energetického 

koridoru bude potřeba investičně vybudovat po celé délce východní hranice lomu 

odvodňovací příkop za hranou 1. řezu jako náhrada za narušený stávající odvodňovací 

systém v této části lomu. Tím budou eliminovány přítoky ze srážkových vod a povrchová 

voda nebude představovat závažnější problém. 

Podzemní voda je přítomna ve značném rozsahu, zejména v píscích svrchního 

meziloží. Vytéká živelně skrývkovými řezy do operativně budovaných odvodňovacích 

příkopů. Někdy vymílá kaverny, ale ne v takovém měřítku, aby docházelo k větší destrukci 

řezů. Totéž se dá předpokládat i do budoucna a není proto potřeba přijímat žádná zvláštní 

opatření. Je nutné pokračovat v hydrogeologických průzkumech, aby se tento předpoklad 

potvrdil. 

S postupem do prostoru Hořanského koridoru bude muset být rekonstruována 

a časem úplně nahrazena úpravna důlních vod lomu Vršany. Z provedeného 

kvalifikovaného odhadu nákladů plyne, že je zde velký prostor pro úspory, patrně volbou 

kompaktního sériově vyráběného zařízení. 

Jako nejvýhodnější varianta rekultivace, po ukončení těžby uhlí na lomu Vršany, 

se jeví urychlené zatopení zbytkové jámy vodou z Ohře. Jsou zde sice vyšší pořizovací, ale 

zato nízké provozní náklady a oblast bude pak dobře využitelná, zejména pro rekreaci, což 

může představovat zatraktivnění příměstské oblasti města Mostu. 
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