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ANOTACE: 

 
Bakalářská práce popisuje systém odvodňování lomu ČSA, Litvínovské uhelné a.s. 

Hodnotí stav a provoz hlavní čerpací stanice včetně organizace a technického provedení 

odvádění důlní vody do jímky čerpací stanice. 

Popisuje vodohospodářské poţadavky na bezpečnost báňského provozu z pohledu 

Horního zákona a navazujících vyhlášek (26/89 Sb.). 

Hodnotí stav odvodňovací soustavy s popisem znečištění zachycené důlní vody. 

Popisuje metody úpravy důlní vody na úpravně důlní vody a její účinnost v návaznosti na 

legislativní poţadavky na vypouštění důlní vody do vodoteče.  

 

Klíčová slova: čerpání důlní vody, úprava důlní vody, koncentrace znečišťujících látek 

ve vodě, legislativní poţadavky na čerpání důlních vod 

 
 
 

SUMMARY: 
 

The Bachelor thesis describes the drainage system of the CSA quarry, Litvinovska 

Uhelna Inc. It assesses the state and operation of major pumping stations, including the 

organization and technical implementation of draining mine water into a pumping station 

pit. 

It describes the water requirements for the safety of mining operations from the 

perspective of the Mining Act and related regulations (26/89 Sb.). 

It evaluates the drainage system with a describing of caught mine water pollution. It 

describes methods for treatment of mine drainage water treatment plant for mine water and 

its effectiveness in response to legislative requirements for mine water discharge into 

streams. 

 

 

Keywords:  pumping mine water, mine water treatment, concentration of pollutants in 

water, legislative requirements for pumping mine water 
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1.  ÚVOD 

Odvodnění důlního díla (prostor slouţící k pracovní a provozní činnosti při dobývání 

uţitkových nerostů) je nezbytnou podmínkou úspěšného a bezpečného dobývání 

uţitkového nerostu. Moţnost vydobytí loţiska se vţdy odvíjela nejen od dosaţené 

technické úrovně dobývacích mechanizmů, ale i čerpací techniky. Uvedené platilo vţdy 

jak pro hlubinná důlní díla, tak i pro povrchové lomy. U povrchových lomů bylo jejich 

odvodnění významně vázáno na situování loţiska ve vazbě na morfologii terénu. Velikost 

povodí lomu je důleţitá pro koncepci odvodňování příslušného lomu.  

Při povrchovém dobývání hnědouhelných loţisek v Severočeské pánvi má odvodnění 

lomu nejen roli při vlastní těţbě nerostu, ale je neméně důleţité i z pohledu bezpečnosti. 

Nadloţní terciérní jíly a kvartérní zeminy, se zvýšeným obsahem vody, mají výrazně niţší 

smykovou pevnost a tím se sniţuje stabilita nejen jednotlivých řezů, ale i provozních či 

bočních svahů lomu. Ohroţena je tím bezpečnost dobývání. 

Pro zajištění poţadovaných koeficientů bezpečnosti svahů (bočních i provozních), 

dle vyhlášky navazující na Horní zákon, je nezbytné provádět soustavné a účinné 

odvodňování lomu. Především je nezbytné zajistit podchycení povrchových a mělkých 

podzemních vod a zabránit jejich neúměrnému pronikání do prostor lomu. Účelem je 

významně  sníţit  objemy  vod, které  je  nutné odčerpávat z  vlastního  důlního  díla  a tak 

i sníţit s tím spojené ekonomické náklady. 

Na lomu ČSA je dobývána hnědouhelná sloj vyvlečená na přiléhající strmé svahy 

Krušných   hor.  Geomorfologické   a   geologické   poměry   předurčily  vedení   porubní  

a výsypkové fronty. Pro zajištění dostatečné stability svahů lomu v prostoru podél 

Krušných hor bylo nutno vést porubní frontu kolmo ke svahům Krušných hor. Důvodem 

bylo zmenšit zde aktivní dobývací proces a obnaţenost svahů Krušných hor s nestabilními 

horninami.  Za  postupující  porubní   frontou   vedená  vnitřní  výsypka  vzápětí  podpírá  

a uzavírá boční svahy lomu vůči Krušným horám. 

Environmentální pohled na lidskou činnost se přenesl i do přístupu k hornické 

činnosti a jejím projevům na ţivotní prostředí. Oproti minulosti dnes nestačí odvodňovat 

lom a vyčerpanou vodu pouze odvádět (vypouštět) do vodoteče. Podchycená a odčerpaná 

důlní voda z lomu ČSA, před vypuštěním do veřejné vodoteče, musí splňovat legislativní 
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podmínky emisních limitů pro stanovené znečišťující látky. Proto musí být část důlních 

vod technologicky upravována před jejich vypuštěním do vodoteče. Z toho důvodu se 

bakalářská práce zabývá i touto důleţitou vodohospodářskou oblastí. 

Cílem mé bakalářské práce je posoudit, zda je stav a provoz hlavní čerpací stanice na 

lomu Československé armády v souladu s platnou legislativou. A zda je platná legislativa 

naplňována i na úpravně důlních vod v Komořanech. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti, 

navrhla bych jejich řešení. 
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2.   POPIS SYTÉMU ČERPÁNÍ VOD NA LOKALITĚ ČSA 

SE ZAMĚŘENÍM NA HČS 

2.1. Přítoky vod do lomu 

V morfologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve tvoří lom ČSA výraznou 

depresi s rozsáhlým povodím. Svahy Krušných hor bezprostředně navazují na svahy lomu 

a tak jsou rozhodujícím hydrologickým činitelem. Vody z okolí lomu a zejména z oblasti 

Krušných hor pronikají do lomových prostor několika způsoby. A to jako: 

  povrchová gravitační voda 

  mělká podpovrchová voda pronikající kvartérními horninami 

  voda vnikající výchozem sloje do uhelného souvrství 

  hlubinná voda 

Přítok povrchové vody do lomu ČSA 

Svahy Krušných hor navazují bezprostředně na severozápadní stranu lomu. Vzniká 

zde velké povodí s rychlým odtokem dešťové vody po svahu. Úzká vazba Krušných hor na 

lom ČSA je patrná z následujících obrázků č. 1 a 2. 

Obrázek č.1: Krušnohorský svah s lomem ČSA      Obrázek č.2: Svah ČSA a Krušné hory 

Přítok vody do lomových prostor je značný a navíc časově velmi rychlý po 

dešťových sráţkách. 
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Z báňského a hydrogeologického pohledu je důleţité tyto vody podchytit v předpolí 

lomu a zabránit pokud moţno jejich stékání do lomových prostor. Způsob provedení je 

popsán v kapitole 2.2. 

Mělká podpovrchová voda pronikající kvartérními horninami 

Na povrchu krušnohorského masivu se nachází pásmo navětralé krušnohorské ruly 

spolu se systémem podpovrchových puklin. Obojí je nepravidelně pokryto kvartérními 

zahliněnými štěrky a sutěmi. Uvedené geologické sloţení se tak svou strukturou stává 

příznivým hydrologickým prostředím a tím i místem výskytu mělkých podzemních vod. 

Proniklá  voda  zde vytváří spojitý kolektor s volnou hladinou. Objem  vody  v kolektoru  

a výška hladiny kolísá. Kolísání souvisí s intenzitou a četností dešťových sráţek a tání 

sněhu.  

Zvodnění kvartérních materiálů (štěrků, písků a rulových klastik) je přímo závislé na 

zrnitostním sloţení a atmosférických sráţkách. 

Z uvedeného spojitého kolektoru mělkých podzemních vod je prováděna odtékající 

vodou dotace uhelné sloje a dalších kolektorů kvartérních štěrků a sutí nacházejících se 

v nadloţí uhelné sloje. Byla prokázána i spojitost s nadloţními a podloţními písky. 

Voda vnikající výchozem sloje do uhelného souvrství 

Panenské hnědouhelná sloj má nízkou propustnost a tudíţ není významným 

hydrologickým faktorem. V dobývacím prostoru lomu ČSA je, vlivem intenzivní hlubinné 

těţby v minulém období, však situace zcela odlišná. Na loţisku těţil hlubinný důl Maršál 

Koněv. Ve sloji je proto mnoţství starých důlních děl (chodeb, komor), které nejsou 

zavalena anebo jen částečně. Vytvářejí se v nich objemné nádrţe stařinové vody se 

vzájemnou komunikací. Pohled na obnaţená stará důlní díla postupem uhelného řezu jsou 

na následujících obrázcích č. 3 a 4. 
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Obrázek č.3: Výtok vody ze stařin     Obrázek č.4: Stará chodba 

Stav sloje s uhelnými pilíři a zavalenými komorami je zřejmý na snímcích 

uvedených dole tohoto textu. I v těchto prostorách dochází ke komunikaci vody.  

Celkový pohled na uhelné řezy se starými chodbami a komorami ukazují další snímky. 

  Obrázek č.5: Zavalené komory     Obrázek č.6: Stará důlní díla 

Hlubinná voda  

Hlubinná voda má vazbu zejména na puklinový charakter krystalinika Krušných hor. 

Hlubinné zvodněné kolektory mají výskyt rovněţ v křídových a terciérních bazálních 

klastikách. 

2.2.  Odvodňovací systém lomu ČSA 

Systém podchycení vody před vniknutím do lomu a odvodňování vlastního lomu 

vychází z pozice lomu v rámci morfologie okolí lomu ČSA. Odvodňovací systém proto 

vychází ze čtyř značně odlišných morfologií terénu přiléhajícího k lomu. 
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Jedná se o tyto oblasti: 

 Severozápadní svahy lomu navazující na Krušné hory 

 bývalý lom Obránců míru a Albrechtická výsypka 

 koridor inţenýrských zařízení s navazující vnitřní výsypkou 

 vlastní lom ČSA (skrývkové a uhelné řezy a etáţe vnitřní výsypky) 

Technické  provedení a organizace  odvodňovacího  systému  vychází  z  poţadavků 

a potřeb v uvedených oblastech. 

Severozápadní svahy lomu 

Zachycení vod ze severozápadních svahů a omezení jejich proniknutí do lomu ČSA 

je jednou z důleţitých funkcí v systému odvodňování. Zmiňované velké povodí s příkrými 

svahy protkanými hlubokými údolími, orientovanými do lomu, zapříčiňují velký objem 

vod směřujících do lomu. Omezení průniku vod do lomu má ekonomický a bezpečnostní 

(stabilita svahů) přínos. 

Systém odvodňování tohoto prostoru spočívá v odvedení vod z přilehlých údolí 

Krušných hor mimo oblast. Takto byly štolou odvedeny vody Černického a Šramnického 

potoka a vybudována těsnící stěna v údolí Vesnického potoka. 

Mělká podpovrchová voda je zachycována soustavou vrtů a odčerpávána. 

V místech, kde to dovolují prostorové podmínky, jsou zřizovány záchytné příkopy, 

jímky a čerpací stanice. Provedení zmíněných vodohospodářských děl ilustrují následující 

obrázky. 

 Obrázek č.7: Záchytný příkop    Obrázek č.8: Jímka s čerpací stanicí 
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Koridor inženýrských zařízení s navazující vnitřní výsypkou 

Na vyuhlené rozhraní mezi lomy ČSA a J. Šverma bylo nasypáno mohutné zemní 

těleso, na které byla přenesena inţenýrská zařízení pro uvolnění dalšího postupu lomů. Na 

koridor plynule navázala vnitřní výsypka ČSA. Terén je stupňovitě svaţován do vlastního 

uhelného lomu. Z pohledu odvodňování je proto důleţité podchytit tyto vody a zabránit 

jejich pronikání do výsypky a stékání do lomu. Provádí se příkopy odvádějící vodu do 

provozních jímek, odkud je voda přečerpávána do vybudovaných nádrţí (Hedvika, 

Marcela) na hlavě výsypky. Odtud voda odtéká do řeky Bíliny.  

Bývalý lom Obránců míru a Albrechtická výsypka 

Vyuhlený bývalý lom Obránců míru tvoří jiţní hranici lomu ČSA. Zbytková jáma 

byla zasypána jednak vnitřní výsypkou tohoto lomu a následně z části skrývkou z lomu 

ČSA. Z rozsáhlých záměrů odvodnění prostoru (jáma se štolou vedoucí do lomu ČSA, 

drenáţní systém s odvodňovacími vrty), před nasypáním vlastní výsypky, pro technické 

potíţe nakonec byla realizována jen část odvodňovacích vrtů. 

Lom ČSA (skrývkové a uhelné řezy a etáže vnitřní výsypky) 

Uhelná sloj má mocnost od 25 do 60 m. Niveleta paty sloje vytváří dvě rozsáhlé 

deprese. V západní depresi klesá báze sloje aţ pod + 40 m n. m., ve východní depresi 

dokonce aţ ke + 20 m n. m. 

Na vyuhleném podloţí za postupem uhelné fronty se v nejniţším místě umisťuje 

jímka  hlavní   čerpací  stanice. Základ  je  vyhlouben  dle  moţností  těţební  technologie  

a dotvoření se provádí zemní mechanizací (dozery, nakladače). V dalších lokálních 

depresích v lomu se budují pomocné čerpací stanice, které vodu dále přečerpávají do 

gravitačních příkopů či potrubím přímo do HČS. Plocha lomu je odvodňována pomocí 

gravitačních příkopů odvedených do jímek čerpacích stanic. 

Pohled na odvodňovací systém podávají následující obrázky. 
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Obrázek č.9: Odvodň.příkop pod výsypkou   Obrázek č.10: Odvodňovací příkop v lomu 

2.3. Znečišťující látky v důlních vodách, jejich původ 

Vody pronikající do důlních prostor při své cestě horninovým prostředím absorbují 

ze svého okolí rozpustné látky. Jak povrchové, tak vody podzemní, navíc strhávají a nesou 

a sebou i nerozpuštěné látky. Absorpce cizorodých látek do důlních vod odpovídá 

okolnímu petrografickému a pedologickému charakteru hornin a půdy. 

Význam a odstranitelnost tuhých znečišťujících látek je do značné míry vázána na 

jejich zrnitostní sloţení. U větších rozměrů působí  na  zrna  v  dostatečné  míře  gravitace 

a tak lze sníţením proudění vody v jímkách, dosáhnout jejich sedimentace. U koloidních 

částic jiţ uvedený způsob nepostačuje a musí být pouţity úpravárenské metody. Negativní 

důsledky  nerozpuštěných   látek   (dále jen NL)   jsou   zejména   hospodářské.  Jedná  se  

o opotřebení techniky, zanášení vodohospodářských děl a s tím spojené zvýšené náklady.  

Důleţitost rozpuštěných látek (dále jen RL) v důlních vodách spočívá v jejich 

negativním působení na ţivotní prostředí – vodní toky, do nichţ je voda vypouštěna. 

Působnost je nejen na ryby, ţivočichy a vodní rostlinstvo, ale i stavby (narušování betonu 

působením síranů). 

Sníţení koncentrací znečišťujících látek na povolené limity, stanovené vodoprávním 

úřadem dle platné legislativy, je nezbytností pro těţbu uţitkového nerostu.  

V konkrétních podmínkách lomu ČSA se jedná o problematiku těchto znečišťujících 

látek: 
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Nerozpuštěné látky v důlních vodách 

Nerozpuštěné látky v důlních vodách se vyskytují ve formě větších či menších 

úlomků, písků a písčitých jílů, jílů, zeminy a organických látek (listí, úlomků větví, apod.). 

Jak bylo jiţ dříve uvedeno, k jejich odstranění z velké části postačí prostá gravitační 

sedimentace. Vztah mezi gravitací a rychlostí proudění je zde rozhodující. Sníţení průtoku 

dosáhneme zaústěním příkopu s proudící vodou do objemného prostoru sedimentační 

jímky.  

Rozpuštěné látky v důlních vodách  

Krystalinikum Krušných hor (rula) neuvolňuje ve větší míře ionty do vodního 

prostředí. Hlavním  zdrojem  rozpuštěných  látek  obsaţených  v  důlní vodě je uhelná sloj 

a kvartérní zeminy. Z legislativy se sledují tyto hodnoty: ţelezo, mangan, sírany a kyselost 

vody.  

2.4. Hlavní čerpací stanice 

Hlavní čerpací stanice lomu ČSA (dále jen HČS ČSA) je umístěna v severozápadní 

části lomu v nejniţším místě odtěţené paty sloje. Jedná se o velkoobjemovou zemní nádrţ. 

Přítok vody do jímky tvoří povrchová voda, která je odvedena  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.  

Zachycená voda v nádrţi je čerpána sestavou čerpadel umístěných na pontonech 

přímo v nádrţi. Voda je z jímky HČS ČSA čerpána pomocí dvou výtlačných 

polyetylénových (dále jen PE) potrubí do úpravny důlních vod (dále jen ÚDV) Komořany.  

Ve druhé depresi na dně lomu poblíţe otočného bodu je druhé shromaţďovací místo 

vody. Zde je umístěna pomocná čerpací stanice (dále jen PČS), která má čerpadla napojena 

na výtlačné potrubí z HČS.  

Přehled o rozmístění vodohospodářských děl a systému čerpání, je patrný z přílohy 

č.1. 

Pohled na jímku HČS v uhelném lomu ČSA se sestavou čerpadel na pontonech je na 

následujících snímcích. 
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Obrázek č.11: Pontony s čerpadly                    Obrázek č.12: Jímka HČS 

2.5. Zřizování a výstavba jímek ČS (čerpacích a sedimentačních)    

Vyuhlený prostor mezi patou vnitřní výsypky a patou posledního uhelného řezu se 

permanentně posouvá dle postupu báňských front. Provedení vodohospodářských děl pro 

zachycení, shromáţdění a čerpání vody proto musí odpovídat těmto variabilním 

podmínkám po technické, hydrologické i ekonomické stránce. 

Na nejhlubším vyuhleném místě lomu v depresi uhelné sloje se buduje objemná 

shromaţďovací vodní nádrţ. Poţadavek na velký objem vyplývá z mnoţství vodních 

přítoků do tohoto místa (rozsáhlé povodí). Krom této kalkulace se však musí brát zřetel 

především na přívalové vody, tj. přitékající objem vod v krátkém časovém úseku. Při 

prudkých deštích anebo rychlé oblevě sněhové pokrývky, voda z příkrých svahů Krušných 

hor rychle stéká do lomu. 

Objemné vodní nádrţe HČS jsou z časových a ekonomických důvodů budovány 

především přímo báňskou těţební uhelnou technologií (rýpadly typu KU-300). Finální 

úprava jímky je dokončena zemními stroji. 

Voda do jímky HČS je přiváděna gravitačně zemními příkopy. Z lokálních depresí je 

akumulovaná voda přečerpávána do základní sítě odvodňovacích příkopů. Provedení 

příkopů na uhelném řezu a u paty výsypky a tvorbu příkopů zemním strojem, znázorňují 

následující obrázky.  
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Obrázek č.13: Příkop pod výsypkou  Obrázek č.14: Tvorba příkopu 

Prvotní vytvoření jímky pomocí těţební technologie a zahájení následných úprav je 

patrné z dalších následujících snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek č.15: Záchytná jímka                                 Obrázek č.16: Tvorba jímky HČS 

Jímka HČS má krom funkce akumulace vody další významný účel: zajistit 

sedimentaci nerozpuštěných látek obsaţených v důlní vodě. Důlní voda při své cestě po 

příkrých svazích Krušných hor a svazích lomu sebou unáší značné mnoţství 

nerozpuštěných látek. V sedimentační jímce  dochází  k poklesu  rychlosti  proudění vody 

a tím nastává gravitační sedimentace části nerozpuštěných látek. Jedná se zejména o větší 

částice. Zejména ještě v nedávné době šlo o významný prvek, neboť větší koncentrace 

nerozpuštěných látek v čerpaných vodách byly příčinou technických obtíţí na čerpadlech 

v lomu a na HČS. Ještě obtíţnější situace nastávala na úpravně důlních vod. Vţdy je 

vhodné v co největší míře zachytit nerozpuštěné látky v sedimentačních nádrţích jiţ 

v lomu. Šetří se tak nejen technika, ale i náklady spojené s čerpáním vody. 

S nasazením nových výkonných čerpadel Sigma, schopných čerpat i vysoké 

koncentrace kalů, přímo na jímku HČS v lomu, bylo nutno problém kalů řešit. Byla proto 
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vytvořena kalová pole vně lomu ČSA.  Umístěny byly v blízkosti ÚDV na bývalé výsypce 

lomu JŠ.   

Na kalová pole ÚDV je nyní čerpána voda z lomu. Zde odsazená voda je následně 

převáděna na technologii ÚDV (vyrovnávací nádrţe). 

 Situování a provedení kalových polí ukazují následující snímky.  

 

 Obrázek č.17: Propojení kalových polí  Obrázek č.18: Kalová pole na ÚDV 

2.6. Čištění vodních jímek  

Nerozpuštěné látky sedimentované na dně vodních jímek je nezbytné odstraňovat. 

Nic na tom nemění ani nutnost jímky ČS, v závislosti na postupu porubní fronty, v určitých 

intervalech opustit a vybudovat novou jímku. 

Geomechanický charakter kalů negativně ovlivňuje smykovou pevnost podloţí 

vnitřní výsypky. Není proto vhodné ponechat kaly v jímce. Vysušení kalů v uvedeném 

prostoru nepřichází v úvahu. 

Klasické  odstraňování  kalů  ze  dna  jímek  znamená  zastavení   přítoku  do  jímky 

a maximální odčerpání vody z jímky. Následuje dočasné odstavení ČS z provozu, a pokud 

to počasí umoţní, tak nechat kal částečně odvodnit nebo vymrznout (v zimním období). 

Odstranění kalu ze dna nádrţe se potom provádí většinou hrnutím a nakládáním pomocí 

zemních mechanizmů na nákladní automobily. 

Uvedený způsob odstraňování kalů znamená značné  obtíţe  technické,  organizační 

a vodohospodářské.  
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Navíc odstavení jímky je v konfliktu s ustanovením vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. 

paragraf 61 odst. (7) „Čerpací jímky musí být upraveny tak, aby je bylo možno čistit bez 

narušení provozu lomu a hlavní čerpací stanice“. 

Technické obtíže: 

Kal je značně tekutý a pohyb 

nakladačů, buldozerů a nákladních aut 

v jímce je velmi obtíţný. Vzhledem 

k tomu, ţe kal je nutné uloţit na 

vzdáleném místě, je udrţování 

dopravních tras ve sjízdném stavu 

náročné a ekonomicky nákladné.                                    

                                                                             Obrázek č.19: Jímka ČS s výtlakem 

Vodohospodářské obtíže: 

Po dobu odtěţování kalu z jímky HČS, je nutné omezit přítoky vod na nejmenší 

moţnou míru a odklonit je do náhradního shromaţďovacího prostoru. Z uvedených důvodů 

je proto nejvhodnějším obdobím pro odstraňování kalů letní období (minimum sráţek). Ne 

vţdy však je toto moţné zajistit. 

Snahou firmy HUMECO, a.s., zajišťující vodohospodářské sluţby pro Litvínovskou 

uhelnou a.s., bylo vyřešit racionální a technicky pokrokové odstraňování kalů z vodních 

jímek. Po odzkoušení několika nabízených řešení byl jako nejúspěšnější přijat princip 

plovoucího sacího vodního rýpadla (dále jen SVR). 

Pro čištění jímek ČS bylo zakoupeno plovoucí sací rýpadlo od finské firmy 

AQUAMEC Ltd. typu Watermaster Classic III. 

Čištění vodních jímek touto zakoupenou a pouţívanou technologií na 

vodohospodářských dílech Litvínovské uhelné a.s., je popsáno dále. 

Základní charakteristika plovoucího sacího rýpadla 

Všestranné vyuţití této mechanizace je jednou z velkých předností. Jde o její 

schopnost práce v různých naprosto odlišných pracovních podmínkách, kde jiný 
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mechanizmus nemůţe operovat: suchá zem, vodní plocha, baţiny a močály.  

Je pouţitelná při čištění nejen různých druhů vodních jímek a sedimentačních nádrţí, 

vodních nádrţí, ale i říčních toků a kanálů. 

Jednou z velkých předností plovoucího sacího rýpadla (SVR) je moţnost 

odstraňování kalu ze dna nádrţí bez vypouštění vody. Tím jsou zejména v důlních 

podmínkách odstraněny dříve uváděné obtíţe oproti klasickému čištění vodních jímek. 

Navíc dříve zmiňovaná adaptabilita stroje v různém pracovním prostředí, je předpokladem 

i pro komerční vyuţití SVR vně firmy a tak dosaţitelnosti jeho lepší ekonomiky provozu.  

SVR Watermaster má vlastní nezávislý systém pohonu pro pohyb na vodě tak i pro 

moţnost pohybu dovnitř a ven z vodní plochy. Pracovní nástroje stroje umoţňují provádění 

následujících funkcí a operací. 

Pracovní operace: 

 Čerpání kalu výkonným čerpadlem 

 Rýpání a nakládání bahna, kalů a štěrků a dalších usazených hmot pomocí lţíce či 

drapáku 

 Vyhrnování biomasy z příbřeţních oblastí speciální radlicí 

 Provádět pomocné a obsluţné činnosti instalovaným zvedacím zařízením 

Funkce sacího rýpadla Watermaster Classic III 

Na základní nosné rameno lze nasadit různé pracovní nástroje. Výměna jednoho 

nástroje za jiný pracovní nástroj je velmi rychlá. Funkce rýpadla je dána při práci uţitím 

příslušného pracovního nástroje. 

Vyměnitelné pracovní nástroje SVR Watermaster: rypná a prosévací lopata, sací 

čerpadlo kalu, drapák a jeřáb. 

Z přepravního automobilu se rýpadlo samo sloţí a odtransportuje na příslušné místo. 

Způsob naloţení a sloţení SVR z dopravního prostředku je patrný z níţe přiloţeného 

obrázku  vlevo.  Na  snímku  je  na  SVR pouţita  lopata  pro   práci  k  vyhrnování,  těţbě 

a nakládání kalů a úpravu okrajů nádrţí. 
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      Obrázek č.20: Složení SVR z auta  Obrázek č.21: Transport  SVR 

 

 

 

Základní dosahové parametry SVR 

Watermaster  jsou uvedeny na schématu 

vpravo tohoto textu. 

 

 

 

 Obrázek č.22: Dosahové parametry SVR 

  

Transport rýpadla na pracoviště 

(vodní plochu jímky) a SVR s nasazeným 

sacím čerpadlem s mechanickým čeřením 

a rozrušováním těţeného kalu ukazuje 

obrázek umístěný vlevo tohoto textu. 

   

  

Obrázek č.23: SVR s čerpadlem 

 

SVR odstraňuje kaly rovněţ na vyrovnávacích nádrţí ÚDV, odkud je potrubím kal 

dopravován na blízká kalová pole. Vyřešilo se tak technicky velmi obtíţné odtěţování kalů 

a jejich odvoz auty. Kaly byly značně tekuté a tudíţ jejich naloţení a přeprava 
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problematická a navíc ekonomicky nákladná. Čištěná  nádrţ  byla  dlouhodobě  odstavená 

a tím se sníţila úpravárenská schopnost úpravny důlní vody. 

SVR je dále vyuţíváno k čištění jímek čerpacích stanic v předpolí, odvodňovacích 

příkopů, a pokud je to potřeba, tak i k odsávání kalů ze sedimentačních jímek čistíren 

odpadních vod. 

Volná kapacita stroje je komerčně nabízena k čištění jímek a vodních nádrţí. Byla 

tak například čištěna rozsáhlá rekreační vodní plocha na Slovensku. 
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3. PROVOZ HČS 

Provoz čerpací stanice úzce souvisí s hydrologií lomu (mnoţstvím a přítoky vody), 

dosaţitelnou čerpací technikou a v návaznosti na tyto aspekty potom vyplývá i její 

umístění. Donedávna čerpací technika neumoţňovala čerpat důlní vodu přímo z lomu na 

vzdálenou a s velkým převýšením umístěnou úpravnu důlních vod. Hlavní čerpací stanice 

byla proto umístěna v otočném bodě porubní fronty nad úrovní hlavy sloje. Zde byla 

vybudována zděná budova se stabilními čtyřmi čerpadly, k nimţ byla vody přiváděna 

nátokovým kanálem z rozsáhlé sedimentační a čerpací jímky. Rovněţ zde byla prováděna 

předprava acidity vody pomocí roztoku  vápenného  hydrátu  (nádrţe  na  vápno,  míchače 

a dávkování byly součástí HČS). Tato koncepce vyplývala i z nemoţnosti neustálého 

přesouvání tehdejší mohutné čerpací techniky za postupem fronty po dně lomu. Navíc 

hrozilo váţné nebezpečí v zatopení HČS při přívalových deštích a tak jejího vyřazení 

z provozu. 

Důlní voda na tuto stabilní HČS byla čerpána z pomocných čerpacích stanic 

situovaných v jednotlivých depresích vyuhlené sloje. 

Pokrok v čerpací technice nyní umoţňuje čerpání důlní vody přímo z uhelného lomu 

aţ na ÚDV. Navíc bezpečnost je zvýšena tím, ţe čerpadla jsou umístěna na plovoucích 

pontonech. Jakékoliv kolísání hladiny v jímce proto nyní nijak neohroţuje provoz 

čerpadel. 

3.1. Technické vybavení HČS    
 

HČS ČSA se skládá ze dvou sestav čerpadel typu Sigma. Čerpadla na výtlačném 

potrubí včetně ovládacích prvků jsou zobrazena v příloze č.2. 

Kaţdá ze zmíněných dvou sestav HČS, označených čísly 1 a 2, je sloţena z 2 ks 

vertikálních podávacích čerpadel Sigma GFVF 150-15-JY-003-A-5504. Obě čerpadla jsou 

umístěna na pontonu v retenční jímce. Dále je sestava doplněna o jedno horizontální 

čerpadlo Sigma A200-CDB-460-25-4, které je umístěno v zateplené buňce na pracovní 

plošině na břehu. Maximální vzdálenost mezi vertikálním a horizontálním čerpadlem můţe 

být maximálně 500 m. Vzájemné propojení čerpadel  v  jedné  sestavě  zajišťuje  potrubí 

PE 355 x 21,1 mm. 
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Přehled o technickém sloţení jednotlivých čerpacích sestav HČS: 

 

Sestava 1: 

2 ks čerpadel vertikálních (na pontonu) :  

typ: Sigma GFVF 150-15-JY-003-A-5504 

parametry:  Q = 120 l/sec (432 m
3
/hod),  

 el. motor  Siemens (P = 55 kW, U = 400 V, n = 1 475 ot./min.) 

 

1 ks čerpadlo horizontální (v přístřešku na břehu) 

Typ: Sigma A200-CDB-460-25-4-OU 

parametry:  Q = 120 l/sec 

 el. motor  Siemens 1 AN4 355 Y-4 (P = 386,3 kW, U = 6 kV,  

 n = 1485 ot./min.) 

 H = 215 m 

 

Sestava 2:      

Totoţná se sestavou 1. [11] 

Výtlačné potrubí od horizontálních čerpadel aţ do ÚDV ČSA – DJŠ je v provedení 

PE, 900 m je z PE trub 450 x 61,2 PN 25, 265 m je z PE trub 400 x 44,7, 1 010 m je z PE 

trub 400 x 36,3, 2097 m je z PE trub 355 x 21,1. Do pravého výtlačného řadu je cca 500 m 

od ÚDV vsazena odbočka, která odkloňuje čerpané medium do usazovacích nádrţí. Kaţdá 

sestava je osazena zpětnou klapkou, odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím ventilem. 

  

Provedení dvojice PE potrubí a jeho 

vedení z lomu směrem na ÚDV  je na snímku 

vlevo tohoto textu. 

 

 

 Obrázek č.24: Výtlačné PE potrubí z HČS 
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3.2. Organizace a systém řízení čerpání vody  

Provoz a čerpání vody z HČS má vazbu na mnoţství přitékající vody do jímky, 

obsahu znečišťujících látek ve vodě a technologicko-provozním stavu úpravny důlních 

vod. 

V závislosti na objemu přitékající vody a stavu hladiny v jímce HČS se řídí objem 

vod čerpaných z lomu na ÚDV. Výkon je dán počtem zapojených čerpadel a čerpáním 

vody jedním či oběma výtlačnými řády.  

Dalším, velmi významným činitelem pro moţný výkon čerpání vody, je kvalita vody 

v jímce. V tomto případě je rozhodující schopnost ÚDV technologicky upravit dodávanou 

vodu na parametry přijatelné pro následné vypouštění do veřejné vodoteče. V případě 

vysokých koncentrací znečišťujících látek je objem a časový sled čerpání určován 

technologickými moţnostmi ÚDV. 

Jiţ v předešlém odstavci byl ozřejměn význam ÚDV ve vztahu k znečišťujícím 

látkám. Kapacita technologických článků ÚDV při úpravě vody je rozhodující. 

Z klíčových technologií mohu vyjmenovat: kalolisy, zahušťovací nádoba, sedimentační 

nádrţe a reagence pro odstraňování manganu (KMnO4) a ţeleza (vápenný hydrát). 

Úpravárenskou funkci plní v dostatečné míře technologie při průtoku do 80 l/s. Navíc je 

nutno si uvědomit, ţe na ÚDV jsou čerpány rovněţ důlní vody z lomu JŠ. 

Rozhodování o moţném objemu čerpaných vod na ÚDV je proto výsledkem 

zpracování všech dříve uvedených vstupních dat z HČS z obou lomů. Pokyny pro HČS 

uděluje dispečink ÚDV. 

HČS-ČSA je moţné provozovat v reţimu: 

  plně automatickém 

  poloautomatickém 

  ručním 

Za běţných podmínek je řízení čerpání HČS v plném automatickém provozu. 

Obsluha čerpací stanice provádí úkony spojené s údrţbou zařízení a především sledování 

situace v přítoku vody do jímky a sběru dat a vyhodnocování kvality vody a mnoţství 

sedimentů. Zjištěné údaje sděluje na dispečink ÚDV a svému příslušnému technickému 

dozoru. 
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3.3. Provozní řád a řešení mimořádných událostí  

Provozní řád HČS-ČSA 

Provozní řád HČS lomu ČSA  je  vypracován  v  souladu s  poţadavky  legislativy, 

tj. s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., § 64 (pokyny pro obsluhu a údrţbu zařízení).  

Vypracován byl organizací HUMECO, a.s., zajišťující na smluvním základě 

odvodňovací činnost pro Litvínovskou uhelnou a.s. Je vydán jako závazný řídící akt 

společnosti: provozní řády, pod č. 1/2007. 

Nezbytností pro provoz zařízení je zároveň zpracování pokynů pro obsluhu a údrţbu. 

Organizace HUMECO, a.s., prohlásila ve smyslu § 68 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. 

(v úplném znění), návody na obsluhu a údrţbu zařízení vydanými výrobcem za pokyny pro 

obsluhu a údrţbu zařízení a zahrnula je do provozního řádu. 

Vypracovaný a schválený provozní řád obsahuje popis činností pro zajištění provozu, 

obsluhu a údrţbu včetně schémat strojního a elektro charakteru. Pro názornost uvádím 

seznam jednotlivých kapitol provozního řádu: 

   „1) umístění zařízení 

 2) čerpadla na výtlačném potrubí včetně ovládacích prvků 

 3) schéma elektrického napojení čerpací stanice a připojení na rozvodnu 

  4) schéma elektrického zapojení jednotlivých čerpadel a schéma signalizace provozu   

   čerpací stanice 

 5)  mazací plán 

 6) návod pro obsluhu a údržbu zařízení 

 7) povinnosti obsluhy čerpací stanice při vzniku havárie v čerpací stanici 

 8)  požadavky, které vyžaduje provoz a údržba čerpacího zařízení 

 9) závěrečné ustanovení 

Řešení mimořádných událostí 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni a poučeni dle Havarijního 

plánu lomu ČSA, jak se mají chovat při zjištění havárie, v době havárie, v době likvidace 

havárie nebo jiné mimořádné události. Vţdy je však důleţitější předcházet mimořádným 

událostem nebo alespoň včas je signalizovat a provést zajišťovací opatření. 

V konkrétní situaci lomu ČSA je důleţité ustanovení § 58 vyhl. 26/1989 Sb. A to 

zejména odstavec 2: 
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„Místa nebezpečných přítoků a průvalů vod nebo zvodněných hornin musí být v předstihu 

vhodným způsobem odvodněna. Pokud nelze tato místa odvodnit nebo přítokům, případně 

průvalům  zabránit,  musí  být  určena  ochranná  opatření  pro  postup  dobývacích  řezů  

k neodvodněným místům“. 

Pro prevenci je nezbytné provádět sledování a kontrolu hydrologických poměrů 

v oblasti. Toto je povinnost ostatně uloţená v § 65 a § 66 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb.  

„§ 65 

Sledování hydrogeologických a hydrologických poměrů 

(1)  Organizace  je  povinna  sledovat,  dokumentovat  a  vyhodnocovat  hydrogeologické  

a hydrologické poměry ložiska. 

(2) Organizace je také povinna zjistit a sledovat hydrogeologické a hydrologické poměry 

podél hranic dobývacího prostoru a do map zakreslit zatopené podzemní a povrchové 

prostory sousedních dolů a důlní díla sousedních  lomů  včetně  vrtů,  tektonických  poruch 

a jiných možných spojení se zatopenými důlními díly, jestliže by mohly ohrozit bezpečnost 

práce a provozu. 
 

§ 66 

Měření přítoků a rozbory důlních vod 

(1) Celkové přítoky a jednotlivé dílčí přítoky důlních vod musí být měřeny nejméně jednou 

za půl roku. Jedno z těchto měření musí být provedeno v době největších ročních přítoků. 

Výsledky měření musí být zaznamenány s udáním místa měření a zdrojů přítoků, 

vyhodnoceny a porovnány s průměrným denním přítokem a množstvím vyčerpané důlní 

vody. 

(2) Z celkových přítoků a významnějších dílčích přítoků důlních vod musí být v termínu 

určeném organizací odebrán vzorek a proveden chemický rozbor. 

(3) V odvodňovacích vrtech musí být měřen přítok a tlak vody, případně plynu v určených 

lhůtách. 

(4) Výsledky měření a rozborů podle odstavců 1 až 3 musí být zaznamenány v knize 

odvodňování.“ 

3.4. Přehled o čerpaném mnoţství vod    

Mnoţství důlních vod přiteklých na HČS a tudíţ i přečerpaných na ÚDV je značně 

variabilní. Proměnnost závisí nejen na delším časovém období (roční období) ale 

především na intenzitě spadu dešťových sráţek v krátkém čase. 

Dané klimatické podmínky zapříčiňují značné rozdíly v mnoţství vyčerpané vody 

v jednotlivých měsících roku i mezi jednotlivými roky. Jako příklad mohu uvést vliv 

meteorologických vlivů versus sněhová pokrývka na svazích Krušných hor. Pokud nastává 

postupné oteplení a mocná sněhová pokrývka postupně odtává, tak se značná část vody 

vsákne či zachytí odvodňovacím systémem. Dojde-li však k rychlému oteplení a navíc 

s teplým deštěm, potom vzniklá voda ve velkém objemu rychle steče přímo do lomu. 

Obdobně je tomu s deštěm. Mírné dešťové sráţky se  vsáknou  do  půdy  a  prakticky  se  
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ve zvýšeném přítoku do lomu neobjeví. Prudké dešťové sráţky znamenají neprodlený 

nárůst přítoků na HČS. 

Pro názornost o jaký objem vody se u lomu ČSA jedná, uvádím přehled vyčerpaných 

vod z HČS na ÚDV. 

Tabulka č.1:   Množství vyčerpané vody z HČS-ČSA (v m
3
) 

Období 
2007 2008 2009 

ÚDV ÚDV ÚDV 

leden 201 110 94 876 50 153 

únor 254 694 181 356 82 265 

březen 259 558 130 506 96 558 

duben 153 752 80 693 59 486 

květen 96 627 77 705 66 511 

červen 104 892 58 760 61 514 

červenec 121 276 57 476 69 888 

srpen 136 647 42 619 56 032 

září 68 107 50 054 45 896 

říjen 100 231 47 179 60 443 

listopad 249 440 60 511 77 212 

prosinec 150 453 72 288 85 369 

Průměr/měs. 158 066 79 502 67 611 

Celkem  1 896 787 954 023 811 327 

                                                                              Zdroj: Humeco, a.s. 

Pro další nakládání s vyčerpanou důlní vodou z lomu je potřebné znát i kvalitu vody. 

Obsah znečišťujících látek, které voda obsahuje, určuje metody a technologii úpravy vody.  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro stanovuje přípustné hodnoty pro vypouštění 

upravené důlní vody do veřejné vodoteče. 

Koncentrace znečišťujících látek ve vodách čerpaných na ÚDV, uvádí následující 

tabulka (jedná se o hodnoty důlních vod čerpané z uhelného lomu ČSA v r. 2009). 

Zde je nutno připomenout, ţe obsah nerozpuštěných látek je ve výše uváděném 

čerpacím místě jiţ  redukován.  Snahou  organizace,  zajišťující  odvodňování  lomu  ČSA 

i samotného báňského provozu, je systémem odvodňovacích příkopů a sedimentačních 

jímek sniţovat obsah nerozpuštěných látek ve vodách přiváděných na čerpací místa. 
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Zvyšuje se tak účinnost a ţivotnost čerpací techniky a i náklady na odstraňování kalu ze 

dna jímek.  

 Způsob úpravy a pouţitá technologie budou popsány v následujících kapitolách. 

Tabulka č.2:   Koncentrace znečišťujících látek ve vodách čerpaných z lomu na ÚDV 

Měsíc pH 
NL Fecelk. Mn

2+
 Objem 

mg/l m
3
 

Leden 7,9 15 0,20 0,66 66 084 

únor 7,7 15 1,08 0,79 96 796 

březen 7,8 14 0,34 0,69 125 780 

duben 8,0 5 0,32 2,08 81 780 

květen 8,1 5 0,59 1,39 102 961 

červen 5,2 10 3,07 4,69 75 688 

červenec 6,0 12 2,92 4,52 89 983 

srpen 5,8 8 2,87 4,16 68 321 

září 8,2 9 1,34 3,14 63 014 

říjen 7,5 7 1,34 1,99 68 497 

listopad 5,0 10 3,92 5,04 96 985 

prosinec 7,8 11 0,75 2,66 122 890 

Průměr 

2009 
7,1 10 1,56 2,67 88 204 

Celkem  1 058 445 
 

pH  - kyselost                                                                                   zdroj: Humeco, a.s. 

NL   - nerozpuštěné látky  

Fecelk.  - železo 

Mn
2+

  - mangan 
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4. Zhodnocení stavu HČS 
  
4.1. Stav naplňování legislativních poţadavků     

 

Nakládání s důlními vodami znamená nejen její čerpání a odvodňování lomových 

prostor, ale hlavně úpravu důlní vody na legislativní poţadavky před jejím vypuštěním do 

vodoteče. 

Legislativní poţadavky, váţící se k nakládání s důlními vodami, jsou obsaţeny ve 

dvou profesních oblastech: 

 báňské 

 ţivotního prostředí 

Předpisy, vztahující se k bezpečnosti báňského provozu ve vztahu na vodu, upravuje 

především Horní zákon a vyhláška ČBÚ vztahující se k lomovému dobývání.  

Na oblast ţivotního prostředí je vztaţen Vodní zákon a na něj navazující příslušné 

prováděcí vyhlášky. Vodní zákon upřednostňuje vazbu na ochranu vod a ţivotního 

prostředí.  

Má-li být zajištěno bezpečné odvodňování lomu a přitom splněny poţadavky 

ochrany vod a vodních toků, jakoţ i ochráněny další sloţky ţivotního prostředí, je 

nezbytná důkladná znalost platné legislativy. Jen tak je moţné plnit současně ustanovení 

obou zmíněných, odlišně zaměřených zákonů. 

 

Legislativa báňské oblasti 

Paragraf č. 40 odstavec 1, Horního zákon č. 44/1988 Sb. definuje důlní vody: 

„Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 

do jejich spojení s jinými povrchovými nebo podzemními vodami.“ 
 

Odstavec 2c uvedeného § 40, uvádí důleţitou formulaci, která rozhoduje o významné 

pravomoci a moţnosti organizace při hornické činnosti:  

„vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, 

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

způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem veřejného 

zdraví“. 
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Důleţitost spočívá v odlišnosti oproti vodnímu zákonu. Jde zejména o moţnost 

pouţít tuto vodu pro vlastní potřebu (zkrápění prašných cest), poskytovat ji dalším 

subjektům a o řadu dalších odlišných moţností, oproti ostatním povrchovým a podzemním 

vodám.  

Všechna opatření technického a organizačního charakteru vycházejí z prováděcí 

vyhlášky ČBÚ pro povrchové lomy č. 26/1989 Sb. 

Poţadavky jsou obsaţeny především v povinnostech: 

  „Důlní vody musí být odváděny z plošin dobývacích řezů odvodňovacími systémy do 

sběrných nádrží (čerpacích jímek) nebo mimo lom. Stejným způsobem musí být zajištěno 

odvodnění cest pro chůzi a dopravu v lomu.“   

Tato povinnost je obsaţena v § 59 - Odvodňování lomu. Na lomu ČSA je poţadavek 

plněn  i  přes  dříve  popsané  extrémní   geomorfologické   a   geotechnické   podmínky.  

V předchozích kapitolách  byl  popsán  systém  vedení  a  tvorby  odvodňovacích  příkopů 

a sběrných a čerpacích jímek.  

Paragraf 61 stanovuje náleţitosti pro hlavní čerpací stanici lomu. Jedná se o umístění 

ČS, objem čerpacích jímek, celkový výkon čerpadel, výkon záloţního čerpadla a přívod 

elektrické energie. Důleţitá je povinnost uvedená v odstavci 2:  

„Výkon hlavní čerpací stanice bez záložního čerpadla a užitkový objem čerpacích 

jímek musí být takový, aby bylo možno bezpečně zvládnout nejvyšší očekávané přítoky vod 

vycházející z průměrného denního přítoku za dobu nejméně 5 let, u nově projektovaných 

lomů z hydrogeologického průzkumu a z průměrné hodnoty denních dešťových srážek za 

období posledních 5 let, a aby nedošlo k zatopení pracovišť. V záloze musí být nejméně 

jedno čerpadlo o výkonu největšího používaného čerpadla“. 

Technické vybavení HČS-ČSA popsané v kapitole 3.1. plně vyhovuje bezpečnostním 

poţadavkům poţadovaných vyhláškou ČBÚ. 

Nejvyšší přítok vod, vycházející z průměrného denního přítoku za dobu  posledních 

5 let je 8.640 m
3
 ∙ den

-1
. 

Legislativní požadavky na důlní vody v oblasti životního prostředí 

Charakteristika důlních vod ve smyslu Vodního zákona č. 254/2001 Sb. (ve znění 

následných doplňků a změn) je popsána v §4, odst. 2. Zde jsou důlní vody definovány „za 

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

jinak“. 
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Specifikace těchto vod dle vodního zákona: 

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních“. 

„Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody 

protékající drenážními systémy a vody ve studních“. 

Srovnáním formulací uváděných v Horním zákoně a Vodním zákoně je zřejmá jiţ 

dříve zmíněná nepřesnost.  Výklad pojmu „důlní prostory“ dle Horního zákona není nikde 

legislativně specifikován. Nastává tak situace vyjádřená ve Vodním zákoně: “pokud Horní 

zákon nestanoví jinak, vztahuje se na důlní vody plně Vodní zákon“. Je proto otázkou, jak 

zařadit mělké podzemní vody čerpané vrty v předpolí lomu.  

Šířeji je problematika vztahu  ţivotního  prostředí k důlním vodám popsána 

v kapitole 5. 

4.2. Morálně technický stav zařízení  

Výběr a uţití konkrétní čerpací techniky závisí do značné míry na charakteru čerpané 

důlní vody. Ve vztahu k čerpací technice jsou podstatné tyto vlastnosti:  

 nerozpuštěné abrazivní částice ve vodě 

 mnoţství jílovitých (kalových) částic 

 agresivita vody (acidita) 

K uvedeným hlediskům samozřejmě přistupuje: 

 poţadavek na čerpaný objem vody v čase 

 výtlačná výška a dopravní vzdálenost čerpané vody 

Pouţitím stávajících vertikálních podávacích čerpadel Sigma GFVF umístěných na 

pontonech a hlavního čerpadla Sigma A200-CDB na břehu jímky v buňce, byly prakticky 

splněny všechny výše uvedené podmínky.  

Dříve váţné problémy s aciditou a abrazivností vody tyto čerpadla zvládají svým 

konstrukčním a materiálovým provedením. Ekonomický přínos ve větší ţivotnosti čerpadel 

je tak nasnadě. Obdobně vyřazením mohutné a nákladné (investičně i provozně), bývalé 

HČS umístěné na hlavě sloje, bylo dosaţeno technického a ekonomického přínosu. 

Současná HČS osazená uvedenými typy čerpadel SIGMA, splňuje nejnáročnější 
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současné poţadavky technické a morální a přitom je i ekonomicky vhodná. 

4.3. Celková koncepce umístění HČS    
 

Při rozhodování o umístění hlavní čerpací stanice musíme vţdy brát na zřetel 

zejména tyto aspekty: 

 niveletu paty sloje 

 prostorové moţnosti pro vybudování rozměrných jímek 

 technické parametry dostupné a pouţité čerpací techniky 

Niveleta paty sloje 

Vrstevnice paty sloje v návaznosti na báňské postupy uhelné fronty nám poskytují 

údaje o depresích v uvolněné části podloţí. Z nich odvodíme moţnosti vybudování 

odvodnění prostoru jen gravitačními odvodňovacími příkopy. To lze jen za předpokladu, 

ţe současná technika zemních strojů a geomechanické vlastnosti podloţních jílů, umoţní 

provedení náleţitě hlubokých odvodňovacích příkopů s gravitačním spádem vody k jedné 

čerpací jímce HČS. 

V opačném případě je nutnost vybudovat další jímky a z nich vodu přečerpávat 

k HČS nebo rovněţ přímo do výtlačného potrubí. 

V případě lomu ČSA se v rámci postupu uhelného lomu vyskytují dvě deprese na 

vyuhleném podloţí. V těchto depresních místech jsou budovány čerpací jímky. Vzhledem 

k převýšení není moţné gravitační příkopové propojení obou míst. Obě jímky jsou proto 

osazeny čerpadly. 

 

Prostorové možnosti pro vybudování rozměrných jímek 

Vzhledem k velkému přilehlému povodí lomu a hlavně moţnosti rychlého přítoku 

přívalových vod, je nezbytné budovat na lomu ČSA velkoobjemové jímky. Plánované 

báňské postupy s tímto poţadavkem počítají. Mezi patou vnitřní výsypky a patou 

posledního uhelného řezu vzniká dostatečný prostor pro budování jímek.                                                                          
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Obrázek vpravo textu je důkazem 

jaké mnoţství vody se valí přes uhelné 

řezy do lomu po přívalových deštích.     

                                                                                                                                            

 

 

 

Obrázek č.25: Příval vody do lomu 

Technické parametry dostupné a použité čerpací techniky 

Potřeba neustálého posouvání jímek na dně lomu, za postupem porubní fronty, 

donedávna omezovaly moţnost umístění HČS na nejniţším místě lomu. Poţadovaný 

objem čerpané vody a výtlačná výška z lomu, znamenala pouţití rozměrných a těţkých 

čerpadel a to ve velkém počtu. Podobně tomu bylo s objektem pro umístění těchto 

čerpadel. Častý přesun takovéto HČS byl zdlouhavý, nákladný a obtíţně proveditelný. 

Proto do roku 2007 byla HČS na lomu ČSA umístěna v otočném bodě na úrovni hlavy 

sloje. V lomu byly dvě pomocné ČS, ze kterých byla voda čerpána na HČS. Teprve odtud 

dvojitým ocelovým výtlačným potrubím byla voda dopravována na ÚDV. 

Technický pokrok v provedení a výkonové parametry nové čerpací techniky, 

umoţnily umístit HČS přímo do lomu. Předností lokalizace HČS na dno lomu bylo 

uvolnění dosud blokovaného prostoru v otočném bodě porubní fronty. Další předností 

uvedeného řešení  je  odstranění  nákladné  údrţby  a  provozu  zastaralé  čerpací  techniky 

i stavebních objektů. Navíc bylo moţné snadněji automatizovat provoz HČS a sníţit 

personálně počet obsluhy. 

Zároveň se změnou umístění HČS a výměnou technologie, byla provedena záměna 

kovového výtlačného potrubí za polyetylénové. Odstranily se tak časté poruchy na trubním 

vedení vlivem bludných proudů.  
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5.  Úpravna důlních vod 
 

Vypouštěné důlní vody do vodoteče musí splňovat poţadavky na  znečišťující  látky 

a jejich maximální koncentraci stanovenou legislativou. Tyto poţadavky doznávaly v čase 

vývoj. Výjimky ze zákona v současné době nejsou přípustné. Vodoprávní orgán je 

zmocněn dle místních poměrů emisní standardy ještě zpřísnit. 

Pokud by měla důlní voda přirozeně dobrou kvalitu, bylo by jí moţné vypouštět 

přímo do vodoteče bez úpravy. Protoţe důlní voda přirozeně dobrou kvalitu nemá, není 

moţné ji bez úpravy vypouštět přímo, coţ by znamenalo znemoţnění těţby uhlí na lomu 

ČSA. Vyčerpané vody z uhelného lomu jsou proto technologicky upravovány na 

poţadované parametry pro vypuštění do řeky Bíliny na vlastní úpravně důlních vod. 

5.1. Chemizmus důlních vod 

K výrazné mineralizaci důlních vod nedochází v krystaliniku Krušných hor ani při 

styku s miocénními sedimenty. Podstatná adsorpce látek z okolí do důlní vody nastává při 

jejím průchodu uhelným souvrstvím. 

Chemizmus důlní vody z lomu ČSA, tj. koncentrace iontů obsaţených ve vodě, má 

úzký vztah k mineralizaci uhelné substance v její dané části. Významným vodítkem 

v tomto případě je obsah popela (A
d
) obsaţeného v uhlí. Důleţitým faktorem je rovněţ 

doba působení vody na uhelné souvrství a její teplota.  

Z minerálů přítomných v uhelném souvrství má podstatnou roli pyrit a markazit. 

Vyskytují se ve shlucích, konkrecích i jemně rozptýlené. Krystalická forma pyritu se běţně 

vyskytuje ve výchozových partiích sloje. FeS2 je i součástí sekundárních popelovin. 

Na lomu ČSA je z rozborů zjištěná průměrná mineralizace 2 796 mg/l. K této 

hodnotě se váţe i průměrné pH 5,2.  

Důsledkem oxidačních procesů FeS2 v odkryté uhelné sloji, je vysoký obsah síranů 

1000 – 1900 mg/l a ţeleza aţ 50 mg/l.  

Naproti tomu u stařinových vod je zjištěná mineralizace podstatně niţší. Vykazují 

celkovou mineralizaci od 1000 do 1800 mg/l  a pH 6,4. Stařinové vody vykazují také 

podstatně  niţší  hodnoty  koncentrací  síranů  vůči  vodám  z  lomu.  Průměrně  800  mg/l 

a ţeleza - průměrně 1,3 mg/l. 
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Pro názornost, jak rozličné jsou důlní vody v jednotlivých oblastech lomu ČSA, je 

uvedena následující tabulka. Uvádí průměrné koncentrace znečišťujících látek v přitékající 

vodě na čerpací místa v roce 2009: 

 Tabulka č. 3:  Koncentrace znečišťujících látek v přitékající důlní vodě  

 (průměr za rok 2009) 

pH  - kyselost                       zdroj: Humeco, a.s. 

CHSKcr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou 

NL - nerozpuštěné látky  

SO4
2-

   - sírany  

Fe celk.   - železo  

Mn   - mangan celkový  

RL105   - rozpuštěné látky sušené 

5.2. Legislativní poţadavky na vypouštěné důlní vody 

Nejdůleţitějším legislativním předpisem ve vztahu k podmínkám vypouštění důlních 

vod do veřejných vodotečí je Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. stanovuje závazné hodnoty pro 

znečišťující látky ve vypouštěných důlních vodách.  

Zde jsou taxativně stanoveny pro lomovou těţbu uhlí tyto znečišťující látky: 

nerozpuštěné látky, železo, mangan, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a acidita 

(pH).  

Odběrné místo 

na lomu ČSA 

pH 
CHSK cr  

[mg/l] 

NL       

[mg/l] 

SO4
 2-         

[mg/l] 

Fecelk.                         

[mg/l] 

Mn                        

[mg/l] 

RL105       

[mg/l] 

Zákonné emisní limity ve vypouštěných důlních vodách 

6-9 35/50 35/55 1000/1300 3 1  

Uhelný lom 
HČS-ČSA 7,3 78 29 1095 2,35 3,14 2187 

PČS-ČSA 7,3 80 19 935 1,53 1,05 1904 

Zachycené 

vody předpolí 

ČS Kundratice 7,6 N <3 256 0,21 0,27 N 

ČS „C“ 6,3 N 3 121 0,23 0,26 318 

Marcela 7,8 N 25 504 0,32 0,41 N 

Vrty 

a štola do 

Krušnohoří 

VP-2 5,7 N <3 56,4 <0,1 0,06 N 

JZ-211 8,5 N <3 114 <0,1 <0,03 N 

V-5 6,0 N 3 81,0 0,57 <0,03 N 

Štola Jezeří 7,2 7,08 7 114 4,43 1,06 N 

Skrývkové 

řezy 

ČS Eliška 8,1 15 34 511 0,28 0,45 1156 

ČS K-28 7,6 11 9 1303 1,84 2,86 3696 

ČS Předpolí 7,0 N 5 216 0,06 0,10 N 
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Hodnoty přípustného znečištění vod, vypouštěných do vod povrchových, dle Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. (§ 2, odst. a):   

Tabulka č.4:   Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění vod při těžbě uhlí 

P.č. Průmyslový obor / ukazatel OKEČ Jednotka Přípustné 

hodnoty 

2. Těžba a zpracování uhlí 10.00  23.10   

2.1. Těžba uhlí a briketány 10.00   

 pH  - 6 - 9 

 Nerozpuštěné látky  mg/l 40 

 PAU  mg/l 0,01 

 ţelezo  mg/l 3 

 mangan  mg/l 1 

                                          zdroj: vyhláška 61/2003 Sb. 

Uhelná  sloj  na  lomu  ČSA  obsahuje  značný  obsah  sirných  sloučenin,  zejména 

ve výchozových partiích. Rozloţení síry ve sloji je nepravidelné. Oblast bezlávkového 

vývoje sloje má nejvyšší obsah síry, 15% aţ také i ojediněle 25%. Naopak nejniţší 

průměrný obsah síry S
d
 je ve spodní a svrchní lávce. Pro celou oblast s bezlávkovým 

vývojem je průměrná hodnota S
d
 5%. 

Důlní voda přicházející do styku s uhelnou slojí absorbuje síru ve formě síranových 

iontů. Důlní vody z lomu ČSA obsahují proto vysoké koncentrace síranových iontů. 

Z dalších prvků přecházejících z minerálů do vody je ţelezo a mangan. 

Jak bylo výše uvedeno, legislativa stanovuje nejvýše přípustné koncentrace, tzn. 

emisní standardy jen pro znečišťující látky dle tabulky č. 4.  

Pro maximální potlačení moţných negativ dalších znečišťujících látek na ţivotní 

prostředí, vlivem případných specifických výstupů z provozní činnosti podniků, uvádí 

vodní zákon v § 38 odst. 6 : 

„(6) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

vodoprávní úřad 

a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu povrchových nebo 

podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů, 

b) posuzuje možnosti omezení znečištění u jeho zdroje i omezení emisí do životního 

prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.“ 
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Platná legislativa a pravidelně výsledky analytických rozborů důlní vody, určují 

pouţití technologie pro úpravu vody. Zároveň mnoţství vypouštěné vody a koncentrace 

emisí předznamenávají i místo, kde budou důlní vod vypouštěny do vodoteče. 

Technologicky je tak nutné pro důlní vody z lomu ČSA, řešit sníţení koncentrací 

znečišťujících látek: 

 nerozpuštěné látky 

 aciditu (pH) 

 koncentrace ţeleza  

 koncentrace manganu  

Koncentrace síranových iontů nebyly úřadem v rozhodnutí stanoveny. 

Polyaromatické uhlovodíky mají ve vodách z lomu ČSA velmi nízké hodnoty (na mezi 

detekce). Vodoprávní úřad proto stanovil pouze jejich sledování. 

5.3. Technologický proces úpravy důlních vod    
 

V době výstavby ÚDV bylo zařízení projektováno pro sniţování koncentrací 

nerozpuštěných látek, acidity a částečně ţeleza. Nové poţadavky na kvalitu vypouštěné 

vody vzešlé z Vodního zákona č. 254/2001 Sb. a navazujících vyhlášek, znamenaly řešit 

další znečišťující látky. Jednalo se především o zvýšení účinnosti sniţování koncentrace 

ţeleza a nově i manganu. PAU ve vodách z lomu ČSA jsou v koncentracích pod mezí 

detekce. 

Instalovaná technologie proto však prošla v průběhu posledních let značnou 

rekonstrukcí, zvyšující účinnost procesů a rozšiřující úpravárenský proces i o úpravu 

manganu. 

Doplnění technologie a pouţití inovačních prvků, umoţnilo naplňovat poţadavky 

zpřísněné legislativy.  

Pouţité metody úpravy vody a pouţitá technologická zařízení na ÚDV, pro sniţování 

koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, jsou následující: 

Proces snižování nerozpuštěných látek (NL) 

Prvotní sniţování NL v důlní vodě probíhá jiţ v samotném lomu. NL sedimentují při 
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proudění v odvodňovacích příkopech a sedimentačních jímkách čerpacích stanic. Jedná se 

o proces gravitační sedimentace. Sniţuje se tudíţ obsah klastického a hrubozrnného podílu. 

Prudkým poklesem rychlosti proudění v rozsáhlých záchytných jímkách čerpacích stanic, 

zde dochází k částečné sedimentaci i jemnějších částic.  

Další pokles obsahu NL v důlní vodě probíhá na úpravně důlních vod. Zahájení 

úpravy vody nastává právě prvotně gravitační sedimentací NL na rozsáhlých kalových 

polích. Voda z lomu je čerpána do třech kaskádově uspořádaných kalových polí. Od 

nejvýše poloţeného pole voda postupuje přelivem do dalších nádrţí. Obrázky kalových 

polí a jejich uspořádání jsou zobrazeny v kapitole č. 2.5.  

Z posledního, třetího, kalového pole je odsazená voda přečerpávána do objemných 

vyrovnávacích nádrţí. Vedle sebe umístěné, podélně protékané nádrţe, mají celkový 

objem 150.000 m
3
. Sklon dna je od nátoku, směrem k odběrnému místu, umístěnému na 

druhé straně nádrţí u budovy technologie ÚDV. Ve směru toku vody, s výrazným 

sníţením rychlosti proudění, probíhá další usazování jemnějších částic, které v předchozích 

fázích nestačily sedimentovat. 

Pohled na vyrovnávací (a zároveň sedimentační) nádrţe a jejich provedení dávají 

následující snímky. 

Obrázek č.26: Vyrovnávací nádrže        Obrázek č.27: Odběrný objekt VN   

Gravitační sedimentace není účinná pro koloidní částice. Tyto částice jsou 

odstraňovány   procesem   jejich   vysráţení   flokulantem,   sedimentací,    zahušťováním  

a odvodněním a závěrečnou filtrací na kalolisech. Uvedený proces probíhá v součinnosti 

s vysráţenými nerozpuštěnými trojmocnými částicemi ţeleza a manganu. 

V paralelně uspořádaných třech sedimentačních nádrţí ÚDV se usazují 

vysráţené NL spolu s vyvločkovanými sraţeninami Fe a Mn. Kal ze dna nádrţí je 
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shrabován a přepuštěn do přilehlých kalových studní. Odtud je kal přečerpáván do 

zahušťovací nádoby, kde dochází k jeho odvodnění. Odvodněný kal je čerpán do 

kalolisů k závěrečné filtraci. Voda ze zahušťovací nádoby se vrací zpět do 

sedimentačních nádrţí.  

Vylisovaný kal z plachetek kalolisů je pásovým dopravníkem nakládán do 

přistavených LH vagónů na vnitrozávodovou vlečku a kolejovou důlní dopravou 

převezen na sloţiště na vnitřní výsypce lomu J. Šverma. 

Pohled na zahušťovací nádobu a kalolis a je na následujících obrázcích. 

 

 Obrázek č.28:  Zahušťovací nádoba  Obrázek č.29:  Kalolis  

Provedenými úpravami a rekonstrukcí technologie kalového hospodářství, které 

proběhlo v minulých dvou letech, lze splnit poţadavky na vypouštěné NL. 

Důleţité je však důsledně sledovat proces úpravy, vyhodnocovat provozní  výsledky 

a včas adekvátně reagovat na nastalé odchylky.  

Proces úpravy acidity (pH) 

Důsledkem dříve popsané mineralizace důlní vody je její značná acidita. Acidita 

vody z uhelného lomu ČSA se pohybuje v současné době v rozmezí pH 4,5 aţ 6,5. Oproti 

minulým rokům dochází nyní postupně ke zvyšování pH důlní vody. Je to projev 

charakteru porubní fronty. Stanovením ochranného pilíře „Souboru kulturních památek 

Jezeří“ a vládním nařízením, tzn. ekologických hranic dobývání, bylo dobývání vzdáleno 

od výchozu uhelné sloje. Průnik vody do lomu přes vysoce sirné výchozové partie uhelné 

sloje byl tak významně sníţen. Zároveň se zlepšila moţnost podchytit povrchové vody 
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z Krušných hor před jejich přímým stečením do lomu. 

Z ekonomického, ale i chemicko-technologického 

hlediska je nejvýhodnější sniţování acidity provádět reakcí 

důlní vody s vápenným hydrátem. 

 

 

                                                                                   Obrázek č.30:  Zásobníky vápna 

Práškový vápenný hydrát je pneumaticky dopraven do dvou zásobníků na ÚDV. 

Odtud je vynášecím zařízením trubně dopravován do míchače k přípravě roztoku. 

          Ve dvou míchačích je připravována 

poţadovaná koncentrace roztoku vápenného 

hydrátu s vodou. Vybudovaný automatický 

monitorovací systém vyhodnocuje stav pH ve 

vyrovnávacích nádrţích a dle toho řídí tvorbu 

koncentrace vápenného roztoku. Vytvořený 

roztok je dávkován k čerpadlům, které 

načerpávají vodu z vyrovnávacích nádrţí do 

Obrázek č.31:  Míchače vápna úpravárenskétechnologie.  

Řídicí systém zjišťuje koncentraci dávkovaného vápenného hydrátu nejen na základě 

údajů na vstupu, ale vyhodnocuje hodnoty pH ve výstupní vodě a dle toho koriguje 

dávkování v sounáleţitosti s aktuálním průtokem. Tím je zajištěno dodrţení stanoveného 

emisního limitu vodoprávním úřadem v rozmezí pH 6 aţ 9. 

Technologie snížení koncentrací železa a manganu 

Metody sníţení obsahu znečišťujících látek ţeleza a manganu mají společný princip. 

Proto obě technologie jsem zahrnula pod společnou podkapitolu.  

Chemicky pojato, jsou ţelezo i mangan v důlní vodě obsaţeny v dvojmocné 

rozpustné formě tak i trojmocné nerozpuštěné formě. Podíl rozpustných a nerozpuštěných 

forem závisí na aciditě či alkalitě vody. Protoţe uhelná voda je acidní, tak je většina obou 

uvedených iontů obsaţena v rozpustné formě. Technologicky se snáze odstraňuje vţdy 
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z roztoku nerozpuštěná sloţka. Tento postup byl proto zvolen i na ÚDV. Sníţení 

koncentrace Fe  a  Mn  proto  spočívá  v  převodu  Fe
++

  na nerozpuštěné Fe
+++ 

 a  obdobně 

i Mn
++

 na nerozpuštěné Mn
+++

. Osvědčenou metodou je oxidace. Nezbytnou podmínkou je 

zároveň docílit alkalitu vody. Pro úspěšný průběh reakce u ţeleza je potřebné pH  alespoň 

8 aţ 9. Mangan vyţaduje podstatně vyšší alkalitu pro průběh reakce. Jedná  se  o  hodnoty 

pH 11 aţ 12. 

Úprava pH dávkováním roztoku vápenného hydrátu je řízena automaticky 

v závislosti na hodnotách Fe a Mn ve vodě přiváděné na technologii. Na příklad, pokud je 

Mn v normě (pod 1 mg.l
-1

), tak se pH upravuje jen pro potřeby reakce Fe
++

. Šetří se tím 

náklady (spotřeba vápna).  

Proces oxidace Fe a Mn probíhá kontinuálně v aeračních nádrţích. Tak jako pro 

reakci Mn je potřeba vyšší pH, tak i v případě jeho oxidace jsou poţadavky odlišné. 

Pro oxidaci ţeleza postačí dodat vzdušní kyslík prostřednictvím jemnobublinové 

aerace. Na oxidaci manganu je potřebné silnější oxidační činidlo. Na ÚDV je pouţit 

manganistan draselný. Příprava a dávkování se provádí v dávkovací stanici. 

Lepšímu vyvločkování a shlukování vytvořené sraţeniny se napomáhá přidáváním 

organického flokulantu. Dávkování flokulantu je řízeno v závislosti na obsahu 

rozpuštěného ţeleza a manganu v natékané vodě a jejich hodnotách na výpusti z ÚDV. 

Závislost průběhu reakce iontů ţeleza a manganu na mnoha vstupních hodnotách 

naznačuje, ţe proces není řiditelný ručně. Nepostačují jen orientační občasné provedené 

vzorky a ruční zásahy do řízení technologie. Celý proces je proto řízen pomocí 

nastaveného počítačového programu.  

Pohled na automatickou stanici pro odběr a rozbor vzorků a kontinuální analyzátory 

ţeleza a manganu je na následujících obrázcích. 
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Obrázek č.32: Autom.odběr vzorků  Obrázek č.33: Analyzátory Fe a Mn   
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6. Závěr a doporučení 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit, zda je stav a provoz HČS  na  lomu  ČSA 

a ÚDV v souladu s platnou legislativou a zda nedochází k jejímu porušování. Cíl mé práce 

byl naplněn. Porovnala jsem skutečnost s legislativními předpisy a došla jsem k závěru, ţe 

jak HČS-ČSA, tak ÚDV odpovídají předepsaným poţadavkům a splňují na ně kladené 

nároky.   

Pro zhodnocení stavu a provozu současného odvodňování lomu ČSA a úpravy 

čerpaných vod před jejich vypuštěním do vodoteče jsem pouţila tato kritéria: 

 zabránění vod v průniku do lomu 

 systém odvádění a čerpání důlních vod včetně pouţité technologie 

 účinnost a ekonomika úpravy vod 

 řízení provozu a vztah k legislativně správní oblasti 

Zabránění vod v průniku do lomu 

Omezit mnoţství vod pronikajících do důlních prostor má význam a přínos 

ekonomický a geotechnický. 

Sníţení mnoţství vody potřebného přečerpat z lomu a následně upravit, znamená 

úsporu energie, materiálu a surovin (při úpravě vody - vápna, flokulantu, KMnO4). 

Obdobně omezení zvodnění svahu lomu a jednotlivých řezů pronikající vodou vede 

k podstatnému zlepšení geomechanických vlastností hornin. Znamená to významný profit 

pro zajištění bezpečnosti báňského provozu. 

Sníţení průniku vod do lomu je realizováno na lomu ČSA zejména takto: 

 záchytné příkopy po obvodu lomu 

 odvodňovací vrty a bariéry v předpolí 

 těsnící stěny a odklonění vodotečí 

Uvedená opatření se ukázala jako účinná, splňující poţadavek podchycení 

povrchových vod. Z mého pohledu je zavedený systém vhodný a plně funkční. 

Oddalováním porubní fronty od Krušných hor a podsypáním kritického úseku vnitřní 

výsypkou, dojde rovněţ k posílení funkčnosti záchytného systému.  
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Z doporučení bych uvedla provádět odvodňovací příkopy, v místech svahů lomu 

bezprostředně navazujících na obnaţený svah Krušných hor, v moţné míře jako 

nepropustné (vyloţené vyslouţilým pryţovým pasem z lomových dopravníků, folií, apod.). 

Dle   údajů   o   vydatnosti   odvodňovacích   vrtů,   navrhuji   prověřit   funkčnost     

a neporušenost mělkých odvodňovacích vrtů. Zajistit pravidelnou údrţbu a posoudit jejich 

doplnění o nové vrty, případně náhradu za stávající. 

Systém odvádění a čerpání důlních vod včetně použitého technického 

vybavení 

Rozmístění čerpacích jímek a systém k nim směřujících příkopů je racionální a plně 

postihuje potřeby vodního hospodářství v lomu. Zejména v uhelném lomu pouţití 

plovoucích čerpacích stanic s přímým výtlakem aţ na ÚDV znamenalo zefektivnění 

procesu čerpání důlní vody. Pouţitá čerpací technologie má špičkovou technickou  úroveň 

a není nutné v současné době řešit její případnou změnu.  

Rovněţ podchycení skrývkových vod odvedených do čerpací stanice „Černice“ 

odpovídá poţadavkům. Ne zcela vyhovující stav je dle mého názoru v oblasti vnitřní 

výsypky bývalého lomu Obránců míru. Vody z této oblasti jsou přečerpávány do slepého 

ramene řeky Bíliny. Pro zlepšení kvality této vypouštěné vody (sníţení koncentrace 

manganu), byla aplikována neodzkoušená metoda, tzn. kořenové čističky. Provoz a čištění 

vody  z této  oblasti  neposkytují  prokazatelné  výsledky.  Doporučuji   prověřit   účinnost 

a funkčnost vybudovaných bazénů kořenové čističky a dle toho provést jejich obnovu. 

Pro sníţení koncentrací nerozpuštěných látek čerpaných na ÚDV, by  bylo  vhodné 

ve větší míře budovat na odvodňovacích příkopech podruţné sedimentační jímky. 

Účinnost a ekonomika úpravy vod 

V  posledních  čtyřech  letech  byla  provedena   zásadní   rekonstrukce  technologie 

a řízení úpravny důlních vod. Rekonstrukce se týkala: 

 vápenného hospodářství 

 kalového hospodářství 

 odmanganování a flokulace sraţeniny 

 automatizace řízení technologie a řízení procesu úpravy 
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Zvýšení účinnosti a modernizace technologických prvků přinesly zásadní zlepšení 

procesu úpravy vody. Zlepšení  se  projevilo  v  procesu  sniţování  nerozpuštěných  látek 

a manganu. Za hlavní přínos pokládám zavedení automatizace řízení. Byly odstraněny 

prvky nahodilosti a nekontinuálnosti sledování a řízení procesu. Automatické odběry 

vzorků na vstupu i výstupu, spolu s nastaveným ověřeným softwarovým programem řízení 

jednotlivých    technologických    částí   a   celého   procesu   úpravy,   přinesly   účinnost  

a ekonomiku do úpravy vody. Není nadbytečně dávkováno vápno,  manganistan  draselný 

a ani flokulant. Úspora materiálová a personální na obsluze zařízení je zřejmá. 

Důraz veřejnosti a správních orgánů na ochranu a zlepšování ţivotního prostředí, 

bude nutně v dalších letech provázen i změnami podmínek pro vypouštění důlních vod do 

veřejných vodotečí.  

Zde bych jako doporučení uvedla nadále sledovat vývoj Evropské legislativy a na její 

změnu včas a adekvátně reagovat. Pro zařízení úpravy důlní vody je třeba sledovat i vývoj 

nové technologie. Nové technologie by přinesly další zlepšení v ekonomické úspoře a ve 

zkvalitnění úpravy důlních vod.    

Řízení provozu a vztah k legislativně správní oblasti 

Vodní hospodářství vztahující se k lomu ČSA je řízeno ze tří organizačních sloţek. 

Na  smluvním  základě,  výkonnou  odvodňovací   i   část   správně   administrativní 

a legislativní činnosti, zajišťuje společnost HUMECO, a.s. 

Koncepční, báňskou a geotechnickou stránku provádí Litvínovská uhelná a.s. 

Zajišťuje a zpracovává havarijní plán lomu, POPD a koordinuje rozsáhlé zemní práce ve 

vztahu k vodnímu hospodářství. 

Perspektivu a koncepci vodního hospodářství, včetně přípravy inovací a investic do 

zařízení, zajišťuje odbor ekologie ze servisní společnosti Czech Coal Services a.s., která je 

dceřinou společnosti Czech Coal a.s. Zároveň i koordinuje a zajišťuje inţenýrskou činnost 

v oblasti ţivotního prostředí pro Litvínovskou uhelnou a.s. a HUMECO, a.s. 

Koordinace  a   plán   dalšího   postupu   mezi  činností  společnosti  HUMECO, a.s. 

a báňským provozem Litvínovské uhelné a.s. je upravován pravidelně na měsíčních 

reţimech a dlouhodobě při zpracování POPD na další období.  
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Dle mých dosavadních poznatků za vodohospodářskou oblast bych doporučovala 

v dalším období: 

• Sledovat vývoj nových technologií v oblasti čerpání a úpravy důlních vod. 

• Prověřit moţnosti vyuţití upravených a zachycených povrchových vod pro 

hospodářské účely, aby mohly být dále vyuţívány. 
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