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Anotace 
 

Práce pojednává o hnědouhelném lomu Československé armády nacházejícím se 

v severních Čechách. Nejprve podává informace historii těţby a navazuje geologických a 

hydrologickým popisem v prostoru, kde se lom nachází. Dále se zabývá báňsko-

technickými postupy a jejich moţnými budoucími postupy za předpokladu prolomení 

ekologických limitů těţby. V návaznosti na to se zabývá hlavními cíly, a to řešením 

odvodnění výsypky Obránců míru, které je nutné pro moţnost výstavby pasových 

dopravníků umoţňujících zpřístupnění budoucích skrývkových řezů za liniemi těţebních 

limitů. Zmiňuje také další potřebné odvodňovací úkony při postupu těţby 

v dlouhodobějším časovém horizontu druhé etapy. 

Klíčová slova: výsypka, lom, odvodnění, ekologické limity těţby, pasový dopravník 

 

Summary: 

The work deals with the lignite mine Československé armády located in northern Bohemia. 

First, it details the history of mining and geological and hydrological follows the 

description in the area where the quarry is located. It also deals with mining and technical 

procedures and their possible future development, provided break down organic extraction 

limits. Following that deals with the main objectives, by addressing drainage dump of 

peacekeepers, which is necessary to allow the construction of belt conveyors to allow 

access to future cuts in lines overburden mining limits. It mentions the other necessary 

drainage operations in the mining process in the longer term, the second stage. 

 

Keywords : dump, quarry, drainage, environmental limits of mining, conveyor belt 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČSA      lom Československé armády 

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČS     čerpací stanice 

ČSFR     Československá federativní republika  

DN      vnitřní průměr  

DPD    dálková pasová doprava 

HMGD    homogenizační drtírna 

KU    kolesové univerzální (rypadlo) 

MEV     malá vodní elektrárna 

OM      lom Obránců míru 

PD     pasový dopravník 

PE     polyetylén 

PS     poháněcí stanice 

PČS     pomocná čerpací stanice 

RK     rypadlo korečkové 

SKPJ    soubor kulturních památek Jezeří 

SV     shazovací vůz 

ZP     zakladač pasový 
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1. Úvod 

Prolomení ekologických limitů těţby na lomu ČSA je sloţitým politickým, 

společenským, ekologickým a ekonomickým problémem. V první řadě je nutné zváţit 

dopad nedostatku uhlí na teplárenský průmysl, který je z poloviny závislý právě na 

uhelných zdrojích. Existuje moţnost nahradit je plynem a biomasou, jejich mnoţství by 

však nemuselo být dostatečné a ceny tepla zákonitě vyšší. V teplárenství by navíc muselo 

být vynaloţeno velké mnoţství financí při přestavbách tepláren na jiné zdroje energie. 

Pokud jde o moţnost zásobování většiny tepláren zemním plynem, dostáváme se do 

velkého rizika, jelikoţ je plyn závislý na dovozu z Ruska přes nestabilní území. 

S nestabilitou dodávek jiţ jsou zkušenosti z nedávné minulosti. Na straně druhé stojí za 

limity osud dvou obcí a domovů jejich obyvatel a části Podkrušnohoří. Ti mají moţnosti 

velkorysého odškodnění od těţební společnosti a například vybudování zcela nových obcí. 

Postoj státu je jiţ po několik vládních období stejný a v podstatě jde o odkládání problému 

a vyčkávání na kritický stav v teplárenství, který bude muset být řešen v době, kdy nastane. 

Jak celý spor dopadne a jestli budeme mít v budoucnu čím vytápět domovy milionů 

obyvatel České republiky na úkor přesídlení cca 2000 obyvatel zmíněných obcí, či naopak, 

je velkou neznámou a rozhodnutí není ani cílem této práce. Tato práce řeší problematiku 

odvodnění prostoru bývalé výsypky Obránců míru za předpokladu moţnosti prolomení 

těţebních limitů. 

Lom ČSA je situován pod úpatím Krušných hor a jeho hnědouhelná sloj je přímo 

vázána na jejich svahy. Z nutnosti udrţení stability těchto svahů je porubní fronta vedena 

kolmo k nim a dále je snaha podpírat je zakládáním vnitřní výsypky. Poloha lomu a její 

geologické a geomorfologické poměry mají zásadní vliv na báňské podmínky těţby. Ty 

jsou tudíţ značně sloţité. Velmi významnou měrou se na sloţitosti báňských řešení 

postupu podílí hydrogeologické poměry oblasti. Prostor lomu je vystaven významnému 

přítoku vod a to hlavně ze svahů Krušných hor. Ten má velký vliv na stabilitu svahů, která 

je pro postup těţby rozhodující. Řešení odvodnění je významnou provozní problematikou, 

a to jak na dobývací a zakládací části lomu ČSA, tak i řešení odvodnění výsypky Obránců 

míru, která má díky své poloze přímý vliv na odvodnění lomu ČSA. Za předpokladu 

prolomení ekologických limitů těţby je řešení odvodnění výsypky Obránců míru jedním 

z prioritních úkolů pro zajištění spojení vnitřní výsypky ČSA s novými dobývacími řezy na 



Lukáš Horyna: Řešení odvodnění výsypky Obránců míru za předpokladu prolomení limitů těžby 

2011  2 

 

nynějším předpolí. Odvodnění výsypkových těles je vţdy problematickou záleţitostí 

z důvodu nesoudrţnosti zemin a neustálému pohybu jejich bloků. Při potřebě výstavby 

pasových dopravníků právě v místech zvodněných poloh, na kterých jsou viditelné sesuvy 

půd, je potřeba zvýšeného důrazu na koncepci řešení odvodnění celé oblasti lomu a jeho 

přilehlých částí. 
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2. Popis oblasti 

2.1. Historie těžby uhlí v oblasti 

Historie lidstva je spjata s báňskou činností od svého počátku. V okamţiku kdy si 

člověk vyrobil první nástroj, coţ se stalo uţ před šesti sty tisíci let, se začal zajímat o 

nerostné suroviny. 

 Počátky těţby uhlí na severu Čech sahají aţ do konce středověku. Nejstarší známá 

historická zmínka o uhelném hornictví je z toku 1403 v Duchcovské městské knize. Další 

záznamy jsou z let 1550 - 1580 a zmiňují dolování u Jirkova, Hrobu a na Pětipesku. Další 

zmínky jsou z roku 1740 a to o dobývání u Všestud na Chomutovsku a u Varvaţova a 

Otovic na Ústecku. 

První zprávy o výskytu uhlí na území severočeské hnědouhelné pánve pocházejí 

z poloviny 16. století. První pokusy jsou však známy aţ po roce 1740. Na okrajových 

místech pánve se dobývaly výchozové partie pomocí nehlubokých dolů. Většinou šlo o 

nehluboké šachtice obdélníkového profil, z nichţ se razily chodbice různými směry. 

Hlavní podíl na dobývání uhlí na Mostecku měl Osecký klášter. První zprávy z jeho kronik 

se zmiňují o těţbě jílovitých hornin. Z roku 1763 je dochována písemná zmínka o uhelném 

dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je také zmíněno právo obyvatelstva dobývat 

uhlí pro topné účely. Vyuţití nalézalo pouze hrubé kusové uhlí, moury a drobné uhlí se 

spalovaly na místě. Získaný popel se prodával jako hnojivo. 

Aţ do počátku 19. století těţba probíhala primitivním způsobem. Pomocí rumpálu 

se zakládaly nehluboké jámy na výchozech uhelné sloje. V některých místech s dobrými 

poměry bylo uhlí těţeno malými otvírkami, které neměly prakticky ţádné vybavení. Těţba 

probíhala bez jakéhokoliv dozoru báňských úřadů. Od roku 1789 začalo být dobývání uhlí 

podmíněno propůjčením dolovacího práva a dozorem báňských úřadů. Ten byl zřízen 

v Jáchymově roku 1783. 

V době napoleonských válek byl rozvoj dobývání uhlí silně utlumen nedostatkem 

dopravních a odbytových moţností, ale také nedostatkem prostředků k zamezení a nápravě 

důlních škod a technické omezenosti důlních zařízení. 
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Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými válkami. 

Nebylo dostatek dopravních a odbytových moţností, nedostatek prostředků k zamezení a 

nápravě důlních škod a technické omezenosti důlních zařízení. Aţ do poloviny 19. Století 

bylo označováno názvem uhlí kamenné, nakonec se ustálil název hnědé uhlí. V prvních 

desetiletích 19. století bylo uhlí nejčastěji dobýváno hlubinně a později i povrchově. Aţ 

doprava uhlí po Labi do německých zemí, která začala v roce 1830, přispěla k opětovnému 

oţivení těţby uhlí po napoleonských válkách. Skutečně průmyslový rozvoj těţby uhlí je 

spojen aţ s rozvojem ţelezniční dopravy. 

Zásadní vliv pro oţivení těţby uhlí byl rozvoj dopravy, zejména výstavba 

ţelezničních tratí. Stále více dolů se začalo napojovat na dráhu prodluţovanou z Teplic aţ 

do Chomutova. Rozvojem ţelezniční sítě nastal v regionu větší odbyt uhlí. Zesílil zájem o 

hornické podnikání a přísun zahraničního kapitálu zapříčinil vznik různých těţařských 

společností. V sedmdesátých letech 19. století nastává postupný přesun dolování z Ústecka 

západním směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Mostecko se stává centrem 

revíru. Vznikají zde významné uhelné společnosti, které jsou základem budoucích 

severočeských hnědouhelných dolů. 

Vzrůstající potřeba těţby většího mnoţství uhlí způsobovala upřednostňování 

povrchové těţby. Území lomu ČSA zasahovalo několik dobývacích prostorů. Důl Obránců 

míru, důl Rudý sever, důl Centrum a důl Kolumbus. V současné době se zde uhlí těţí v pěti 

povrchových lomech a jednom hlubinném dole. Mostecká uhelná, a. s., provozuje lom 

ČSA, lom Jan Šverma a lom Vršany. Její dceřiná společnost Důl Kohinoor, a. s., těţí 

v hlubinném dole Centrum. Mostecká pánev je tak poznamenaná silnou antropogenní 

činností - těţební jámy, důlní propadliny zaplněné vodou, výsypky ve tvaru tabulových 

vyvýšenin apod. Po rozsáhlé devastaci krajiny probíhá rekultivace, jejímiţ úspěšnými 

příklady jsou Kopistská nebo Velebudická výsypka. 

V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o přibliţné rozloze 5600 ha. 

Jezero bylo sice o velké rozloze, ale přesto velmi mělké. Postupným zanášením sedimentů 

se z něj stal systém mokřadů. Jezerem protékala řeka Bílina. V roce 1831 jezero začalo 

ustupovat těţbě a začalo se s jeho vysoušením. Krajina na území jezera se původně 

změnila hlavně na zemědělskou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_%C4%8CSA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_%C4%8CSA
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_Jan_%C5%A0verma&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_Vr%C5%A1any&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD_vliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kopistsk%C3%A1_v%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velebudick%C3%A1_v%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komo%C5%99ansk%C3%A9_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1831
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První skrývka povrchového dobývání začínala poblíţ severního okraje dnes jiţ 

zaniklé obce Nové Sedlo nad Bílinou. Dále těţba postupovala severovýchodním směrem 

k zámku Jezeří a stáčela se pod patou krušných hor aţ k dnešním Černicím, od kterých se 

lom nachází asi 0,5 km. Vedle dolu se nachází Elektrárna a úpravna uhlí Komořany, které 

jsou pojmenovány podle jiţ zaniklé obce. 

Komunikace spojující Chomutov a Litvínov a vedoucí původně pod úpatím 

Krušných hor, byla přeloţena při postupu těţby. Nyní je nahrazena páteřní komunikací 

spojující Most a Chomutov a nachází se na výsypném tělese v blízkosti lomu ČSA. 

Přeloţena musela být i samotná řeka Bílina a ţeleznice, jejichţ náhradu dnes tvoří 

Ervěnický koridor. Výraznou změnou v hydrologických podmínkách oblasti bylo přeloţení 

nejen řeky Bíliny, ale i menších potoků stékajících z úpatí hor. Jako náhrada vznikla 

Přeloţka Šramnického a Černického potoka. Přehled vod celé oblasti pánve je zobrazena 

v příloze č. 1. 

V současné době je zde těţba omezena územními ekologickými limity vzniklými 

usnesením vlády ČR č. 444 z roku 1991. V rámci stanovených limitů jsou zde k dispozici 

zásoby do roku 2020. V případě prolomení limitů se zde nachází přibliţně 750 mil. tun 

hnědého uhlí o předpokládané výhřevnosti 18 MJ/Kg. 

Historie oblasti Lomu Obránců míru 

Hlubinný důl Germania, zaloţený v 80-tých letech 19. století byl, počátkem těţby 

v této oblasti. Byl hluboký 50 m a těţilo se na něm aţ do roku 1895. V roce 1918 byl 

přejmenován na lom Fortuna hluboký aţ 70 m, který zůstal v provozu aţ do roku 1949. 

Nedaleko leţel později pojmenovaný lom Quito IV. Tyto lomy daly základ pozdějšímu 

dolu Obránců míru. Po rozšíření dolového pole o část dolu Eliška se podstatně zlepšily 

podmínky těţby. Během druhé světové války došlo ke spojení těchto dolů v jeden závod a 

tím vznikla delší porubní fronta lomu Fortuna a tím vznikl základ budoucího velkolomu. 

V roce 1960 byla dolu Obránců míru předána část hlubinného dolu Z. Nejedlý a poté i 

dolové pole dolu Centrum. Od prosince 1945 nesl lom jméno President Beneš a od 

července 1951 bylo změněno na Velkolom Obránců míru. Těţba zde byla ukončena v roce 

1985. [13], [14] 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernice_%28Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektr%C3%A1rna_Komo%C5%99any&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_%28%C5%99eka%29
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http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost
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2.2. Geomorfologické poměry oblasti 

Hnědouhelný lom ČSA se nachází v Krušnohorské subprovincii. Leţí pod úpatím 

Krušných hor a zároveň v Mostecké pánvi. Tento fakt má velký vliv na morfologii lomu a 

jeho okolí. V jihozápadní části je lom ohraničen Ervěnickým koridorem. V minulosti byl 

tento prostor zasaţen rozsáhlou těţbou a následně bylo vytvořeno mohutné výsypkové 

těleso, které lom rozdělilo na části Šverma a ČSA. Tohoto tělesa bylo vyuţito pro vedení 

všech inţenýrských sítí spojující města Most a Chomutov - silnice, ţelezniční trať, 

produktovod, tok řeky Bíliny apod. 

Směrem od koridoru je těleso stále rozšiřováno vnitřní výsypkou ČSA, která je dále 

zakládána a po níţ se terén stupňuje aţ na dno lomu. Výsypka je zakládána aţ k úpatí 

Krušných hor a napomáhá tak stabilizaci jejich svahů, které se tyčí nad severozápadním 

okrajem lomu. 

Svahy hor a jejich hluboká údolí se výraznou měrou podílí na báňských postupech, 

a to hlavně v oblasti odvodňování. Jsou totiţ zdrojem velkého mnoţství vod stékajících do 

lomu. Pro bezpečnost těţebních a výsypkových postupů je nutné tyto vody podchytit. 

Zbytková jáma bývalého lomu Obránců míru pak tvoří jihovýchodní hranici lomu. Její 

prostor je zasypán vnitřní výsypkou a také skrývkou z lomu ČSA. V jiţní části probíhá 

rozsáhlá rekultivační činnost. 

Dále jsou poměry v lomu ovlivněny rozsáhlou hlubinnou činností, která zde 

v minulosti probíhala. V prostoru a v okolí lomu se nachází velké mnoţství známých i 

dosud nezjištěných důlních děl, které jsou při postupu těţby váţnou komplikací. 
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2.3. Geologický popis oblasti, stratigrafické poměry 

Uhelný lom Československé armády je jediným činným dolem, jehoţ těţba probíhá 

v přímém kontaktu s jiţním úbočím masivu Krušných hor. Pro všechny děje v přírodě platí 

axiom, ţe nic není v absolutním klidu. Výsledkem všech dějů je vţdy dosaţení 

rovnováţného stavu. Při posuzování probíhajících dějů při dobývání uhlí v Severočeské 

hnědouhelné pánvi je proto třeba s těmito přírodními zákony počítat. 

Krystalinický masiv Krušných hor se výrazně zdvihá na severní straně dobývacího 

prostoru lomu ČSA přímo nad výplní uhelné pánve. Uhelnou sloj překrývá 100 m 

překryvných zemin a směrem na východ se stáčí k severu a klesá hlouběji. V současné 

době dosahuje hloubky okolo 135 – 140 m. Postupem porubních front směrem k východu 

lze očekávat hloubku okolo 190 m. V západní části dobývacího prostoru dosahuje 

převýšení masivu krystalinika nad povrchem pánve ca 500 m. Celkové převýšení mezi 

dnem lomu a vrcholky Krušných hor dosahuje hodnoty 560 aţ 640 m a postupem lomu 

východním směrem by mohlo dosáhnout aţ 750 m. Generální úklon vystupujících 

krystalinických hornin nad pánevní úroveň se pohybuje v rozmezí 30 aţ 35
o
. Krystalinické 

horniny pod pánevní výplní mají úklon vyšší. V ojedinělých a nejméně příznivých 

geologických podmínkách dosahuje hodnoty max. 70
o
. 

2.3.1 Krušnohorské krystalinikum 

Vlastní masiv Krušných hor i základ sedimentární výplně tvoří krušnohorské 

krystalinikum. Prostor lomu ČSA a OM se nachází ve střední části Kateřinohorské klenby 

tvořené řadou zlomů. Krystalinikum je tvořeno hlavně ortometamorfity. V podobě 

denudačních trosek a menších tektonicky zakleslých ker obalové partie jsou zastoupeny 

parametafority. Dalším článkem jsou drobno aţ střednězrnné aţ okaté ortometamorfity. 

Časté je jejich vzájemné spojení metamorfními přechody a jejich mírně plástevnatá 

struktura. I styk okaté ruly s klastickou ţulou se vyznačuje metamorfními přechody. Na 

rozsáhlých umělých odkryvech při úpatí krušných hor je moţné sledovat vzájemné poměry 

typů ortorul. V prostoru o délce několik set metrů a výškou cca 200 m poskytují informace 

o vzájemném styku jednotlivých typů hornin, stupni fyzikálního, mechanického a 

chemického porušení hornin. Lze sledovat vliv technologie vrtání a znalost poznatků o 

skutečném stavu hornin. V rulových horninách krystalinika jsou četné ţíly jemnozrnných 

aţ střednězrnných granitoidů, aplopegmatitů i hrubozrnných pegmatitů o mocnostech 
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většinou v centimetrech či decimetrech. Prakticky všechny horniny odkryté na 

skrývkových řezech jsou zasaţení alterací různé intenzity od hustého rozpukání aţ po 

úplnou destrukci hornin. Alterací je oslaben široký pruh niţší partie svahů Krušných hor i 

část krystalinika pod sedimentární výplní. 

2.3.2. Pánevní sedimenty 

Vzhledem ke značné šířce poruchové zóny se výzdvih Krušných hor projevil v 

plastických pánevních sedimentech jejich směrným flexurovitým ohybem podél úpatí a 

krátkými příčnými zlomy kolmo na krušnohorský okraj. Významným projevem ohybu 

pánevních sedimentů je mezivrstevní skluz s vyhlazením vrstevních ploch v sedimentech 

jílového charakteru, který se zřetelně projevuje jiţ od úklonu vrstev 30°. Pokud se 

vyskytují příčné zlomy, jsou tyto strmé (90°) a krátké. 

2.3.3. Podloží uhelné sloje 

Pánevní sedimenty, které v přímém podloţí uhelné sloje tvoří litostratigraficky a 

litofaciálně nejednotný celek jílovcových a pískovcových sedimentů terciérního i 

svrchnokřídového stáři. V bezprostředním podloţí sloje je několikametrová vrstva bělavě 

šedých kaolinitických jílovců, místy se sideritem. Směrem ke krušnohorskému okraji 

pánve v jílovcích přibývá klastická sloţka a jílovce přecházejí v písčité jílovce aţ jílovité 

pískovce. Spodní část podloţí uhelné sloje je tvořena písky a pískovci s vloţkami písčitých 

jílů. 

V příbřeţní zóně jsou sedimenty tvořeny především hrubými klastiky (slepence, 

brekcie, slepencové brekcie apod.). Objevují se zde polohy s většími i menšími valouny 

nebo kusy krystalinických hornin. Pískovce v podloţí uhelné sloje přecházejí místy v 

polohy křemenců nebo silně prokřemenělých pískovců a slepenců o mocnosti aţ několika 

metrů. 

2.3.4. Uhelná sloj 

Lze ji rozdělit na dvě části v závislosti na paleogeografickém vývoji oblasti 

v neogénu a na sedimentačních podmínkách. Celé těleso uhelné sloje je významným 

korelačním horizontem pánevních sedimentů. 
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 První oblast je typického pánevního vývoje a dosahuje mocnosti sloje 25 aţ 30 m a 

má vyvinut charakteristický třílávkový profil. Spodní lávka je tvořena střídáním jílovitých 

proplástků jilovitého a uhlí kvalitního. Ve spodní části spodní lávku uhelná sloj přechází 

v neuhelné suroviny s přibýváním jílovité a písčité sloţky. Pevné, křehké uhlí bez 

jílovitých proplástků o mocnosti 15 aţ 25 m tvoří střední lávku. Na hranici se spodní 

lávkou mírně stoupá podíl jílovitých popelovin, ale v plné mocnosti se střídají vrstvy 

páskovaného detritu a xylitického detritu. Svrchní lávka je typická střídáním proplástků 

jílů, jilovitého uhlí a uhlí. Dosahuje mocnosti od 2 do 4 m. 

 Oblast příbřeţního pásma je velmi litologicky velmi sloţitá. Sloj nedosahuje své 

typické mocnosti 25 m a není zachován její třílávkový profil. Jednotlivý polohy jsou velmi 

různorodé a postupem k okraji pánve dochází ke sniţování mocnosti uhelné sloje. 

Přibývají části jílovotopísčité sloţky a část sloje je nahrazená písky a písčitými jíly. 

Postupně dochází k plnému přechodu sloje v izotopickou sloţku. Ta je tvořena písky, 

písčitými jíly, slabými polohami jílů i uhelnými jíly. 

2.3.5. Nadložní jíly a písky 

Vrstva nadloţních jílů je ve svrchní části tvořena silně zvětralým kvartérním 

pokryvem, který je označována jako regelační zóna. Ta je jako celek plastická, náchylná k 

rozbřídání a je tvořena drobnými úlomky jílovce. Přechází do nerozvětraných jílů, které 

jsou díky střípkovitému rozpadu částečně propustné. Pásmo zvětrávání pak dosahuje 

mocnosti kolem 30 aţ 40 m. 

Hranice nadloţních jílů se svrchní lávkou uhelné sloje je ostrá a výrazná. Rozhraní 

nadloţních jílů a písků v nadloţí uhelné sloje u krušnohorského okraje pánve je méně 

výrazné a ostré, často se tu uplatňuje přechodná plocha písčitých jílů o mocnosti aţ 1 m. 

2.3.6. Kvartérní pokryv 

Sutě, svahové hlíny, štěrky a písky s různým podílem hlinité sloţky tvoří kvartérní 

sedimentární pokryv s různým podílem štěrků. Pokryv na úpatí svahu dosahuje mocnosti 

10 aţ 20 m s výskytem depresí o mocnosti aţ 40 m. Na základě výsledků vrtného 

průzkumu je stanovení mocnosti suťového pokryvu velmi sloţité a často aţ nemoţné, 
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stejně jako rozlišení jednotlivých petrografických typů sedimentů. V podloţí těchto 

sedimentů se nachází sedimenty splachového charakteru a tělesa fosilních skluzů. [2], [14] 

2.4. Problematika ekologických limitů těžby 

Územní limity těţby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením 

vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra 

ţivotního prostředí Ivana Dejmala. Jsou jím definovány dobývací prostory a oblasti, kde 

jsou zásoby uhlí prozatímně nepřístupné. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana 

ţivotního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouţí jako vládní záruka 

severočeským obcím, ţe se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a ţe mají 

dlouhodobou perspektivu své existence. Ekologické limity těţby jsou citlivou otázkou 

ţivotního prostředí, politickou, ale také hlavně sociální. 

2.4.1. Příčiny limitů 

Během dvacátého století se v oblasti od Kadaně aţ po Ústí nad Labem vytěţila 

území o rozloze mnoha km
2
. Příčinou bylo dobývání hnědého uhlí, jeţ bylo spáleno v 

mnohých tepelných elektrárnách a továrnách. V 70. a 80. letech se těţba stala velmi 

rozsáhlou. Rozšiřováním dolů došlo k likvidaci některých obcí a také města Most. 

Obyvatelé těchto obcí získali své bydlení v tehdy masivně budovaných panelových 

sídlištích. 

Docházelo k prudkému zvyšování škodlivého oxidu siřičitého a prachových částic 

způsobené nekvalitní technologií pro spalování hnědého uhlí. Výrazně bylo poškozováno 

ţivotní prostředí regionu. Hromadný úhyn lesů v Krušných horách, i ke zhoršení 

zdravotního stavu obyvatel. Vzhledem k neudrţitelnosti situace se tak vláda ČSFR 

rozhodla celou situaci vyřešit zavedením odsíření a odprášení významných státem 

vlastněných elektráren a ke stanovení hranic, které nesmí doly překročit. Byly podpořeny 

rekultivační práce v jiţ vytěţených prostorech. 

2.4.2. Spor o prolomení limitů 

V roce 2005 se na politické úrovni znovu otevřelo téma pro zrušení těchto limitů. K 

nejvýraznějším kritikům prolomení limitů patří představitelé ohroţených obcí - Horní 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Dejmal
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Jiřetín a Černice, občanské sdruţení Kořeny a ekologické nevládní organizace Greenpeace, 

Hnutí Duha i Strana zelených, která měla jejich zachování mezi prioritami svého volebního 

programu pro parlamentní volby v roce 2006. 

Případné rozšíření těţby uhlí by zasáhlo i některé obce, např. Horní Jiřetín a 

Černice, pod kterými se dosud nevytěţené uhlí nachází. Jejich obyvatelé jiţ dlouho bojují 

proti prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto obcí společnost Czech Coal jim 

naopak nabízí náhradní bydlení na zcela jiné úrovni neţ v dřívějších dobách a argumentuje 

významností dosud nevytěţeného uhlí pro energetickou stabilitu státu.  
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3 Hydrogelologické poměry lokality 

3.1. Hydrologické poměry lokality 

Sledování pohybu podzemní vody 

Hodnocení sesuvů na pod svahy Krušných hor prokázalo důleţitost odvodňování 

suťových uloţenin, které je řešeno průzkumnou štolou jáma Jezerka. Jsou jí čerpány vody 

ze sutí a sedimentů a je patrná shoda měsíčních úhrnů čerpané a sráţkové vody. Suťový 

pilíř je dotován z povrchového zdroje a přímého vsaku sráţkových vod z povrchu. Další 

podíl vod je z podloţí krystalinika. 

„Průsak povrchové vody z Vesnického potoka do suťového pilíře v jeho západní 

části byl v říjnu 1986 prokázán stopovací zkouškou. Významné bylo zjištění spojitosti 

vsáklé povrchové vody s vodou čerpanou z jámy Jezerka, a to na vzdálenost 760 m. Projev 

stopovače za 7-8 dnů v jámě Jezerka prokázal vytvoření proudových cest v suťovém pilíři, 

podmíněných čerpáním vody, ve srovnání s časově pozdějšími nálezy v bližších 

pozorovacích místech. 

V polovině roku 1989 byla do odvodňovací soustavy zapojena štola Jezerka. 

Čerpaná voda pochází z přítoků puklinové vody v krystaliniku do štoly. Zjištěné podíly 

recentní “mladé” vody v přítocích ze skalních hornin ukazují na vytváření proudových 

privilegovaných cest uvnitř masívu.“ (HALÍŘ J. I., 2004) 

Jak jiţ bylo uvedeno, byl v sumárním přítoku vody ze štoly Jezeří, stanoven poměr 

mezi kvartérní – recentní podzemní vodou a puklinovou starou vodou, tj. bez nálezů tritia, 

1:3 a časové zpoţdění “mladé” vody za vsakem atmosférických sráţek bylo určeno na 2 aţ 

3 měsíce. Tento poznatek byl nezávisle ověřen stopovací zkouškou v údolí Šramnického 

potoka. 

Také sumární přítok vody ze štoly Jezeří (stejně jako na Jezerce) vykazuje vcelku 

pravidelný průběh sezónního kolísání přítoku s retardací na sráţkové vody. V podstatě 

nenastalo sníţení vydatnosti přítoku, coţ prokazuje vliv retence svahových sutí v povodí 

Šramnického potoka s přínosem vody z krystalinika. 
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Podle výsledků měření přírodních nuklidů bylo konstatováno, ţe ve vývěrech 

puklinové vody do štoly Jezeří byly v roce 1987 zjištěny obsahy tritia, zatímco v roce 1981 

byly obsahy tritia nulové. Raţba štoly tedy vytvořila podmínky pro rychlejší šíření 

drenáţního účinku v puklinové zvodni a následnou infiltraci recentní podzemní vody. 

Hydraulická spojitost kvartérní podzemní vody s podzemní vodou povrchové zóny, 

která byla ověřena na některých vrtech a dokumentuje hydrogeologický význam puklinové 

zvodně krystalinika jako zdroj dotace suťových uloţenin a písčitých sedimentů terciérního 

stáří. 

Existence recentní vody v přítocích ze skalních hornin ukazují na sekundární vytváření 

proudových cest v důsledku hornické činnosti a geodynamické aktivity v krystaliniku 

Krušných hor. 

Čerpaná mnoţství vod v oblasti vykazují vcelku pravidelný průběh sezónního 

kolísání přítoku s retardací na sráţkové vody. 

3.2. Hydrogeologické poměry lokality 

3.2.1. Kolektor krystalinika 

Krystalinikum je tvořeno převáţně středně aţ hrubě zrnitými ortorulami, pararulami 

a metagranity. Z hlediska hydrogeologického jde o velmi sloţitý systém. Mnoho partií je 

silně tektonicky porušeno, a tudíţ se vyznačuje výraznou puklinovou propustností. 

V krystaliniku můţeme rozlišit dva typy zvodnění. Jedno se váţe na svahy hor a rozpojení 

puklin. Další je zvodnění hlubokého puklinového systému a jeho propustnost je dána 

otevřeností, počtem puklin a stupněm tektonického porušení hornin. Obě zvodně přicházejí 

do kontaktu nad výchozy pánevních sedimentů. Zvodnění krystalinika má významný vliv 

na stabilitu bočních svahů lomu, ale odvodnění je nereálné. Samotná zvodeň je 

odvodňována gravitačně a také sledována několika desítkami hydrogeologických vrtů 

v předpolí lomu. 

3.2.2. Kolektor kvartérních sedimentů 

Nivní sedimenty, splachové sedimenty, svahové sedimenty, nevytříděné hlinitě 

štěrky, písky a jíly tvoří pod úpatím hor rozsáhlou akumulaci. Ta zároveň představuje 

zvodnělý kolektor závislý hlavně na granulometrickém sloţení. Tyto sedimenty jsou dobře 



Lukáš Horyna: Řešení odvodnění výsypky Obránců míru za předpokladu prolomení limitů těžby 

2011  14 

 

propustné a úroveň hladiny vody v kolektoru je přímo závislá na atmosférických sráţkách. 

Kolektor není zvodněn celoplošně, ale jsou v něm vodou vytvořené cesty, které je snaha 

vyhledat a pomocí odvodňovacích vrtů sníţit přítok těchto vod do skrývkových řezů lomu. 

3.2.4. Kolektor stařinové zvodně 

Území bylo v minulosti zasaţeno hlubinnou těţbou uhlí. Sráţkové a podzemní 

vody se zadrţují v těchto prostorách uhelné sloje. Z tohoto systému volně vytékají na 

otevřené dno lomu, kde jsou jímány odvodňovacím systémem. 

3.2.5. Kolektor podložních klasik 

Podloţí uhelné sloje tvoří křídová a terciérní bazální klasika. Zvodeň, kterou 

obsahují je sloţitá a s komplikovanými hydraulickými parametry. Nejvýraznější přísun vod 

do této zvodně je především na výchozech svahů Krušných hor. Z kvartérního pokryvu, 

z puklin krystalinika a ze sráţek. Na nich je závislá hladina vody v kolektoru, která je 

monitorována hydrogeologickými vrty v předpolí. Souvislé odvodňování tohoto kolektoru 

v předstihu není aktuální. [2][3][13] 
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3.3. Klimatické poměry 

Klimatické poměry jsou dány geomorfologií oblasti. „Pánevní prostor je markantně 

ovlivněn dešťovým stínem hor. Zatímco v  oblasti vlastního lomu ČSA, tj. v pánvi, se 

průměrné roční sráţky pohybují kolem 500 mm, na svazích hor a na hřebenech od 900 aţ 

1000 mm. Roční chod sráţek je vlivem atlantické cirkulace hodně vyrovnaný jak na 

horách, tak při horském úpatí. Průměrná roční teplota je v pánevním prostoru 8,5°C. 

zatímco na hřebenech hor 5 aţ 6°C. Průměrný počet dní s bouřkou je zhruba 20 za rok. 

Danou situaci nastiňují Obrázek 1 a Obrázek 2. [1] 

 

Obrázek 1 Úhrn srážkových vod v oblasti lomu ČSA 

 

Obrázek 2 Průměrná roční teplota 
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4. Předpokládaný postup těžby lomu ČSA za ekologické 

limity 

4.1. Popis současných báňských postupů 

V současné době první skrývkový řez lomu Československé armády jiţ zasahuje do 

prostoru bývalého dobývacího prostoru lomu Obránců míru, a tudíţ těţí hmoty západní 

části výsypkového tělesa. Na nejvyšším skrývkovém řezu je nasazeno kolesové rýpadlo 

KU 800.13 s označením K 90. Těţí v nadmořské výšce od 153 m. n. m. do 185 m. n. m. 

Objemy těţby dosahují aţ 8 mil. tun ročně, přestoţe velkostroj pracuje ve ztíţených 

podmínkách zvodněných zemin bývalé výsypky Obránců míru. Vyrubané hmoty jsou 

dopravovány na zakládací stranu lomu linkou pasových dopravníků PD 50, PD 51, PD 52, 

PD 53, PD 54, PD 55, PD 56, PD 57, PD 58 a PD 59, ze které jsou přes spojovací vůz SV 

59 přesypávány na zakladač ZP 6600 s označením Z 95. Tímto je materiál zakládán na 

nejvyšší řezy vnitřní výsypky ČSA na nejvyšším řezu o kótách od cca 180 do 230 m. n. m. 

Provoz tohoto technologického celku s označením č. 3, je v závislosti na dobývaném 

materiálu značně obtíţná, a to jak při údrţbě pasových dopravníků, tak hlavně při báňském 

řešení zakládání řezů. Zvodněné a velmi nesoudrţné materiály vytváří nesoudrţné výsypné 

řezy a dochází k častým výskytům výrazných poklesů a skluzů, které často ohroţují báňské 

postupy. 

Na niţších řezech těţí kolesové rypadlo KU 800.9 s označením K75. Řezy jsou 

vedeny v nadmořských výškách od 120 do 155 m. n. m. Dobývaný materiál je pevného 

nezvodněného charakteru s ojedinělým výskytem tvrdých proplástků, tyto podmínky jsou 

pro velkostroj velmi příznivé a provoz v podstatě plynulý. Velkostroj dosahuje průměrných 

ročních výkonů přesahujících 8 milionů tun vytěţených hmot. Materiál je na pasový 

dopravník PD 21 nakládán výloţníkem o délce 70 m. Přepravní linka navazuje dopravníky 

PD 22, PD 23, PD 25, PD 26, PD 27, PD 18, PD 19 a PD 20, který je vybaven shazovacím 

vozem. Přes spojovací vůz je materiál dopravován na ZP 6600/ Z82 a jím zakládán na 

řezech vnitřní výsypky od cca 150 do 180 m. n. m. Provoz technologického celku č. 1 je aţ 

na ojedinělé případy bez větších potíţí a skrývkové řezy jsou z těţeného materiálu pevné a 

bez větších poklesů ohroţujících provozní podmínky. 
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Na nejniţších skrývkových řezech je nasazeno korečkové rypadlo RK 5000 (viz 

Obrázek 3) s označením R10, vybavené kráčejícím podvozkem kruhového typu. Řezy jsou 

vedeny v nadmořských výškách od 80 do 120 m. n. m. V dobývacích polohách se nachází 

velmi tvrdý materiál s častým výskytem pelokarbonátových proplástků. Podmínky jsou 

velmi náročné a z důvodu eliminace častého provádění trhacích prací je zde nasazeno 

právě korečkové rypadlo RK 5000, které se svým svou řeznou sílou 933 N/cm dokáţe 

v takto náročných podmínkách těţit. Velkostroj dosahuje průměrných ročních výkonů 

dosahujících 7,5 milionu tun vytěţených hmot, které jsou spojovacím výloţníkem 

dopravovány na dopravní linku sloţenou z pasových dopravníků PD 40, PD 41, PD 42, PD 

43, PD 44, PD 45, PD 46 a PD 47 nebo PD 48, PD 49 které jsou vybaveny shazovacím 

vozem. Přes S vůz je materiál dopravován na ZP 6600/ Z 84 a jím zakládán na řezech 

vnitřní výsypky od cca 80 do 140 m. n. m. Provoz technologického celku č. 4 je závislý na 

častějších větších opravách velkostroje vzniklých vlivem náročných provozních podmínek 

a skrývkové řezy jsou z těţeného materiálu pevné a bez větších poklesů ohroţujících 

provozní podmínky s výjimkou zakládání v místech posouvané hlavní čerpací stanice na 

dně lomu. 

 

Obrázek 3 Korečkové rypadlo RK 5000 
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Na uhelných řezech jsou nasazeny 3 kolesové rypadla typu KU 300 o celkovém 

průměrném ročním výkonu cca 5 milionů tun. Na dně lomu těţí rypadla s označením K 86 

a K 73 v nadmořské výšce cca 56 aţ 80 m. n. m. a za postupem posledního řezu je 

umístěna Hlavní čerpací stanice. K 86 těţí uhlí na pasový dopravník 995 a na něj 

navazující PD 994, PD 993 a uhelný výtah PD 992. Poté pokračuje uhelným mostem PD 

991 na HMGD, po úpravě je nakládáno do vagonů a dopravováno do úpravny uhlí 

Komořany. U K 73 je technologický celek v podstatě obdobný s označením pasových 

dopravníků začínajícím číslem 8. Rýpadlo K 82 těţí v prostoru, kde je uhelná sloj ve vyšší 

poloze a poloha je od hlavní uhelná sloje vzdálena. Nadmořská výška umístění uhelné sloje 

je cca 150 aţ 185 m. n. m. a vytěţené uhlí je dopravováno pasovými dopravník PD 774, 

PD 773, uhelným výtahem PD 772 a dále jako u ostatních uhelných technologických 

celků. 

 4.2. Postup těžby za ekologické limity 

 Rozvoj nového postupu lomu bude v důsledku nenávaznosti na dosavadní průběh 

těţebních linií dosti komplikovaný. Za současného stavu, kdy platí usnesení vlády č. 444 

z roku 1991 o zachování limitů těţby hnědého uhlí, je nejisté zda budou loţiska 

v budoucnosti zpřístupněna a hospodárně vyuţita. Zároveň nelze stanovit, jakým rokem by 

rozšíření lomu ČSA začalo, a tak lze uvaţovat v podstatě jen teoreticky. Po odtěţení celé 

první etapy těţby bude nejprve nutné zpřístupnit skrývkové řezy. Prioritním úkolem bude 

odtěţení ornice a dalších materiálů pomocí pasových rypadel, její nakládání na 

automobilovou dopravu a zakládání na rekultivačních plochách. Pro urychlené 

zpřístupnění skrývkových řezů bude potřeba nasazení velkého počtu pasových rypadel, a 

také nákladních automobilů. Předpokládám roční výkony této těţby v prvních letech 

odkryvu cca 15 mil. tun zemin za rok. Tyto práce by vyţadovali důsledné řešení systému 

přístupových cest a vyuţívání kapacit nasazené mechanizace. V etapě prvního odtěţení 

zemin pomocí kolové dopravy, budou zároveň probíhat rozsáhlé zemní práce na výsypce 

OM. Z důvodu výstavby pevných pasových dopravníků spojujících budoucí skrývkové 

řezy s vnitřní výsypkou bude potřeba přemístění velkého mnoţství zemin a vykonání 

mnoha přípravných prací. Následně dojde k výstavbě pasových dopravníků třech 

budoucích technologických celků. Pro tyto technologické celky budou jiţ konstruovány 

nové velkostroje s většími moţnými kapacitními parametry neţ současné.  
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V případě, ţe budou ekologické limity těţby prolomeny v blízké budoucnosti, bude 

ještě částečně vyuţito stávající technologie lomu ČSA. Skrývkové řezy budou postupovat 

severním směrem, kde dojde k likvidaci obce Černice a při dalším postupu také obce 

Český Jiřetín, a dále bude lom postupovat východním směrem a stáčet se mírně na jih, 

směrem k chemickým závodům. V druhé etapě bude vytěţeno 280 milionů tun kvalitního 

hnědého uhlí a ve vyhlídkových etapách III. A IV. se nachází dalších 470 milionů tun 

tohoto významného energetického zdroje. Navrţení pasových dopravníků v prostoru 

bývalé výsypky OM je zřejmé z přílohy č. 3. Tyto dopravníků budou slouţit ke spojení 

zakládacích řezů s budoucí porubní frontou 2. etapy těţby lomu ČSA. 
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5. Řešení odvodnění výsypky Obránců míru a okolí lomu 

5.1. Aktuální stav odvodňovacích systémů ČSA 

5.1.1. Západní část území 

Západní část vnitřní výsypky ČSA pod Ervěnickým koridorem jiţ byla předána do 

rekultivace. V bezodtokových prostorech vznikly vodní retence Marcela a Hedvika, které 

jsou gravitačně spojeny. Do prostoru výsypky přitékají vody zachycené čerpací stanicí 

Kundratice, čerpací stanicí A1 – studna a vody zachycené příkopy mezi obcí Vysoká Pec a 

nádrţí Hedvika. Nádrţ Hedvika je přehrazena a korytem trojúhelníkového tvaru z ní 

přebytečná voda odtéká do nádrţe Marcela. Ta je momentálně bezodtoková a voda, která 

do ní přitéká, je odčerpávána čerpadlem a potrubím vedena do zatrubněného koryta řeky 

Bíliny. 

V dalším postupu vnitřní výsypky je odvodnění řešeno za pomocí záchytných 

odvodňovacích příkopů vytvořených přímo na řezech výsypky. Příkopy jsou pak sváděny 

do čerpacích stanic na jednotlivých řezech a vody dále přečerpávány dle jednotlivých 

postupů odvodňování zakládaných řezů výsypky. 

Největší vodní dotace lomu je na svazích Krušných hor a to zejména potoky 

protékajícími jejich údolími. Prvním údolím Krušných hor ohroţujícím vnitřní výsypku je 

koryto Vesnického potoka, který je jiţ přeloţen. Pod hrází přerušující původní tok 

Vesnického potoka byla vytvořena těsnící stěna převádějící přítok mělké podzemní vody 

do nového koryta Vesnického potoka, které je vedeno směrem na západ. Dále ve směru 

toku se koryto rozděluje na přeloţku Vesnického potoka a na Podkrušnohorský přivaděč 

III. Pod vrchem Jezeří (Jezerka) je vybudována ČS „C“ o výtlaku 2 x 12 l.s
-1

 obsahující 

povrchovou vodu a především vodu čerpanou z vrtu V 378, V 390 a V 389. Z této čerpací 

stanice je voda přečerpávána do koryta Vesnického potoka. Další čerpací stanicí je Jáma 

Jezerka o výkonu 11 l.s
-1

, která zachycuje vodu ze štoly Jezerka. 

Pod vrchem Jezeří (Jezerka) se také nachází prostor s největší problematikou celé 

oblasti, kde v červnu 2005 došlo k posunu bloku zemin o objemu cca 6 mil. m
3
 (viz 

Obrázek 4) vlivem vodních poměrů. Sesuv částečně zasáhl i oblast ochranného pilíře SKPJ 

Jezeří. [10] 
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Obrázek 4 Pohled na skluz severozápadních svahů lomu ČSA 

5.1.2. Severozápadní předpolí lomu 

Při postupu lomu na východ bylo nutné vytvořit ochranu před sráţkovými vodami 

z Krušných hor a hlavně zamezení přítoku horských potoků do lomu. Potoky Šramnický a 

Černický proto musely být přeloţeny na východ. Krušné hory však mají příliš příkré svahy 

na to, aby řešením byla otevřená koryta, a proto musely vzniknout štoly řešící tento 

problém. 

Šramnický potok tekoucí mezi Jánským Vrchem a Mnišskou horou je sveden pod 

Zámecký vrch, kde začíná štola Jezeří. Štola je dlouhá 1014,5 m, je kruhového průřezu o 

průměru 2,2 m. Vede zhruba rovnoběţně s úpatím hor a vyúsťuje z Březového vrchu. 

Těsně před začátkem Albrechtické štoly se do Šramnického potoka vlévá Černický 

potok tekoucí mezi Mnišskou horou a Josefinou skálou. Štola je 255 m dlouhá, kruhového 

tvaru 2,7 m, je přímá protíná návrší Ostroh. Vybíhá nad úpatím hor u obce černice. Dále 

oba potoky pokračují umělým korytem po úpatí hor a u obce Horní Jiřetín se vlévají do 

Jiřetínského potoka. 

Nynějším ochranným odvodňovacím opatřením lomu při jeho postupu na východ je 

příkop „E“ odvádějící, zejména sráţkovou, ale také vodu z čerpacích a jiných vrtů 
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umístěných pod arboretem. Do tohoto příkopu jsou také svedena zatrubněná koryta 

Albrechtického a bezejmenného potoka. Příkop je zaústěn do nádrţe Černice. 

V údolí Šramnického potoka byla vytvořena těsnící stěna, která svádí podzemní vody do 

vodohospodářské štoly Jezeří, ze které je dále čerpána zpět do přeloţky Šramnického 

potoka. Povrchové vody přitékající aţ ke skrývkovým řezům lomu jsou sváděny do ČS 

Černice. Z ní je čerpadlem o výkonu 80 l.s
-1

 voda čerpána do nádrţe Černice. [10] 

5.1.3. Odvodňování zbytkové jámy Obránců míru a jejího předpolí 

Při realizaci náhradních opatření za vodní nádrţ Dřínov byly přeloţeny potoky 

Šramnický a Černický, které chrání lom ČSA, ale i bývalý lom Obránců míru před volným 

přítokem sráţkových mělkých podzemních vod přímo ze svahů Krušných hor. 

Níţe se nachází nádrţ Černice je dotována příkopem „E“ odvodňujícím 

severozápadní předpolí lomu ČSA. Nádrţ je zprůtočněna pomocí Bezejmenného potoka, 

který je dále zaústěn do přeloţky Černického a Šramnického potoka. Významným 

odvodňovacím prvkem zbytkové jámy je ČS Předpolí, její kapacita je 5000 m
3
. Jsou do ní 

přečerpávány sráţkové vody zachycené pomocnými čerpacími stanicemi (ČS studna 1., 

Studna 4). Výkon čerpadel je 2 x 25 l.s
-1

 a výtlačný řád o průměru 300 mm je zaústěn do 

Bezejmenného potoka. 

Bývalý lom tvoří v jeho východní a jiţní části vnitřní výsypka, na které probíhají 

rozsáhlé rekultivační práce. Sráţková voda z tohoto výsypkového tělesa je zachycována 

pomocí čerpacích stanic. 

V severní části Čerpací stanicí OM a v jiţní části Čerpací stanicí Bajkal. Čerpací 

stanice Bajkal je vybavena dvěma čerpadly. Prvním je 100 NHD o výkonu 34l.s
-1

 a 

ocelovým výtlačným řádem o průměru 150 mm a druhým je čerpadlo KRT K 100 o 

výkonu 31 l.s
-1

 a výtlačném řádu z polyethylenu o průměru 225 mm. Tato čerpadla musí 

překonávat výtlačnou výšku 13 m. ČS OM momentálně není čerpána neustále. V případě 

čerpání jsou pouţívána přenosná čerpadla KDFU s pohyblivým výtlačným řádem vedeným 

do ČS Bajkal. Z těchto čerpacích stanic je voda dále přečerpávána do retenční jímky ČS 

„K 28“, která je vybavená čerpadlem typu Warman 8/6 EEAH o výkonu cca 90 l.s
-1

 a 

dalším čerpadlem typu KRT K 150 o výkonu cca 57 l.s
-1

. Kaţdé čerpadlo má svůj 
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samostatný výtlačný řád DN 225 mm. Výtlačné řády jsou zaústěny do bývalého koryta 

řeky Bíliny, které slouţí jako Odpadní koryto OM a vlévá se do řeky Bíliny. Znečištěné 

odpadní vody jsou čištěny pomocí ČOV OM a přečerpávány pomocí ČS „Náhrada za 

biologický rybník“ do odpadního koryta OM. 

Odvodnění dna lomu OM je řešeno dvouetáţovým drenáţním systémem 

vybudovaným při postupu vnitřní výsypky. Na dně lomu byly vytvořeny rýhy se 

štěrkovým zásypem, do nichţ bylo uloţeno perforované potrubí. 

V další etáţi byl vytvořen zásyp suťových materiálů aţ na kótu +120 m. n. m. Nad 

touto drenáţí je oblast tvořena vnitřní výsypkou na kótu +170 m. n. m. Systém je napojen 

na odvodňovací štolu OM, do níţ odvádí veškerou vodu a zabezpečuje tak stabilitu 

výsypky. Odvodňovací štola OM je vyraţena pod závěrným svahem skrývky na kótě +68 

m. n. m. a je dlouhá 290 m. K čerpání vody momentálně slouţí vrt OM II/2, který byl 

vyvrtán na kótě +170 m. n. m., a přečerpává ji do retenční jímky čerpací stanice ČS K 28. 

5.1.4. Odvodňovací systém ČSA 

Základem odvodňovacího systému na lokalitě ČSA je hlavní čerpací stanice 

umístěná na dně lomu na kótě cca 70 m. n. m., která je posouvána s postupem těţby. Je 

osazena dvěma sestavami vertikálních podávacích čerpadel Sigma GFVF 150-15-JY-003-

A-5504 umístěnými na pontonech v retenční jímce. Záloţním doplňujícím zařízením je 

sestava s horizontálním čerpadlem Sigma A200-CDB-460-25-4, která je umístěna na 

břehu. Výtlačné potrubí je z ČS ČSA tvořeno PE trubkami (900 m 450 x 61,2 PN 25, 265 

m 400 x 44,7, 1010 m 400 x 36,3, 2097 m 355 x 21,1) a je ukončeno do ÚDV ČSA - DJŠ . 

Retenční jímka ČS ČSA tvoří kapacitu, do které jsou sváděny přítoky vod z většiny 

prostoru lomu.  Na řezu zakladače Z 82 se nachází čerpací stanice ČS 20, do které jsou 

svedeny odvodňovací příkopy zvyšších řezů. Z ČS 20 jsou pak vody svedeny příkopem 

přes ČS 48, která zachytává další vody z řezů mezi zakladači Z 82 a Z 84, do HČS ČSA. 

Nejvyšší dobývací skrývkový řez je osazen ČS K 90 zadrţující vody přitékající z těţené 

čási bývalé výsypky OM do řezu rýpadla. Před přítoky sráţkových vod ze svahů Krušných 

hor je lom chráněn systémem odvodňovacích příkopů vedených po hranách demarkace 

přímo pod těmito svahy. Příkopy jsou zaústěny do HČS ČSA.  Na dobývacím řezu 

velkostroje K 75 je umístěna čerpací stanice Eliška. Pod svahy Krušných hor se nacházeli 
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ještě čerpací stanice ČS K 75A a ČS K 75B, které však byli zasaţeny sesuven půd. 

Momentálně je jejich funkce řešena příkopy a do budoucna doporučuji obnovení 

záchytných retencí na skrývkových řezech pod svahy Krušných hor. V příloze č. 2 je 

přehledně zobrazeno odvodnění i další podstatné informace o lomu ČSA a jeho okolí.[17] 

5.2. Řešení odvodnění pro postup lomu za ekologické limity 

5.2.1. Gravitační propojení Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní 

výsypku ČSA 

Historie těţby uhlí v oblasti sahá hluboko do historie a výrazně pozměnila 

vodohospodářské poměry této oblasti. Před postupem lomu a jeho ochranou před 

povrchovými vodami musely být přeloţeny krušnohorské potoky i řeka Bílina. Následně 

zde byla sypána vnitřní výsypka, která je v těchto místech momentálně dokončována. Dané 

území trpí výrazným vláhovým deficitem a je potřeba učinit opatření ke stabilizaci vodního 

reţimu v tomto prostoru. Na území, které jiţ bylo předáno rekultivaci, byly vytvořeny 

nádrţe Hedvika a Marcela, které jiţ nyní částečně sniţují vláhový deficit území. Pro 

vytvoření účelného biokoridoru je nejlepším moţným řešením přeloţení Vesnického 

potoka a jeho propojení s nádrţemi Hedvika a Marcela. Tímto dojde k propojení a spojení 

s řekou Bílinou. 

V rámci revitalizace přeloţky Vesnického potoka, by jeho tok byl navrácen do 

původního koryta, které by se vlévalo do nádrţe Hedvika. Ta by musela být opatřena 

zvyšovací hrází zvyšující hladinu. Dále by Vesnický potok gravitačně stékal do nádrţe 

Marcela přehrazené bezpečnostním přelivem, který by výšku vodní hladiny zvýšil aţ o 5 

metrů. Došlo by také k výraznému navýšení kapacity obou nádrţí. 

Vesnický potok by se vléval do jiţ odtrubněného koryta řeky Bíliny Před MEV 

Ervěnice. Jako ochrana před povodněmi by měl slouţit rozdělovací objekt v místě napojení 

na přeloţku Vesnického potoka, který by vodu svedl právě do nově vytvořeného 

biokoridoru. 
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5.2.2. Přesun ČS Bajkal 

Nynější postup skrývky ČSA zasahuje do prostoru vyuhleného lomu Obránců Míru 

a jeho vnitřní výsypky. Je nutné zabezpečit úpravu vodního reţimu porubní fronty lomu. 

Jedná se převáţně o přítoky z prostoru rekultivované výsypky OM, čímţ tato jímka tvoří 

významnou ochranu aktivní porubní fronty lomu. Jiţ postupem kolesového rypadla K 90 

byl zasaţen i prostor čerpací stanice Bajkal a byla zachována jen minimální část 

s osazením čerpadla. Je proto nutné tuto čerpací stanici přesunout a umoţnit tak bezpečný 

postup rypadla. S přihlédnutím k momentální funkci čerpací stanice a předpokládaným 

budoucím poměrům v dané oblasti navrhuji její nahrazení dvěma čerpacími stanicemi. „ČS 

Bajkal II“, která se bude nacházet několik desítek metrů na východ od čerpací stanice K28.  

Kapacita jímky 20.000 m
3
 bude vytvořena za pomocí vytvoření hráze a vyuţití stávajícího 

prostoru. Jílovité výsypkové zeminy, odebrané v blízkosti budované jímky o kubatuře 

7.500 m
3
, budou navezeny pomocí kolové mechanizace, a hráz bude upravena za pomocí 

dozerů. Konstrukce hráze bude tvořena po vrstvách o mocnosti cca 30 cm a hutněna 

vibračním válcem. V hrázi bude vytvořen přepad na kótě 174,5 m, který bude 

bezpečnostním opatřením pro moţné kapacitní přetíţení jímky. Stanice bude osazena 

čerpadlem GFVP – 125-12-LU-003-A-3704 o výkonu cca 70 l.s
-1

 a výtlačným potrubním 

řádem PE 100. Délka potrubí bude cca 100 m. Návrh čerpací stanice Bajkal II. je zobrazen 

v příloze č. 5. Je potřeba také změnit tok příkopů odvodňujících výsypku Obránců Míru a 

stékajících právě do čerpací stanice Bajkal, z které jsou vody dále čerpány do čerpací 

stanice K 28. Jednotlivé příkopy vedoucí z prostoru odvodňovaného právě čerpací stanicí 

Bajkal budou přeloţeny do nové čerpací stanice Bajkal II. Vody ze stávající nádrţe budou 

po přeloţení příkopů dočerpány současným čerpadlem 100 NHD 400-22 LC 1009 o 

výkonu 34 l.s
-1

 a výtlačným řádem DN 150 do ČS K 28. Poté co bude odčerpána veškerá 

voda, bude čerpadlo přesunuto do nové, z části jiţ napuštěné nádrţe Bajkal II. Druhá 

čerpací stanice bude vybudována na skrývkovém řezu jako náhrada za vodní nádrţ Eliška a 

zároveň pro zachycení sráţkových vod z výsypky Obránců míru, jako náhrada za nádrţ 

Bajkal a ČS K90. Nová čerpací stanice K90 se bude nacházet cca na kótě cca 140 m. n. m. 

Bude se nacházet blízko pasového dopravníku PD52 a bude zachytávat sráţkové vody 

v jihovýchodní části lomu ČSA. Bude obdélníkového tvaru o objemu 2500 m
3
.  O 

rozměrech cca 25 x 15 m o hloubce 5 m. Čerpací stanice bude vybavena čerpadlem o 

výkonu 70 l.s
-1

 a bude překonávat dopravní výšku 33 m. Celková délka výtlačného potrubí 
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bude cca 446 m. Tato nádrţ bude vytvořena za pomocí pasových dozerů a rypadel. Je 

potřeba také změnit tok příkopů odvodňujících výsypku Obránců Míru a stékajících právě 

do čerpací stanice Bajkal, z které jsou vody dále čerpány do čerpací stanice K 28. Řešení 

přesunu čerpací stanice Bajkal a ostatní opatření řešení odvodnění výsypky OM jsou 

zobrazeny v příloze č. 3. 

V prostoru budoucí čerpací stanice Bajkal II. se nyní nachází menší čerpací stanice 

K 81 zachycující vody s vysokým obsahem manganu. Je nutné, aby tyto vody nestékaly do 

čerpacích stanic Bajkal II. a K 28, a proto je nutné čerpací stanici K 81 přesunout a 

zachovat tak oddělení těchto manganových vod. Navrhuji vytvoření menší retence 

umístěné jihozápadním směrem od ČS Bajkal II. Do této retence bude sveden nově 

vytvořený příkop, kterým budou zachyceny vody s vysokým obsahem manganu. Osazení 

budoucí čerpací stanice bude řešeno stávajícím čerpadlem a výtlakem, který bude pouze 

přeloţen.  

5.2.3. Přesun čerpací stanice OM 

ČS OM (viz Obrázek 5) bude nejprve přesunuta západním směrem o cca 200 m, aby 

ustoupila těţebnímu postupu rypadla K 90. Vytvoření jímky v tomto prostoru bude značně 

sloţité. V prostoru budoucí čerpací stanice ČS POM se nachází převáţně bahnité zeminy, 

místy jsou zde i menší přírodní retence. Nasazení dozerů a pasových rypadel, která budou 

budoucí jímku vyhlubovat, bude velmi problematické. Tato pomocná jímka dočasně 

nahradí současnou ČS OM a bude osazena stejnou technologií. Čerpadlo i výtlačné potrubí 

bude pouze přesunuto. Po vytěţení prostoru bývalé ČS OM bude vytvořena nová „ČS OM 

II“, která se bude nacházet na kótě cca 150 m. n. m, coţ je o 18 m níţe neţ původní čerpací 

stanice. Výtlačný řád bude zaústěn do čerpací stanice K 28 o maximální výškové kótě 

172,4 m. n. m. Nová čerpací stanice OM ČSA se bude nacházet přibliţně na stejných 

kótách jako stanice předchozí. Bude vytvořena nádrţ trojúhelníkového tvaru o objemu 

3000 m
3
.  O rozměrech cca 50 x 40 x 30 m o hloubce 5 m. Tato nádrţ bude vytvořena za 

pomocí pasových dozerů a rypadel. Její těsnost bude zajištěna zhutněním jílovitých 

materiál pomocí vibračního válce. Dále bude provedena změna toku přitékajících 

sráţkových vod. Vody ze stávající nádrţe budou po přeloţení příkopů dočerpány 

současným čerpadlem GFVP - 125-12-LU-003-A-2304. Nová čerpací stanice bude 

osazena čerpadly typu GFVP - 125-12-LU-003-A-3704 o výkonu cca 70 l.s
-1

 a výtlačným 
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potrubním řádem PE 100. Délka potrubí bude cca 860 m a celková dopravní výška 

čerpadla bude cca 20 m. Obě čerpací stanice budou propojeny a současně budou zajišťovat 

odvodnění vod bývalé výsypky Obránců míru a severních bočních svahů lomu OM při 

postupu rýpadla K 90. Přehledně ukazuje postavení nového postavení čerpacích stanic ČS 

POM, ČS OM II a Bajkal II je zobrazeno v příloze č. 4. 

 

Obrázek 5 Čerpací stanice OM 

5.2.4. Štola Obranců míru 

„Na dně lomu Obránců míru byly před jeho zasypáním výsypkou pozorovány četné 

vývěry podzemní vody z odkrytého krystalinika. Tyto vývěry byly podchyceny vybudovanou 

drenáží. Aby bylo možno odvodňovat výsypku i po zasypání dna lomu při závěrných 

svazích, byla v nejhlubším místě pod závěrnými svahy vybudována odvodňovací štola, do 

níž byly zaústěny odvodňovací drény. Do štoly byly z horizontu 172 m. n. m. vyvrtány tři 

odvodňovací vrty, kterými byla voda čerpána a odváděna mimo prostor lomu. Výsypkové 

zeminy byly zakládány na dno vyuhleného lomu OM postupně kolejovou technologií, jak 

byl prostor uvolňován těžbou, a to ve směru od jihovýchodu k severozápadu. V nejhlubší 

části lomu byla těžba uhlí ukončena v roce 1984. Po úpravě spodní časti vyuhleného lomu 
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(drenáže, odvodňovací štola, suťová etáže) byla zbytková jáma zasypána zakladačem. 

Vzniklo tak výsypkové těleso o rozloze cca 10 km
2
, jehož mocnost dosahuje místy až 140m. 

 Zásyp nejhlubší části dna lomu do úrovně 120 m. n. m. hlinitopísčitými štěrky, 

označovanými jako podkrušnohorské sutě, byl součástí odvodňovacího systému patní části 

výsypky a byl ukončen v roce 1987. Celková kubatura založených sutí do dvou etáží činí 

cca 2,5 mil. m
3
 r.z. Před sypáním vrstvy suťových materiálů bylo zřejmé, že budou tvořit 

únosnou vrstvu pro další zakládání zemin. Proto nebyly v místě deprese pod kótu 120 m. n. 

m. založeny žádné jílovité zeminy, neboť by podstatně zhoršily stabilitní podmínky výsypky. 

Drenážní systém v oblasti odvodňovací štoly OM 

 Základem plošného odvodnění podloží této části výsypky je dvouetážový 

odvodňovací systém. Horní propustnou plošnou etáž tvoří 20 až 25 m mocná vrstva 

krušnohorských sutí, na níž je teprve nasypán skrývkový materiál z lomu ČSA. Dolní etáž 

odvodnění tvoří systematická trubková drenáž, představující drenážní skupiny, gravitačně 

vyústěné do odvodňovací štoly, odkud je voda čerpacími vrty a výtlačným potrubím 

převáděna do recipientu. Drenážní síť je složena z obvodových záchytných drénů a 

příčných sběrných drénů zaústěných do drénů hlavních. Hloubka drenáže se pohybuje 

v rozmezí od 1,5 do 3,0 m pod dnem vnitřní výsypky. Trubkové drény jsou budovány 

z ocelových perforovaných trub DN 300 mm pro svodné a záchytné obvodové drény a DN 

200 mm pro drény sběrné (perforace činí 20 % obvodu drénu). Minimální podélný sklon 

trubkových drénů činí 3 promile. Drenážní rýhy měly lichoběžníkový tvar se sklony svahů 

2:1 a šířkou drenážní rýhy na dně 1,0 m. Drenážní potrubí je do výšky 1,5 m zasypáno 

hrubým drceným kamenivem frakce 65/125 mm, nad nímž je do úrovně vyuhleného dna 

lomu uložena filtrační drceného kameniva frakce 16/63 mm, překrytého tkanou geotextilií 

Geofilex 01. Na ní je uložena 50 cm mocná vrstva z tříděného štěrkopísku a poté 

realizována horní etáž odvodnění z krušnohorských sutí o mocnosti 20 až 25 m. 

Dvouetážový drenážní systém je vyústěn do odvodňovací štoly OM dvěma ocelovými 

rourami DN 300 mm se zásypem makadamu bez jemné frakce (minimální velikost zrn 7 

cm) ve vtokovém objektu. Štola OM byla ražena za účelem odvodnění podložky a spodní 

části vnitřní výsypky lomu Obránců míru a zachování její stability až do doby 

předpokládaného průniku lomem ČSA. Dalším účelem bylo zabránit přítokům stařinových 

vod do dolu Centrum. Ražení odvodňovací štoly bylo ukončeno v první polovině roku 1985. 
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Je vyhloubena v podloží uhelné sloje s podélným sklonem 1,43 promile směrem ke 

vtokovému objektu. Její počva je na kótě +66,49 m. n. m., na konci na kótě +66,94 m. n. m. 

Celková délka činí 295,80 m. Štola je ukončena čerpací komorou o půdorysném rozměru 

20 x 6 m, orientovanou kolmo k ose štoly. Do čerpací komory byly vyhloubeny 3 

širokoprofilové vrty, dva čerpací a jeden pozorovací pro sledování hladiny vody. Každý 

z vrtů měl samostatnou jímku, hlubokou 5,55 m a širokou 2,95.“ (HALÍŘ J. I., 2004) 

Vlivem nestability svahů výsypky OM docházelo k ohroţování vrtů, a tak byly 

původní vrty zrušeny a vytvořeny nové s označením OM II. Dlouhodobě těmito vrty byla 

hladina vody udrţována na kótách 70 aţ 74 m. n. m. a v posledních několika letech je na 

kótách v rozmezí 76 aţ 79 m. n. m. Detailní přehled výšky hladiny viz. příloha č. 8. Bylo 

zjištěno, ţe úroveň hladiny vody má vliv nedaleký důl Centrum. Odvodňovací štola je 

spojena se stařinovou nádrţí v VIII. revíru a při zvýšení úrovně hladiny jeho vod dojde ke 

zvýšení hladiny i ve zvodni výsypky OM. Tato skutečnost byla potvrzena několika 

přerušeními provozu. V roce 2007 došlo k přerušení provozu čerpacích vrtů trvale OM II a 

hladina není dále měřena. Další odvodnění Albrechtické stařinové zvodně bylo prováděno 

za pomocí jámy VI, která jiţ však neplní svou funkci. Důvodem je její zasaţení sesuvem 

hornin z roku 2005. Doporučuji zhotovení nových vrtů a obnovení měření hladiny v 

kolektoru výsypky a čerpání před postupem těţebních řezů. V roce 2014 by měl jiţ 

nejvyšší skrývkový řez přecházet téměř celým prostorem odvodňovací štoly OM. 

Po vytěţení tohoto prostoru budou vrty zkráceny a obnoveny, případně nahrazeny 

novými čerpacími vrty a dojde k obnovení čerpání z odvodňovací štoly OM. Dojde ke 

sníţení hladiny ve zvodni a zvýšení stability výsypkového tělesa. Tato obnova bude 

provedena v roce 2012. Pomocným řešením pro sníţení hladiny ve zvodni výsypky OM by 

mohla být větrná jáma XVIII. Při čerpání z této jámy by po jejím vyčištění bylo moţné 

sníţit hladinu v depresi aţ o 10 metrů. Sníţení hladiny je nutné hlavně z důvodu stability 

výsypkového tělesa i pilíře Jezeří. 

 Při postupu lomu v druhé etapě dojde několikrát ke zkrácení čerpacích vrtů v rámci 

těţby jednotlivých řezů. Odtěţením uhelné sloje dojde k částečnému obnaţení štoly OM. 

Vzhledem k jejímu významu bude její funkce upravena a zachována. Čerpací vrty budou 

zrušeny, čerpací komora bude obnaţena odtěţením podloţních materiálů. Tím vznikne 

jímka o objemu 3000 m
3
. Ponorné čerpadlo bude nahrazeno výkonným čerpadlem GFVP – 
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125-12-LU-003-A-3704 o výkonu cca 70 l.s
-1

 a výtlačným potrubním řádem PE 100. 

Délka potrubí bude cca 860 m a celková dopravní výška čerpadla bude cca 85 m a z jímky 

bude veden výtlak do ČS OM II. Příloha č. 6 zobrazuje řez lomu ČSA s pohledem na 

umístění štoly OM. [5] 

5.2.5. Výstavba ČS Arboretum 

 V rámci přípravy předpolí před postupem skrývkových lomu ČSA bude zapotřebí 

změn v odvodňovacím systému v tomto prostoru. Před likvidací příkopu „E“ a čerpací 

stanice Albrechtice bude potřeba v předstihu vytvořit náhradu, kterou bude čerpací stanice 

Arboretum. Koryto příkopu „E“ bude přerušeno a veškeré vody, které jím vedou, budou 

přeloţeny novým korytem svedeným do ČS Arboretum. Tato čerpací stanice bude 

vytvořena v nezalesněné části arboreta Jezeří o nadmořské výšce cca 259 m. n. m. Jímka 

bude obdélníkového tvaru o rozměrech 80 x 50 a hloubce 5 m. Vytvořena bude pasovými 

rýpadly odtěţením na kolovou dopravu, kterými bude ornice zaloţena na nedalekou 

deponii. Bude do ní také svedena voda z prostoru bočních svahů Černice, které dosud 

zachytávala čerpací stanice Albrechtice, která bude zrušena. Bude osazena čerpadlem 

GFVP – 125-12-LU-003-A-3704 o výkonu cca 70 l.s
-1

 a výtlačným potrubním řádem 

PE100. Délka potrubí bude cca 1100 m a bude zaústěno do přeloţky Šramnického potoka. 

Další řešení výtlaku ze stanice Arboretum bude řešeno v rámci nové výstavby přeloţek 

krušnohorských potoků. 

5.2.6. Likvidace ČS Albrechtice 

 ČS Albrechtice slouţí k odvodnění bočních svahů Černice a severních svahů první 

etapy ČSA. Je do ní gravitačně svedeno PE potrubí z retence nacházející se na bočních 

svazích Černice.  Výtlak je veden PE potrubím do příkopu „E“, kde je také zřízeno 

odběrné místo. Při postupu těţby směrem k čerpací stanici bude nutno ji nahradit zároveň s 

„E“ příkopem. Potrubí bude prodlouţeno a zaústěno do nově vybudované čerpací stanice 

Arboretum. Voda z jímky bude dočerpána stávajícím výtlakem do příkopu a následně 

zrušena. Dno jímky bude poté odtěţeno pasovým rýpadlem v rámci v přípravné fázi těţby 

zemin v předpolí lomu ČSA. 
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5.2.7. Likvidace ČS předpolí 

Slouţí k zachycení sráţkových vod a pro přečerpávání z pomocných ČS v okolí. 

Její objem je 5000 m
3
 a výkon čerpadel je 25 l.s

-1
, výtlačný řád DN 300. Voda je do 

čerpací stanice Předpolí čerpána z čerpací stanice studna I a studna IV. Tyto čerpací 

stanice slouţí ke sníţení přítoku sráţkových vod do tělesa výsypky Obránců míru. Obě 

studny budou před postupem těţby vyřazeny z provozu a následně odtěţeny. Po jejich 

vyřazení jiţ čerpací stanice Předpolí nebude dotována jejich vodami a bude automaticky 

vypuštěna stávajícím čerpadlem a výtlačným řádem. Veškerá voda bude přečerpána do 

koryta řeky Loupnice. 

5.2.8. Likvidace příkopu „E“ 

Při postupu lomu severním směrem dojde narušení současného stavu odvodnění 

předpolí. Jiţ při odtěţování ornice bude potřeba řešit systém odvodnění s odpovídajícím 

předstihem. 

Příkop „E“ bude řezy lomu ČSA přerušeno a tudíţ odtěţen a jeho odvodňovací 

funkce zcela zanikne. Prostor arboreta, jeho severní a severozápadní okolí nebude těţbou 

zasaţen a odvodnění této oblasti nebude mít vliv na odvodnění provozním. Bude zřízena 

čerpací stanice Arboretum, do které budou odváděny vody z průzkumné štoly Jezeří, 

čerpacích vrtu JZ 211 a vrtů AL 217/V3, JZ 213/V4, JZ 215/V5 a vrtů SKPJ umístěných u 

albrechtického rozcestí. Dále budou do této čerpací stanice svedeny zatrubněná koryta 

bezejmenného a Albrechtického potoka. Tím bude čerpací stanicí nahrazena funkce 

příkopu „E“ a ten následně zrušen a odtěţen. Čerpací stanice Arboretum bude vytvořena za 

pomocí dozerů a pasových rypadel, odtěţením na kolovou dopravu. Pro zjištění potřeby 

kapacitních rozměrů, výkonnosti čerpadla a průměru výtlačného potrubí bude potřeba 

zhotovit odborný posudek o mnoţství budoucích přítoků vod do čerpací stanice.  Výtlačný 

řád bude zaústěn do Albrechtické štoly.  

5.2.9. Vypuštění nádrže Černice 

Nádrţ bude osazena plovoucí čerpací stanicí s čerpadlem typu GFVP – 150-10-LU-

003-A-2304, které zůstane nevyuţité po skončení činnosti ČS OM. K vypuštění bude 

vyuţito bezejmenného potoka. Od čerpadla povede do jeho koryta výtlačný řád DN 200 a 
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veškerá voda bude proudem cca 30 l.s
-1

 odčerpána do přeloţky Šramnického a Černického 

potoka, dále pak do Loupnice a končila by jako přítok řeky Bíliny. Po vyčerpání veškerých 

vod z nádrţe bude funkce bezejmenného potoka ukončena. Dno nádrţe bude následně 

odtěţeno pasovým rypadlem a nákladními automobily zakládáno ve vhodném prostoru. 

5.2.10. Řešení odvodnění výsypky OM při výstavbě nových pasových 

dopravníků 

Při postupu skrývkových řezů lomu ČSA do zasypané zbytkové jámy lomu 

Obránců míru bude nutno důsledně věnovat pozornost odvodnění této oblasti. Hlavním 

důvodem je výrazné zvodnění výsypného tělesa Obránců míru (viz Obrázek 6). Při 

zakládání výsypkových řezů docházelo ke značným potíţím při báňsko-technických 

postupech. Jiţ při zasypávání zvodněných poloh často nepříliš soudrţným materiálem 

docházelo k častým sesuvům a následné nestabilitě celého výsypkového tělesa. I po 

dokončení výsypkového tělesa svahové pohyby pokračovaly, a tak je momentální výsypka 

výrazně porušena. Při montáţi nových pasových dopravníků v této oblasti bude nejdříve 

nutné provést velké mnoţství terénních úprav a zároveň vytvoření nového odvodňovacího 

systému, který bude navazovat na současně provozovanou odvodňovací soustavu.  

 

Obrázek 6 Pohled na výsypku Obránců míru 

Umístění hlavní čerpací stanice ČSA bude nadále posouváno s postupem uhelných 

a výsypkových řezů. Její umístění při dotěţení první etapy těţby bude v nejhlubším místě 
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lomu. Dno by se mělo nacházet v nadmořské výšce cca 54 m. n. m., v místě kde se 

v současné době nachází druhý skrývkový řez. Její kapacita i osazení čerpadly a 

výtlačnými řády zůstane nezměněno oproti původnímu stavu. 

Zachována zůstane také poloha i nadmořská výška ČS K 28 (viz Obrázek 7). 

Výtlačné řády, které jsou z ní vedeny do slepého koryta řeky Bíliny, budou také 

zachovány. Změny se projeví pouze u přístupových cest. 

U nově vybudované ČS OM na kótě 150 m. n. m. bude výtlak přeloţen a zkrácen 

na délku 950 m. Bude tak nejkratší vzdáleností odvádět vody do ČS K 28 a zároveň 

nebude překáţkou výstavby nových pasových dopravníků. 

V prostoru plánované VII. Etapy rekultivace OM, nad budoucím pasovým 

dopravníkem PD 4 se nyní na výsypkových svazích nachází několik malých retencí (viz 

Obrázek 8) v nadmořské výšce 217,7, 223,7 a 225 m. n. m. Od retencí 223,7 a 225 m. n. m 

bude pasovým rypadlem vytvořen gravitační odtok do retence o nadmořské výšce 217,7. 

Z té pak bude výkop svahován směrem k čerpací stanici POM, po trase tohoto výkopu 

bude vyřešen problém dalších přítoků, které na svazích pod plánovaným PD 4 jsou. Tyto 

přítoky budou zachyceny právě tímto příkopem a všechny vody budou svedeny do ČS 

POM. V místě budoucího postavení pasových dopravníků PD 4 a PD 10 bude při jejich 

výstavbě koryto tohoto odtoku doplněno průtočnými ţeleznými potrubími vedoucí pod 

pasovými dopravníky. 

 

Obrázek 7 Čerpací stanice K28 
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Směrem na sever se ve výsypném tělese nachází hned několik mělkých vodních 

koryt, které při zvýšeném mnoţství sráţek svádějí vody po svazích výsypky. Nejdříve bude 

vytvořen příkop gravitačně spádovaný pod vrchními výsypkovými řezy od nejsevernější 

kóty 131 m. n. m. směrem nad budoucí PS 3 do nadmořské výšky 224 m. n. m. V místě 

nad touto poháněcí stanicí jím bude přerušeno několik přírodních koryt, které se stanou 

jeho přítokem. Jedním z nich bude koryto, které bude vytvořeno prohloubením přírodního 

příkopu na řezech na východ od PD 4, od kóty 245,2 m. n. m. Dále bude veden kolem PS 3 

a poté sveden pod PD 4 západním směrem. Zde nahradí síť přírodních svodů a veškeré 

sráţkové vody bude odvádět do ČS Bajkal II., do které bude zaústěn. Na budoucí PD 9 

vyvěrá z výsypkového řezu pramen vody, který nyní odváděn do koryta gravitačně 

odváděného do ČS POM., do které bude veden i gravitační odtok zmiňovaného pramenu 

vyvěrajícího z výsypného tělesa. Při výstavbě PD 9 bude koryto doplněno průchozím 

ţelezným potrubím vedoucí pod pasovým dopravníkem. 

 

Obrázek 8 Zvodnělé polohy výsypky OM 

Na kótě 221,5 se v severní části výsypného tělesa nachází další menší retence. Od 

této retence bude vytvořen příkop vedený západně, směrem k síti přírodně vytvořených 

odtoků vody. Tyto budou korytem nahrazeny a odvodněny. Retence na kótě 212,7 m. n. m. 

bude pomocí pomocné mechanizace zrušena a koryto vedeno dále v místě budoucího PD 3, 

pod kterým bude zaústěno do retence leţící v nadmořské výšce 211,5 m. n. m. Tato retence 
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bude zachována a z ní bude veden příkop jihozápadním směrem. Na výsypkových řezech 

bude stávající koryto sráţkových vod upraveno zemními pracemi dozerem a poté 

obnoveno pasovým rypadlem. Po trase k PD 9 do něj zaústí několik další přírodně 

vytvořených toků sráţkových vod a pod na řezu pod PD 9 se stane součástí náhrady 

momentálního odvodňovacího systému. Bude spojen se stávajícím korytem spojujícím 

všechny přítoky odváděné do z výsypky OM do ČS OM, které bude obnoveno terénními 

úpravami a za budoucí PS 33 svedeno do nové čerpací stanice OM. 

Několik proudů vody se nachází kolem montáţního místa KU800/K 81. Ze svahů 

výsypky na východ od montáţního místa je voda zachycena korytem, které bude obnoveno 

pomocí pasového rypadla a menší drenáţ leţící vedle ČS K 28 bude při výstavbě PD 10, 

11 přesunuta o několik metrů, aby nebyla překáţkou provozu pasových dopravníků. Do 

této drenáţe je také svedeno koryto sráţkových vod stékajících po uhelné sloji v místě 

budoucího postavení PD 11. Tyto sráţkové vody mají vysoký obsah síry a dalších látek, a 

tak je nevhodné jejich vypouštění do ČS K 28. Vody jsou sváděny do zmíněné retence, 

z které jsou čerpány do PČS 2. Síť těchto vod bude před výstavbou PD 36 a PD 19 

upravena zemními pracemi v rámci řešení provozních podmínek v tomto prostoru. 

5.2.11. Provozní událost na PD 50 z prosince 2010 

Období prosince 2010 a ledna 2011 bylo v oblasti extrémně bohaté období sráţek. 

11. – 12. 12. 2010 vydatně pršelo, intenzita sráţek byla 30,4 l/m
2
. Mimo zmíněných 

extrémních sráţek byly dotace vod zvýšeny také táním sněhu. Do hlavní čerpací stanice 

přiteklo za období 12. – 15. 12. 2010 přiteklo 90.000 m
3
 vody. Toto mnoţství znamená 

průtok 260 l/s, včetně vývěrů podloţí, které jsou běţně cca 20 l/s. Přítoky tvořily 6,5 

násobek běţných průměrných přítoků v roce. Velké mnoţství vod přitékalo ze 

svahů rekultivované výsypky OM směrem k ČS Rekultivace, a dále pokračovali do ČS 

K 28. Ta kapacitně takové mnoţství vod nedokázala odčerpávat, voda zatopila prostor 

zrušené jímky Bajkal. Čerpací stanice nebyly schopny takové mnoţství vod pojmout a 

přečerpat, a tak došlo k postupu vod k PD 50 (viz Obrázek 9), kde v tu chvíli vznikalo 

bezodtokové místo. Přívaly vod byli tak značné, ţe došlo k zatopení velké části tohoto 

pasového dopravníku a zastavení postupu technologického celku na několik týdnů. U HČS 

ČSA došlo k vzestupu hladiny do takové výšky, ţe hrozilo rozlití na těţební pláň rypadla K 

86. Rezerva jímky zůstala pouhých 80 cm. Po dalších vydatných deštích v lednu 2011, 
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došlo ke kapacitnímu kolapsu ÚDV ČSA. Po udělení povolení musela být voda havarijně 

vypuštěna do řeky Bíliny. Po zhodnocení této události je potřeba se důsledně zaměřit na 

odvodnění prostoru lomu ČSA a jeho okolí v dlouhodobém časovém horizontu, aby se 

takovýmto situacím do budoucna předcházelo. 

 

Obrázek 9 Situace PD 50 v Lednu 2011 

5.2.12. Řešení přeložení vodních toků na úpatí Krušných hor 

Přeloţení Šramnického a Černického potoka pomocí štol, které proběhlo na konci 

sedmdesátých let minulého století, při postupu těţby za ekologické limity těţby jiţ není 

aktuální. Je potřeba nalezení řešení, které by zajistilo bezproblémový postup lomu ČSA ve 

druhé etapě těţby. Nabízí se dvě moţné varianty. První je další přeloţení toků na východ a 

jejich spojení s potokem Jiřetínským, který bude také přeloţen směrem na východ 

(varianta A). Další moţná varianta je pak odklonění Šramnického a Černického potoka na 

západ (varianta B). 

Varianta A 

Při tomto řešení situace by byla zachována funkčnost štol vytvořených na konci 

sedmdesátých let pro přeloţení Šramnického a Černického potoka. Koryto pokračující pod 

svahy Krušných hor by bylo posunuto více k vrstevnici. Tím by se tok dostal do míst, kde 
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by ani v budoucnosti nepřekáţel postupu těţby skrývky ve druhé etapě. Přeloţka by se 

v severní části obce Horní Jiřetín vlévala do Jiřetínského potoka. 

Varianta B 

Odklonění Šramnického a Černického potoka na západ by znamenalo ukončení 

funkce štol vytvořených v minulosti. Při přeloţení na západ je nutné řešit problematiku 

půdních sesuvů a moţností přeloţení toků v těchto prostorách. Svedení potoků otevřeným 

korytem je zde nereálné. Pohyby svahů stále probíhají, se stabilitou potřebnou pro vedení 

otevřeného koryta přímo po sesuvných partiích nelze ani v budoucnu počítat. Řešením by 

bylo vytvoření nových štol, jejichţ pomocí by se tok posunul do vyšší nadmořské výšky. 

Tím by se nové koryto přeloţky obou potoků vyhnuly prostoru sesuvu. 
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Harmonogram řešení odvodnění 

2011: Vytvoření čerpací stanice POM 

2012: Nové vytvoření čerpací stanice Bajkal 

2012 - 2014: Vytvoření systému příkopů pro odvodnění výsypky OM 

2011- 2014: Gravitační propojení Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku                          

2012 - 2020: Obnovení čerpání ze štoly Obránců míru 

Prolomení limitů těžby - imaginární rok 0 

Rok 3: Vytvoření čerpací stanice Arboretum 

Rok 3: Likvidace čerpací stanice Albrechtice  

Rok 4: Likvidace příkopu „E“ 

Rok 5: Likvidace ČS předpolí 

Rok 6: Vypuštění nádrţe Černice 

Rok 0 - 5: Řešení odvodnění výsypky OM při výstavbě nových pasových dopravníků 

Rok 7: Štola Obranců míru – další řešení funkce po vytěţení uhelné sloje 

Rok 0 - 12: Řešení přeloţení vodních toků na úpatí Krušných hor 
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6. Závěr 
 

 Ekologické a ekonomické zhodnocení 

Samotné rozšíření dobývacího prostoru druhou etapou těţby uhlí bude rozsáhlým 

zásahem do krajiny a jejích subkultur a je velmi sloţité posoudit, zda je zásah takového 

rozsahu opodstatněný. Krajina Mostecké pánve je tímto způsobem drancována dlouhou 

řádku let a podepsalo se to i na jejím ţivotním prostředí. Na druhou stranu je nutné zváţit 

společenskou cenu uhlí jako vlastního zdroje energie a jeho nezpochybnitelnou potřebu 

v energetickém mixu pro zajištění energetické soběstačnosti České republiky. 

Neopomenutelný je také významný vliv na jiţ vysokou nezaměstnanost kraje. Samotné 

odvodnění výsypky Obránců míru není tak výrazným zásahem do krajiny ačkoliv je nutné 

přemístění některých druhů ţivočichů ţijících především v blízkosti vodních nádrţí 

plánovaných k likvidaci. Ve většině případů se však jedná o přemístění určitých jímek a 

jejich vegetace tak povětšinou zůstává zachována díky přirozené migraci místní fauny.  

 Příprava pro postup těţby do druhé etapy bude velmi nákladným projektem, ve 

kterém budou nejvýznamnějšími ekonomickými faktory vypořádání střetů zájmů 

s jednotlivými majiteli pozemků a staveb na území chráněného loţiskového území a 

investice do obnovy těţební technologie, která bude nahrazovat jiţ dosluhující techniku 

současného lomu ČSA. Odvodnění výsypky Obránců míru je v rámci rozšíření lomu 

jednou ze samozřejmých investičních poloţek, avšak v rámci celého projektu ne příliš 

významnou. Bude potřeba investice do nových výkonných čerpadel obsluhujících no 

čerpací stanice, přestaveb a zřízení nových výtlačných potrubí. Dále pak pro pouţití 

pomocné mechanizace při likvidaci a výstavbě jednotlivých odvodňovacích jímek a 

příkopů.  

Závěr a doporučení 

Celá Komořanská oblast je typická svými sloţitými vodními poměry, které mají na 

provoz lomu ČSA velmi zásadní vliv. Důsledné řešení odvodnění je tudíţ základním 

předpokladem při udrţování chodu lomu nyní a ještě závaţnější při postupu do druhé etapy 

jeho těţby. Váţným důvodem pro větší důslednost při řešení období nám můţe být 

provozní událost z ledna 2011 po výrazných přívalových deštích. Cílem mé práce bylo 
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odvodnění bývalé výsypky Obránců míru. Po rozsáhlém zmapování oblasti a jejích 

vodních poměrů jsem dospěl k tomu, ţe odvodnění výsypky nelze řešit pouze lokálně a při 

rozšíření těţby do druhé etapy jsem musel zohlednit širší okolí výsypky Obránců míru. Při 

pohledu na sloţitou situaci kolem územních ekologických limitů těţby bylo potřeba 

zohlednit jiţ nemoţnou plynulou návaznost obou etap. První část řešení odvodnění je 

vázáno na současný stav odvodnění a mé řešení jsou zaměřena částečně na odvodnění 

lomu ČSA v první etapě a dále pak na přechod a přípravu pro druhou etapu těţby. V první 

řadě pro bylo nutné se zaměřit zamezení moţnosti velkých přítoků ohroţujících přímo 

skrývkové těţební řezy a kapacitu Hlavní čerpací stanice. Mým navrhovaným řešením je 

opětovné zřízení čerpací stanice Bajkal označené číslem II. Ta bude jiţ při probíhající 

první etapě těţby důleţitým odvodňovacím prvkem, který zamezí opakování situace 

z ledna roku 2010.  

Střední část výsypky Obránců míru je zatíţena silnými přítoky z jejích nejvyšších 

poloh a nachází se zde velká povrchová deprese bez přímé moţnosti odvodnění. 

Vybudování čerpací stanice POM v tomto prostoru navrhuji hlavně z důvodu vyřešení této 

situace, ale zároveň bude náhradou za ČS OM, která bude zasaţena nejvyšším skrývkovým 

řezem jiţ v první etapě. Její adekvátní náhradou a důleţitým prvkem odvodnění výsypky 

Obránců míru při rozšíření těţby bude posléze ČS OM II, která bude vybudována po 

vytěţení této části výsypky. Zároveň je nutné se zaměřit na obnovu a budování 

odvodňovacích příkopů, které by cíleně sváděly sráţkové vody přímo do nově zřízených 

jímek a zabraňovaly průsakům vod do výsypkového tělesa.  

Opětovné obnovení čerpání z vrtů štoly Obránců míru doporučuji z důvodu potřeby 

sníţení vysoké hladiny zvodně vnitřní výsypky, která je při rozšíření těţby do druhé etapy 

neţádoucí a je nutné ji sníţit na minimum. Čerpání bude potřeba provádět po celou dobu 

rozvinutí druhé etapy kolem nového otočného bodu a následně bude po obnaţení čerpací 

štoly Obránců míru včetně její čerpací komory, ze které bude zřízena jímka slouţící jako 

čerpací stanice odvodňující severozápadní část výsypky.   

 Pro zajištění postupu těţby v konečné fázi první etapy těţby je potřeba zaměřit se 

na odvodnění výsypky Obránců míru, a to nejen na prostor jiţ dotčený prvním skrývkovým 

řezem lomu ČSA, ale výsypky i jejího okolí jako celku. Významným odvodňovací prvek 

zde tvoří odvodňovací štola OM, do které je zaústěn drenáţní systém vytvořený na dně 
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bývalého lomu Obránců míru, na němţ je zaloţeno výsypkové těleso. Doporučuji 

obnovení čerpání vod z této štoly vytvořením nových čerpacích vrtů. Čerpání ze štoly je 

důleţité pro sníţení hladiny podzemních vod ve výsypkovém tělese a tudíţ významným 

prvkem řešení její stability při dalším odtěţování.  

Mnou navrţené jednotlivé prvky řešení odvodnění výsypky Obránců míru jsou 

řešena tak, aby byla zajištěna bezpečnost báňských postupů a to, jak v dokončované 

těţební linii, tak i uvaţované druhé etapě těţby lomu ČSA za ekologickými limity těţby 

uhlí. 

Pro nemoţné oddělení lokálního odvodnění výsypky a nutnosti řešit ho v rámci 

širšího hydrologickému systému dané oblasti jsem navrhl určitá řešení, která budou řešena 

souběţně s navrhovanými řešeními odvodnění výsypkového tělesa. Při odkrývání ornice 

v prostoru předpolí lomu ČSA je nutné vyřešit odvodnění této oblasti. Je nutné zrušit 

odvodňovací objekty, které budou narušeny postupem těţby a jako jejich náhradu navrhuji 

vybudování čerpací stanice Arboretum, která bude základním odvodňovacím prvkem 

v prostoru budoucí hrany lomu. V závěru své práce se stručně zmiňuji o řešení přeloţení 

Krušnohorských potoků, které bude nutno řešit při postupu lomu dále na sever. Projekt 

bude zahrnovat sloţitou výstavbu štol, které budou muset být dle mého názoru vedeny na 

východ, čímţ bude obráceno původní přeloţení toků a zároveň bude vyřešen vláhový 

deficit západní části rekultivované výsypky ČSA. 
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