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Anotace 

Předloţená práce je shrnutím systému provozního odvodnění lomu Vršany-J.Šverma 

společnosti Vršanská uhelná a.s. do roku 2010. 

Podstata práce je věnována odvodnění nejproblematičtější části lomu, kde do 

dobývacího prostoru zasahuje kolektor zvodněných podloţních písků. Pata těţené uhelné 

sloje se v tomto prostoru pohybuje výškově cca 20 m pod původní úrovní hladiny tohoto 

kolektoru.  

Součástí práce je návrh odvodnění kolektoru podloţních písků do roku 2015 

s ohledem na postupy dobývacích řezů a vnitřních výsypek lomu. 

V závěru práce je zpracován náhled na ekonomickou náročnost odvodnění lomu jako 

celku s výhledem investic do odvodnění podloţního kolektoru v daném období. 

 

Klíčová slova: odvodnění, kolektor, podloţní písky 

 

 

Abstract 

The thesis summarises draining solution for the Vršany-J.Šverma (Vršanská uhelná 

a.s.) mine up to 2010. 

The main subject of this thesis concerns the draining of the most problematic section 

of the quarry, where the collector of wet underlying sands extends to the mining area. The 

foot of the coal seam in this area is positioned approximately 20 m below the former level 

of the collector. 

The thesis also includes a proposal for the draining of the underlying wet sands up to 

2015, taking into account the progression of mining sections and internal quarry dumps. 

The thesis concludes with a general overview of cost evaluation of the draining for 

the whole quarry, and outlines the expenditure necessary to drain the underlying collector 

within the specified period. 
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Seznam použitých zkratek: 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČS   čerpací stanice 

ČSA   lom Československá armáda (Litvínovská uhelná a.s.) 

DP   dobývací prostor 

HČS   hlavní čerpací stanice 

JŠ, DJŠ   lom Jan Šverma 

kf   koeficient filtrace 

OBÚ   obvodní báňský úřad 

POPD   plán otvírky, přípravy a dobývání 

SHR   severočeský hnědouhelný revír 

TC   technologický celek 

ÚDV   úpravna důlních vod 

VÚHU   výzkumný ústav hnědého uhlí 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jaroslav Graman : Odvodnění kolektoru podloţních písků lomu Vršany 

 

2011  1 

 

ÚVOD 

Důlní vody specifikuje Zákon o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) 

č.44/1988 Sb. jako „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 stálými povrchovými nebo podzemními vodami“. 

Důlní vody jsou z pohledu vlivu na dobývací podmínky povrchového lomu 

aspektem, který se významnou měrou podílí na obtíţnosti a bezpečnosti dobývání nerostu. 

Voda zásadně mění fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, čímţ způsobuje nepřístupnost 

prostoru lomového provozu, či negativně ovlivňuje kvalitu dobývaného nerostu. V případě 

výskytu kolektorů s napjatou hladinou v lomu hrozí průvaly vod nebo kuřavky do 

dobývacích řezů a tím ohroţení bezpečnosti pracovníků a dobývací techniky. 

Provozní odvodnění lomu je tak jednou ze zásadních podmínek pro vytvoření 

bezpečného a vhodného prostředí k efektivnímu procesu dobývání uţitkového nerostu. 
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1. Zájmová oblast těžby lomu Vršany 

1.1. Slatinickobylanská oblast 

2. Obr. 1 - schéma dobývacích prostorů severočeské uhelné pánve 

 

Slatinicko-bylanskou oblastí rozumíme jiţní část hnědouhelné pánve mezi městy 

Most a Chomutov. Severní hranice je dána Ervěnickým koridorem, spojujícím obě města. 

Jiţní část oblasti tvoří výchozy uhelné sloje na spojnici silnice Chomutov – Praha. 

Východně je oblast omezena samotným městem Most a navazujícím jezersko-ryzelským 

hřbetem. Západní část slatinicko-bylanské oblasti končí na pomyslné hranici silnice Otvice 

– Údlice, (viz Obr. 1).  

Hornická činnost v této oblasti probíhala jak hlubinným, tak povrchovým 

dobýváním. Hlubinné dobývání se soustřeďovalo především na těţbu výchozových partií 

uhelné sloje. Větší hlubinné doly se nacházely aţ na rozhraní obou oblastí tj. komořanské  

a slatinicko–bylanské, kde se s narůstající výškou nadloţí výrazně zlepšovala i kvalita 

uhelné sloje především v ukazateli výhřevnost uhlí. Mluvíme zejména o dolech Robert      

a Washington.  

Povrchové dobývání uhlí probíhalo zejména v blízkosti výchozů uhelné sloje 

jihozápadně od Mostu směrem k  Chomutovu. Počátky povrchového dobývání se v této 



Bc. Jaroslav Graman : Odvodnění kolektoru podloţních písků lomu Vršany 

 

2011  3 

 

oblasti datují do roku 1919, kdy začíná výstavba a provoz lomu Čepirohy, následně roku 

1922 přejmenovaného na lom Hrabák podle profesora Vysoké školy báňské v Příbrami 

ing. Josefa Hrabáka. Lom Čepirohy navázal na dřívější těţbu hlubinných dolů z počátku 

20. století. Lom těţil uhelnou sloj v tzv. čepiroţském slojovém výběţku, který tvoří úzký 

pruh od Čepiroh aţ po bývalé mostecké krematorium. 

V 50. letech 20. století nastává všeobecně intenzivní rozvoj povrchového dobývání 

uhlí. Ve slatinicko – bylanské oblasti postupně vznikají menší povrchové lomy okolo 

samotného města Mostu a to lomy Hrabák I. aţ VII., Slatinice a Třískolupy. Postupy těchto 

lomů se vzájemně propojují, kdy nově otvírané lomy vyuţívají vyuhlených prostor lomů 

končících jako výsypného prostoru pro skrývkové hmoty. Energetické uhlí z těchto lomů 

putuje především do elektráren. Samostatně v té době vzniká lom Jan Šverma na severu 

oblasti v Holešicích.  

1.1.1. Historie lomu Vršany 

V sedmdesátých letech dvacátého století, na základě douhlování volných zásob lomu 

Slatinice, vznikly dvě báňsko-ekonomické varianty pokračování těţby hnědého uhlí 

v regionu Slatinice, Vršany a Holešice. Slatinický lom byl tehdy na západní straně omezen 

energetickým a dopravním koridorem směřujícím do Komořan a Chemických závodů 

Litvínov a na straně východní vlastní nestabilní vnitřní výsypkou ohroţující těţbu.  

První varianta pokračování Slatinic západním směrem do Vršan byla vzhledem 

k ekonomické náročnosti přeloţky koridoru zamítnuta a tak v roce 1974 tehdejší 

ministerstvo průmyslu a energetiky dalo vzniknout novému lomu Vršany doslova na 

„zelené louce“ za jiţ zmíněným koridorem. 

Lom Vršany byl od počátku projektován na vyuţití tehdy nejmodernější těţební 

technologie, coţ byly technologické celky TC 2 k odklizu nadloţních zemin a TC 1 pro 

těţbu hnědého uhlí. 

Po schválení dobývacího prostoru Vršany obvodním báňským úřadem v Mostě 

v roce 1976 byly započaty přípravné práce pro otvírku lomu. Samotná otvírka vnějším 

zářezem byla provedena lopatovými rypadly E 2,5 s kolejovou normálně rozchodnou 

dopravou. Po dostatečné otvírce je v lomu nasazen první celek TC 2 s kontinuální pasovou 

dopravou šíře 1800 mm. Řezy lomu jsou vedeny směrem východ - západ s paralelním 

postupem severním směrem. Postupně je v lomu nasazen ještě jeden celek TC 2, na 

druhém skrývkovém řezu, a tři celky TC 1 na řezech uhelných. Pro ukládání nadloţních 

zemin jsou určeny dvě výsypky. První je vnitřní výsypka ve vyuhleném prostoru lomu 

Slatinice, druhým prostorem je vnější výsypka Malé Březno, která později plynule 

přechází ve výsypku vnitřní do vyuhleného prostoru vlastního lomu Vršany.  

1.1.2. Historie lomu Jan Šverma 

I zde začínala těţba uhlí v devadesátých letech devatenáctého století hlubinným 

způsobem. V roce 1860 zde byl otevřen hlubinný důl Robert I. V součinnosti s ním byl 

v roce 1919 zaloţen povrchový lom Robert II., od roku 1946 přejmenovaný na lom        
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Jan Šverma. Vlastní hlubinné dobývání dolu Robert skončilo v roce 1942, ale povrchový 

lom ještě dlouho poté vyuţíval k dopravě uhlí jeho těţní jámu.  

Intenzivní rozvoj lomu Jan Šverma nastal v 50. letech minulého století, kdy bylo 

postupně modernizováno celé strojní vybavení, nasazeny byly nové těţební a zakládací 

stroje, kolejová doprava přešla na rozchod kolejí 1435 mm a nové elektrické lokomotivy 

26EM1, schopné mnohem vyšší přepravy těţených hmot. Modernizace lomu Jan Šverma   

a blízkost lomu ČSA daly podnět ke stavbě dvou úpravárenských komplexů -  Úpravna 

uhlí Komořany a Úpravna uhlí Herkules. Uhlí z obou lomů, upravené ve zmíněných 

úpravnách, tvořilo rozhodující podíl palivoenergetického zásobování uhlím jak podniků, 

tak i domácností v celé republice.  

Od roku 1995, vzhledem k vyčísleným ekonomickým nákladům, je lom Jan Šverma 

v útlumu těţby a v roce 2012 dojde k jeho úplnému zastavení. Lom je v jihovýchodní části 

propojen s lomem Vršany skrývkovými řezy a 1. uhelným řezem. Na konci roku 2011 

dojde k propojení posledním uhelným řezem ze strany lomu Vršany a celou porubní frontu 

bude odtěţovat pouze lom Vršany. Na lomu Jan Šverma zbude v provozu pouze vnitřní 

výsypka pro skrývkové hmoty z Vršan.  

1.2. Zájmová oblast lomu v DP Holešice a DP Vršany 
 

 
Obr. 2 - zájmová území lomu Vršany 
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Zájmová oblast lomu je omezena ze severní a západní strany současným stavem 

lomu Jan Šverma a danou hranicí DP Holešice, na východě bývalým stavem lomu Slatinice 

a z jihu nynějším dobýváním lomu Vršany a výchozem sloje. Oblast je z jihu k severu  

rozdělena hořanským koridorem, coţ je pilíř liniových staveb, na dvě části 

charakterizované jak hlediskem báňským, tak hlediskem legislativního vývoje. 

K postupu lomu Vršany – Šverma, k stanovené hranici Hořanského koridoru, je 

rozhodnutím OBÚ v Mostě ze dne 20.2 2002 povolena hornická činnost podle POPD lomu 

Vršany – Šverma. 

K těţbě v pilíři Hořanského koridoru a za ním by v letošním roce mělo dojít ke 

schválení nového POPD. Těţba do tohoto postavení si v předstihu vyţádá velmi finančně, i 

technicky náročnou akci v podobě přeloţky sítí Hořanského koridoru za hranici budoucího 

lomu Vršany.  

1.3. Geologická a hydrogeologická charakteristika  

1.3.1. Geologická charakteristika zájmové oblasti 

V širším prostoru hodnoceného území se z pohledu geologie vyskytují následující 

stratigrafické jednotky. Kaţdá tato jednotka má i své hydrogeologické vlastnosti: 

 Krystalinikum 

Tvořené převáţně rulami, je nejstarší stratigrafickou jednotkou v mostecké pánvi. Po 

hydrogeologické stránce nebylo v  širším okolí zájmového prostoru příliš zkoumáno. 

Z pohledu hydrogeologie se jedná o puklinové zvodnění vázané do tektonicky 

exponovaných partií. Koeficient filtrace krystalinika (kf) se pohybuje řádově kolem 

hodnoty 10
-7

 m.s
-1

. 

Krystalinická zvodeň, vycházející v oblasti Krušných hor na povrch, má v těchto 

oblastech volnou hladinu. Ta přechází v hladinu napjatou pod pánevními sedimenty. 

Krystalinikum je všeobecně z hydrogeologického hlediska pokládáno za relativně 

nepropustné podloţí mladších horninových komplexů, svrchní křídy a terciéru. Povrch 

krystalinika bývá do hloubky několika metrů kaolinicky navětrán, coţ ještě zvyšuje jeho 

izolační funkci. 

 Křídové sedimenty 

Vrstvy křídových sedimentů tvoří pískovce, slepence aţ křemence. Směrem 

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

slínovců. Pískovcový blok tvoří kolektor s napjatou hladinou. Zjištěné piezometrické 

hladiny kolektoru v okolí jsou naměřeny na úrovních v Havrani 214,5 m n.m. a v okolí 

Strupčic 202,0 aţ 203,6 m n.m. Bazální klastika mají koeficient filtrace v rozmezí 10
-5

 aţ 

10
-7

 m.s
-1

. 

Kolektor bazálních křídových klastik odděluje od oběhu podzemní vody 

v krystaliniku povrchová zvětrávací zóna. V zájmové oblasti se ovšem vyskytují tektonické 
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poruchy, ve kterých můţe docházet ke komunikaci jak mezi kolektorem bazálních 

křídových klastik a kolektorem krystalinika, tak ke komunikaci s kolektorem podloţních 

písků. Místy jsou křídové sedimenty zcela denudovány a mladší terciérní útvary nasedají 

přímo na alterované rulové krystalinikum. 

Hydrogeologicky jsou tyto sedimenty v zájmovém prostoru málo významné, neboť 

netvoří komplexní spojitý kolektor. 

 Terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

Kontaktní podloţí souvrství hnědouhelných slojí v oblasti je tvořeno na většině 

území rozloţenými bazickými vyvřelinami – terciérními sedimenty vulkanogenního 

původu – tufy, tufity, tufovými aglomeráty. Vzhledem k svému převáţně jílovitému 

charakteru představují ucelený hydrogeologický izolátor, který znemoţňuje komunikaci 

mezi terciérními zvodněmi a bazálními svrchnokřídovými sedimenty. Tento podloţní, 

vulkanogenní komplex tvoří nepropustný podklad pro uhelné slojové souvrství. Jeho 

puklinové zvodnění je bezvýznamné a pouze lokálního charakteru. 

 Podloţní písky 

Zájmové slojové souvrství je v prostoru pánve tvořeno podloţními písky. Tato vrstva 

je nejrozsáhlejším zvodněným kolektorem v oblasti. Tvoří komplexní hydraulický systém 

s dotační oblastí ve výchozech na svazích a úpatí Krušných hor. Systém je napájen 

především z kvartérních sutí, jejichţ zvodnění je přímo závislé na sráţkových úhrnech       

a tání sněhu. Kvarterní sutě dosahují největší mocnosti pod Krušnými horami mezi obcemi 

Kundratice a Jirkov (aţ 100 m). Severně od Strupčic se jejich maximální mocnost 

pohybuje kolem 40 metrů (vrt STE 2 – 42 m).  

Jedná se většinou o středně aţ hrubě zrnité, dobře propustné vrstvy. Index 

průtočnosti dosahuje hodnot Y = 4,2 aţ 6,4, koeficient filtrace kf = 10
-4

 aţ 10
-5

 m.s
-1

. 

Piezometrická hladina kolektoru podloţních písků dosahovala původně v prostoru 

Šverma - Vršany výšky 230 aţ 235 m n.m. Tlakové poměry na bázi sloje se pohybovaly    

v hodnotách 0,2 - 0,8 MPa a ohroţovaly lomové provozy průvaly vod právě z podloţního 

kolektoru. Pro zajištění bezpečnosti lomového provozu bylo nutné přistoupit ke sníţení 

hladiny vody v podloţních píscích organizovaným čerpáním pod úroveň dna lomů.  

Kolektor podloţních písků, vykliňující v prostoru stávajícího dna lomu Vršany, 

dosahuje mocnosti cca 5 metrů.  

  Souvrství hnědouhelných slojí 

Existuje v širší oblasti zájmového území ve dvojím vývoji. Hranice je tvořena linií 

štěpení sloje, zhruba ve směru Ryzelský vrch – Vysoká Pec u Jirkova. Severně od této linie 

je sloj víceméně jednotná, na jih od této linie se sloj štěpí (jezerně - deltový vývoj) nejprve 

na dvě, postupně na tři a více uhelných poloh, které ztrácejí na mocnosti i kvalitě. Příčinou 

tohoto vývoje bylo přerušování přínosu klastického materiálu, mezi jehoţ fázemi 

vysedimentovaly v uhelné sloji meziloţní proplástky. Tyto meziloţní vrstvy jsou tvořeny 
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proměnlivým celkem jílovitých, jílovito - písčitých a písčitých sedimentů široké oblasti 

„Ţatecké delty“, mohutného třetihorního toku, která z jiţní strany zasahuje do zájmové 

oblasti dobývacího prostoru. 

Přirozená propustnost uhelné sloje se pohybuje v hodnotách kf = 10
-6

 aţ 10
-7

 m.s
-1

, 

místně, při okrajích pánve, 10
-5

 m.s
-1

. 

Uhelné vrstvy se vyznačují omezenou puklinovou propustností ovlivněnou kvalitou  

a hloubkou jejich uloţení. Hydrogeologicky se jedná v rámci zvodnění o nevýrazné vrstvy, 

které není nutno řízeně odvodňovat. 

 Svrchní meziloţní písky 

Vyskytující se mezi svrchní a střední uhelnou slojí, tvoří objemově rozsáhlý a mocný 

komplex nepravidelných písčitých poloh, vymezených polohami písčitých jílů, jílovců a 

jílů. Tato vrstva je v závislosti na místním litofaciálním sloţení sedimentů nestejnorodá 

nejen co se týká mocnosti, ale především propustnosti ve vertikálním i horizontálním 

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

s rozdílným stupněm hydraulické spojitosti.  

Z velmi rozdílných poměrů meziloţního komplexu vyplývá i široký rozptyl 

hydraulických parametrů: 

                koeficient  filtrace        kf  - 10
-4

 aţ 10
-7

 m.s
-1

 

                koeficient průtočnosti  T   - 10
-3

 aţ 10
-6

 m.s
-1

 

                index průtočnosti         Y   -  3,5 aţ 5,9 

V deltě mohutného fosilního proudu, v prostředí s neustálou změnou toku, tvorbou 

různě hlubokých nebo zahloubených koryt, slepých ramen a meandrů spolu s přínosem 

velkého objemu klastického materiálu, vznikl sloţitý komplex poloh různě vytříděných 

písků a písčitých jílů. V důsledku usazování materiálu v korytech a prohlubních existují 

tyto písky a písčité jíly ve velmi proměnlivých mocnostech, přičemţ změny těchto 

mocností jsou často velmi náhlé. Písčité vrstvy se vyskytují v kótách od 230 do 200 m n.m. 

Vrstvy svrchních meziloţních písků jsou převáţně jemnozrnné (velikost zrna 0,1 aţ 

0,3 mm) a neodvodněné se vyznačují kuřavkovým charakterem. Piezometrická hladina 

před řízeným odvodněním dosahovala úrovně 250 aţ 260 m n.m. Po odvodnění těchto 

partií byla v roce 2009 v pozorovacích hydrogeologických vrtech naměřena úroveň hladiny  

v kolektoru meziloţních písků v rozmezí kót 230 aţ 240 m n.m. 

Po dosaţení těchto vrstev skrývkovým řezem jiţ dochází k odvodňování kolektoru a 

sniţování hladiny samovolně, gravitačně, kdy voda volně vytéká na skrývkové řezy lomu 

Vršany, odkud je sváděna systémem odvodňovacích příkopů přes sedimentační jímku do 

retenční nádrţe a dále do zbytkového koryta Slatinického potoka. 
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 Nadloţní souvrství 

Je tvořeno převáţně jílovitými sedimenty. V oblasti ţatecké delty jsou ověřeny 

výskyty jílů, písčitých jílů, prachovců a písků, s občasnými náznaky uhelné sedimentace. 

V převaze je jílovitá sedimentace nad písčitou, tudíţ jako celek fungují tyto 

sedimenty jako hydrogeologický izolátor.  

 Kvartérní sedimenty 

Tvořené převáţně sprašemi, sprašovými hlínami, místy štěrky nebo písčito                

- jílovitými sedimenty s proměnlivou štěrkovou příměsí. 

Spraše a sprašové hlíny fungují vzhledem k minimální propustnosti spíše jako 

izolační vrstva. Koeficient filtrace štěrků a štěrkopísků se pohybuje v hodnotách 10
-4

 aţ  

10
-7

 m.s
-1

 a usazené v terénních depresích nebo aluviích potoků se projevují jako kolektory 

povrchových nebo mělkých podzemních vod. 

V předpolí lomů Vršany a Jan Šverma se v severní části vyskytuje souvislé těleso 

kvartérních štěrků a štěrkopísků. Jedná se o východní okraj rozsáhlejšího nahromadění 

fluviálních terasových náplavů. Maximální mocnosti této akumulace dosahují v zájmovém 

území cca 5 aţ 6 m a báze těchto propustných sedimentů se nachází v rozmezí kót 269 aţ 

271 m n.m. Jedná se o menší kolektor s volnou hladinou, který je odvodňován volně 

gravitačním systémem odvodnění lomů. 

1.3.2. Hydrologická charakteristika zájmové oblasti 

Vzhledem k výchozům kvarterních sutí na svazích a úpatí Krušných hor, z kterých je 

napájen kolektor podloţních písků v zájmové oblasti lomů, je podstatnou kapitolou 

výskytu podzemní vody na lomech i hydrologie široké oblasti v okolí lomů. Klimatické 

poměry území sleduje a zpracovává meteostanice Kopisty u Mostu.  

 Klimatické poměry, sráţky 

Zájmové území i jeho širší okolí leţí ve sráţkovém stínu Krušných hor. Mnoţství 

sráţek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči převládajícím směrům 

větrů. Průměrný roční úhrn sráţek za posledních 20 let činí 475,9 mm (viz Graf 1). 
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Graf 1 – průměrné roční úhrny srážek z období let 1988 - 2008 

Průměrné roční teploty činí podle padesátiletého průměru 8,5°C. Za posledních 20 

let činí tento průměr 9,2°C.  

Průměrné roční teploty vzduchu za posledních 20 let jsou zobrazeny v Graf 2. 

Graf 2 – roční průměrné hodnoty teplot z období let 1988 - 2008 

1.3.3. Hydrologické poměry  

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

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

Bíliny. Střední a jiţní část území je odvodňována zbytkovým tokem Slatinického potoka, 

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

říčky Srpiny, která se dále vlévá do řeky Bíliny. Horní úsek toku Slatinického potoka byl 

jiţ zcela odtěţen postupem lomu Vršany. 

Hydrologické poměry širšího okolí zájmového prostoru do značné míry ovlivňují 

vodohospodářská opatření, která byla a jsou realizována v souvislosti s rozvojem 
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povrchové těţby a zakládáním výsypek. Postup lomů Slatinice a Vršany si vyţádal 

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

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

Hořanské výsypky. 

Sráţkové vody spadlé na území lomů a vnitřních výsypek jsou systémem 

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

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

1.4. Technologické vybavení lomů Vršany a Šverma 

1.4.1. Lom Vršany 

Lom Vršany byl od prvopočátku své existence osazen nejmodernější dobývací 

technikou.  

Odkliz nadloţních zemin byl do konce roku 2010 realizován dvěma elektrickými 

kolesovými rypadly KU800 a dálkovou pasovou dopravou šíře 1800 mm.  

Obr. 3 – kolesové rypadlo KU800 

Na uhelných řezech byla v době největších výkonů lomu nasazena tři kolesová 

rypadla typu KU300 ve spojení s dálkovou pasovou dopravou šíře 1200 mm. 

Pro zakládání nadloţních a meziloţních zemin slouţily dvě výsypky osazené 

pasovými zakladači ZP6600 a dálkovou pasovou dopravou šíře 1800 mm. S postupem 

vyuhlení lomu byla zřízena ještě vnitřní předvýsypka a na ní umístěná dálková pasová 

doprava šíře 1200 mm a pasový vůz zakládací (PVZ). 
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Odtah uhelné výroby je na Vršanech řešen dvěma pasovými dopravníky šíře 1200 

mm, zakončenými nakládacím zásobníkem, přes který se uhlí z dopravního pasu nakládá 

do vlakových souprav. Postupem času byla na straně uhelných odtahů vybudována dvě 

uhelná depa osazená stroji USSK, která zajišťují dostatečnou zásobu uhlí v případě 

výpadků těţební technologie a zároveň slouţí k homogenizaci uhlí podle poţadavků 

odběratelů. 

Rozdělování a směrování těţených hmot na jednotlivé výsypky a uhelné odtahy byl 

řešen unikátním systémem pěti výsuvových hlav. Tento technický systém dával moţnost 

těţivo z kterékoliv z pěti dobývacích linek směrovat na jakoukoliv z pěti odtahových linek, 

coţ umoţňovalo eliminaci poruchových prostojů ve vztahu dobývání - zakládání nebo 

odtah a částečně poskytovalo i moţnost homogenizace těţeného uhlí přímo na uhelné 

odtahové lince. Nemalou úlohu tento systém plnil i v rámci selektivní těţby při výstupu 

uhelné sloje do skrývkových řezů a pro odklizy proplástků v řezech uhelných. 

1.4.2. Lom Jan Šverma 

Prvopočátky těţby na lomu Jan Šverma byly postaveny na lopatových rypadlech       

a úzkorozchodné kolejové dopravě. Větší technologie se na lomu objevuje aţ v roce 1953  

a to kolejový zakladač skrývky Z1650 závodového čísla Z55. V  roce 1954 je také 

kompletně dokončen přechod kolejové dopravy z úzkorozchodné (900 mm) na normálně 

rozchodnou (1435 mm). 

Do konce šedesátých let přibyla ještě tři kolesová rypadla K1000 a jedno korečkové 

D800 na dobývací straně a na zakládání kolejový zakladač ZD1800 pod číslem Z59, který 

je v provozu dodnes. V sedmdesátých a osmdesátých letech vyjela do provozu ještě dvě 

kolesová rypadla KU300, dvě K800 a kolejový zakladač ZD2100.V roce 1984 jde na lomu 

do provozu technologický celek TC 2 ve sloţení rypadlo SRs2000, dálková pasová 

doprava šíře 1800 mm a pasový zakladač ZP6600. Tento celek byl poslední pořízenou 

velkou technologií na lomu Jan Šverma. 

V současné době je zde v provozu pouze jedno rypadlo K800B/54 na skrývce a jedno 

rypadlo KU300/96 v těţbě uhlí. Obě tato rypadla pracují ve spojení s nekontinuální 

normálně rozchodnou kolejovou dopravou. 

Výsypka lomu Jan Šverma je v současnosti osazena dvěma kolejovými zakladači 

ZD2100/73 a ZD1800/59. Tyto dva zakladače zajišťují zakládaní skrývkových zemin od 

rypadla K800, výklizů od KU300 a ukládání popílků z elektrárny Počerady. Doplňuje je 

lopatové rypadlo s elektrickým pohonem E7/152. 

V rámci kolejové dopravy je nutné provozovat i skládky podsypových materiálů pro 

budování a opravu pohyblivých kolejí a čistírnu LH vozů. Pro provoz těchto pomocných 

činností jsou na lomu nasazena čtyři lopatová rypadla s elektrickým pohonem typu E2,5.  

Vnitřní výsypka lomu Jan Šverma v posledních letech slouţí jako výsypný prostor 

pro vršanské rypadlo KU800, k zakládání je na této výsypce nasazen pasový zakladač 

ZP6600, který původně zakládal skrývku od rypadla SRs2000. 
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2. Postup lomu Vršany v létech 2011 až 2015 

V roce 2010 postup uhelného řezu lomu Vršany skončil na západě v nejniţších 

místech sloje směrem k severu. Pata spodního uhelného řezu se v prostoru rozšíření 

podloţních písků nachází na kótě 176 m n.m. K této kótě bylo nutno z důvodu eliminace 

přítoků pro tento rok zajistit sníţení hladiny v podloţním kolektoru z původní hodnoty  

235 m n.m. Směrem k lomu Vršany dále na východ klesají kóty paty uhelného řezu aţ na 

168 m n.m. Do těchto prostor však jiţ kolektor podloţních písků nezasahuje a voda 

z volných zdrojů, která se v tomto prostoru shromaţďuje, je gravitačně odváděna 

východním směrem do hlavní čerpací stanice Vršany. 

Hydrogeologické vrty zajišťující sniţování hladiny kolektoru podloţních písků jsou 

provozovány v nezměněném počtu. Vrt STE782/3A byl v průběhu roku pouze v souladu 

s postupem uhelné ho řezu rypadla KU300/85 krácen. 

2.1. Báňské postupy lomu v roce 2011 

V letošním roce postoupí porubní fronta lomu Vršany dále na sever, ale v  západním 

cípu lomu zůstane dno v celé ploše odkryté. Pokud by nebylo zachováno řízené čerpání 

vody z kolektoru podloţních písků ve stávajícím objemu, znamenalo by to značné přítoky 

vod na dno, které je poměrně ploché. Sníţená úroveň piezometrické hladiny zvodně 

podloţních písků by se zvyšovala v závislosti na klesající intenzitě celkového čerpání. 

Podloţní voda by tlačila na dělicí vrstvu a pronikala by na dno lomu všemi volnými 

cestami (plochami se zeslabenou či nulovou mocností dělicí vrstvy, liniemi tektonického 

porušení, vrtnými stvoly průzkumných vrtů z minulého i současného geologického 

průzkumu). K přítokům by docházelo i na patě uhelných řezů, které se v rozsahu 

podloţních písků při tomto postupu přibliţují kótám 180 aţ 176 m n.m. Docházelo by        

k značnému zvodnění dna a rozbředání zemin dělicí vrstvy. 

V tomto roce bude nadále potřeba přečerpávat sráţkovou vodu ze západní části 

odkrytého dna lomu, kde bude sváděna do akumulační jímky umístěné v nejniţší poloze 

této části dna, přes hydrogeologické rozvodí na dně lomu a dále ji gravitačně odvádět 

v odvodňovacích příkopech aţ k hlavní čerpací stanici Vršany. Tato bude v návaznosti na 

postup nejspodnějšího uhelného řezu posunuta severním směrem, aby i nadále plnila 

funkci jímky v nejniţším východním bodě lomu. 

Za postupem skrývkového řezu se bude posouvat severně i čerpací stanice K92. 

Kolesové rypadlo KU800/84, na řezu nasazené, bude v letošním postavení těţit velmi 

mocné polohy meziloţních písků s předpokladem zvýšení intenzity volného výtoku vody 

z těchto partií. Právě čerpací stanice K92 je stanicí určenou k přečerpávání vody 

pocházející z meziloţního kolektoru přímo do retenční nádrţe Slatinice. Tím je zajištěno, 

ţe voda z meziloţního kolektoru nezatíţí čerpané objemy z hlavní čerpací stanice Vršany.  

V roce 2011 bude podle projektovaných postupů vnitřní výsypkou zasaţen 

odvodňovací vrt STE790/6. Přesypání prostoru vrtu výsypkou by mělo být v tomto roce 
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pouze v mocnosti několika metrů. Z toho vychází ekonomicky i technicky nejjednodušší 

řešení zachovat čerpání z tohoto vrtu jeho prodlouţením - nastavením paţnic.  

Odkryté dno lomu J.Šverma bude pomalu vyplňováno vnitřní výsypkou. Bude to 

znamenat zmenšení plochy dna, na které mohou existovat vývěry vod z podloţí. Pokud 

však nebude zajištěno dostatečné sníţení hladiny v kolektoru podloţních písků, bude 

intenzita těchto vývěrů na zbývající ploše odkrytého dna neúnosně vysoká. Zvětší se také 

plocha vnitřní výsypky, ze které bude stékat sráţková voda na dno lomu. Čerstvě nasypaná 

výsypka má sice určitou akumulační schopnost, ale k jistým přítokům vod na dno lomu zde 

docházet bude. Tato voda nebývá příliš kvalitní. Velké mnoţství splavenin bude 

pravděpodobně přitékat k retenční jímce čerpací stanice Val, která podobně jako jímka 

pomocné čerpací stanice DJŠ bude v této fázi slouţit hlavně jako sedimentační prostor pro 

usazení splavenin. 

Popsaná situace je obsahem grafické přílohy č. 1. 

2.2. Báňské postupy lomu v roce 2012 

Porubní fronta lomu Vršany bude pokračovat v postupu na sever. Nejniţší úroveň 

spodního uhelného řezu v prostoru rozšíření podloţních písků zůstává na kótě cca 176 m 

n.m. Za postupujícím těţebním řezem zůstává ploché odkryté dno vytěţeného lomu. Stále 

trvá nutnost sníţení hladiny v kolektoru podloţních písků minimálně pod tuto uvedenou 

kótu, tedy pod 176 m n.m. 

Prostor, ze kterého odtéká voda k jímce ČS-84. kolej se postupem uhelných řezů 

v tomto roce značně zmenší. Voda akumulovaná v jímce ČS-84. kolej bude zřejmě značně 

kontaminována uhelnou substancí. Bude mít pravděpodobně velmi nízké pH a vysoké 

obsahy síranů, ţeleza a manganu, coţ bude celkově zhoršovat výslednou kvalitu vod v 

místech, kam bude přiváděna. Budou se zde akumulovat vody pouze z malé separátní 

oblasti a budou ředěny pouze případnou sráţkovou vodou. Tato voda bude dále 

přečerpávána do ČS Val a dále přes PČS DJŠ a HČS DJŠ k ÚDV. 

Další variantou bude moţnost přepouštět vodu akumulovanou v tomto odděleném 

prostoru do retenční jímky situované v západní části na dně lomu Vršany. Zřejmě se jiţ 

nebude jednat o velké mnoţství vody, protoţe většina vývěrů se v této době jiţ 

pravděpodobně přesune na odkryté dno lomu, které bude níţe poloţené, a tyto vody 

nebudou jiţ do zmíněné retenční jímky přitékat. Jímka bude umístěna podle nivelety dna v 

jeho nejniţším místě. Zákres situace jímky v grafické příloze č. 2 je pouze ilustrační návrh. 

Realizace jímky bude provedena podle skutečné situace odkrytého dna lomu. 

Odvodňovací vrty STE789/5, STE790/6 a STE791/7 by měly být v tomto 

projektovaném postupu přesypány dvěma etáţemi vnitřní výsypky o celkové mocnosti cca 

18 aţ 20 m. Je nutno uvaţovat s prodlouţením jejich ţivotnosti nastavením paţnic pro 

zachování další moţnosti čerpání. Na volném odkrytém dnu lomu zůstanou pouze zkrácené 

vrty STE782/3A a STE781/4. Pro zabezpečení potřebného odvodnění kolektoru, bude 

nutno docílit čerpání v objemu cca 200 m
3
.hod

-1
(cca 56 l.s

-1
), coţ tyto vrty na dně lomu 
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společným čerpáním nedocílí. Proto je zapotřebí uvaţovat právě ještě s prodlouţením 

ţivotnosti vrtů STE789/5, STE790/6 a STE791/7 jejich nastavením. Nebo bude nutno 

realizovat na vhodně vytipovaných místech na dně lomu další náhradní mělké vrty. 

Důleţitým aspektem postupu v roce 2012 je to, ţe v tomto období bude jiţ 

pravděpodobně překonáno hydrogeologické rozvodí na dně lomu a vody ze západní části 

dna se nebudou muset přes toto rozvodí přečerpávat, ale budou moci odtékat gravitačně k 

HČS Vršany. To bude jistý kladný aspekt v systému a hlavně v plynulosti odvodňování 

dna lomu. Voda se jiţ nebude zdrţovat na plochém terénu dna v jeho západní části. 

Nejníţe poloţená místa budou jiţ ve značné ploše přesypána výsypkou a nebude docházet 

v takové míře k saturaci a rozbřídání zemin dělicí vrstvy, protoţe aktuální dno lomu bude v 

mírném úklonu a voda bude plynule odtékat. 

Pokud bude ještě na skrývkové řezy lomu Vršany přitékat voda z kolektoru 

meziloţních písků, bude ji nutné nadále separátně odvádět prostřednictvím přesunuté 

čerpací stanice K 92 do Retenční nádrţe Slatinice. Této vody jiţ pravděpodobně nebude 

velké mnoţství, neboť kolektor bude z velké části odtěţen. 

HČS Vršany bude přesunuta s postupem spodního uhelného řezu. 

Na lomu J.Šverma nedojde prakticky k ţádným zásadním změnám. Postup porubní 

fronty bude probíhat v místech, kam jiţ nezasahuje rozšíření kolektoru podloţních písků. 

Meziloţní písky se budou vyskytovat jen v malé části postupu skrývkových řezů. 

Pravděpodobně z nich bude vytékat určité mnoţství vody, které bude zřejmě bez problémů 

jímáno do odvodňovacích příkopů a gravitačně odváděno k čerpací stanici. 

Popsaná situace je obsahem grafické přílohy č. 2. 

2.3. Báňské postupy lomu v roce 2013  

V roce 2013 se bude porubní fronta lomu souhlasně s úklonem sloje zahlubovat 

v prostoru přechodu přes kolektor podloţních písků aţ ke kótě 171 m n.m. Část odkrytého 

dna bude přesypána a utěsněna vnitřní výsypkou. Nutné sníţení hladiny v podloţním 

kolektoru je tedy minimálně ke kótě 171 m n.m., jinak bude docházet na celé ploše 

odkrytého dna v rozsahu podloţních písků ke značným vývěrům vody z podloţí. Tlaková 

hladina vzroste rychleji i vlivem utěsnění značné plochy odkrytého dna obou lomů 

vnitřními výsypkami a tím zmenšením plochy, na které do té doby mohlo docházet            

k neřízeným únikům vod z podloţí na terén. Předpokládaná úroveň tlakové hladiny je 

odhadována na cca 190 m n.m. Rozdíl úrovně odkrytého dna lomu a úrovně tlakové 

hladiny je tedy cca 20 m. Je proto stále ještě nutno sniţovat hladinu v podloţním kolektoru 

na bezpečnou úroveň. Buď čerpáním ze stávajících vrtů upravených zkrácením nebo 

nastavením paţnic v závislosti na postupu uhelných řezů a vnitřní výsypky, nebo z vrtů 

pomocných, náhradních nově realizovaných v navrţených vhodných místech odkrytého 

dna lomu. Odtěţením bloku uhelné sloje mezi retenční oblastí ve zbytkové jámě lomu 

J.Šverma v prostoru ČS 84-kolej a retenční oblastí v západní části dna lomu Vršany dojde 

k propojení obou těchto prostorů. 
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Pokud by nebylo zajištěno sníţení tlakové hladiny v kolektoru podloţních písků pod 

úroveň báze uhelné sloje, bude docházet z tohoto kolektoru ke značným únikům vod na 

odkryté dno lomu. Konfigurace dna a jeho úklon bude v této době jiţ umoţňovat gravitační 

odvedení vod ze západní části k jímkám čerpací stanice umístěné v nejniţších partiích dna 

lomu. Neřízeným únikům lze zabránit organizovaným odvodňováním. Odvodňovací vrty 

lze realizovat v navrţených vhodných místech (viz příloha č. 3). 

Co se týče problematiky meziloţních písků, budou se ještě v oblasti skrývkových 

řezů vyskytovat. Vývěry vod budou s největší pravděpodobností slabší. Podle jejich 

intenzity bude na zváţení, zdali dále provozovat čerpací stanici K 92, nebo zůstatkové 

mnoţství vytékající vody gravitačně odvádět k jímkám na dně lomu. V souvislosti              

s průběhem aktuálního dna lomu kopírujícího konfiguraci sloje dojde v tomto roce zřejmě 

ke změně situování jímek HČS Vršany. Místo s nejniţšími kótami spodního uhelného řezu     

a tedy i dna lomu, se přesune z východní do střední části postupu. Jímky bude tedy 

pravděpodobně nutno situovat do těchto míst. Další variantou je vytvořit zde pomocnou 

čerpací stanici a akumulovanou vodu přečerpávat do HČS v stávajícím postavení. Jímky 

PČS by zároveň slouţily i jako sedimentační prostor pro větší mnoţství vod přitékajících z 

prostoru rozšiřující se vnitřní výsypky Vršany. 

Na lomu J.Šverma bude postupem uhelného řezu zasaţen prostor ČS Val. Tuto 

čerpací stanici bude nutno přesunout severním směrem. Bude slouţit pro zachycení všech 

vod přitékajících ke dnu lomu J.Šverma a odtékajících jiţním směrem. Akumulačním 

prostorem pro severní část dna lomu bude nadále jímka PČS J.Šverma. 

Popsaná situace je znázorněna v grafické příloze č. 3. 

2.4. Báňské postupy lomu v roce 2014 - 2015 

Projektovanými postupy pro tyto roky dojde k postupnému odtěţování kolektoru 

meziloţních písků skrývkovými řezy. Se zmenšováním rozsahu kolektoru bude klesat i 

intenzita vývěrů vod na tyto řezy. Svrchní skrývkové řezy se moţná budou potýkat se 

zvodněním nadloţních písků, jejichţ existence je potvrzena průzkumnými vrty v nadloţí 

první uhelné sloje. Existence čerpací stanice K 92, která separátně odvádí vodu vytékající z 

těchto písků, bude v této době jiţ pravděpodobně bezdůvodná.  

Postup těţebních uhelných řezů bude dále sledovat patu hnědouhelné sloje. Úroveň 

dna bude v západní části lomu mírně stoupat, takţe bude nadále zajištěno gravitační 

odvodňování této exponované oblasti. 

Z kolektoru podloţních písků bude v tomto prostoru i v těchto letech nadále docházet 

k vývěrům vod na odkryté dno lomu. To bude sice postupně zaplňováno od jihu vnitřní 

výsypkou Vršany a od západu vnitřní výsypkou J.Šverma, stále však bude existovat značně 

velká plocha dna, na které k těmto vývěrům z podloţí bude docházet, bude je nutno jímat  

a odvádět k čerpací stanici situované v nejníţe poloţené části dna. 

Těmto neřízeným vývěrům z podloţního kolektoru je moţné zabránit nebo je alespoň 

zmírnit, buď provozováním stávajících vrtů, které nebudou zasaţené postupem vnitřní 
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výsypky Vršany, nebo zřízením mělkých odvodňovacích vrtů realizovaných ve vhodných 

navrţených místech. 

Sniţování hladiny v kolektoru podloţních písků bude nutno zajišťovat do doby 

přesypání rozsahu podloţního kolektoru pod dnem lomu vnitřní výsypkou. 

Situace je znázorněna v grafické příloze č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jaroslav Graman : Odvodnění kolektoru podloţních písků lomu Vršany 

 

2011  17 

 

3. Historický vývoj hydrogeologických poměrů lomů Vršany a 

Šverma 

3.1. Počátky odvodnění lomu Jan Šverma 

Lom Jan Šverma, jako první z povrchových těţebních závodů, postoupil v roce 1968 

do území zvodněných písků s tlakovým reţimem podzemní vody, vyskytujících se 

v nadloţí, meziloţí, ale i v podloţí uhelné sloje. Bez včasného odvodnění těchto partií, 

respektive uvolnění artéského tlaku, nebyl moţný bezpečný postup lomu. V předpolí lomu 

Jan Šverma byly poprvé v SHR navrţeny a úspěšně realizovány vertikální odvodňovací 

vrty s čerpáním na povrch, vybavené ponornými čerpadly. Vyčerpaná voda byla odváděna 

příkopy do jímek přečerpávacích stanic a odtud přečerpávána do recipientu. 

První etapa odvodňování, která se realizovala od roku 1968, zajišťovala 

nejexponovanější úsek v severozápadní části důlního pole a tvořila ji soustava pěti vrtů. 

Druhá etapa odvodnění zabezpečovala odvodnění lomu do roku 1973 v návaznosti na 

komplexní řešení odvodňování lomu do roku 1980. Toto řešení je obsaţeno ve studii 

VÚHU z roku 1970 (Haas K., Milič J.). Základ odvodňování je zde jiţ soustředěn na 

liniové odvodňovací systémy – odvodňovací bariéry. V této souvislosti se právě zde 

poprvé objevuje pojem odvodňovací bariéra (liniově uspořádané odvodňovací vrty). Jejich 

původním posláním bylo zachycovat přítoky podzemní vody v podloţních píscích od 

infiltrační oblasti ze severozápadu. Tím se měly dominantně podílet na regionálním sníţení 

artéského výtlaku vody v podloţních píscích. Po obvodu dobývacího prostoru lomu Jan 

Šverma byly realizovány dvě odvodňovací bariéry – západní a jihozápadní. 

3.1.1. Západní odvodňovací bariéra 

byla umístěna vně dobývacího prostoru, za západní hranicí (bočním svahem) lomu. 

Skládala se ze 17 základních vrtů s označením A. V úseku nejhlouběji uloţených písků 

bylo 11 vrtů uskupeno do dvou řad. Vzdálenost mezi vrty se pohybovala od 100 do 150 

metrů. Celkem bylo v prostoru západní bariéry lomu JŠ odvrtáno cca 50 

hydrogeologických vrtů. 

3.1.2. Jihozápadní odvodňovací bariéra   

byla realizována taktéţ vně dobývacího prostoru ale z jihozápadu, v prostoru obce 

Strupčice. Bylo do ní zařazeno cca 30 hydrogeologických vrtů. Čerpací odvodňovací vrty 

byly v prostoru lomu Jan Šverma v provozu od roku 1969. Od roku 1974 do roku 1991 

byla vzhledem k mnoţství sledovaných, shromaţďovaných a hodnocených dat provozu 

odvodňovací soustavy nasazena ke zpracovávání výpočetní technika. 

3.2. Odvodnění lomu Vršany 

Základní etapa otvírky lomu Vršany, jako nejmladšího hnědouhelného lomu v SHR, 

probíhala v letech 1977 aţ 1983. V této etapě bylo řešeno především odvodnění předpolí 

budoucího lomu, výstavba montáţních míst a přívody hlavních zdrojů energií. Na základě 

zkušeností získaných při odvodňování lomu Jan Šverma a z výstupů provedeného 



Bc. Jaroslav Graman : Odvodnění kolektoru podloţních písků lomu Vršany 

 

2011  18 

 

hydrogeologického průzkumu bylo zřejmé, ţe před postupem vlastní těţby bude potřeba 

odvodňovat několik zvodněných kolektorů, nacházejících se v zájmovém území lomu, 

obdobně jako tomu bylo na lomu Jan Šverma.  

Současný systém odvodňování lomu Vršany – Šverma je, s výjimkou řízeného 

odvodňování kolektoru podloţních písků v západní destinaci lomu, zaloţen na principu 

volného – gravitačního odvodňování. Za podstatné zdroje důlní vody lze v tomto systému 

povaţovat těleso kvartérních štěrků a štěrkopísků v předpolí lomu, kolektor meziloţních 

písků pod první uhelnou slojí a samozřejmě sráţkovou vodu. Oba zmíněné kolektory jsou 

jiţ dnes po částečném odtěţení zvodně s volnou hladinou, tudíţ je plně dostačující, 

odvádění vody z nich volně vytékající, gravitačním odvodněním. 

Celý systém gravitačního odvodnění lomu je postaven na základě sítě 

vyspádovaných odvodňovacích příkopů, usazovacích jímek a pomocných čerpacích stanic, 

přes které je voda směrována do hlavních čerpacích stanic Vršany a DJŠ. Schematicky je 

odvodnění vyobrazeno na obrázku 4. 

Obr. 4 – schéma provozního odvodnění lomu Vršany – J.Šverma 

3.2.1. Odvodnění kolektoru svrchních meziložních písků 

První fází odvodňování před těţbou lomu Vršany bylo odvodnění kolektoru 

meziloţních písků tvořených vrstvami písčito – jílovitých sedimentů uloţených v 

rozsáhlém prostoru s výskytem charakteristického prvku deltového prostředí – rozštěpené 

hlavní sloje. Hydrogeologicky se jednalo o zvodeň s napjatou hladinou, ve které se místně 

vyskytovaly polohy kuřavek – zvodněných jemnozrnných písků. 
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Kolektor meziloţních písků byl před dosaţením dobývací technikou odvodněn 

soustavou vrtů, které měly jak odčerpat vodu z kolektoru, tak hlavně sníţit tlakové poměry 

v této zvodni dříve, neţ se do těchto partií dostane těţební technika. 

Postupem skrývkových řezů byla soustava vrtů odtěţena, kolektor částečně odtěţen  

a odvodnění nadále probíhá volným vytékáním vody z řezu, která je při patě jímána do 

odvodňovacích příkopů a jimi gravitačně sváděna do čerpací stanice K 92 a odtud čerpána 

vně lomu. 

3.2.2. Odvodnění kolektoru podložních písků 

Nejrozsáhlejším kolektorem v zájmové oblasti těţby jsou podloţní písky uloţené pod 

bází uhelné sloje. V některých místech doléhá uhelná sloj přímo na tento podloţní 

zásobník, někde je oddělena nestejně mocnou dělicí vrstvou hornin různého sloţení            

a vzhledem k tomu i různého stupně propustnosti. 

Kolektor podloţních písků je tvořen navzájem propojeným komplexem psamitů 

obsahujících bazální hornokřídová klastika, písky a pískovce podloţního souvrství              

a podloţní písky spodních jílovo – písčitých vrstev. Tvoří tak komplikovanou podloţní 

zvodeň s rozmanitými hydraulickými vlastnostmi. 

Původní napjatá hladina kolektoru podloţních písků se v prostoru Vršany – Šverma 

vyskytovala na kótách 230 – 235 m n.m. Tlak na bázi uhelné sloje dosahoval hodnot       

0,2 – 0,8 MPa. Z těchto parametrů vyplývalo riziko ohroţení těţebních provozů průvaly 

vod. 

 

Obr. 5 – rozmístění vrtů odvodnění kolektoru podložních písků 
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Do roku 2006 zajišťovaly sníţení hladiny a tím potaţmo i sníţení tlaku v kolektoru 

vrty jihozápadní bariéry umístěné vně činné části lomu. Vzhledem k postupu porubní 

fronty a její vzdalování se od jihozápadní bariéry hydrologických vrtů bylo nutno v letech 

2004 – 2006 realizovat nový komplex odvodnění podloţního kolektoru. V tomto období 

bylo vybudováno postupně pět hydrogeologických vrtů přímo v činné části lomu, které 

postupně nahradily jihozápadní odvodňovací bariéru (viz Obr. 5). Čtyři z těchto vrtů 

(STE781/4, STE782/3A, STE789/5 a STE790/6) slouţili jako vrty čerpací a jeden 

(STE780/3) jako vrt pozorovací. V roce 2008 přibyl do skupiny ještě jeden čerpací vrt 

(STE791/7). Voda je těmito vrty čerpána přímo z podloţního kolektoru, coţ 

z kvalitativních hledisek umoţňuje její přímé odvádění přes čerpací stanici Západ do řeky 

Srpiny bez potřeby její další úpravy. Pouze voda z vrtu  STE781/4, je z ekonomických 

důvodů, odváděna do hlavní čerpací stanice Šverma a následně přes úpravnu důlních vod 

ČSA – JŠ do řeky Bíliny. 

Tabulka 1 – technické parametry odvodňovacích vrtů 

 hloubka 

vrtu [m] 

Ø pažnice 

[mm] 

Ø výtlaku 

[mm] 

výška sání 

[m] 
typ čerpadla 

max. výkon 

vrtu [m3.h-1]   

STE782/3A 80 324 108 49,4 CVOU 1105 35 

STE781/4 61,5 324 108 60 Wilo-Emu 06.60 16 

STE789/5  71,5 355 133 68,3 CVOU 1109 72 

STE790/6 68,7 280 108 63 SA 8 35 

STE791/7 75 355 133 63 Wilo-Emu 08.80 65 

 

Z pohledu ekonomického bylo vytvoření nových vrtů v činné části lomu podstatně 

efektivnější. Tyto vrty jsou znatelně kratší, neţ byly vrty jihozápadní bariéry a k čerpání 

vody z nich není potřeba takového výkonu. Jsou umístěny přímo v prostoru ohroţeném 

podzemní vodou, ale vzhledem ke své kratší délce tyto vrty mají daleko strmější depresivní 

kuţel a tak při jakémkoliv výpadku čerpání voda v kolektoru o to rychleji stoupá. V rámci 

bezpečnosti provozu je tedy nutné výpadky čerpání omezovat na co nejkratší dobu. 
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4. Báňsko-technické řešení odvodnění kolektoru podložních písků  

4.1. Geologická situace podložních písků 
 

Kolektor podloţních písků v zájmové oblasti je převáţně tvořen vzájemně 

propojeným komplexem psamitů obsahujícím bazální svrchnokřídová klastika, písky         

a pískovce podloţního souvrství a spodní písčito – jílové vrstvy. Kolektor je součástí 

Ţatecké delty. Z hlediska zrnitosti je tvořen několika polohami jemně, aţ středně zrnitých 

písků. Místy jeho zrnitost přechází k středně aţ hrubě zrnité struktuře. 

Průměrná mocnost podloţních písků se pohybuje v rozmezí 10 – 20 m. Maximální 

mocnost, 100 m, má těleso pod úpatím Krušných hor mezi obcemi Kunratice a Jirkov. 

Podloţní písky se vyskytují téměř pod celým dobývacím prostorem Holešice             

a v jihozápadní části dobývacího prostoru Vršany. V prostoru lomu Vršany – Šverma 

vytváří podloţní písky dvě významné deprese. Severní – novosedelskou a jiţní                   

– Strupčickou. Báze uhelné sloje v severní depresi klesá na kótu 150 m n.m., v jiţní 

depresi se pohybuje na kótě 170 m n.m. 

4.2. Charakteristika dělící vrstvy 

Dělící vrstvou zde rozumíme horniny vyskytující se mezi hlavou kolektoru 

podloţních písků a patou uhelné sloje. Její sloţení je zjištěno z analýzy geologického 

průzkumu provedeného v této oblasti. 

Z hlediska geologie se jedná o vrstvu, ve které jsou zastoupeny převáţně jílovce 

s menší či větší uhelnou, písčitou a prachovitou příměsí. Místy byly zjištěny výskyty 

pelosideritu se zjištěnou mocností aţ 0,5 m.  

Morfologii dělícího útvaru a jeho vrstevnatost můţeme, vzhledem k různorodosti 

hustoty vrtné sítě, kdy se vzdálenost sousedních vrtů pohybuje v rozmezí 50 – 200 m         

a k podmínkám vzniku vrstvy (deltové sedimenty), pouze teoreticky dopočítat. 

Kaţdopádně se jedná o vrstvu s velmi různorodou mocností, coţ ukazuje názorně graficky 

zpracovaný geologický profil linie vrtů (Obr. 6). 

Znalost charakteristiky dělící vrstvy je v tomto případě nutná pro stanovení 

minimální mocnosti dělící vrstvy, která musí být nad kolektorem podloţních písků 

ponechána, aby odolala vztlaku vody v artézském kolektoru.  
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Obr. 6 – grafické znázornění geologických profilů linie vrtů 

4.3. Hydrogeologická situace kolektoru podložních písků 

Kolektor podloţních písků je z hydrogeologického hlediska zvodní s napjatou 

hladinou, dotovanou vodou stékající z úpatí Krušných hor, pod nimiţ se nachází její 

značně rozlehlá dotační oblast. 

Piezometrická hladina kolektoru podloţních písků dosahovala původně v prostoru 

Vršany – Šverma kót 230 aţ 235 m n.m. Hodnoty tlaku napjaté hladiny kolektoru se 

v tomto území pohybovaly v rozmezí 0,2 – 0,8 MPa. 

Vzhledem k středně aţ hrubozrnné struktuře kolektoru se jedná o velmi dobře 

propustné vrstvy, které dosahují průtočnosti Y = 4,2 aţ 6,4 a poměrně značného 

koeficientu filtrace kf = 10
-4

 – 10
-5

 m.s
-1

. 

4.4. Kvantifikace a chemismus odváděných vod 

4.4.1. Kvantifikace vod odváděných z kolektoru podložních písků 

Sledování a evidenci mnoţství čerpaných vod v celé lokalitě Hrabák zajišťuje 

společnost Humeco a.s., která tato data poskytla v plném rozsahu k řešení cíle práce. 

Jednalo se konkrétně o čerpaná mnoţství vod z kolektoru podloţních písků, sledovaná na 

jednotlivých odvodňovacích vrtech. Poskytnutá data jsou z let 2006 aţ 2010. Roční úhrny 
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jsou sestaveny v tabulce (Tabulka 2) a grafu (Graf 3). Tabulka rozpracovaná do měsíčních 

objemů je zařazena jako příloha č.5. Zpracovaná data i forma byly následně konzultovány 

s pracovníkem firmy Humeco a.s. a jím téţ odsouhlaseny. 

 
Tabulka 2 – roční úhrny objemu čerpaných vod z kolektoru podložních písků (m

3
) 

  2006 2007 2008 2009 2010 Σ 

STE782/3a 289330 325876 349573 321489 190011 1476279 

STE781/4 135294 135650 142272 151501 61956 626673 

STE789/5 8427 266015 400708 521211 478603 1674964 

STE790/6       46120 305756 351876 

STE790/7     76207 331147 482507 889861 

Σ rok 433051 727541 968760 1371468 1518833   

celkový objem vody vyčerpané v letech 2006 - 2010 5 019 653 

 

 

 

Graf 3 – roční objemy čerpání vody z kolektoru podložních písků 

4.4.2. Chemismus vod odváděných z kolektoru podložních písků 

Sledování chemického sloţení vod v celé lokalitě Hrabák zajišťuje taktéţ společnost 

Humeco a.s., která tato data poskytla v plném rozsahu k řešení tohoto úkolu. Jednalo se 

konkrétně o sledování chemického sloţení vod čerpaných z kolektoru podloţních písků na 

jednotlivých odvodňovacích vrtech. Poskytnutá data jsou z let 2006 aţ 2010.  

Pro potřeby této práce jsem ke zpracování vybral tyto ukazatele: pH, ţelezo (Fe), 

mangan (Mn), sírany (SO4
2
) a NH4. Data jsem zpracoval do ročních průměrů naměřených 

hodnot pro kaţdý odvodňovací vrt a zaznamenal je do tabulky (Tabulka 3) a grafů (Graf 4 a 

Graf 5). Toto zpracování bylo konzultováno a odsouhlaseno odpovědnými pracovníky 

firmy Humeco a.s.  
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Tabulka 3 – roční průměry kvalitativních parametrů vody z kolektoru podložních písků 

rok 
ukazatel 

jakosti 

odvodňovací vrt průměrná roční hodnota ve 

vodách směrovaných do 

Srpiny 
STE782 

/ 3A 

STE781  

/ 4 

STE789  

/ 5 

STE790   

/ 6 

STE791 

/ 7 

2
0
0
6
 

pH 6,04 6,16       6,04 

Mn [mg.l-1] 0,05 0,79       0,05 

Fe [mg.l-1] 5,51 6,54       5,51 

NH4 [mg.l-1] 0,19 0,40       0,19 

SO4
2 [mg.l-1] 102,00 184,00       102,00 

2
0
0
7
 

pH 6,05 6,13 6,39 6,25   6,23 

Mn [mg.l-1] 0,25 0,27 0,68 0,14   0,36 

Fe [mg.l-1] 5,11 4,89 4,67 6,30   5,36 

NH4 [mg.l-1] 0,29 0,53 0,77 0,38   0,48 

SO4
2 [mg.l-1] 134,00 177,00 177,00 140,00   150,33 

2
0
0
8
 

pH 6,20 6,13 6,11 6,06 6,05 6,11 

Mn [mg.l-1] 0,30 0,54 1,11 0,75 0,12 0,57 

Fe [mg.l-1] 4,82 5,34 5,40 5,71 4,49 5,11 

NH4 [mg.l-1] 0,25 0,51 0,49 0,44 0,43 0,40 

SO4
2 [mg.l-1] 86,40 201,00 151,00 198,00 46,90 120,58 

2
0
0
9
 

pH 6,33 6,21 6,27 6,28 6,12 6,25 

Mn [mg.l-1] 0,11 0,36 0,22 0,26 0,10 0,17 

Fe [mg.l-1] 4,88 5,07 5,60 5,34 4,86 5,17 

NH4 [mg.l-1] 0,69 0,69 0,50 0,26 0,39 0,46 

SO4
2 [mg.l-1] 66,80 182,00 131,00 179,00 52,00 107,20 

2
0
1
0
 

pH 6,20 6,27 6,40 6,42 6,30 6,33 

Mn [mg.l-1] 0,16 0,27 0,18 0,23 0,14 0,18 

Fe [mg.l-1] 5,22 5,12 5,43 5,42 5,12 5,30 

NH4 [mg.l-1] 0,49 3,31 0,46 0,59 0,42 0,49 

SO4
2 [mg.l-1] 91,80 191,00 86,60 157,00 47,70 95,78 
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Graf 4 – průměrné roční hodnoty příměsí ve vodě vypouštěné do řeky Srpiny (1.část) 

 

Graf 5 - průměrné roční hodnoty příměsí ve vodě vypouštěné do řeky Srpiny (2.část) 

4.5. Návrh odvodnění kolektoru podložních písků v roce 2011 

Pro udrţení sníţené piezometrické hladiny je nutno v kaţdém případě zajistit            

a zachovat potřebný čerpaný objem vody z podloţního kolektoru, coţ bude v případě 

funkčního prodlouţení vrtu STE790/6 zachováno.  

Vrt STE790/6 je v průběhu roku přesypán výsypkou pouze v mocnosti cca 6 m. 

Technické řešení prodlouţení paţnic vrtu na takovouto výšku sebou nese jen minimální 

riziko znehodnocení vrtu, proto se předpokládá i nadále jeho činnost v nezměněném 

objemu čerpaných vod. Technicky bude stačit k prodlouţení paţnic vrtu v takovéto délce 

pouze nastavení šestimetrové paţnice na paţnici původní. K eliminaci tlaku a posunů při 

obsypávání zakladačem bude nutné paţnici ve vrstvách nejdříve obhrnout na plnou výšku 

pomocnou mechanizací (DH, buldozer) tak, aby kuţel zeminy, zajišťující stabilitu vrtu, 

měl u ústí nastaveného vrtu průměr minimálně 8m. Jednotlivé vrstvy bandáţe bude nutné 

postupně hutnit pouţitou mechanizací, čímţ se eliminuje moţnost vyosení vrtu při 

obsypávání. 
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Směrování čerpaných vod zůstane i v tomto roce nezměněné. Vody z vrtů 

STE782/3A, STE789/5, STE790/6 a STE791/7 budou nadále odváděny přes čerpací stanici 

Západ přímo do recipientu řeky Srpiny a voda z vrtu STE781/4 přes čerpací stanici Val do 

ÚDV ČSA–JŠ. 

V rámci postupu vnitřní výsypky Vršany budou v příštím roce přesypány vrty 

STE789/5, STE790/6 a STE791/7 v mocnosti cca 20 m. Technické řešení nastavení vrtů 

v takovéto délce jiţ je sloţitější. Tím se rapidně zvedá i míra rizika, ţe některý z vrtů bude 

po přesypání tlakovými pohyby výsypkového tělesa znehodnocen. V takovém případě by 

zbylé vrty nebyly schopny odčerpat potřebné mnoţství vody a došlo by k zvýšení hladiny 

kolektoru, coţ by mělo za následek zatopení dna lomu nad úroveň paty těţené sloje. 

K eliminaci tohoto rizika a i pro postup v dalších letech navrhuji jiţ v tomto roce 

realizovat dva pomocné čerpací vrty v prostoru podloţních písků STE N1 a STE N2.  

Vzhledem k analyzovaným geologickým profilům a k výsledkům měření hladiny, navrhuji 

zhotovení nových vrtů v prostoru dnešních měřících vrtů HO 549 a HO 550. Voda z nich 

by byla směrována přes ČS Val do HČS J.Šverma. V letošním roce by byly vrty vedené 

jako záloţní, popřípadě by eliminovaly výpadky stávajících vrtů v případě jejich úprav 

(krácení, prodluţování) v závislosti na postupu těţby. 

4.6. Návrh odvodnění kolektoru podložních písků v roce 2012 

Stávající vrty slouţící ke sníţení hladiny a tlaku vody v kolektoru podloţních písků 

STE789/5, STE790/6 a STE791/7 budou v tomto roce zasaţeny postupem vnitřní výsypky 

Vršany. Prostor těchto vrtů bude přesypán výsypnou dovrchní etáţí o celkové mocnosti   

18 – 20 m.  

K zabezpečení dna lomu před průvaly vody se nadále uvaţuje o minimálním 

potřebném objemu čerpání z podloţního kolektoru cca 200 m
3
.hod

-1
(cca 56 l.s

-1
).  

Bez úprav budou v tu dobu schopné čerpat pouze stávající vrty STE782/3A               

a STE781/4, které ovšem v součtu dávají průměrný objem čerpané vody pouze cca          

51 m
3
.hod

-1
. V tomto roce jiţ budeme znát objem čerpaných vod u nových vrtů STE N1    

a STE N2, které by mohly nahradit vrty přesypané výsypnou etáţí. Nadále však alespoň 

některý z vrtů STE789/5, STE790/6 nebo STE791/7 bude vhodné provozovat i za cenu 

technického prodlouţení. Tyto vrty díky svému výkonu a umístění posouvají izolinii 

depresního kuţele odvodňovací soustavy v nejzápadnějším místě lomu a zároveň zajistí 

sníţení hladiny vody v kolektoru pod zakládanou patou Vršanské vnitřní výsypky, čímţ se 

zajistí vhodný stav podloţky výsypky. 

Technicky jiţ nebude k prodlouţení vrtu postačovat pouze navaření paţnic na 

původní. Jedná se o prodlouţení více jak tří násobné proti roku 2011. Stabilita 

prodlouţených paţnic bude muset být zajištěna navíc minimálně třemi šikmými vzpěrami, 

coţ podstatně ztíţí obhrnování paţnice v předstihu před postupem zakladače. Průměr hlavy 

kuţelové bandáţe zeminy kolem prodlouţeného vrtu by měl být minimálně stejný, jako u 
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vrtu STE790/6 v roce 2011, průměr základny se však geometricky zvětší vzhledem k větší 

výšce prodlouţení. 

4.7. Návrh odvodnění kolektoru podložních písků v roce 2013 

Pata těţené uhelné sloje v prostoru kolektoru podloţních písků se v tomto roce bude 

pohybovat na úrovni 171 m n.m. K této kótě je tedy nutné sníţit hladinu vody v kolektoru, 

aby nedocházelo k zaplavení báze uhelné sloje. 

Předpokládaná úroveň tlakové hladiny v kolektoru pro tento rok je 190 m n.m. s 

přihlédnutím k tomu, ţe část volného dna nad kolektorem bude v tuto dobu překryta vnitřní 

výsypkou Vršany a plocha, kde by mohlo k výronům z podloţí docházet se tak proti 

loňskému roku zmenší. 

Sníţení hladiny tlakové vody kolektoru v prostoru postupu uhelných řezů bude 

nadále realizováno provozem stávajících čerpacích vrtů STE782/3A, STE781/4, STE N1   

a STE N2. Vršanská výsypka se v tomto roce posune dále na severozápad ve stejných 

výškových parametrech jako v minulém roce, tudíţ pokud se nám povede v roce 2012 

zachovat čerpání z vrtů STE789/5, STE790/6 a STE791/7, budeme schopni z nich čerpat    

i nadále. Staničení stávajících činných vrtů se nemění, tudíţ i směry odvádění čerpaných 

vod z nich zůstávají stejné. 

Odtěţením bloku uhelné sloje mezi retenční oblastí ve zbytkové jámě lomu J.Šverma 

v prostoru ČS 84–kolej a retenční oblastí v západní části dna lomu Vršany dojde 

k propojení obou těchto prostorů. Voda vyvěrající v tomto prostoru bude jiţ gravitačně 

sváděna do pomocné čerpací stanice v západním prostoru lomu a odtud přečerpávána 

směrem k HČS Vršany.  

Kombinace odvodňování provozovanými vrty a gravitačního odvodnění volné části 

dna lomu bude dostačující k  sníţení napjaté hladiny vody podloţního kolektoru na 

poţadovanou úroveň 171 m n.m. v prostoru těţby uhlí i k odvodnění dna lomu před 

postupem vnitřních výsypek Vršany a Šverma. 

4.8. Návrh odvodnění kolektoru podložních písků v letech  2014 – 2015 

Na základě plánovaných postupů těţby bude směrem k severovýchodu pata uhlí 

v tomto období mírně stoupat, coţ bude mít na odvodnění této oblasti pozitivní vliv. Místní 

vývěry vody z artézského podloţního kolektoru na dno lomu bude moţno gravitačně 

odvádět do jímky přesunuté čerpací stanice v západním cípu lomu a odtud do HČS Vršany. 

Postupem úpadní etáţe vnitřní výsypky Vršany budou v tomto období jiţ zasaţeny 

čerpací vrty STE782/3A a STE781/4. Pata uhelné sloje jiţ bude v hranicích kolektoru 

podloţních písků a výškově na vyšší úrovni neţ minulých letech, stále však bude nutno 

řízeně hladinu vody v kolektoru sniţovat do doby, neţ vnitřní výsypka plně utěsní volný 

prostor zvodně. 

Bez větších úprav v tomto období budou činné vrty STE N1 a STE N2, z nich 

můţeme čerpat bez omezení a za stávajících podmínek. Vrty STE782/3A a STE781/4, 
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zasaţené postupem vnitřní výsypky, navrhuji prodlouţit cca o 20 m na úroveň hlavy první 

etáţe výsypky a zachovat tak jejich činnost vzhledem k účinnosti odvodnění dna lomu pro 

stavbu výsypky. Postavení vrtů STE789/5, STE790/6 a STE791/7 jiţ je v tuto dobu 

hluboko v prostoru, který je utěsněn výsypkou a tudíţ jiţ nebude potřeba tyto vrty 

provozovat jako aktivní. 
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5. Ekonomické zhodnocení navrženého způsobu odvodnění lomu 

Vršany 

Fungující, efektivní a variabilní vodní hospodářství – odvodnění povrchového lomu 

je jedním ze základních podmínek pro bezpečný provoz při dobývání nerostů. Vršanská 

uhelná a.s. klade velký důraz na bezpečnost svého hnědouhelného provozu jak ve vztahu 

k zaměstnancům, tak k pouţívané technice. Hydrogeologické poměry v zájmovém území, 

ve kterém těţí, nejsou nejideálnější a tak tvoří náklady na odvodnění těţebních lokalit 

nezanedbatelnou sloţku výdajů této společnosti. 

5.1. Současné náklady VU a.s. na odvodnění lokality 

V období let 2006 – 2010 vynaloţila společnost Vršanská uhelná a.s. na odvodnění 

lokalit Vršany a J.Šverma v součtu bezmála 172 milionů korun. (viz Tabulka 4). 

 
Tabulka 4 – náklady VU a.s. na odvodnění v období 2006 – 2010  

  

Roční náklady v Kč 

2006 2007 2008 2009 2010 

lokalita 
Vršany 26 919 000 19 224 000 17 782 000 16 501 000 15 886 000 

DJŠ 14 341 000 12 174 000 10 892 000 16 140 000 21 793 000 

celkem 

41 260 000 31 398 000 28 674 000 32 641 000 37 679 000 

171 652 000 Kč 

 

Náklady uvedené v tabulce 4 jsou náklady provozní, vztaţené pouze na provoz 

samostatného odvodnění od vybudování odvodňovacích příkopů aţ po vypouštění vody do 

vodotečí. 

Rámcově je lze pro bliţší představu specifikovat podle účelu, na který jsou 

vynakládány: 

 Odvodňovací příkopy – vybudování systému gravitačního odvodnění, 

jejich čištění, posun podle postupu skrývkových a uhelných řezů. 

Nákladově se zde odráţí převáţně pouţití pomocné mechanizace. 

 Pomocné a hlavní čerpací stanice – z hlediska nákladů sem patří, stejně 

jako u příkopů, pomocná mechanizace při jejich budování a čištění, 

výstavba výtlačných řádů, přívodů energie, technické vybavení, 

energetická spotřeba a v neposlední řadě kontroly a údrţba stanice 

jako celku. 

 ÚDV a ČOV – pozičně jsou v rámci postupu těţby neměnné. Jejich 

ekonomická náročnost spočívá v procesu úpravy a čištění důlních       

a odpadních vod. 
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 Vrty podloţního kolektoru – i zde se jedná o pozičně neměnné zařízení 

se stabilním výtlačným řádem. Provozní náklady jsou zde tvořeny 

dodávkou energie a hlavně potřebou údrţby, čištěním sacího zařízení 

a filtrů v kolektoru podloţních písků. Nákladově se zde projevují i 

úpravy délky vrtů, krácení po přechodu uhelných řezů a v budoucnu 

prodluţování v případě přechodu výsypných etáţí přes tyto vrty. 

Jak uţ jsem zmínil, v tabulce 4 jsou uvedeny náklady provozní. K těmto nákladům je 

nutno ještě přičíst náklady investiční, které se týkaly v minulých letech právě vrtů 

odvodňujících kolektor podloţních písků. (viz Tabulka 5). 

Tabulka 5 – investiční náklady realizace odvodňovacích vrtů podložního kolektoru  

vrt rok pořízení poř.hodnota(Kč) 

STE 781/4 2004 924 043 

STE 782/3a 2005 1 092 130 

STE 789/5 2006 1 095 370 

STE 790/6 2007 1 170 635 

STE 791/7 2008 1 450 815 

5.2. Náklady na nové investice do odvodnění 

5.2.1. Běžné provozní odvodnění 

 2011 – v tomto roce se vzhledem k postupům lomů neočekávají 

mimořádné investice do běţného provozního odvodnění. Dochází 

k posunu HČS Vršany a ČS K107 za postupem uhelných řezů              

a k posunu ČS K92 za řezem skrývkovým, ale nákladově se toto 

mimořádně neprojeví, neboť k těmto posunům docházelo i v letech 

minulých 

 2012 – v rámci běţného provozního odvodnění lomů ani tento rok 

neočekáváme ţádné velké výkyvy. Základní systémy odvodnění se     

i letos posouvají za porubní frontou. 

 2013 – v tomto roce jiţ zřejmě nebude nezbytné provozovat ČS K92, 

coţ by mělo sníţit náklady na odvodnění, proti tomu se ovšem 

nejniţší bod lomu posouvá z východu do středu a tím pádem bude 

ekonomicky náročnější přestěhování HČS Vršany do tohoto prostoru, 

nebo vybudování zde nové pomocné čerpací stanice a výtlaků. 

 2014 – 2015 – provoz běţného odvodnění v tomto období by měl být 

ekonomicky stabilní, shodný s předchozími lety. V rámci postupů 

bude docházet pouze k běţným přesunům čerpacích stanic. 
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5.2.2. Odvodnění kolektoru podložních písků 

 2011 – v tomto roce jsem navrhl v předstihu realizaci nových 

odvodňovacích vrtů STE N1 a STE N2. Vzhledem k potřebné délce 

vrtů je odhad investice na vybudování kaţdého z nich cca 1 milion 

korun. Nákladově se zde projeví i prodluţování vrtu STE790/6, které 

je odhadnuto cca na 60 tisíc korun. 

 2012 – pokud se podaří v roce 2011 vybudovat dva nově navrţené vrty, 

bude rok 2012 nákladově rozdílný v oblasti čerpání z kolektoru 

podloţních písků pouze nutností prodlouţit vrty STE789/5, STE790/6 

nebo STE791/7 o 20 m vzhledem k přesypání vnitřní výsypkou. 

Finančně se odhaduje investice do prodlouţení jednoho vrtu na zhruba 

150 tisíc korun. 

 2013 – provoz odvodňovacích vrtů podloţního kolektoru by měl být 

v tomto roce stabilní bez mimořádných investic. 

 2014 – 2015 - vrty STE782/3A a STE781/4 jsou v tomto období 

zasaţeny postupem vnitřní výsypky Vršany, tudíţ investičně se 

projeví jejich plánované prodlouţení podobně, jako tomu bylo u vrtů 

STE789/5, STE790/6 nebo STE791/7 v roce 2012, tedy cca 150 tisíc 

korun za jeden vrt. Naproti tomu se sníţí počet provozovaných vrtů 

maximálně na čtyři. 

5.2.3. Příprava odvodnění Slatinické oblasti 

Ve roce 2011 by mělo dojít ke schválení POPD k dobývání za Hořanským koridorem 

ve Slatinické oblasti. V rámci báňských postupů by v tomto prostoru mělo koncem roku 

2012 začít těţit zářez budoucího nového koridoru produktovodů rypadlo K800/54, které je 

v současnosti nasazeno na lokalitě J.Šverma. 

Rok 2011 by tedy měl být rokem, kdy je nutno začít s přípravnými pracemi pro 

budoucí těţbu, do kterých bezesporu patří i odvodnění lokality. 

Jak tyto přípravné práce na odvodnění, tak samotný odvodňovací systém, který bude 

muset být vybudován v tomto prostoru, se bude zajisté promítat do celkových nákladů 

společnosti na odvodnění. 

 

5.3. Vyhodnocení ekonomických ukazatelů VUAS na odvodnění v 

létech 2011 – 2015 

Z pohledu vyhodnocení nákladů na odvodnění lomů Vršanské uhelné a.s. v období 

let 2011 – 2015 musíme očekávat globální nárůst nákladů. 

Na tomto aspektu se bude podílet vysokou mírou hlavně v podstatě nově otevíraná 

porubní fronta v oblasti Slatinice. Zde bude nutno ve sledovaném období vybudovat a 
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rozšiřovat nový systém odvodnění, aniţ by některý ze stávajících odvodňovaných provozů 

skončil svou činnost. 

Druhým výrazným bodem v očekávaném zvýšení nákladů bude jednorázová 

investice do dvou nových odvodňovacích vrtů kolektoru podloţních písků. 

Do budoucna, po roce 2020, se náklady na odvodňování začnou postupně sniţovat. 

Vliv na to bude mít jednak postup lomu Vršany přes lom J.Šverma do prostoru Slatinic a 

také postup vnitřních výsypek Vršany a J.Šverma, které v budoucnu plně utěsní prostor 

kolektoru podloţních písků.  
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 Závěr 

Funkční a efektivní odvodnění povrchového hnědouhelného lomu zastává 

nesmazatelnou úlohu jak v zpřístupnění loţiska vyhrazeného nerostu, tak hlavně zajištění 

bezpečnosti při jeho těţbě. 

Hydrogeologické podmínky v zájmovém území, ve kterém těţí hnědé uhlí společnost 

Vršanská uhelná a.s., nejsou zrovna ideální. Vedle běţných sráţkových vod, přitékajících 

do prostoru lomu a místních výskytů průsaků spodních vod, se v tomto prostoru vyskytují 

dva problematické kolektory s napjatou hladinou.  

Prvním z nich je kolektor meziloţních písků, ve kterém se místně vyskytují i polohy 

kuřavek, coţ jsou silně zvodněné jemnozrnné písky, které při průvalu na těţební řezy hrozí 

vysokým ohroţením bezpečnosti provozu. 

Druhým, podstatně náročnějším na odvodnění, je artézská zvodeň podloţních písků 

v západních partiích lomu Vršany, se silnou dotační oblastí na úpatí Krušných hor. 

Problematika odvodnění tohoto kolektoru spočívá především v tom, ţe hladina vody 

v tomto kolektoru je v přirozeném stavu cca dvacet metrů nad patou nejspodnější těţené 

uhelné sloje. Dělící vrstva mezi uhelnou bází a loţiskem zvodněných písků je zde navíc 

velmi nestejnorodá co do sloţení i mocnosti a v případě, ţe bychom uměle hladinu této 

zvodně nesniţovali, voda by zaplavila dno lomu. 

Právě odvodnění kolektoru podloţních písků jsem se věnoval v této práci. Zpracoval 

jsem v ní poznatky ze současného stavu sniţování hladiny zvodně a navrhl jsem potřebné 

postupy a změny do roku 2015, kdy by měl být kolektor podloţních písků téměř plně 

utěsněn vnitřními výsypkami lomu Vršany a J.Šverma.   
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