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ANOTACE 

Předkládaná bakalářská práce hodnotí současný stav odvodňovací soustavy dolu 

Centrum v Dolním Jiřetíně. Charakterizuje chemické sloţení důlních vod, rizika 

vyplývající z jejich přítoku a zabývá se problematikou zpětného vyuţití čerpaných vod. 

V první části jsou uvedeny souvislosti zavodnění dolu s geomorfologickým vývojem 

severočeské hnědouhelné pánve a těţbou prováděnou v historii v této oblasti. V dalších je 

hodnocena technologie a zařízení pouţívaná k těţbě a odvodňování dolu z hlediska 

funkčnosti a legislativních předpisů a současné vyuţívání vody vlastní a pitné od 

dodavatele. V závěru jsou v závislosti na zjištěných skutečnostech naznačena kritická 

místa systému a navrţena moţná řešení pro efektivnější vyuţívání vlastních zdrojů.  

 

Klíčová slova: odvodnění, důl Centrum, důlní voda, čerpadlo. 

 

SUMMARY 

The aim of this thesis is to summarize the present state of the mine drainage system 

responsible for draining the Centrum mine in Cesky Jiretin. It characterizes chemici 

composition of the mine water and discusses the related issue of its, use as a useful 

resource. The first part of the thesis describes the relation of the mine water to the 

geomorphology and the recent mining in the North-Bohemian coal field. Then, the 

technological aspects of mining and draining in connection to the functionality and 

legislation are formulated. Finally, the critical points are discussed; the conclusion provils 

some available ways to further effective use of own water resources.  

 

Keywords: mine drainage, Centrum mine, mine water, water pump. 
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ÚVOD. 

Tématem mé bakalářské práce je řešení systému odvodnění dolu Centrum v Dolním 

Jiřetíně.  

Důl Centrum se nachází přibliţně ve středu mostecké části severočeské 

hnědouhelné pánve a v současnosti je provozován akciovou společností Kohinoor a.s. 

v Dolním Jiřetíně, která je dceřinou společností Czech Coal a.s. se sídlem v Mostě. 

Ve své práci se zabývám nejen charakteristikou zájmového území z hlediska 

geomorfologie a hydrogeologie, ale především problematikou odvodnění samotného dolu.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení současného stavu systémů slouţících 

k odvodňování, jejich význam, chemické sloţení čerpaných vod, jejich úprava a zpětné 

vyuţití před vypuštěním do vodotečí.  
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1. HISTORIE A SOUČASNOST. 

1.1 HISTORIE HORNICTVÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH. 

Počátky těţby hnědého uhlí v oblasti severočeské pánve jsou úzce spjaty s těţbou 

rud v Krušných horách. Báňská činnost vyčerpávala místní zdroje dřeva, které pouţívala 

na výdřevu i jako palivo. Tím vzrůstala jeho cena a bylo nutné obrátit pozornost 

k alternativnímu palivu – hnědému uhlí. Tím se báňská činnost rozšířila i mimo Krušné 

hory do severočeské pánve.  

Počátky těţby hnědého uhlí sahají aţ do středověku, kdy bylo uhlí těţeno tzv. 

selskou dobývkou v době zimního přerušení zemědělských prací. 

Nejstarší známá historická zmínka o hornické činnosti v severočeské pánvi pochází 

z roku 1403 v městské knize duchcovské. Do 18. století měly doly pouze místní význam, 

dolovalo se především pro vlastní potřebu, povrchovým způsobem na výchozu uhelné 

pánve na povrch, později i hlubinným způsobem jednoduchými štolami přímo ve sloji a 

jámami s obdélníkovým průřezem. 

Skutečný rozvoj uhelné těţby v severočeském regionu souvisí aţ s výstavbou 

ţeleznic v druhé polovině 19. století.  Nově vznikající doly byly vybaveny moderními 

technologiemi, především parními těţními stroji a výkonnými vodními čerpadly. Zároveň 

dochází ke slučování menších těţařských společností do větších důlních provozů, coţ 

umoţňuje nákladnější investice, hospodárnější dobývání uhlí a větší těţební objemy. 

V období druhé světové války ovládla veškerou důlní činnost na Mostecku 

sudetoněmecká důlní akciová společnost, která byla zaloţena jako součást Göringova 

koncernu pro vytvoření surovinové základny chemickému komplexu v Záluţí.  Tím došlo 

k další racionalizaci hornictví, počátku budování uhelných velkolomů a těţby velkých 

objemů povrchovým způsobem. 

Po druhé světové válce byly všechny doly dekretem prezidenta republiky 

znárodněny a provozovány nově zaloţenou společností Severočeské hnědouhelné doly 

Most. 
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1.2 VZNIK DOLU CENTRUM. 

Koncem 19. století začala rakousko – uherská monarchie dohánět zpoţdění 

v průmyslovém rozvoji za ostatní Evropou a důsledkem toho bylo roku 1988 zaloţení dolu 

Zentrum (Obrázek 1) Anglo – rakouskou bankou se sídlem ve Vídni. Koncem srpna 1988 

se začala hloubit jáma Centrum I. V kruhovém profilu o světlosti 3,8 m s cihlovou 

vyzdívkou dosáhla hloubky 166,63 m na počvě hlavní uhelné sloje. Během července roku 

1889 se započala těţba na dole. V této době bylo veškeré vytěţené uhlí deponováno, 

protoţe důl neměl ani třídírnu ani vlečku. Nově zaloţený důl se v roce 1890 stává 

předmětem finanční transakce a Anglo - rakouská banka ho výhodně prodává Severočeské 

hnědouhelné společnosti se sídlem v Mostě. Ta se tak stala nejmocnější uhelnou těţařskou 

společností v severozápadních Čechách s postupně otevřenými jámami Quido I – II, 

Humboldt II, Centrum, Kolumbus, Fortuna, Jupiter, Herkules a Poseidon. 

K původnímu dolovému poli dolu Centrum I byly později připojeny prostory dolu 

Humboldt I (1904). Koncem roku 1933 bylo dolové pole rozšířeno o pole dolu Humboldt 

II, který byl zastaven z hospodářských důvodů. Tím se rozšířila plocha dolového pole dolu 

Centrum z původních 227 ha na 604 ha. K dalšímu rozšíření došlo v roce 1953 připojením 

volného pole a roku 1966 připojením dolu Kolumbus na konečných 1 177 ha. Mezi oběma 

doly byl vyraţen spojovací překop a veškerá těţba přešla na jámu Centrum I. 

Pro funkčnost dolu bylo vyhloubeno v průběhu jeho existence několik jam.  

Bezprostředně po vyhloubení jámy Centrum I, bylo vytvořeno větrní spojení s dolem 

Humboldt I a následně vyhloubena větrná výdušná jáma č. IV společná pro oba doly. Byla 

Obr. č. 1 Dobová fotografie dolu Centrum Obrázek 1: Dobová fotografie dolu Centrum. 
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hluboká 160 m o průměru 3,2 m a byla konstruována jako větrná pec. To znamená, ţe byla 

rozdělena přepáţkou na dvě nestejné části, z nichţ menší slouţila jako přívod vzduchu pro 

topeniště a byla vybavena šikmými ţebříky s odpočívadly jako nouzový východ. 

Větrací pec zahájila svůj provoz roku 1896 a za dva roky byla zaměněna 

ventilátorem o výkonu 2 000 m
3 

˖ min
-1

, který byl poháněn parním strojem. Ten byl v roce 

1905 nahrazen elektrickým větrákem a v roce 1956 byla jáma uzavřena.  

V průběhu let bylo vybudováno a likvidováno několik jam. Mezi ně patří Humboldt 

II (1933), jáma č. V v Dolním Jiřetíně (1896), jáma č. XIV Čtrnáct Dvorů (1910), jáma č. 

XV (1926) v Záluţí, jáma č. XVI v Horním Jiřetíně (1950), jáma č. XVII v Horním Jiřetíně 

(1954) s velkou čerpací stanicí pod ní, jáma č. XVIII v Černicích. Důleţitou ještě 

nezmíněnou jámou dolu Centrum je jáma č. XII, vyhloubená roku 1910 v katastru obce 

Dolní Jiřetín, která slouţila jako výdušná společně pro důl Centrum a Humboldt II a slouţí 

pro důl Centrum stejným způsobem dodnes.  

1.3 SOUČASNÝ STAV DOLU. 

Od počátku své existence těţil důl Centrum vysoce kvalitní hnědé uhlí v relativně 

příznivých báňsko – geologických podmínkách z hloubky okolo 150 m. Ploše uloţená sloj 

o průměrné mocnosti 22 m, výhřevnosti více neţ 18 MJ ˖ kg
-1

, obsahu popelovin pouze 5,7 

% a při velmi nízkém obsahu síry pod 0,7 %. Tyto parametry zaručovaly dobrý odbyt a 

zuţitkování suroviny, proto se pro zvýšení kapacity dolu začala v roce 1954 budovat jáma 

Centrum II a současně byla zahájena rekonstrukce dolu Centrum.  V dole byla zastaralá 

lanovková doprava nahrazena trolejovou lokomotivní dopravou. Na povrchu je vystaven 

nový závod a v důsledku zvýšených poţadavků na těţbu, byla v roce 1992 nahrazována 

dobývací metoda komorováním za metodu stěnováním v lávkách na řízený zával. 

Dobývání komorováním na řízený zával bylo skončeno o čtyři roky později. 

V roce 1993 důl opět mění majitele. Tím se stává Mostecká uhelná společnost a.s. 

Most, z jejíţ organizační struktury byl důl k 1. červenci 2002 vyjmut a byl začleněn do 

dceřiné společnosti Důl Kohinoor a.s. Od této doby MUS a.s. a její další právní nástupci 

provozují pouze povrchové doly a veškerá činnost související s hlubinnou těţbou je 

zajišťována společností Důl Kohinoor a.s. dceřinou společností Czech Coal a.s. se sídlem 

v Mostě. 
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Obrázek 2: Sociálně správní budova dolu Centrum. V pozadí jáma Centrum II. 

Současná těţba v dole probíhá ve spodní části sloje stěnováním na zával 

s předpokládanou těţbou cca 500 000 t ˖ rok
-1

.  Kvalitativní parametry jsou značně horší 

neţ ve střední části sloje. V současnosti je předpokládaná ţivotnost dolu do roku 2012. Je 

ale moţný další rozvoj těţby do jiţního dobývacího prostoru dolu a tím i prodlouţení jeho 

ţivotnosti o několik let.  
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2. GEOMORFOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY. 

2.1 MORFOLOGIE ÚZEMÍ. 

Předmětný dolový prostor je situován v centrální mostecké části chomutovsko – 

ústecké hnědouhelné pánve, těsně pod svahy Krušných hor (Obrázek 3). Krušné hory zde 

reprezentují jejich východní část, která má většinou charakter hornatiny a největší výšky 

dosahuje v Loučné +956 m nad mořem. V souvislosti s charakteristikou krušnohorského 

zlomu je na východním úpatí Krušných hor, mezi Kláštercem nad Ohří a Jirkovem, 

vyčleněna Bolebořská vrchovina, ve které není vyvinut příkrý reliéf svahu upadajícího do 

severočeské pánve. Na západě jsou zastoupeny Doupovské hory svými východními částmi 

a na východě západní části Českého středohoří. Tato dvě centra neovulkanické činnosti 

v českém masivu jsou vzhledem ke svému charakteru geomorfologicky odlišná. 

Doupovské hory mají tvar starovulkánu, České středohoří tvoří výrazné tvary, obnaţené 

erozí aţ do podloţních sedimentů. Na nejvýchodnější část Krušných hor a severovýchodní 

část území Českého středohoří navazuje část české křídové pánve, která geomorfologicky 

vytváří Děčínskou vrchovinu, jejíţ významnou částí západně od Labe jsou Děčínské stěny.  

 

Obrázek 3: Mapa severočeských uhelných pánví. 
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Tyto celky ohraničují plochu, ve které se nachází chomutovsko – ústecká hnědouhelná 

pánev.  

Původní terén dolového pole má rovinatý charakter s mírným generálním 

stoupáním ke krušným horám. V současnosti je povrch značně přetvořen hornickou 

činností, ať se jedná o údolí vzniklá hlubinnou těţbou nebo výsypkami z povrchového 

dobývání.  Největší nadmořská výška terénu je na severozápadním okraji dolového pole a 

činí +275 m nad mořem, nejniţší je při jiţní hranici dolového pole, ta má hodnotu +230 m 

nad mořem. 

2.2 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA. 

Dobývací prostor dolu Centrum a jeho širší okolí je součástí chomutovsko – 

ústecké pánve a nachází se v její střední mostecké části. Chomutovsko – ústeckou pánev 

lze z hlediska geografie, vývoje vrstevného sledu a tektoniky rozdělit na tři části:  

1. pánev chomutovsko – pětipeskou, práh jezersko – ryzelský 

2. pánev mariánsko – radčidskou (mosteckou), práh lahošťský 

3. pánev chabařovickou (teplickou) 

2.2.1 Krystalinikum. 

Nejstarší geologickou jednotkou, která tvoří podklad pro většinu mladších 

sedimentů je krušnohorské krystalinikum. To zároveň vytváří komplex Krušných hor, které 

lemují pánev ze severovýchodu na jihozápad.  Krystalinikum je většinově tvořeno 

biotitickými pararulami, dvojslídnými ortorulami a v teplické části křemenným porfyrem. 

Téměř v celé oblasti je skalní podklad pánve kaolinizován. 

2.2.2 Křída. 

V pánvi jsou křídové sedimenty zastoupeny značnou měrou a tvoří velmi 

významnou západní okrajovou část české křídy. Mezi Českým středohořím a krušnými 

horami je křída skryta pod vrstvami miocénu a na povrch vystupuje pouze ojediněle.  

2.2.3 Terciér. 

Terciérní vrstvení hornin probíhalo v několika fázích. První nejstarší terciérní 

sedimenty označované jako bazální souvrství se vyskytuje v nadloţí svrchnokřídých 
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sedimentů a pravděpodobně se jedná ještě o přeplavený křídový materiál. Další vrstva 

vznikla při bouřlivé vulkanické činnosti. Její horniny jsou budovány vulkanity, 

zvětralinami krystalinika a křídových hornin. Zjílověním vulkanitů vznikají hlavní zástupci 

vyvřelých hornin – čediče a tufity.  

Po odeznění vulkanické činnosti nastupuje klastická sedimentace souvrství 

podloţních písků a jílů, které vytvářejí rozličnou mocnost a zarovnávají původně členitý 

povrch dna hnědouhelné pánve, způsobený vulkanickou činností. S postupným 

zaplňováním dna pánve se zjemňuje sedimentace a vznikají první nesouvislé plochy uhelné 

hmoty.  

Se zarovnáním dna severočeské hnědouhelné pánve ustává přínos klastického 

materiálu a tím vzniká uhelný močál. V procesu sedimentace vrstev jílovců s uhelnou 

příměsí narůstá mnoţství uhelné hmoty a vznikají proplástky jílovitých hornin a uhlí. 

Tento proces byl ukončen vývinem vlastní uhelné sloje. Vlastní uhelná sedimentace byla 

z geologického hlediska ukončena náhle, zaplavením uhelného močálu jezerem, jehoţ dno 

se postupně prohlubovalo.  

Dalším souvrstvím s mocností více neţ 200 m jsou nadloţní jíly a písky. Je 

většinově tvořeno šedými prachovými jíly a jílovci.  

2.2.4 Kvartér. 

V oblasti severočeské hnědouhelné pánve se kvartérní sedimentační pokryv 

vytvářel ve dvou oblastech s rozdílným vývojem. V přísvahové části Krušných hor je 

 

Obrázek 4: Příčný profil severočeské hnědouhelné pánve. 
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kvartérní pokryv tvořen zpravidla písčito – kamenitými sutěmi aţ suťovými hlínami. 

Směrem do pánve klesá velikost frakce aţ do pánevní části. Tady je kvartér tvořen půdním 

profilem s mocností do tří metrů s vrchní asi 0,5 m mocnou vrstvou kamenité ornice.  

2.3 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY. 

Na celkové hydrogeologické poměry na povrchu, určované hustotou vodních ploch, 

toků a případně i vydatnými prameny, působí klimatické poměry. Na tyto vodní zdroje 

navazuje propustnost povrchových hornin, která buď vodu propouští, nebo nepropouští a 

voda po nich stéká.  Propustnost hornin do značné míry ovlivňuje mnoţství vody ve 

zvodnělých horizontech v nadloţí či podloţí sloje.  

V území dolového pole existují dva základní druhy kolektorů:  

1. přírodní kolektory 

2. antropogenní kolektory 

2.3.1 Přírodní kolektory. 

Na dole Centrum se vyskytují tři druhy vod členěné podle propustnosti vrstev 

jednotlivých hornin.  

Vody z podloţních hornin jsou téměř zanedbatelné, protoţe v přímém podloţí 

neexistuje ţádný zvodnělý horizont.  Nezvětralá rula je téměř nepropustná. Jen lokální 

příčné zlomy mohou přivádět z hloubky minerální nebo termální vody z artézského obzoru 

v okolí Mostu. Tato skutečnost byla ověřena na dolech Kolumbus, Vítězný únor a 

Minerva. Podloţní jíly jsou v neporušeném stavu téměř nepropustné a tvoří dokonalou 

izolaci uhelné sloje.  

Slojové vody jsou z důvodu nízké propustnosti uhelné sloje téměř zanedbatelné.  

Na dole centrum se jedná většinou o vody průlinové, jejichţ větší mnoţství je moţné 

zaznamenat v partiích většího rozpukání sloje v okolí tektonických linií. 

Stejně jako podloţní jíly i jíly v nadloţí uhelné sloje tvoří dokonalou izolaci a 

nevyskytuje se v nich ţádný výrazný zvodnělý horizont, který by nepříznivě ovlivňoval 

vyuhlování loţiska.  Propustný kvartér není v přímém kontaktu s hlubinnými důlními 

provozy, ale na přítocích se podílí zprostředkovaně. Mezi kvartérem a těţenou slojí je 

vyvinut mocný izolátor jílovců. 
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2.3.2 Antropogenní kolektory. 

Antropogenní kolektory jsou vázány na určité partie horninových těles nebo jsou do 

horninového prostředí vsazeny uměle. V zájmovém území se jedná především o stařiny po 

hlubinné těţbě, které váţí sekundární důlní vody tzv. stařinové zvodně.  Jedná se tedy o 

vody protékající nebo se hromadící ve volných prostorách vzniklých hornickou činností. 

Stařinové vody se na celkovém mnoţství čerpaných důlních vod podílejí hlavní měrou. 

Veškeré průvaly důlních vod, které v minulosti nastaly, byly zapříčiněny nahromaděním 

vod ve stařinách, případně obnaţením větších tektonických poruch.  Pouze dva průvaly 

byly z vod povrchových.  Jeden protrţením hrází řeky Bělé a průval z jímky z lomu 

Obránců míru.  

2.4 POVRCHOVÉ VODY. 

Hydrografická síť chomutovsko – ústecké hnědouhelné pánve je převáţně 

odvodňována řekou Bílinou a částečně Ohří. Toky přitékající z Krušných hor a mají 

bystřinný ráz. Jejich horní toky jsou ostře zaříznuty v terénu. Vodní nádrţe mají převáţně 

funkci akumulace průmyslových vod. Vodní plochy, kterých je v dolovém poli celá řada, 

se v souvislosti s projevy hlubinné hornické činnosti na povrchu se jejich plochy stále 

vyvíjí.  

2.5 KLIMATICKÉ POMĚRY. 

Severočeská hnědouhelná pánev je charakteristická nízkými sráţkami, coţ je 

způsobeno sráţkovým stínem Krušných hor. Nejvyšší průměr ročních sráţek je v severní 

části pánve (703 mm). Průměrné roční teploty měřené v různých místech pánve se 

pohybují mezi 8 a 9
° 
C. 

Klima pánve je výrazně ovlivňováno horopisnou situací ve vztahu k sousedním 

horám, hlavně vertikální členitostí terénu. S tím souvisí i značný útlum proudění, častý 

vznik velmi stabilní mezní vrstvy se špatnými podmínkami rozptylu, častý výskyt mlh a 

tím i sníţená propustnost slunečního záření. 
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3. DOBÝVÁNÍ UHLÍ NA DOLE CENTRUM. 

3.1 DOBÝVACÍ METODY POUŽÍVANÉ V HISTORII. 

Za více neţ stoleté historie dolu Centrum bylo postupně pouţíváno několik 

dobývacích metod, které se měnily v závislosti na zkušenostech s dobýváním a na 

technickém pokroku. 

Původní způsoby dobývání probíhaly ručně a šlo o komorování zátinkováním se 

zakládáním vyrubaných prostor uhelnými moury, které se pouţívalo v panenské sloji a 

komorování zátinkováním v plné mocnosti na zával. Tato metoda se pouţívala ve starých 

závalových polích a byla předchůdcem nosné dobývací metody dolu Centrum ve dvacátém 

století. Tyto metody se pouţívaly v letech 1891 aţ 1916. 

Do roku 1933 se pouţívala metoda komorování v plné mocnosti na zával 

s pouţitím trhací práce. V rozmezí let 1928 aţ 1995 se na dole centrum začala pouţívat 

metoda komorování v lávkách na zával s trhací prací. Tato metoda byla téměř po celé 

dvacáté století nejefektivnější a spočívala v rozfárání mocnosti sloje do dvou lávek. První 

v rozmezí 8 – 16 m pod hlavou sloje a druhá 5 – 12 m od paty sloje. V současné době od 

roku 1993 je uhlí dobýváno stěnovým porubem v lávkách s vypouštěním mezistropu, které 

se s úspěchem pouţívá k vytěţení dříve nevytěţených zásob při těţbě komorováním. Tento 

způsob je ve starých komorových polích výhodný, neboť pilíř je vytěţen z 30 – 40% a 

značně rozrušen. To umoţňuje při dodrţení dostatečně silného mezistropu pod tímto polem 

dotěţení zásob vypouštěním na plný zával.  

Stěnování v lávkách na zával s mezistropem je technologicky obdobné jako 

komorování v lávkách, jen vertikální rozfárání pilíře probíhá postupně ve třech aţ čtyřech 

lávkách, přičemţ mezi jednotlivými lávkami se ponechá mezistrop 2 – 3 m a výška lávky 

je 3 m.  

3.2 SOUČASNÁ TECHNOLOGIE TĚŽBY A RAŽBY DŮLNÍCH 

DĚL. 

Po ukončení dobývání komorováním došlo i k ukončení trhacích prací prováděných 

v dole Centrum a dobývání a raţba probíhá mechanizovaným způsobem.  
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Rozráţka větracích okruhů a stěnových bloků probíhá pomocí razících kombajnů 

PK 3S s odtěţením na pasovou linku šíře 800 mm, která je na hlavních základnách 

nahrazena pásovými dopravníky šíře 1 000 mm. Pasová linka je s postupem raţby 

prodluţována ve třicetimetrových úsecích pod délku výloţníku razícího kombajnu.  

Vyraţením větracího okruhu v určeném prostoru je z vtaţné základny a rovnoběţně 

z výdušné raţena směrná délka stěnového bloku a po jejím dosaţení je vyraţena stěnová 

proráţka. Chodby jsou raţeny v profilu s rádiusem 4 m a vyztuţovány ocelovou TH 

výztuţí a paţeny dřevem nebo podle situace betonovými paţnicemi s maltovým 

dotěsněním, ocelovými síty a podobně. Stěnová proráţka je raţena v obdélníkovém profilu 

s výškou 3 m a šířkou 6 m, aby v ní bylo moţno sestavit stěnovou technologii. 

Stěnová technologie sestává ze sekcí mechanizované výztuţe MVPN 3 200 o šířce 

1,5 m. Na dole Centrum je stěnový porub raţen s maximální délkou do 60 m. Na 

mechanizovanou výztuţ je pomocí hydraulických válců napojen dvouřetězový hřeblový 

dopravník TH 700 se dvěma pohony na obou koncích, který překládá materiál na sběrný 

hřeblový dopravník bočním výsypem. Sběrný hřeblový dopravník TH 500 je se stěnovým 

dopravníkem pevně spojen a při překládání stěnového dopravníku je posunován na závěsné 

dráţce ZD 80 nad pasovým dopravníkem šíře 800 mm, na který nakládá těţený materiál. 

Po maximálním vysunutí je nutné pás zkrátit o cca 30 m, aby bylo moţno pokračovat 

v dalším postupu. Současně s postupem stěnové technologie se plení výztuţ na obou 

směrných chodbách. 

 
Obrázek 5 Kombajn MB 9 VM na hřeblovém dopravníku TH 700 pod mechanizovanou výztuží 

MVPN 3 200. 
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Dobývací kombajn pouţívaný ve stěnovém porubu je dvouramenný se dvěma 

rozpojovacími bubny typu MB 9 VM (Obrázek 5). Kombajn pojíţdí po stěnovém 

hřeblovém dopravníku a nakládání materiálu probíhá pomocí šnekových rozpojovacích 

bubnů a přihrnovacích radlic. 

Samotná těţba je rozčleněna do několika operací:  

1. kombajn pojíţdí od vtaţné chodby k výdušné s rameny před hřeblovým 

dopravníkem a čistí prostor pro jeho vysunutí. 

2. za kombajnem je z mechanizované výztuţe vysunován hřeblový dopravník. 

3. při cestě zpět odtěţuje jedno rameno pilíř před dopravníkem a druhé řeţe vrchní 

část pilíře. 

4. po odříznutí plného záběru v hloubce 0,6 m a mocnosti 3 m se pomocí 

hydraulických válců přitáhnou sekce mechanizované výztuţe k dopravníku. 

5. po dokončení operace řezání pokračuje vysypávání nadloţí okny a násypkami ve 

výztuţi dokud se neobjevuje nadloţní proplástek. 

6. po odsypání uhlí se operace cyklicky opakují. 

 

Celá stěnová technologie je poháněna elektromotory s napětím 500 V a 

vysokotlakým hydraulickým rozvodem s pracovním tlakem 220 MPa. 

3.3 DOPRAVA. 

Doprava odtěţovaného uhlí směrem k jámě je provedena na sebe navazujícími 

dopravními pásy o šířce 800 a 1 000 mm, které plní dva centrální zásobníky s celkovým 

objemem 200 m
3
. Z nich je pak uhlí sypáno do důlních vozíků, které jsou pomocí 

pneumatických posunovačů v oběhu vozů sváţeny k jámě Centrum II, kde jsou 

dopravovány na povrch a pomocí výklopníků vyprazdňovány na pas vedoucí k 

zásobníkům pro plnění dráţních LH vozy. 

Doprava materiálu je zajišťována pomocí závěsné dráţky ZD 24, která je zavedena 

po všech chodbách a na všechna pracoviště v dole. Posun dopravních závěsných vozíků 

s nosností 2 000 kg je uskutečněn pomocí závěsných dieselhydraulických lokomotiv LZH 

50(Obrázek 6). Do dolu je materiál dopravován jámou Centrum II a na překladišti 

nakládán na vozíky závěsné dráţky pomocí hydraulických zvedáků nebo ručně.  
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Obrázek 6: Lokomotiva LZH 50 na závěsné drážce ZD 24. 

3.4 LOKALIZACE A OBJEMY TĚŽBY. 

Současná těţba na dole centrum probíhá v západním dolovém poli Humboldt II a je 

plánována do roku 2012. Těţený stěnový blok v tomto prostoru je označen 1412 (viz 

příloha č. 2, pozice 7) a po jeho dotěţení jsou připravovány sousední bloky 1413, 1414 a 

1415. Pokud by trval zájem o uhlí z dolu Centrum a byl zájem ze strany majitele, je moţné 

přesunout těţbu do jiţního pole Humboldt, kde jsou prozkoumané zásoby, které by při 

současných objemech těţby vystačily cca dalších 7 let.  

Současné objemy těţby jsou přibliţně na 440 000 tun uhlí za rok, coţ odpovídá 

denní plánované těţbě 2 000 tun. Při zhoršené kvalitě těţeného uhlí ve čtvrté lávce u paty 

sloje, hlavně vysoké popelnatosti a tím i horší výhřevnosti z průměrných 18 MJˑkg
-1

 na 15 

aţ 16 MJˑkg
-1

 je nutné zvyšovat objemy těţby, aby bylo dosaţeno tepelného výkonu 

objednaného odběratelem. 
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4. TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ K ODVODNĚNÍ DOLU 

CENTRUM. 

Z hlediska hydrogeologických poměrů je dobývací prostor dolu Centrum ohraničen 

na severovýchodě stařinami zastavených hlubinných dolů Kolumbus a Minerva, na 

jihozápadě stařinami zastavených dolů Quido a Zdeněk Nejedlý a na západě zasypanou 

zbytkovou jámou lomu Obránců míru.  

Slojové podzemní vody přitékají do dobývacích lokalit dolu Centrum ze severních 

oblastí, od jihu a jihozápadu z prostoru bývalého lomu Vrbenský a ze stařin zastavených 

dolů Saxonie, Washington a Zdeněk Nejedlý. 

Saturace zmíněných kolektorů je způsobena několika faktory. Postupným 

utlumováním hornické činnosti na okolních hlubinných dolech došlo i k uzavírání jejich 

hlavních čerpacích stanic, které zajišťovaly sniţování hladiny průlinových vod ze stařin. 

Z původních šesti čerpacích stanic bylo zrušeno pět. Čerpací stanice na dole Pluto (zrušena 

1996), Alexandr (zrušena 1997), 1. Máj (zrušena 1998), čerpání na jámě Julius III (zrušeno 

2002), Kohinoor, kde byla v roce 2009 zrušena čerpací stanice v podzemí a byla nahrazena 

čerpáním důlních vod ponornými čerpadly na jámě MR II u Mariánských Radčic. Tady je 

hladina udrţována asi 50 m pod povrchem.  Poslední funkční čerpací stanicí v oblasti je 

tedy hlavní čerpací stanice dolu Centrum, ve které je dlouhodobým statistickým 

sledováním přítoků podzemních vod pozorována jejich značná rozkolísanost, kdy např. 

v roce 1991 bylo v průměru čerpáno pouze 0,1 m
3
˖min

-1
, coţ odpovídá pouze vodě 

z poţárního vodovodu a plavení.  V dalších letech byly přítoky měřeny v průměru od 1,8 

do 3,7 m
3
˖min

-1 
a v posledním desetiletí mají stále stoupající tendenci (graf č. 1, podrobně 

příloha č. 1).  

Graf 1: Průměrné roční přítoky do hlavní čerpací stanice. 
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Zvyšování přítoků v posledních letech je pravděpodobně způsobeno jiţ zmíněným 

zastavením čerpacích stanic v okolí dolu a také napouštěním jezera Most v prostoru 

bývalého povrchového lomu Leţáky. Dno tohoto jezera bylo sice před započetím 

napouštění utěsněno vrstvou jílů a stará důlní díla převáţně z dolu Julius III v Kopistech 

uzavřena a přetěsněna tlakovými hrázemi, není však vyloučeno, ţe přes všechna opatření 

dochází k průnikům vody do kolektorů vedoucím aţ do dobývacího prostoru dolu 

Centrum. 

Z popsaných skutečností je zřejmá důleţitost odvodnění dolu pro jeho bezpečný a 

plynulý provoz. Proto systém zařízení pouţívaný pro odvodnění musí mít dostatečný 

okamţitý výkon a potřebnou zálohu k zajištění nepřetrţitého čerpání s potřebnou kapacitou 

zásobníků.  

4.1 ZÁKLADNÍ PRINCIP ODVODNĚNÍ DOLU. 

Stávající odvodňovací systém je zaloţen výhradně na provozování hlavní čerpací 

stanice situované v jihovýchodní části dolového pole v hloubce 163 m pod povrchem. 

Přítok vody k hlavní čerpací stanici je způsoben hlavně přirozeným průsakem ze 

zastavených důlních děl způsobem samovolného napájení ţumpovních chodeb. Dalším 

méně významným zdrojem vody je čerpání úsekovými čerpadly buď přímo (z jámy 

Centrum I a II) nebo pomocí soustavy čerpacích jímek a pomocné čerpací stanice na 

chodbě 1115 do sací jímky čerpadel v hlavní čerpací stanici. Zdrojem vody pro čerpání 

z úseků je většinou pouţívání poţárního vodovodu ke zkrápění uhelného prachu nebo 

plavení popílku do uzavřených hrází. Na jámách je přítok zvýšen ještě sráţkovou vodou 

stékající po výstroji jámy.  

Voda přitékající a čerpaná do hlavní čerpací stanice je následně čerpána výtlačným 

řadem na povrch dolu, kde je jímána, čištěna a vypouštěna do odtokového kanálu CHEZA 

a odtud do řeky Bíliny v povodí Ohře. 
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4.2 HLAVNÍ ČERPACÍ STANICE. 

Základním určujícím předpisem pro vybavení a provoz hlavní čerpací stanice 

hlubinného dolu je vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí. Především její paragrafy 206, 210 a 211 ve druhé části. 

V hlavní čerpací stanici dolu Centrum (viz příloha č. 2, pozice 3) jsou instalována 

čtyři hlavní čerpadla (Obrázek 7)150 CVN 400 a jedno čerpadlo bezpečnostní 100 CVN 

305(Tabulka 1), všechna českého výrobce SIGMA GROUP a. s. se sídlem v Olomouci - 

Lutíně. Všechna čerpadla lze samostatně napojit na výtlak na jámách Centrum I a II. 

Kromě toho lze hlavní čerpadla zapojit i do poţárního řadu. Bezpečnostní čerpadlo slouţí 

k napájení poţárního vodovodu a spouští se pouze pokud dojde z jakékoli příčiny ke ztrátě 

gravitačního tlaku. Čerpadla jsou poháněna třífázovými elektromotory s napětím 3 000 

V s dvojím nezávislým přívodem napájení.  

Důl Centrum není zařazen mezi doly s nebezpečím průvalu důlních vod a průměrný 

přítok za posledních pět let činí 3,34 m
3
˖min

-1
 (4 809 m

3
 za den), je proto nutné mít 

zařízení schopné tento objem vyčerpat za 16 hodin.  

Obrázek 7: Pětistupňové čerpadlo 150 CVN 400 v hlavní čerpací stanici. 
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Tabulka 1: Strojní osazení hlavní čerpací stanice. 

číslo     

funkce 
typ čerpadla 

počet 

stupňů 
výkon Q [m3ˑmin-1] výtlak při Q [ m ] 

1          

hlavní 150 CVN 400 5 4,08 200 

2          

hlavní 150 CVN 400 4 3,12 200 

3          

hlavní 150 CVN 400 4 3,12 200 

4          

hlavní 150 CVN 400 5 3,9 200 

5  

bezpečnostní 100 CVN 305 7 0,996 200 

 

Z tabulky strojního osazení vyplývá, ţe výkon pouze dvou slabších čtyřstupňových 

čerpadel 150 CVN 400 číslo 2 a 3 je 6,24 m
3
˖min

-1 
(odpovídá 8985,6 m

3
 za den), coţ 

poţadavek na vyčerpání 24 hodinového přítoku za 16 hodin převyšuje a zároveň je splněna 

i padesátiprocentní rezerva a další poţadavky § 206 vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Čerpací stanice není vybavena stabilní obsluhou, její provoz je plně automatický. 

Zařízení splňuje poţadavky § 208 a 219 vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

4.3 ŽUMPOVNÍ CHODBY. 

Ţumpovní chodby na dole centrum (viz příloha č. 2, pozice 4) fungují jako centrální 

retenční nádrţ všech přítoků důlních vod ať uţ čerpaných nebo volně přitékajících. Jsou 

tvořeny soustavou starých chodeb raţených v okolí jámy Centrum II. Podle rozloţení 

chodeb jsou rozděleny na dvě vzájemně propojené větve, které nemohou fungovat 

samostatně. S hlavní čerpací stanicí a čerpadly jsou ţumpovní chodby propojeny přes 

odkalovací jímku, odkud voda protéká do sací nádrţe čerpadel. Při běţném provozu jsou 

ţumpovní chodby nepřístupné, uzavřené hrázemi, coţ znemoţňuje pravidelnou kontrolu a 

čištění od usazenin přiváděných přítokovými vodami. Kontrola probíhá v nepravidelných 

intervalech otevřením uzavírací hráze a je prováděna členy báňské záchranné stanice, 

protoţe v nevětraném důlním díle hrozí nahromadění zdraví škodlivých plynů zvláště ve 
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vodě rozpustného sirovodíku a oxidu uhličitého. Čištění provádí podle výsledků kontroly 

také závodní nebo hlavní báňská záchranná stanice formou zásahu s pomocí dýchací 

techniky.  

Podle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 209 musí kapacita ţumpovních chodeb 

v dole bez průvalu důlních vod pojmout průměrný přítok po dobu 32 hodin. Kapacitní 

objemy ţumpovních chodeb v dole Centrum jsou v levé části 4 400 m
3
 a v části pravé 

4 870 m
3
, úhrnem 9 270 m

3
. Průměrný přítok za 32 hodin dle poţadavku vyhlášky je roven 

6 412,8 m
3
, coţ je 69 % celkového objemu ţumpovních chodeb.  

Ţumpovní chodby tedy vyhovují poţadavkům předpisů i při stoupající tendenci 

přítoků dokud se průměrný přítok vody nebude blíţit hodnotě 4,5 m
3
˖min

-1
. 

4.4 POMOCNÁ ČERPACÍ STANICE NA CHODBĚ 1115. 

Vzhledem ke vzdálenostem a zápornému převýšení na trase od hlavní čerpací 

stanice k jednotlivým pracovištím, ze kterých je nutno odčerpávat důlní vody, bylo nutné 

zřídit pomocnou přečerpávací stanici na základně 1115 (viz příloha č. 2, pozice 5). 

Nejvhodnější umístění bylo určeno za kříţem s chodbou 1110 směrem k jámě XII. Malá 

úseková čerpadla typu 80 KDFU a 125 KDFU pouţívaná v jímkách nedosahují takových 

výkonů, aby spolehlivě odčerpala důlní vody litinovým potrubím aţ do hlavní čerpací 

stanice.  

Pomocná čerpací stanice je hloubená nádrţ s objemem cca 12 m
3 

paţená 

betonovými tvárnicemi a osazená ponorným kalovým čerpadlem nizozemské výroby 

WEDA RL 6070 s čerpaným objemem 4,7 m
3
˖min

-1
 a výtlakem 15 m. Toto čerpadlo je 

napojeno do litinového potrubí o světlém průměru 125 mm, které odvádí čerpanou vodu aţ 

do jímky v hlavní čerpací stanici.  

Pomocná čerpací stanice na chodbě 1115 svými parametry vyhovuje vyhlášce ČBÚ 

č. 22/1989 Sb., § 208. 

4.5 ČERPÁNÍ Z PRACOVIŠŤ A MÍST, VE KTERÝCH SE VODA 

HROMADÍ. 

V úvodu této kapitoly je nutné zdůraznit, ţe voda z poţárního vodovodu pouţitá ke 

skrápění přesypů dopravníků a rozpojovacích orgánů razících a dobývacích strojů nečiní 
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plynulosti a bezpečnosti provozu dolu ţádné překáţky a ve většině případů ji není nutné 

ani odčerpávat, neboť je odváţena s těţeným materiálem. Z toho vyplývá, ţe ne všechny 

chodby a pracoviště jsou vybavena čerpadly a výtlačným potrubím.  

Problémové oblasti vznikají většinou pod starými důlními díly, která jsou 

zaplavena nebo se v nich drţí stařinová voda, přivedená antropogenními kolektory. Větší 

přítoky také způsobuje zaplavování uzavřených důlních děl a objektů, ve kterých se 

likvidují poţáry. V těchto místech vznikají přítoky různých velikostí a voda je odtud 

odváděna ručně budovanými struţkami k nejbliţší jímce, také ručně hloubené a většinou 

bez paţení. Tyto jímky jsou osazovány malými ponornými kalovými čerpadly typu 80 

KDFU s čerpaným objemem 0,5 m
3
. min

-1
. Výtlak je proveden pruţnou hadicí napojenou 

na litinový potrubní řad o světlém průměru 50 mm, se zpětnou klapkou zajišťující, aby se 

vyčerpaná voda nevracela potrubím zpět. Při čerpání vody z několika sousedních chodeb 

se větve sbíhají do řadu o světlém průměru 80 nebo 100 mm. V takovém případě je nutné 

zváţit, zda přítoky napojených čerpadel nepřevýší kapacitu potrubí. Nesmí takto být 

zapojena čerpadla různých výkonů, protoţe by docházelo k protitlakům, které mohou 

způsobit poruchu nebo dočasné vyřazení méně výkonného čerpadla. V takovém případě je 

vhodné provádět kaskádové přečerpávání. 

Podle převýšení a polohy v dole se tyto řady buď zaúsťují přímo do sběrného 

potrubí, které vodu odvádí do hlavní čerpací stanice nebo do pomocné čerpací stanice na 

chodbě 1115. Při větším převýšení a větších čerpaných vzdálenostech, při kterých by 

čerpadla 80 KDFU ztrácela na výkonu, jsou pod sváţnými chodbami bodovány 

přečerpávací jímky, do kterých jsou dlouhé řady zaústěny. Tyto jímky jsou osazeny 

čerpadly 125 KDFU, s čerpaným objemem 1,2 m
3
˖min

-1
, která mají za úkol přítoky vytlačit 

převýšením sváţnou chodbou do pomocné čerpací stanice. Dosud nebyly dlouhodobě 

zaznamenány místní přítoky tak značné, ţe by tento sběrný systém nebyl schopen odvodnit 

zmíněná pracoviště a místa v dole nebo zásadním způsobem ohrozily bezpečnost dolu. 

Pokud by takový případ nastal, lze operativně vyuţít plavící potrubí a napojit do něj jedno 

nebo více čerpadel 80 KDFU a vyústění provést dle potřeby rozpojením plavícího řadu. 

Toto řešení je však pouze havarijní a krátkodobé, do vyřešení situace stálým čerpáním. 

Všechna čerpadla jsou zapojována na automaticky řízený provoz, ale pro jejich mobilitu a 

moţnost kdykoli jednoduše změnit místo čerpání, nejsou napojena na centrální řízení a 

signalizaci. To znamená, ţe při poruše čerpadla nebo výtlačného potrubí dochází 
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k místnímu zatopení a pro pracovníky údrţby je sloţité provést výměnu porouchaného 

čerpadla nebo řadu. 

4.6 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCH ZÁVODU. 

Voda čerpaná na povrch závodu Centrum je dopravována dvěma nezávislými 

výtlačnými řady potrubí na vtaţných jámách Centrum I a Centrum II (viz příloha č. 2, 

pozice 1 a 2). Čerpadla v hlavní čerpací stanici jsou zapojena do výtlačných řadů přes 

systém šoupat, kterými je moţné připojit kterékoli z čerpadel na libovolný výtlak nebo 

pouţít pro napájení poţárního vodovodu. Bezpečnostní čerpadlo slouţí pouze jako záloţní 

pro zajištění talku v poţárním vodovodu. 

Výtlačné potrubí na jámě Centrum I je litinové přírubové se jmenovitou světlostí 

200 mm a na povrchu je zaústěno dvěma větvemi buď do poţární gravitační nádrţe 

v blízkosti jámy Centrum I nebo do vyrovnávací nádrţe úpravny důlních vod u jámy 

Centrum II. Poţární gravitační nádrţ (viz příloha č. 3, pozice 5) slouţí především jako 

sekundární napájení poţárního vodovodu přes redukční ventil do potrubí o jmenovité 

světlosti 100 mm, ale voda z této nádrţe je také vyuţívána pro plavení popílku jámou 

Centrum I. Nádrţ je průběţně doplňována automatickým přepouštěcím plovákem při 

čerpání důlní vody jámou Centrum I a po jejím doplnění je voda směrována do 

vyrovnávací nádrţe úpravny důlních vod.  

Při zapojení výtlaku čerpadel do řadu vedeného jámou Centrum II dochází 

k čerpání přímo do vyrovnávací nádrţe úpravny důlních vod na povrchu závodu. Výtlačný 

řad byl během loňského léta renovován a staré litinové přírubové potrubí bylo nahrazeno 

řadem potrubí z pozinkované oceli spojovaného dráţkovým systémem s objímkou o 

jmenovité světlosti 273 mm. Ke změně materiálu potrubí bylo přistoupeno ze dvou 

důvodů. Oproti litině má pozinkovaný povrch menší koeficient tření, to znamená, ţe 

neklade průtoku vody tak velký odpor, čímţ se zvyšuje výkonnost čerpání. Druhým 

faktorem je menší hrubost povrchu a větší chemická odolnost tohoto materiálu. To 

zaručuje menší usazování nečistot obsaţených v čerpané vodě a následném zmenšování 

průřezu potrubí a zároveň pozinkovaný povrch lépe odolává chemicky agresivní důlní 

vodě, coţ prodlouţí ţivotnost a sníţí poruchovost tohoto řadu. Tím se omezí sloţité opravy 

ve stoupací svislé části v jámě Centrum II, při kterých bylo nutno vţdy zastavit provoz této 

jámy a celého dolu, protoţe jáma Centrum II je jediná těţní. Z uvedeného vyplývá, ţe i při 
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vyšších pořizovacích nákladech je provoz takového řadu v dlouhodobém výhledu značně 

ekonomičtější. 

Při rekonstrukci svislého řadu byla provedena i výměna leţatého podzemního 

potrubí na povrchu závodu mezi jámou Centrum II a vyrovnávací nádrţí úpravny důlních 

vod za potrubí z PVC se světlým průměrem 300 mm, do kterého je pozinkovaný řad 

vyveden. 

4.7 ZAŘÍZENÍ PRO ČERPÁNÍ DŮLNÍCH VOD NA POVRCHU 

ZÁVODU. 

Vyčerpané důlní vody jsou odváděny do vyrovnávací nádrţe úpravny důlních vod, 

která je situována v jihozápadní části areálu závodu centrum v samostatném oploceném 

objektu (viz příloha č. 3, pozice 3). Součástí tohoto systému je i štěrbinová nádrţ, která 

zachycuje splaškovou i dešťovou vodu z kanalizace závodu a ta po odkalení odtéká 

přepadem do vyrovnávací nádrţe.  

4.7.1 Štěrbinová nádrž. 

Typová štěrbinová nádrţ ŠN – 6 (viz příloha č. 3, pozice 6) má obsah jímky pro 

sedimentované kaly 24 m
3
, která je vybavena sacím potrubím s přípojkou pro napojení 

fekálního vozu.  Předčištěné (odkalené) splaškové a dešťové vody ze závodu jsou 

odváděny přepadem potrubím z PVC s jmenovitou světlostí 300 mm do vyrovnávací 

nádrţe vzdálené cca 15 m.  

4.7.2 Vyrovnávací nádrž úpravny důlních vod. 

V současné době jsou do vyrovnávací nádrţe úpravny důlních vod přiváděny 

všechny čerpané vody z dolu včetně vody ze společné kanalizace ze štěrbinové nádrţe. 

Vzhledem k tomu, ţe nádrţ je sice funkční, ale stejně jako úpravna důlních vod je 

v havarijním stavu, čeká ji v letošním roce v rozmezí měsíců března aţ června 

rekonstrukce. Nebudu se tedy zabývat stavem současným, ale stavem navrhovaným.  
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Základní projekt vyrovnávací nádrţe počítá v první etapě s vyčištěním, opravou a 

přetěsněním panelového dna a boků nádrţe a jejím rozdělením na několik zón (Obrázek 8). 

V první zóně bude zbudována vtoková jímka se všemi přítoky, která bude 

zajišťovat rovnoměrné rozloţení přítoku po celé šířce nádrţe a bude vybavena výstupy 

mechanického dmychadla k provzdušňování protékající důlní vody. 

Provzdušněná voda bude přepadem vtékat do druhé sedimentační zóny. Při 

provzdušnění dojde k oxidaci sloučenin ţeleza jejich krystalizaci a následnému vysedání 

ţelezitých kalů u dna nádrţe. To pak bude po zaplnění kaly na definovanou hranici 

mechanicky odtěţeno. 

Odtoková zóna bude vytvořena rekonstrukcí současné sedimentační jímky u 

úpravny důlních vod. Odtok bude řešen přepadem do sběrné šachty asi 3 m za nádrţí, 

odkud voda poteče samospádem do obtokového kanálu CHEZA. V místě výpusti bude 

přehrazením nádrţe vytvořena akumulační jímka vyčištěné vody o objemu asi 30 m
3
, která 

bude slouţit jako povrchová poţární nádrţ a pro další moţné vyuţití vody, kterým se budu 

zabývat v páté části své práce.  

4.7.3 Úpravna důlních vod. 

Jak uţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, je současný stav úpravny důlních vod 

(viz příloha č. 3, pozice 4) havarijní a dochází zde k velkým únikům vody mimo systém. 

Obrázek 8: Schéma rekonstruované vyrovnávací nádrže. 
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Probíhá zde uţ jen prokysličování a vysedání ţelezitých kalů. V rámci rekonstrukce 

vyrovnávací nádrţe bude úpravna důlních vod demontována a nahrazena ekvivalentní 

úpravou přímo ve vyrovnávací nádrţi. V souvislosti s rekonstrukcí se další moţnou 

úpravou a čištěním vody pro zpětné vyuţití se zabývá kapitola 5.3. 

4.8 DŮLNÍ POŽÁRNÍ VODOVOD. 

Jedním z důleţitých zařízení dolu, které má souvislost i s čerpáním důlních vod a 

jejím zpětným vyuţitím, je poţární důlní vodovod. Na dole Centrum je řešení napájení 

tohoto řadu řešeno primárně gravitačním tlakem vody ze sběrače odtokového kanálu 

CHEZA, do kterého jsou zároveň vody z dolu vypouštěny. Napájení poţárního vodovodu 

rozvedeného v dole potrubím o jmenovité světlosti 100 mm je vedeno výdušnou jámou XII 

(viz příloha č. 2, pozice 6) přes redukční ventil. Minimální poţadovaný tlak v poţárním 

vodovodu měřený v hlavní čerpací stanici je 0,8 MPa a je měřen kontaktním manometrem 

s vyvedením signalizace k dispečerovi dolu. Druhá signalizace je před hlavní čerpací 

stanicí, kde je minimální hodnota tlaku v potrubí stanovena na 1 MPa.  

Sekundárním gravitačním zdrojem napájení důlního poţárního vodovodu je nádrţ 

na povrchu poblíţ jámy Centrum I, kterou je napájení vedeno přes výtlačný řad. Přes tento 

zdroj je také moţné připojit kterékoliv z hlavních čerpadel 150 CVN 400 do poţárního 

řadu.  

Záloţním zdrojem důlního poţárního vodovodu je potom bezpečnostní čerpadlo 

v hlavní čerpací stanici, které je na tento řad napojeno přímo a spouští se pouze v případě 

poruchy obou předchozích zdrojů, nebo při nedostatečném tlaku v potrubí způsobeným 

velkou spotřebou.
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5. CHEMISMUS DŮLNÍCH VOD, JEJICH ÚPRAVA A DALŠÍ 

VYUŽITÍ. 

S čerpáním důlních vod z podzemí nedílně souvisí i jejich vypouštění do vodotečí, 

které je upraveno zákonem č. 254/2001 Sb. tzv. Vodní zákon. Ten a jeho další vyhlášky 

určuje jakým způsobem a v jaké kvalitě je moţné odpadní a tedy i důlní vody do vodotečí 

vypouštět. Pro naplnění těchto předpisů je nutné sledovat chemické sloţení čerpaných 

důlních vod a to jak na přítoku  tak i na odpadu. Jediným rozdílem mezi odpadní a důlní 

vodou je skutečnost, ţe podle zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství tzv. Horní zákon, je umoţněno vypouštění upravených důlních vod do vodotečí 

bez poplatku.  

5.1 CHEMICKÉ SLOŽENÍ PŘÍTOKU DŮLNÍCH VOD NA DOLE 

CENTRUM. 

Veškeré přítoky průlinových vod procházejících kolektory ve stařinách po důlní 

činnosti jsou nasycovány příměsemi a přísadami, které se ve vodě rozpouštějí nebo jsou jí 

unášeny. Hlavními chemickými prvky, které negativně ovlivňují sloţení důlních vod jsou 

ţelezo a síra. Obsah sloučenin těchto prvků ve vypouštěné vodě jsou také limitovány 

rozhodnutím Okresního úřadu – referátu ţivotního prostředí v Mostě, který určuje četnost 

odebírání a vyhodnocování vzorků čtyřikrát ročně a hodnoty znečištění vody vypouštěné 

z dolu Centrum (Tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Povolené hodnoty znečištění vypouštěné vody. 

CHSK - Cr pH S Fe 

50 mgˑl-1 6,0 - 9,0 1 100 mgˑl-1 35,0 mgˑl-1 

 

CHSK – Cr – Ukazatel znečištění vody. Některé chemické látky podléhají vlivem 

oxidačních činidel oxidaci. Většinou se používá dichroman draselný. 

pH – vodíkový exponent určuje, zda je voda kyselá ˂ 7 ˃ nebo zásaditá. Stupnice 0 – 14. 

Fe – železo a jeho sloučeniny s kyslíkem nebo sírou rozpuštěné ve vodě. 

S – sírany, sloučeniny síry obsažené ve vodním roztoku. 
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Měření skutečných hodnot čerpaných vod a vod vypouštěných se provádí jedenkrát 

měsíčně a jsou zadávána oprávněným certifikovaným laboratořím, z nichţ jedna se nachází 

na závodě Hrabák Vršanské uhelné a.s. a druhá je součástí Výzkumného ústavu hnědého 

uhlí v Mostě. Jak vyplývá z registrovaných protokolů laboratorních analýz za rok 2010 (viz 

tabulka) nejsou překračovány povolené limity znečištění uţ na přítoku, coţ znamená, ţe 

důlní vodu čerpanou z dolu Centrum na povrch je moţno bez jakýchkoliv úprav a čištění 

vypouštět do vodoteče. I přesto je však sniţován podíl ţeleza a jeho sloučenin. 

5.2 OBJEMY VYPOUŠTĚNÝCH VOD A JEJICH SKLADBA. 

Veškeré vody vypouštěné přes vyrovnávací nádrţ úpravny důlních vod jsou sloţeny 

ze dvou hlavních zdrojů. Prvním majoritním zdrojem je voda důlní čerpaná z hlavní 

čerpací stanice dolu, druhým méně významným je spotřebovaná pitná voda dodávaná 

Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. společně s vodou dešťovou. Z hlediska 

ekonomického je vypouštění splaškové vody do vodoteče, byť je tak konáno společně 

s vodou důlní, zátěţí, protoţe je zpoplatněna dodavatelem. Pro letošní rok dodávají 

Severočeské vodovody a kanalizace pitnou vodu za cenu vodného a stočného úhrnem 

75,19 Kč˖m
-3

, coţ je meziroční nárůst o 7,39 %. Protoţe na závodě Centrum se pouţívá 

tato voda pro koupání muţstva, zásobování čerpací stanice vysokotlakých hydraulických 

systémů, vyhřívání objektů z vlastních kotelen horkovodním vytápěním a k vlastní 

spotřebě, je její objem značný (Tabulka 3).  

Tabulka 3: Evidence pitné vody na dole Centrum za rok 2010. 

 2010  Vodoměr 

Centrum I [m
3
] 

Vodoměr 

Centrum II  [m
3
] 

Celkem Důl Centrum                      

[m
3
]                     Kč 

Leden 99 1531 1630 114 100,00 Kč 

Únor 39 1476 1515 106 050,00 Kč 

Březen 51 1803 1854 129 780,00 Kč 

Duben 57 1760 1817 127 190,00 Kč 

Květen 21 1070 1091 76 370,00 Kč 

Červen 26 1653 1679 117 530,00 Kč 

červenec 27 1319 1346 94 220,00 Kč 

Srpen 21 1903 1924 134 680,00 Kč 

Září 15 1843 1858 130 060,00 Kč 

Říjen 19 1500 1519 106 330,00 Kč 

Listopad 18 1688 1706 119 420,00 Kč 

prosinec 21 1711 1732 121 240,00 Kč 

Celkem 414 19257 19671 1 376 970,00 Kč 
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Jak vyplývá z naměřených hodnot, roční platby za pitnou vodu činily 1 376 970 Kč 

za rok 2010. Při podobné roční spotřebě by předpokládané náklady za rok 2011 vzrostly na 

1 480 000 Kč. Tato skutečnost nutí k zamyšlení nad řešením spotřeby části pitné vody 

pouţívané ke koupání muţstva a pro technické zázemí, kde by bylo moţné pouţít vodu 

uţitkovou, upravenou z relativně „čisté“ vody důlní.  

5.3 ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DŮLNÍ VODY 

Čerpanou důlní vodu není moţné zpětně vyuţívat v celém objemu, ale vyuţití 

alespoň její části můţe zásadně ovlivnit ekonomiku závodu. Ve své práci jsem jiţ zmínil 

vyuţití vody hlavně jejího sloupce ve svislém potrubí na všech jámách k napájení důlního 

poţárního vodovodu a k plavení popílku z povrchu do uzavíraných důlních děl, hrází a 

objektů. 

Mnohem významnější úsporou by však mohla být investice naznačovaná 

v předchozích kapitolách. Po dokončení nutné rekonstrukce vyrovnávací nádrţe a likvidaci 

současné úpravy důlních vod by bylo moţné zainventovat malou úpravnu vody. Ta by 

čerpala předčištěnou důlní vodu z akumulační jímky a dodávala by vodu uţitkovou 

odpovídající hygienickým předpisům o kvalitě vody (vyhláška č. 252/2004 Sb.). Další 

nutné úpravy spočívají v napojení pitné vody pouze do administrativní budovy a do 

ostatních budov se sociálním zařízením. Souběţným vodovodem, který nahradí vodu 

pitnou, je nutné napájet kotelny pro vytápění objektů a pro ohřev vody pro koupání 

muţstva a nahradit pitnou vodu dodávanou do čerpací stanice vysokotlakých 

hydraulických systémů v podzemí dolu, která dodává tlakové medium do stěnové 

technologie. Odhadovaná spotřeba pitné vody by se po tomto opatření omezila na objem 

zhruba 28 % současného stavu, zbytek by nahradila voda uţitková z vlastního zdroje. 

Odhadované pořizovací náklady na čističku vody s příslušenstvím jsou cca 500 000 Kč, 

coţ znamená odhadovanou úsporu 1 000 000 Kč za rok a z toho vyplývající návratnost 

vloţené investice 6 měsíců i při započítání provozních nákladů. Rozpočtové odhady 

vychází z cenové nabídky firmy EUROWATER spol. s r.o. z Kolína, která by mohla být 

dodavatelem tohoto zařízení. Poţadovaný výkon navrhované úpravny vody by měl 

dosahovat 2 m
3
˖hod

-1
. Uvaţujeme-li, ţe pravidelná údrţba a případné poruchy sníţí 

výkonnost o 20 %, stačí úpravna vyrobit cca 14 000 m
3
 za rok. Tento objem je naprosto 

dostačující pro zásobování zmíněných zařízení.  



Milan Bail: Řešení systému odvodnění dolu Centrum v Dolním Jiřetíně. 
 

2011  28 
 

ZÁVĚR. 

V předkládané bakalářské práci je charakterizováno současné dobývací území 

hlubinného uhelného dolu Centrum v Dolním Jiřetíně, zvláště v souvislosti 

s hydrogeologickými podmínkami z hlediska historického i morfologického.  

Tyto širší souvislosti pomohou pochopit konkrétní situaci zavodnění dolu a 

uskutečněná opatření, která vycházejí z potřeby zajištění bezpečnosti pracovníků podzemí 

a plynulého chodu dolu. V práci jsem pouţil dostupná data a podklady, které jsem pečlivě 

prostudoval a analyzoval a vycházel jsem i ze své odborné praxe. Je zde pouţita 

fotografická a technická dokumentace, přibliţující popisovaná zařízení a prostředí, včetně 

tabulek a grafů měřených hodnot, ze kterých mohou vycházet návrhy dalších opatření. 

Stav zařízení a struktura odvodňovacích systémů je v současnosti pro zabezpečení 

plynulého chodu dolu a bezpečnost pracovníků dostačující a splňuje všechny poţadavky 

báňských předpisů. Pro zvýšení efektivity odvodňování dolu Centrum a následnou úpravu 

a zpětné vyuţití čerpané důlní vody navrhuji tato opatření: 

1. důsledně sledovat a vyhodnocovat přítoky do hlavní čerpací stanice 

2. zabývat se v dostatečném předstihu kapacitou ţumpovních chodeb a řešit jejich 

případné rozšíření při dalším zvyšování přítoků 

3. investovat do výměny dvou hlavních čerpadel 150 CVN 400 čtyřstupňových za 

výkonnější pětistupňová 

4. sledovat stav litinového výtlačného řadu v jámě Centrum I a při zvýšené 

poruchovosti zajistit výměnu za pozinkovanou dráţkovou soustavu potrubí, která se 

osvědčila na jámě Centrum I 

5. urychleně řešit havarijní stav vyrovnávací nádrţe dle vypracovaného projektu 

6. řešit neúměrně vysokou spotřebu pitné vody od dodavatele úspornými opatřeními 

7. investovat do mobilní čističky odpadních vod, která nahradí uţitkovou nezávadnou 

vodou větší část současné spotřeby pitné vody od dodavatele. 

 

Navrhovaná opatření pomohou zajistit ekonomicky výhodnější a spolehlivější 

řešení celkového systému vodního hospodářství hlubinného dolu Centrum v Dolním 

Jiřetíně.  

Za spolupráci a poskytnutí materiálů potřebných pro vypracování mé bakalářské 

práce děkuji vedoucím pracovníkům dolu Centrum Ing. P. Ličkovi, Ing. A. Kotrbatému, 

Ing. J. Šindlerovi a Ing. P. Vágnerovi. 
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