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ANOTACE 

Cílem mé bakalářské práce je popis hydrogeologických poměrů území dotčeného 

těžbou hnědého uhlí lomu SD a.s. – DNT, posouzení vlivu těžby na hydrogeologické a 

hydrologické poměry a vyhodnocení výsledků monitoringu v jednotlivých kolektorech. 

Úvodem je popsána charakteristika území, dále je vyhodnocen monitoring hladin vrtů  

v jednotlivých kolektorech. Doba sledování hladin se různí dle uvedení vrtu do 

monitoringu, a proto je počátek sledování v této bakalářské práci sjednocen na prosinec 

roku 2005.  

SUMMARY 

The aim of my thesis is a description of hydrogeological conditions of the territory affected 

by brown coal mining realized by SD – DNT companies, the assessment of the impact of 

mining on the hydrogeological and hydrological conditions and evaluation of outcomes in 

particular collectors. The thesis describes the characteristics of the territory and it evaluates 

the outcomes of monitored levels of wells in particular collectors. The periods of 

monitoring vary according to the beginning of monitoring of the wells, and   thus the 

beginning of monitoring for this thesis has been unified as for December 2005. 



Ing. Václav Vaněk: Monitoring hladin podzemní vody SD a.s. DNT 

     

KLÍČOVÁ SLOVA/KEYWORDS 

Kolektor, lom, vrt, podzemní voda, hladina, stařina. 

SEZNAM ZKRATEK 

SD     Severočeské doly  

BO     katastrální označení vrtu 

DO     katastrální označení vrtu 

CV     katastrální označení vrtu 

KB     katastrální označení vrtu  

SP     katastrální označení vrtu 

AH     katastrální označení vrtu 



Ing. Václav Vaněk: Monitoring hladin podzemní vody SD a.s. DNT 

     

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................... 1

1  Základní charakteristika území ................................................................. 2

1.1 Sledované území ................................................................................... 2 

1.2   Geologické poměry ................................................................................ 3 

1.3   Klimatické poměry ................................................................................ 4 

1.4   Hydrogeologické poměry ...................................................................... 5 

2  Popis hydrogeologických kolektorů a izolátorů ....................................... 9

2.1  Kvartér .................................................................................................... 9 

2.2  Nadložní jílovce ...................................................................................... 9 

2.3  Uhelná sloj ............................................................................................ 10 

2.4  Písčité kolektory meziloží a podloží uhelné sloje ................................ 11 

2.5  Křída ..................................................................................................... 11 

2.6  Krystalinikum ....................................................................................... 12 

3   Vyhodnocení monitoringu ....................................................................... 13

3.1  Kvartér .................................................................................................. 14 

3.1.1  Náplavy Lužničky nad sesuvem "Sklípek". .................................... 14 

3.1.2  Anomálně vyvinuté sedimenty v prostoru obcí Málkov a Černovice

 ................................................................................................................... 14 

3.1.3  Podloží a tělesa ochranných valů pod obcí Černovice ................... 14 

3.1.4  Monitorovací systém v obci Březno ............................................... 14 

3.1.5  Kvartérní štěrky v oblasti Droužkovice, Spořice ............................ 15 

3.2  Nadložní jílovce .................................................................................... 15 

3.3  Uhelná sloj ............................................................................................ 15 

3.3.1  Stařiny dolu Václav ........................................................................ 15 

3.3.2  Stařiny dolu Ludvík-Anna .............................................................. 15 



Ing. Václav Vaněk: Monitoring hladin podzemní vody SD a.s. DNT 

     

3.3.3  Oblast vlivu hlubinného dolu Žižka ............................................... 16 

3.3.4  Obec Březno.................................................................................... 16 

3.4   Písčité kolektory meziloží a podloží uhelné sloje ............................... 16 

3.4.1  Oblast Březno.................................................................................. 16 

3.4.2  Oblast Droužkovice ........................................................................ 17 

3.5  Křída ..................................................................................................... 17 

3.6  Kristalinikum ........................................................................................ 17 

Závěr ............................................................................................................... 18

  Oblast obce Březno .................................................................................... 18 

  Oblast Spořice – Droužkovice ................................................................... 18 

  Severní část lomu ....................................................................................... 20 

Literatura a jiné použité zdroje ................................................................... 21

Seznam tabulek .............................................................................................. 22

Seznam obrázků ............................................................................................ 23

Seznam příloh ................................................................................................ 24



Ing. Václav Vaněk: Monitoring hladin podzemní vody SD a.s. DNT 

2012 1 

ÚVOD

Všichni dobře víme, jak je pro nás důležitá voda. Je důležitá pro náš život i pro 

průmyslovou výrobu. Voda je životodárná, ale může být i nebezpečná. Voda ovlivňuje a 

může být ovlivňována. 

Podzemní voda může ovlivnit těžbu uhlí v lom a to především v oblasti stařin (což 

jsou stará důlní díla), které mohou být zaplaveny. Jejich odkrytím povrchovou těžbou 

může dojít k průlomu vody a ohrožení lidí a techniky. 

Těžba uhlí může také negativně ovlivnit podzemní vody, které se mohou ztrácet, 

což má za následek množství podzemní vody v blízkosti lomu. V tomto případě v obcích 

Černovice, Spořice, Droužkovice, Březno u Chomutova. 

Tématem této bakalářské práce je vyhodnocení sledování pozorovacích 

hydrogeologických vrtů v oblasti SD a.s. – DNT. Jedná se tedy o vodu podzemní. 

Cílem bakalářské práce bylo sledování a vyhodnocení výsledků monitoringu v 

jednotlivých kolektorech. Pro vyhodnocení vlivu těžby na podzemní vody byl vytvořen 

systém soustavy hydrogeologických vrtů, ve kterých je sledována hladina podzemní vody, 

která může být vodním zdrojem vody výše uvedených obcí. Lze také sledovat chemické 

složení, ale to není cílem této práce. U sledovaných objektů bylo chemické složení 

vyhodnoceno pouze při uvedení těchto objektů do monitoringu. Tato data jsou 

zaznamenána v programu GEOBANKA. 

Rozmístění monitorovaných objektů je v příloze č.1. a jsou označeny dle 

katastrálního území ( některé obce již zanikly ) a dále barevně rozlišeny dle sledovaného 

kolektoru. 

Pro názornost prostředí je přílohou geologický řez, který prochází obcí Březno u 

Chomutova.  
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1  Základní charakteristika území 

1.1 Sledované území 

Sledované území leží v okrese Chomutov (Ústecký kraj) :  

Ložisko:  Tušimice-Libouš (číslo ložiska 3250100) – výhradní ložisko 
Nerost:   hnědé uhlí (vyhrazený nerost) 
Dobývací prostor: Tušimice 
Katastrální území: Březno u Chomutova, Spořice, Droužkovice, Ahníkov, Kralupy u       
                                    Chomutova, Prunéřov, Tušimice, Místo, Krbice, Černovice 
Mapa 1 : 50 000: 02-33 Chomutov
Okres:              Chomutov 
Kraj:   Ústecký 
Stav:   září 2011 

      Vegetační pokryv tvoří zemědělsky nevyužívané plochy, dále travnaté plochy s 

řídkými křovinami a jednotlivými stromy. Územím uvnitř dobývacího prostoru (dále DP) 

Tušimice již neprotéká žádná povrchová vodoteč.  Z vodních ploch se v těsné blízkosti DP 

nachází vyrovnávací nádrž důlních vod a bazén koupaliště na západním okraji obce 

Březno. V Březně, resp. na jeho západním okraji, je vybudována čistička důlních vod (dále 

jen ČDV). V ČDV Březno jsou důlní vody upravovány a po úpravě vypouštěny do říčky 

Hutné.  

      Za hranicí DP se nachází zástavba obcí Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno. 

Shora uvedené obce v blízkém i vzdáleném okolí lomu jsou napojeny, resp. mají tu 

možnost, na veřejné vodovodní zásobování se zdrojem vod mimo terciérní horninové 

prostředí a pod správou SčVK, a.s. Mezi Březnem a Spořicemi, poblíž východní hranice 

DP, je vybudována podzemní přeložka železniční tratě ČD Chomutov – Praha. Za hranicí 

DP vede povrchová železniční trať ČD ve směru Chomutov – Březno. V dosahu možného 

ovlivnění hydrogeologických a hydrologických poměrů těžbou není evidován žádný 

výrobní či průmyslový komplex. 
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1.2   Geologické poměry  

      Geologické poměry jsou patrné z obr.1. Sledované území je součástí severočeské 

hnědouhelné pánve. 

      Terciérní sedimenty ve sledovaném území vyplňují pánev protaženou ve směru 

jihozápad – severovýchod. Na severozápadě je pánevní prostor ohraničen výchozem 

krystalinika při úpatí Krušných hor a z jihovýchodu výchozy vulkanických hornin 

střezovského souvrství, ležících na elevaci krystalinika střezovského hřbetu.   

Obr. 1: Výřez z Geologické mapy ČR 1:50.000, list 02-33 Chomutov (ČGS) 

Vysvětlivky k vyznačenému území: 2 – výsypky, 5 a 6 – náplavové sedimenty, 8 – deluviální 
uloženiny, 9 – sprašové sedimenty, 20 až 24 – terasa, proluviální písčité štěrky, 28 až 32  – 
deluviální hlinitojílovité sedimenty, 34 – spodnopliocenní proluviální zahliněné písčité štěrky, 36 – 
libkovické vrstvy (miocén), 64 až 76 – krystalinické horniny Krušných hor. 
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1.3���Klimatické poměry 

      Na sledované území zasahuje klimatická oblast T2. Srážkové poměry oblasti jsou 

charakterizovány ročním srážkovým úhrnem sledovaných ve srážkoměrných stanicích 

Chomutov a Tušimice (tab. 1). Měsíční průměrné hodnoty srážek zaznamenané v roce 

2011 jsou uvedeny v tabulce č.2. Uvedené údaje slouží k posouzení vlivu srážek na režim 

podzemní vody ve sledovaném prostoru. 

Tab. 1: Průměrné roční úhrny srážek v mm v letech 2005-20101

Tab. 2: Průměrné měsíční úhrny srážek v mm v roce 20112

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12

Chomutov 22,1 6,9 15,5 24,3 66,2 33,6 105,4 43,4 40,4 14,5 2,3 79,8 454,3

Tušimice 21,8 9,2 17,4 22,7 55,3 41,7 96,6 51,9 47,1 12,1 1,1 60,9 437,8

      Z tabulek č. 1 a 2 je patrný srážkový rozdíl mezi východní a západní částí 

posuzovaného území, tzn. východní postup lomu DNT směřuje do území s vyšším 

srážkovým úhrnem. 

                                                
1 zdroj : DNT 
2 zdroj : DNT 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chomutov 627,5 498,1 653,7 481 584,7 628,3

Tušimice 371 326,6 473 418,2 545,6 601,2
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1.4   Hydrogeologické poměry  

      Ve sledovaném území lze rozlišit připovrchové (kvartérní kolektor a kolektor 

v rozvolněné zóně libkovických vrstev), terciérní (slojový a podložní kolektor 

duchcovských vrstev) a hluboké (křídové a krystalinické kolektory) proudění podzemních 

vod. Každé z vyčleněných hydrogeologických prostředí (kolektorů) se od ostatních liší 

v několika zásadních vlastnostech (například infiltrace, drenáž, chemismus vod, rychlost 

proudění, hydraulické vlastnosti, typ propustnosti). 

      Připovrchový režim podzemních vod (tzn. vody mělkého oběhu) je v posuzovaném 

území spjatý s kvartérními kolektory, případně zasahuje do připovrchově porušené zóny 

libkovických vrstev. Tento připovrchový kolektor podzemní vody je dotován výhradně ze 

srážek. Předpokládem je, že nepatrná část srážkových vod, resp. vod z připovrchových 

kolektorů, by mohla taktéž zasakovat přes téměř nepropustné libkovické vrstvy do 

podložního slojového kolektoru (nepotvrzeno).  

      Pod téměř nepropustným horninovým prostředím libkovických vrstev je vyčleněn tzv. 

slojový kolektor podzemní vody. Ten je vázán na propustné (písčité) horniny holešických 

vrstev a uhelnou sloj. Uhelná sloj má v neporušeném stavu charakter plně zvodnělého 

puklinového kolektoru s relativně nízkými hydraulickými parametry (omezená propustnost 

a průtočnost). V neporušeném stavu je uhelná sloj, včetně jejích doprovodných neuhelných 

poloh, zvodnělá s napjatou hladinou podzemní vody. Na výchozech sloje v okolí obce 

Březno je v uhelné sloji zaznamenána volná hladina podzemní vody, která ve směru do 

centra pánve přechází v napjatou. Zdrojem vod ve slojovém kolektoru jsou srážkové vody 

infiltrující na obnažené i překryté výchozy uhelné sloje v okolí Března a při úpatí 

Krušných hor, a velmi pravděpodobně i podložní hydrogeologické kolektory vázané na 

duchcovské vrstvy či křídovo-krystalinický hydrogeologický kolektor. Pronikání vod do 

slojového kolektoru je na několika místech prokázáno výskytem juvenilního CO2 na 

spodních uhelných řezech stávající porubní fronty Libouš II-sever. Další způsob dotace 

podložního a slojového kolektoru lze předpokládat přes kvartérní vody v nivě Hutné. 

Nespecifikovatelná část vod z kvartérního fluviálního kolektoru Hutné zasakuje v prostoru 

výchozů do slojového kolektoru v okolí Března, případně do písčitých kolektorů

duchcovských vrstev. Podzemní vody slojového kolektoru jsou či budou v rozsahu 
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depresního kužele postupujícího lomu úplně odvodňovány, vzhledem k vodním spádovým 

poměrům, do povrchového lomu (důlní vody). Vzhledem k malé propustnosti všech 

kolektorů je popsaný oběh podzemních vod v těžbou neporušeném horninovém prostředí 

velmi pomalý (roky až desítky let). Během těžby dochází k rozevírání puklin v uhelné sloji 

v předpolí lomu a k zrychlení proudění (odtoku) podzemních vod. Tento jev je 

charakteristický i pro hlubině přetěžené oblasti.  

      V podloží slojového kolektoru, v duchcovských vrstvách, jsou zaznamenány dvě

zvodnělé písčité polohy. Způsob infiltrace podzemních vod do podložních kolektorů je 

stejný jako u slojového kolektoru, avšak drenáž je rozdílná. Hladina podzemní vody je v 

prostoru výchozů volná, směrem k severozápadu, kde jsou vrstvy překryty slojí a 

nepropustnými horninami libkovických vrstev, volná hladina postupně přechází v napjatou 

a její piezometrický tlak dosahuje v některých místech až desítky m nad bázi sloje (dno 

lomu). Většina vod v kolektorech duchovských vrstev zůstává i po odtěžení sloje 

neodvodněna v piezometricky napjatém stavu. Pouze část vod z podložních kolektorů

duchcovských vrstev je prokazatelně odvodňována a upravována jako důlní vody. 

Vzhledem k plošné, vertikální i petrografické nepravidelnosti písčitých poloh 

duchcovských vrstev je oběh podzemních vod v podložním kolektoru nesouvislý a 

podrobně nepopsatelný, stejně jako jsou problematické úvahy o jejich vzájemné 

komunikaci. Vlastnosti tohoto zvodnělého kolektoru, resp. leckde izolovaných kolektorů, 

se místo od místa mění. Jednotlivé horninové typy vytvářejí ploché čočky až nesouvislé 

polohy o mocnostech cm až m. Vzájemná hydrogeologická komunikace obou zvodnělých 

písčitých poloh se slojí, resp. slojovým kolektorem, není exaktně prokázána, ale vzhledem 

k velmi malým mocnostem oddělujících jílovitých vrstev (někde jen cm) je velmi 

pravděpodobná. 

      Nejhlubší hydrogeologický kolektor na posuzovaném území tvoří společně

krystalinické a křídové horniny. Relikt svrchní křídy je lokalizován v prostoru mezi 

obcemi Droužkovice, Spořice a pod vrchem Farářka. Infiltrace vod do jednotného 

kolektoru v podloží relativně nepropustného střezovského souvrství probíhá sestupným 

proudem podzemních vod na severním okraji pánve přes rozvolněné krystalinické horniny 

a zlomové struktury JV-SZ. Hladina vody v jednotném kolektoru v podloží pánve je vždy 

napjatá, s piezometrickým tlakem zvětšujícím se k centru pánve. Drenáž krystalinických a 
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křídových vod probíhá především podzemním odtokem ve směru ke generelnímu odtoku 

podzemních vod, tzn. k jihu, kde se odvodňuje do významnějších povrchových toků (Ohře) 

nebo skrytě přetéká do křídových a permokarbonských sedimentů daleko od místa 

infiltrace. Část artézských krystalinických a křídových vod přetéká do otevřeného prostoru 

lomu Libouš II-sever, což je patrné při únicích CO2, zaznamenaných zpravidla na 

nejhlubším uhelném řezu. 

      Ovlivnění podzemních a povrchových vod v předpolí lomu DNT je sledováno a 

vyhodnocováno po celou dobu těžby v DP Tušimice. Intenzita hydrogeologického a 

hydrologického sledování dopadů těžby se odvíjejí v závislosti na rychlosti postupu 

lomové těžby a především míry možného ovlivnění hydrogeologických struktur 

(kolektorů/izolátorů) a vodních zdrojů. V posledním desetiletí těžby byl monitoring 

hydrogeologických poměrů v předpolí postupujícího lomu realizován vždy v několika 

etapách v časovém a vzdálenostním předstihu před postupujícím lomem. 

      Režimní měření hydrogeologických údajů na pozorovaných objektech probíhají 

dlouhodobě, tzn. od zprovoznění monitorovacího systému. Režimní měření hladin je 

každoročně vyhodnoceno v roční zprávě o monitoringu za uplynulý hydrogeologický rok. 

Veškerá dokumentace prací, spojená s realizovaným monitoringem podzemních vod 

(například projekty, roční etapové zprávy, vyhodnocení), je uložena v archivu DNT. 

      Hydrogeologické a hydrochemické poměry jsou průběžně pozorovány na všech 

zvodnělých kolektorech v podloží a nadloží sloje v předpolí lomu, resp. v dosahu reálného 

ovlivnění lomovou těžbou. Jedná se objekty založené v krystalinickém a křídovém 

kolektoru, v písčitých polohách duchcovských vrstev (podloží sloje), slojovém kolektoru 

holešických vrstev, izolátoru libkovických vrstev a kvartérních kolektorech. V obr. 1 jsou 

zachyceny veškeré pozorovací vrty barevně rozlišené podle sledovaných 

hydrogeologických struktur (kolektor/izolátor) sloužící k monitoringu, resp. zjištění míry 

ovlivnění hydrogeologických struktur probíhající těžbou.  

      Z dosavadních výsledků monitoringu vyplývá, že na žádném jímacím objektu 

v přilehlých obcích Málkov, Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno u Chomutova 

nebylo zjištěno ovlivnění těžební činností na lomu Libouš II-sever. Na žádném 
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pozorovaném objektu dosud nedošlo k úbytku či ztrátě vody. Případný pohyb hladin bude 

včas zjištěn vytvořenou monitorovací sítí hydrogeologických objektů.  

      Původní hydrogeologické poměry posuzovaného území byly již od začátku 19. století 

ovlivňovány těžbou hnědého uhlí. Nejprve omezeně při povrchovém „selském“ dobývání, 

posléze lokálně při hlubinném dobývání.  

      Zásadní změnu, resp. ovlivnění, hydrologických a hydrogeologických poměrů území 

přinesla až povrchová těžba hnědého uhlí. Při tomto způsobu exploatace ložiska dochází 

k úplnému odstranění uhelné hmoty a ložiskového nadloží.3  

                                                
3 MS Geologické služby, s.r.o. Chomutov. Posouzení hydrogeologických poměrů a  výsledků monitoringu 
podzemních vod oblasti. Příloha č.H9. Dokumentace EIA k záměru : Lom Libouš II – sever. Hodnocení vlivu 
uhelného lomu na podzemní vody ( 2011 ).
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2  Popis hydrogeologických kolektorů a izolátorů

2.1  Kvartér 

      Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány redeponovanými hlínami eolického původu 

(spraše), případně plošně omezenými fluviální náplavy reliktních zbytků nivy Hutné a 

Černovického potoka, výjimečně zbytky fosilních teras. Lokálně se vyskytují navážky o 

mocnosti až několika m.  

      Redeponované hlíny eolického původu jsou pod celém DP Tušimice rozšířeny 

víceméně plošně. Dosahují mocností desítek cm až prvních m. Jedná se zpravidla o silně

jílovité, místy slabě písčité hlíny. Sprašový charakter je zřetelný jen zřídkakdy, hlíny jsou 

patrně z větší části druhotně přemístěny svahovými pohyby nebo přeplaveny na krátkou 

vzdálenost. Na povrchu je vyvinut humusový horizont, mocný obvykle desítky cm. 

Sprašové a deluviální uloženiny mají nevhodné vlastnosti pro oběh podzemních vod 

(izolátor) a jsou bez hydrogeologického významu. 

      Za hranicí DP Tušimice v nivě Hačky jsou plošně (max. 20 m) a vertikálně (max. 3 m) 

omezeně rozšířeny holocénní fluviální sedimenty. Bázi fluviálních sedimentů tvoří téměř

nepropustné jíly libkovických vrstev. Na pravém břehu Hačky kopírují koryto toku 

terasové sedimenty (fluviální písčité štěrky) středního pleistocénu. Hydrogeologické 

poměry fluviálních sedimentů Hačky jsou typické pro všechny antropogenně neovlivněné 

nivní sedimenty hydraulicky propojené s povrchovým tokem. Terasové sedimenty 

středního pleistocénu jsou zpravidla nesaturované, tzn. báze těchto sedimentů leží nad 

hladinou povrchové vody v říčce Hačce.  

2.2  Nadložní jílovce 

      Počátek sedimentace libkovických vrstev znamenal na lokalitě ukončení uhelné 

sedimentace. Libkovické vrstvy mají charakter poměrně monotónních pelitických 

sedimentů (naprostá převaha prachovitých jílovců), vznikajících v postupně se 

zahlubujícím jezeru. Jílovce vyplňují celé území DP Tušimice, vyjma malé části území 

severozápadně od Března. V lomově těžitelné části jsou postupně skrývkovými řezy 

odtěženy a přesunuty na výsypku. Na stropu libkovických vrstev je vyvinut oxidovaný 
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(„degradovaný“) horizont, vzniklý mrazovým zvětráváním v kvartéru. Horizont je nápadný 

svým rezavým zbarvením a zasahuje až do hloubek kolem 30 m. 

      Hydrogeologické vlastnosti tohoto horninového prostředí, které je na povrchu zčásti 

zakryto pouze kvartérními sedimenty, jsou charakterizovány na základě dlouhodobého 

pozorování během skrývkové těžby v lomu. Jedná se o minimálně zvodnělé a omezeně

propustné horninové prostředí. Zaznamenané sporadické přítoky či maximálně zvlhčená 

místa na stěnách lomu, minimální hydraulické parametry a absence propustných struktur 

jsou důvodem zařazení těchto vrstev (hornin) mezi hydrogeologické izolátory. Hladina 

vody, je-li zastižena, v tomto kolektoru je volná. Často lze zaznamenat při bázi těchto 

vrstev „vtlačené vody“ v různých výškách z napjatého kolektoru z podloží uhelné sloje.  

2.3  Uhelná sloj 

      Na lokalitě je sloj rozdělena do třech samostatných uhelných poloh oddělených několik 

m mocnými neuhelnými polohami. Jako slojový kolektor označujeme podzemní vody 

zjištěné v celém profilu holešických vrstev, tzn. včetně mezilehlých neuhlených písčitých a 

jílovitých poloh. Stejně jako písčité polohy v podloží sloje zapadá uhelná sloj na lokalitě

směrem k jihu. Uhelná sloj má v neporušeném stavu charakter plně zvodnělého 

puklinového kolektoru, který se vzhledem k rozměrům a frekvenci puklin v oblasti 

výchozů projevuje jako průlinovo-puklinový. Infiltrace vod slojového kolektoru je 

zajišťována přes výchozové partie u Března a přetokem vod z nadložních a podložních 

hornin. Drenáž slojových vod se v současné době uskutečňuje výhradně gravitačním 

odtokem do lomu a transpirací. Hladina ve slojovém kolektoru je v podloží libkovických 

vrstev vždy napjatá a piezometrický tlak slojových vod narůstá směrem do centra pánve 

(pouze v těžbou neovlivněném prostředí). Výjimku tvoří oblasti výchozů, dále prostory se 

stařinami a dosahem depresního kužele souvisejícím s postupující lomovou těžbou.  

      Hydrogeologické poměry ve sloji mohou být výrazně změněny starší hlubinnou těžbou. 

Zatopené stařiny dolů jsou buď odvodněny, nebo mají volnou hladinu podzemní vody. Při 

nafárání prostorově omezených hydraulicky izolovaných části dolů s nadrženými zásobami 

důlních vod, by mohly být příčinou průvalů.   
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2.4  Písčité kolektory meziloží a podloží uhelné sloje 

      V duchcovských vrstvách jsou vyvinuty dvě polohy písčitých hornin. Na ně jsou 

vázány stagnující artéské zvodně s vysokým piezometrickým tlakem. Nejsvrchnější písčitý 

horizont se nachází v některých partiích ložiska jen několik desítek cm pod patou spodní 

uhelné polohy. Výchozy jílovitých a písčitých poloh duchcovských vrstev na den, resp. 

pod kvartér, se nacházejí pouze u obce Březno. Hladina podzemní vody je v prostoru 

výchozů volná (například BO440), směrem k jihu, kde jsou vrstvy překryty slojí a 

nepropustnými horninami nadložních libkovických vrstev, volná hladina postupně přechází 

v napjatou a její piezometrický tlak dosahuje v některých místech až desítky m nad bázi 

sloje (dno lomu). Detailní stavba shora popsaných dílčích zvodnělých kolektorů

duchcovských vrstev je velmi složitá. Vyskytuje se řada hornin od uhelnatých jílovců, 

jílovců s uhelnou příměsí, jílovců, jílovců prachovitých, jílovců písčitých, jílovitých písků

a písků různé zrnitosti (jemno- až středně zrnité). Jednotlivé horninové typy vytvářejí 

ploché čočky až nesouvislé polohy o mocnostech cm až m. Vzájemná korelace 

jednotlivých písčitějších poloh na sousedních vrtech je velmi problematická, stejně jako 

jsou problematické úvahy o jejich vzájemné komunikaci. Vlastnosti takovéhoto kolektoru 

se místo od místa mění. Zvodnělé písčité polohy v podloží sloje byly ověřeny několika vrty 

(například DO320 nebo BO440). Vzájemná hydrogeologická komunikace obou písčitých 

poloh a komunikace se slojí není exaktně prokázána, ale vzhledem k velmi malým 

mocnostem oddělujících jílovitých vrstev (někde jen cm) je velmi pravděpodobná.  

2.5  Křída 

      Mezi Spořicemi a Droužkovicemi, nasedají na krystalinikum křídové sedimenty. Jedná 

se o pískovce a slínovce korycanského až bělohorského souvrství (spodní turon – 

cenoman) v proměnlivé mocnosti. Informace o křídových sedimentech v dotčeném území 

jsou známy pouze z průzkumných vrtů (například SP112 a DO388), protože nikde na 

povrch nevystupují a ani nebudou lomovou ani hlubinnou těžbou na lomu DNT obnaženy. 

Je velmi pravděpodobné, že puklinovo-průlinově propustné křídové sedimenty jsou 

hydraulicky propojeny s podložním krystalinikem a jako takové nemají samostatný 
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povrchový infiltrační prostor. Do křídového kolektoru infiltrují podzemní vody pouze 

z podložního krystalinika. Nadloží křídových sedimentů tvoří nepropustné terciérní 

střezovské vrstvy reprezentované komplexem vulkanitů, vulkanoklastických hornin a 

jejich splachů. Případné infiltrační území by bylo možné snad hledat jen pod deluviálními 

uloženinami poblíž severního okraje pánve. Vzhledem k hydraulické dotaci křídového 

kolektoru přes krystalinikum platí pro křídový hydrogeologický kolektor všechny popsané 

vlastnosti pro krystalinikum, včetně způsobu odvodnění či hydraulických parametrů, 

vyjma typu propustnosti. Hladina vody v křídovém kolektoru je vždy napjatá (viz záměry 

hladin podzemní vody na vrtech SP148, SP143, SP112, DO388). Například na vrtu SP112 

dosahuje výtlačná úroveň hladiny 53 m nad křídový strop do uhelných vrstev.  

2.6  Krystalinikum 

      Podloží pánve je tvořeno horninami krystalinika. Povrch krystalinika bývá 

leckdekaolinicky zvětrán. Infiltrace puklinových vod obsažených v krystaliniku v podloží 

pánve probíhá sestupným proudem podzemních vod z erozních údolí Krušných hor na 

severním okraji pánve přes rozvolněné krystalinické horniny a zlomové struktury směru 

JV-SZ. Hladina vody v krystalinickém kolektoru v podloží pánve je vždy napjatá (viz 

sledované hladiny podzemní vody na vrtech v krystaliniku KB69, CV101, CV102A), s 

piezometrickým tlakem zvětšujícím se k centru pánve. Například na vrtu CV101 dosahuje 

výtlačná úroveň hladiny 57 m nad strop krystalinika a ještě 38 m nad hlavu svrchní uhelné 

sloje s přesahem do libkovických vrstev. Drenáž krystalinických vod probíhá především 

podzemním odtokem v generelním směru odtoku podzemních vod, tzn. k jihu až 

jihovýchodu, kde se odvodňuje do významnějších povrchových toků (Ohře) nebo skrytě

přetéká do křídových a permokarbonských sedimentů daleko od místa infiltrace. Část 

artézských krystalinických vod rovněž přetéká do otevřeného prostoru lomu Libouš II-

sever, což je patrné při únicích juvenilního CO2, zaznamenaných zpravidla na nejhlubším 

uhelném řezu4.  

                                                
4  MS Geologické služby, s.r.o. Chomutov. Posouzení hydrogeologických poměrů a  výsledků monitoringu 
podzemních vod oblasti. Příloha č.H9. Dokumentace EIA k záměru : Lom Libouš II – sever. Hodnocení vlivu 
uhelného lomu na podzemní vody ( 2011 ).
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����Vyhodnocení monitoringu�

Obecně je monitoring jednorázový nebo systematický sběr informací (dat) po určitý 

časový úsek. Monitoring může mít řadu podob.  

Například -  

- sběr dat v oblasti mediální  

- sledování určitého tématu  

- sledování určité firmy, jejího produktu  

-sledování vývoje na trhu  

- geotechnický 

 Monitoring hydrogeologický, kterým se ve vztahu k hladinám podzemní vody 

věnuje tato bakalářská práce. Do oblasti hydrogeologického monitoringu také spadá 

monitoring povrchových vod, chemismus vody (v okolí skládek úložišť odpadů, v okolí 

čerpacích stanic, v blízkosti vodních zdrojů).  

K vyhodnocení monitoringu zaměřeném na sledování hladin podzemní vody byla 

použita data z programu Geobanka, v níž jsou jednotlivé vrty zaneseny s daty.  To je 

výstroj vrtu, chemické složení vody, uvedení vrtu do monitoringu, prováděná údržba, 

výška hladiny podzemní vody. Hodnocení bylo provedeno z grafického výstupu, který 

umožňuje SW Geobanka. Grafy jsou uvedeny v příloze č.2.   

Monitoring hydrogeologických vrtů je rozdělen na dvě části a to na sledování 

v měsíčním a čtvrtletním intervalu. Zařazení vrtů do jednotlivých intervalů je provedeno 

dle možnosti, pravděpodobnosti a důležitosti těchto objektů.  V měsíčním intervalu je 

sledováno 25 vrtů a ve čtvrtletním intervalu 30 vrtů a 4 studny.  Rozložení pozorovacích 

vrtů je v příloze č. 1. Vrty jsou barevně označeny dle sledovaného kolektoru. Doba 

sledování hladin se různí dle uvedení vrtu do monitoringu, a proto je počátek sledování 

v této bakalářské práci sjednocen na prosinec roku 2005.  
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3.1  Kvartér 

   Zvodnění kvartéru je v zájmovém území vázáno na několik kolektorů, které spolu 

navzájem nesouvisí. V současné době je sledováno 5 kolektorů. 

3.1.1  Náplavy Lužničky nad sesuvem "Sklípek����

      K pozorování slouží vrt AH329. Hladina podzemní vody je na úrovni drenáže. Úroveň

hladiny se podobu měření měnila v hodnotách pouze desítek centimetrů, což lze přičíst

klimatickým podmínkám, zvláště srážkám.  

3.1.2  Anomálně vyvinuté sedimenty v prostoru obcí Málkov a Černovice.  

      K pozorování slouží vrty CV165 a CV166, na vrtech CV98A a MK23 je vystrojen 

kvartér společně s krystalinikem. Hladiny v kolektoru ve sledovaném období reagovaly na 

změny klimatických podmínek, zejména vodních srážek. Dle dlouhodobých měření uhelný 

lom žádným způsobem neovlivňuje hladinu podzemní vody na výše uvedených vrtech.

3.1.3  Podloží a tělesa ochranných valů pod obcí Černovice. 

      Podloží valů sledují vrty CV180, KB292 a KB293, vlastní valy vrty CV181 a KB294. 

Hladiny v podloží valů reagují na změny klimatických podmínek, zejména srážek. Hladiny 

v tělesech valů, které se dlouhodobě udržují poměrně vysoko nad bází valu, nevykazovaly 

výraznou změnu hladin. 

      Z dlouhodobého hlediska je chod hladin v oblasti ochranných valů ovlivněn především 

klimatickými podmínkami (srážky) bez významných trendů.  Odvodnění valů realizované 

v období 2006 – 2007 se na úrovni hladin podzemní vody žádným způsobem neprojevilo.   

  

3.1.4  Monitorovací systém v obci Březno. 

      Monitorovací systém DNT v obci Březno zahrnuje vrt BO445 a do prosince roku 2010 

také studnu BO425St, kdy byla vyřazena z monitoringu z důvodů zasypání studny novým 

majitelem objektu. Nebyla nahrazena novým objektem. Na obou objektech bylo 

pozorováno pouze kolísání hladin v závislosti na vývoji srážek. 
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3.1.5  Kvartérní štěrky v oblasti Droužkovice, Spořice 

      Tuto oblast sledují vrty DO531, SP258 a DO536. Na objektech bylo pozorováno pouze 

kolísání hladin v závislosti na vývoji srážek. Tyto vrty byly do monitoringu zařazeny 

postupně až od roku 2008.   

3.2  Nadložní jílovce 

      Oběh mělkých vod v oxidované části nadložních jílovců, nad kterými jsou v oblasti 

Farářky (vrch mezi obcemi Droužkovice a Březno u Chomutova) vyvinuty písčité štěrky 

dosahující mocnosti decimetrů, až prvních metrů sledují vrty DO523, DO524, DO525.  

Vrty se nacházejí v oblasti tunelu přeložené železniční tratě Chomutov – Březno u 

Chomutova. Vrty DO523 a DO525 vykazovaly kolísání hladiny v cm ovlivněné především 

klimatickými podmínkami (srážky). U vrtu DO524 byl výrazný vzestup o 4 m, což mohlo 

být způsobeno poškozením vrtu. Funkčnost vrtu však nebyla do ukončení práce ověřena. 

3.3  Uhelná sloj 

      Uhelná sloj patří v současné době k nejvýznamnějšímu kolektoru v zájmové oblasti. 

Sledována je jak sloj v oblasti stařin dolu Václav a Ludvík-Anna, tak v ostatních oblastech 

DNT (Březno, Droužkovice). 

3.3.1  Stařiny dolu Václav   

      Odvodnění dolu Václav bylo ukončeno, což je vidět z průběhu hodnot hladin na vrtech 

KB270, KB157, CV138, které zasahují do depresí v bázi stařin. Hladiny se v současné 

době mění pouze v závislosti na atmosférickém tlaku a to pouze v hodnotách cm. 

      Všechny vrty (mimo výše uvedených) do uhelné sloje v prostoru stařin dolu Václav 

byly hermeticky uzavřeny a je na nich sledován výskyt plynů, který by signalizoval 

zahoření uhelné sloje. 

3.3.2  Stařiny dolu Ludvík-Anna 

      Hladina podzemní vody ve stařinách je sledována  na vrtech BO502, BO490 a SP146. 

V současné době postupem těžby směrem na východ je první skrývkový řez několik 
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desítek metrů od stařin Ludvík-Anna.  Hladina ve všech vrtech postupně klesá a udržuje se 

v úrovni    239 – 241 m n.m., což je pouze několik metrů nade dnem stávajícího lomu. Zda 

bude hladina podzemní vody dále klesat, ukáže pozorování v dalších letech. Na základě

pozorování se dá pokles očekávat. 

3.3.3  Oblast vlivu hlubinného dolu Žižka 

      V uvedené oblasti jsou sledovány 3 vrty – SP252, DO480 a DO331. Hladina vrtu 

SP252 mírně klesá, DO480 mírně stoupá a u vrtu DO331 došlo v březnu roku 2011 

skokovému navýšení hladiny. Od té doby dochází k poklesu. Vrty reagují na  zatopení dolu 

na začátku 90. let minulého století a postupným nárůstem hydrostatického tlaku 

v kolektoru. 

3.3.4  Obec Březno 

      V uvedené oblasti jsou sledovány 3 vrty – BO408, BO441 a BO443. Hladina vrtů

dlouhodobě reaguje na klimatické podmínky, to je kolísání hladiny v závislosti na vodních 

srážkách.  

3.4   Písčité kolektory meziloží a podloží uhelné sloje 

3.4.1  Oblast Březno 

      Podložní písky v oblasti jsou sledovány 5 vrty a 3 studnami. Vrty BO440 a BO442, 

studny BO423St a BO426St kolísají v závislosti na srážkách. Vrty BO446, Bo447, 

BO447B a studna BO424St vykázaly v závěru sledovaného období mírný vzestup hladin. 

Z důvodů postupu těžby směrem na východ ( k obci Březno ), byly vrty BO446, BO447 a 

BO447B přeřazeny v březnu roku 2011 do sledování v měsíčním intervalu. Ve sledovaném 

období 2010 – 2011 nedošlo k poklesu hladin. K objektivnímu posouzení zda má postup 

těžby vliv na podzemní vody, bude nutno vyhodnotit delší časové období. V říjnu roku 

2011 byly započaty práce na třech nových hydrogeologických vrtech, které budou po 

dokončení prací zařazeny do sledování v měsíčním intervalu. 
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3.4.2  Oblast Droužkovice 

      Podložní písky sledují vrty DO319, DO410, DO356, DO358, meziložní písky vrt 

DO320.  Hladina na všech sledovaných vrtech dlouhodobě mírně stoupala, což bylo

způsobeno zatopením dolu Žižka na počátku 90. let minulého století a postupným 

nárůstem hydrostatického tlaku v kolektorech. 

3.5  Křída 

      Křídový kolektor je pozorován vrty SP112, SP143, SP148 a DO388. Hladina ve vrtech  

dlouhodobě klesá. Na základě dlouhodobých pozorování je předpoklad, že křídový 

kolektor a sloj spolu navzájem komunikují.   

3.6  Kristalinikum 

      Vrt AH328 sleduje hladinu vody nad sesuvným územím „Sklípek“. Hladina vrtu 

dlouhodobě stagnuje v úrovni provedeného drénu. 

      Vrty AH106, ZD50, ZD56 a ZD56A v západní části lomu vykazují mírný vzestup 

hladin, což patrně souvisí s postupným zasýpáním lomu a rekultivací. Na ostatních vrtech 

CV101, CV102A, CV89, CV90, CV98, KB69, MK23 postupně doznívá pokles hladin, 

způsobeným zahloubením lomu do krystalinika. Pouze vrtu CV98 docházelo ke kolísání 

hladiny.  Vrt ZD50 byl bez náhrady zlikvidován terénními úpravami v prosinci 2010. 
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Závěr  

  Oblast obce Březno 

      Podle výsledků monitoringu jímacích objektů podzemních vod v obci Březno jsou 

všechny pozorované jímací zdroje založeny v podložních písčitých polohách 

duchcovských vrstev nebo holešických vrstvách. Výjimku pravděpodobně tvořila pouze 

studna s technickým označením BO425St, která byla velmi mělká (2 m) a vzhledem 

k velmi slabým přítokům je založená v málo propustných kvartérních hlínách. 

Z dosavadních výsledků monitoringu vyplývá, že žádné jímací objekty v obci Březno 

nejsou ovlivněny těžební činností na lomu Libouš II-sever. Na žádném pozorovaném 

objektu dosud nedošlo k úbytku či ztrátě vody. Případný pohyb hladin bude včas zjištěn 

vytvořenou monitorovací sítí hydrogeologických objektů.      

      Na základě celkového vyhodnocení hydrogeologických poměrů je pravděpodobné, že 

se vzhledem k předpokládané komunikaci podložních písků a slojových vrstev začnou oba 

kolektory na výchozech pozvolna vysušovat v souvislosti s přiblížením lomu k obci 

Březno. Stejně tak je předpoklad vytvoření částečného depresního kužele v kvartérních 

sedimentech. Vzhledem k založení většiny vodních zdrojů v podložních píscích 

duchcovských vrstev nelze vyloučit v delším časovém horizontu jejich případné ovlivnění 

projevující se záklesem či ztrátou hladiny podzemní vody za hranou lomu. Případný pohyb 

hladin bude včas zjištěn vytvořenou monitorovací sítí hydrogeologických objektů.      

  Oblast Spořice – Droužkovice 

      Všechny jímací zdroje lokalizované v obcích Droužkovice a Spořice mohou využívat 

pouze kvartérní (terasové, proluviální nebo fluviální) či terciérní prostředí svrchní části 

libkovických vrstev, tzn. výhradně podzemní vody mělkého oběhu. Obce Spořice a 

Droužkovice leží na téměř nepropustných horninách libkovických vrstev a jímací objekty 

lokalizované v tomto horninovém prostředí mají minimální vydatnost a nemůžou být 

těžbou lomu v žádném případě ovlivněny. To samé konstatování o neovlivnitelnosti platí 

pro jímací objekty umístěné v kvartérních písčitých štěrcích v nivě Hačky u Spořic a 
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Droužkovic. Morfologie terénu -  průběh rozvodnic a geologické podloží jakékoliv 

negativní ovlivnění jímacích zdrojů založených v kvartéru u Spořic a Droužkovic 

postupem lomu DNT vylučuje. Ovlivnění jímacích objektů na levém břehu Hačky 

v proluviálních sedimentech je také prakticky vyloučeno. Zdrojem vod tohoto kolektoru 

jsou srážkové a podzemní vody mělkého oběhu sestupující ze svahů Krušných hor. 

      Hladina podzemní vody ve stařinách Ludvík-Anna pozvolna klesá a nachází se pouze 

několik metrů nad stávajícím dnem lomu. Pro postup uhelných řezů směrem k východu 

nepředstavují  prozatím stařiny z hydrogeologického hlediska významnější riziko. 

      Hladina podzemní vody v uhelné sloji a terciérních píscích při severovýchodním okraji 

dobývacího prostoru byla dlouhodobě ovlivněna těžbou a následně zatopením hlubinného 

dolu Žižka. Vzestup hladin v terciérních kolektorech se postupně zpomaluje a v písčitém 

kolektoru, těsném podloží sloje, již patrně došlo k jeho zastavení.  

      V kvartérních kolektorech a kolektorech nadložních jílovců hladiny podzemních vod 

reagují na srážky. Mírný pokles hladiny na některých vrtech v prostoru tunelu je snad 

možné přičíst drenážní funkci tunelu. 

      Podložní kolektory (slojový, písčité polohy v podloží sloje, křídový a krystalinický) 

jsou pro svoji hloubku uložení (přes 100 m) a hydrochemickou kvalitu jako zdroje vod 

(pitné a užitkové) téměř nepoužitelné. Žádné jímací zdroje podzemních vod hlubokého 

oběhu ze slojového kolektoru či podložních v oblasti obcí Spořice a Droužkovice nejsou 

známy. 

      Z výše uvedeného textu vyplývá, že lomovou těžbou by mohly být ovlivněny pouze 

jímací objekty v obci Březno a jejím bezprostředním okolí. Jímací zdroje podzemních vod 

mělkého oběhu v obcích Spořice a Droužkovice nebudou postupem lomu DNT ovlivněny. 

      V dosahu reálného ovlivnění lomovou těžbou jsou jímací zdroje podzemních vod 

v obci Březno založené na výchozech ve slojovém kolektoru či kolektorech vázaných na 

písčité polohy v podloží sloje duchcovských vrstev. U jímacích zdrojů kvartérních 

podzemních vod případné ovlivnění závisí na charakteru podloží kvartéru. Při 

nepropustném podloží je riziko ovlivnění vydatnosti jímacího zdroje minimální. Naopak 

v případě podloží kvartéru tvořeného slojovými či podložními písčitými polohami je míra 

ovlivnění jímacích objektů v kvartéru v okolí obce Březno v souvislosti s dosahem 

depresního kužele relativně vysoká.  
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  Severní část lomu  
�

      V této oblasti se projevilo ukončení postupu těžby severním směrem. V důsledku 

uvedených skutečností se zpomalil nebo dokonce zastavil dlouhodobí pokles hladin, který 

byl ve všech sledovaných kolektorech. V západní části území, kde dochází k zasýpání 

lomové jámy výsypkou, byl dokonce zaznamenán mírný vzestup hladin podzemní vody 

v krystaliniku. 

      Na úrovni hladin podzemní vody v ochranných   valech obce Černovice  se žádným 

způsobem neprojevilo odvodnění realizované v období 2006 – 2007. 
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