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Anotace  

V oblasti hnědouhelných lomů Jan Šverma a Vršany je od počátku dobývání hnědého uhlí 

překážkou plynulé těžby výskyt zvodnělých kolektorů, které vznikaly v tomto prostoru v 

různých geologických období. Jedná se o artéský kolektor podložních písků, který se 

nachází pod bází uhelné sloje a kolektor meziložních  písků, který se nachází mezi lávkami 

uhelné sloje. Největší problém samotné těžbě hnědého uhlí způsobuje kolektor podložních 

písků, který tvoří rozsáhlý zvodněný kolektor Mostecké pánve. 

Klíčová slova  : odvodnění, lom Vršany, lom Jan Šverma, podložní písky, meziložní písky 

 

Summary 

In the area of the coal mines Jan Šverma and Vršany is since the beginning of brown coal 

mining obstacle to smooth the incidence of aquifer collectors, that have arisen in this area 

in different geological periods. It is an artesian collector underlying sands, which is located 

under the base of the coal seam and collector interdeposit sands, situated between the coal 

benches. The biggest problem of coal mining  itself is cause underlying sand collector, 

which consists of a large aquifer collector Most Basin. 

Keywords : drainage, mine Vršany, mine Jan Šverma, underlying sands, interdeposit sands 
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Úvod 

Každý lom, který dobývá ložisko vyhrazeného nerostu pod hranicí přirozeného 

gravitačního odvodnění, musí mít vytvořenu soustavu odvodňovacích objektů. Tato 

soustava zajistí odvedení důlních vod z prostoru lomu, tak aby nedošlo k ohrožení 

technických zařízení a strojů dobývajících výhradní nerost a byla zajištěna bezpečnost 

provozu a ochrana lidí. Systém odvodňování se skládá především z hlavní čerpací stranice 

(situované na dně lomu), pomocných čerpacích stanic (na jednotlivých skrývkových 

řezech) a soustavy odvodňovacích příkopů a drénů. Z hlavní čerpací stanice a 

z pomocných čerpacích stanic se důlní vody odčerpávají na povrch, kde dochází k jejich 

čištění a následnému vypouštění do přirozených vodotečí. Část důlních vod se v lomu 

využívá jako vody provozní (zavlažování, požární vody atd.). 

Organizace provádějící hornickou činnost je podle zákona (č. 44/1988 Sb.) oprávněna 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu,  

b) bezúplatně užívat na základě vodohospodářského orgánu důlní vodu jako náhradní 

zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 

organizace,  

c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost do povrchových,  příp. 

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

způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 

ochrany veřejného zdraví. 

Při použití důlních vod je organizace povinna pečovat o důlní vody a hospodárně je 

využívat. K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem.  

K poznání hydrogeologických poměrů ložiska slouží hydrogeologický průzkum, který 

musí předcházet otvírce i dobývání ložiska. Systém čerpacích stanic, dimenze čerpadel, 

objemy jímek a celé vodní hospodářství lomu (včetně likvidace důlních vod), navržené na 

základě výsledku hydrologického průzkumu, musí být součástí schváleného POPD nebo 

Plánu využití ložiska (u neuhelných surovin). 
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Překážkou plynulé těžby uhlí je od počátku dobývání výskyt několika zvodněných 

kolektorů, které vznikaly v různých geologických obdobích. Jedná se především o kolektor 

podložních písků a kolektor meziložních písků. Podložní písky jsou uloženy pod bází 

uhelné sloje a jsou miocenního a křídového stáří. Meziložní písky se vyskytují v několika 

polohách mezi lávkami uhelné sloje. Problematika zvodnění meziložních písků musí být 

řešena v dostatečném předstihu před postupem těžby uhlí na hlavní sloji. 

Cílem předložené diplomové práce je shrnout dosavadní poznatky o geologii, 

hydrogeologii a systému odvodňování lomu Vršany. Nedílnou součástí práce je 

zhodnocení režimu odvodnění povrchových a podzemních vod. Největší překážkou 

plynulého provozu lomu představují zvodnělý kolektor meziložních písků a kolektor 

podložních písků. V předložené práci je těmto dvěma významným zvodním věnována 

podstatná část, která se zabývá stratigrafickým a litologickým popisem obou kolektorů, 

hydraulickými parametry a chemismem vod kolektoru podložních písků. Závěr práce se 

zaměřuje na návrh opatření k zajištění bezpečného a bezproblémového pokračování těžby 

na lomu Vršany. 
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1 Klimatické faktory  

Velký výškový rozdíl terénu ve směru sever-jih okresu Most až 500 m a jeho relativní 

uzavřenost v centru Severočeské hnědouhelné pánve Krušnými a Doupovskými horami, 

Jesenickou Vrchovinou a Českým středohořím a také poměrně velké ovlivnění 

antropogenní činností dávají základ k specifickému klimatickému charakteru oblasti. 

Vlivem povrchové těžby byl odstraněn na ploše několika desítek hektarů vegetační kryt 

povrchu země, což se promítá do klimatických podmínek jednotlivých ročních období. V 

letních obdobích se odkrytá země přehřívá což má za následek vytváření silných 

vzestupných vzdušných proudů, zasahujících do značných výšek. Jejich působením může 

ve spojení s přirozeným srážkovým stínem Krušných hor docházet k snížení celkového 

úhrnu srážek v oblasti a jejím nejbližším okolí. Dále za určitých teplotních a vlhkostních 

podmínek může vlivem zvýšené koncentrace polétavého prachu docházet k zvýšenému 

výskytu mlh. 

V zimních měsících nastává opačný jev než v letních tj. odkrytý promrzlý zemský povrch 

výrazně ochlazuje nejspodnějšími vrstvy atmosféry, čím dochází k obrácení přirozeného 

teplotního gradientu. Tento jev je provázen nulovým příp. velmi slabým horizontálním 

prouděním. Morfologie terénu (značné převýšení) ve spojení s výše uvedenými fenomény 

ovliňuje také horizontální proudění vzduchu. 

V tabulce č. 1 jsou předloženy základní statistické údaje o klimatických podmínkách z 

pánevní oblasti a oblasti Krušných hor. 
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Tabulka 1 : Klimatické údaje regionu 

 Období Pánevní oblast Krušné hory 

Průměrná roční teplota vzduchu  8 – 9 °C 3 – 6 °C 

Teplota vzduchu Leden -1 až -2 °C - 4 až – 6°C 

Duben 8 – 9 °C 2 – 4 °C 

Červenec 16 – 18 °C 12 – 14 °C 

Říjen 8 – 9 °C 2 – 4 °C 

Počet mrazových dnů v roce  100 – 120 140 180 

Počet letních dnů v roce  40 – 60 20 - 40 

Průměrný roční úhrn srážek  450 – 650 mm 900 – 100 mm 

Úhrn srážek Leden 20 – 25 mm 60 – 100 mm 

Duben 30 – 40 mm 68 – 80 mm 

Červenec 60 – 70 mm 100 – 150 mm 

Říjen 30 – 40 mm 60 – 80 mm 

Úhrn srážek v zimním období  250 – 350 mm 550 – 600 mm 

Úhrn srážek v letním období  200 – 300 mm 350 – 400 mm 

Průměrné roční srážky  Most - 522 mm Klíny - 981 mm 

 Litvínov - 

653 mm 

Český Jiřetín - 

984 mm 

Počet dnů v roce se srážkami nad 1 mm  80 – 90 140 - 160 

Počet dnů v roce se sněhovou 

pokrývkou 

 
20 – 50 120 - 160 

Sluneční svit  1600 hod/rok 1700 hod/rok 
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2 Vymezení zájmového území 

Zájmové území se nachází při jižním okraji centrální části mostecké pánve. Na východě a 

jihovýchodě je území omezeno elevacemi vulkanických těles Českého středohoří. Na 

lokalitě se nachází dva hnědouhelné lomy – Vršany a Jan Šverma, které po vzájemném 

propojení těžebních prostorů vytvoří v budoucnu jednu lokalitu. 

 

 

Obrázek 1: Topografie současného stavu zájmové locality (Výskyt meziložních písků v centrální části 

mostecké pánve – VÚHU 2011) 

 

Pro doplnění první kapitoly uvádím níže na obrázku č.2 statistiku dlouhodobých 

srážkových úhrnů z nejbližšší hydrometeorologické stanice, k lomu Vršany, Kopisty u 

Mostu (240 m n. m.). Průměrný roční úhrn srážek ze stanice Kopisty u Mostu se pohybuje 

kolem 522 mm.  
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Obrázek 2 : Roční úhrny srážek z meteostanice Kopisty u Mostu 

 

3 Hydrologická charakteristika zájmového území  

Prostor lomu Vršany hydrogeologicky náleží do povodí řeky Bíliny. Odvodnění lomu lze 

rozdělit na severní a jižní část. Sverní část lomu je odvodňována Hutním potokem 

(v Komořanech ústí do řeky Bíliny) a jižní část lomu zbytkovým tokem Slatinického 

potoka (u Čepiroch ústí do Lučního potoka, ten ústí do říčky Srpiny a ta ústí do řeky 

Bíliny).  

3.1 Povrchové vody 

Rozvoj lomu výrazně změnil odtokové poměry lomem dotčeného území. Povodí 

jihozápadních svahů Čepirožské výsypky a části Hořanského koridoru zachycuje přeložka 

Lučního potoka. Převážná část srážkových úhrnů spadlých na území lomu Vršany ústí do 

zbytkové jámy lomu, odkud je jako důlní voda čerpána, upravena a odváděna do 

Slatinického potoka.  
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Luční i Slatinický potok byl několikrát přeložen v důsledku postupu bývalého lomu 

Slatinice a lomu Vršany. Změnám se nevyhnul ani tok Hutního potoka. Ústí jeho horního 

toku, směřující do posuzovaného území od západu, bylo zaústěno do nádrže Zaječice. 

Nádrž Zaječice, Kyjice a Újezd, jsou retenčním prostorem zachycujícím povrchové vody 

přitékající od západu a severozápadu k prostoru bývalého lomu Jan Šverma. Zbytkové 

koryto Hutního potoka dnes probíhá pod jižním svahem Slatinické výsypky. 

Severně od posuzovaného území protéká řeka Bílina. Její tok je v potrubí převeden po 

koridoru mezi bývalým lomem Jan Šverma a lomem Československá armáda.  

Řeka Bílina, do které jsou vypouštěny vody z prostoru lokalita Jan Šverma je dle vyhlášky 

MZe č. 470/2001 Sb. zařazena mezi významné vodní toky.  

Stejně jako řeka Bílina je významným vodním tokem potok Srpina. Luční potok (vyústění 

vod z ČOV Vršany) ani Slatinický potok (vyústění vod z ÚDV Vršany) nejsou zařazeny 

mezi významné vodní toky. Z důvodů uvolnění prostoru pro zřízení vnější výsypky Malé 

Březno byla v první polovině devadesátých let provedena přeložka Srpiny v prostoru obcí 

Okořín, Strupčice a Malé Březno. V roce 2008 byl na temeni vnitřní výsypky lomu Vršany 

vytvořen gravitační příkop (gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno), který 

propojuje původní koryto Srpiny v místě jímky bývalé ČS Strupčice se Slatinickým 

potokem v prostoru výpusti ÚDV Vršany. 

Stálé prameny s využitelnou vydatností se na posuzovaném území nevyskytují. Mělké 

studně, zachycující hořkou minerální vodu, zanikly ještě před likvidaci obce Bylany. 

Evidence menších pramenů a studní v nezlikvidovaných obcích se nezachovala. Menší 

pramen, vyvěrající ze svrchních meziložních písků na levé straně údolí Srpiny v obci Malé 

Březno na kótě cca +263 m n. m., zanikl již v souvislosti s otvírkou lomu Vršany.  

Prameny a pramenní vývěry existují v širším okolí zájmového prostoru pouze na jižním 

úbočí Ryzelského vrchu. Severně nad bývalou obcí Hořany existuje zemní vodojem SčVK 

(1959) o udávaném objemu 250 m
3
, který byl propojen vodovodními řady s bývalými 

obcemi Hořany, Holešice a Vršany.  

3.2 Podzemní vody 

Podloží terciérní výplně pánve je budováno nespojitě puklinově zvodněným rulovým 

krystalinikem, na povrchu kaolinicky zvětralým. Lokálně se vyskytují relikty křídových 
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slínovců a pískovců. Hluboká podzemní voda těchto kolektorů nepřijde s báňskou činností 

do styku, protože jsou buď za výchozem, nebo odděleny nepropustnými tufy a tufity 

vulkanodetritického souvrství terciéru.  

4 Geologická charakteristika širší oblasti (Žatecká delta) 

Český masiv, je jeden z nejvýznamnějších a plošně nejrozsáhlejší částí variského 

(hercynského) orogénu, který vznikl během devonu a karbonu (cca mezi 380-320 Ma) 

kolizí perigondwanských mikrokontinentů (tj. mikrokontinentů situovaných ve starším 

paleozoiku původně při severním okraji gondwanské pevniny) s Avalonií a Baltikou . Po 

vyvrásnění alpínských pohoří získal přibližně dnešní rysy geologické stavby. V mezozoiku 

byla značná část zaplavena mělkými epikontinentálními moři, ze kterých vyčnívaly jen 

ojediněle menší či větší elevace variského horstva. 

Český masiv je heterogenní celek, složený ze čtyř samostatných regionálních celků, které 

jsou definovány zejména specifickou stratigrafickou náplní, tektomagmatickým vývojem a 

tektonickým omezením vůči svému okolí. Jedná se o moldanubickou oblast, tepelsko-

barrandienskou (bohemikum), moravosilezikum a saxothuringikum s.l.(sasko-durinská 

oblast) rozdělenou mladší labskou tektonickou zónou na saxothuringikum s.s. 

(krušnohorská oblast) a lugikum (lužická oblast = západosudetská oblast). 

V terciéru byl Český masiv souší. Zlomová tektonika, označovaná jako saxonská měla 

zásadní vliv na vznik nových sedimentárních prostorů uvnitř Českého masivu a především 

na oživení vulkanické činnosti (České středohoří). Vyklenuté části Českého masivu byly 

odvodňovány do těchto pánví. Pozůstatky říčních sedimentů dovolují přibližně 

rekonstruovat terciérní říční síť, která se od současné velmi odlišovala. Sedimentace byla 

doprovázena intenzivním vulkanismem, jehož chemismus odpovídá charakteristikám 

vulkanitů z recentních riftů. Rozsah vulkanické činnosti přesahuje hlavní etapy ukládání 

sedimentů. Započal již ve svrchní křídě a pokračoval lokálně až do pleistocénu. Terciérní 

sedimenty jsou po horninách křídového stáří nejrozšířenější součástí platformního pokryvu 

Českého masivu. 

Severočeská pánev je složena z několika samostatných tektonicky založených depresí, 

oddělených příčnými hřbety krystalinika sz.-jv. orientovanými, případně tělesy vulkanitů. 

Všechny jsou součástí významné tektonické struktury - oherského riftu. Zahrnují  
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chebskou, sokolovskou, mosteckou a žitavskou pánev. Nedílnou součástí pánví jsou 

vulkanity Doupovských hor a Českého středohoří , které místy zastupují pánevní 

sedimenty ve značných mocnostech. Současný rozsah zejména podkrušnohorských pánví 

byl patrně původně větší. Rozsah pánve byl později modifikován mladšími poklesy na 

podkrušnohorském a střezovském zlomu, podle nichž výplň pánve zaklesla a v okrajových 

částech byly její sedimenty podle těchto zlomů značně deformovány a proto pod značnými 

úhly sklánějí směrem do centra pánve. 

 

Obrázek 3: Rozsah miocénních pánví a vulkanických těles v podkrušnohorské oblasti ČR (Geological 

model of artesian underlying sandy collector in the central part of the Most basin – VÚHU 2011)  

 

Při posuzování paleogeografických poměrů oblasti dnešního oherského riftu je potřeba mít 

na zřeteli, že v terciéru neexistovala struktura asymetrické vyzdvižené hrástě Krušných hor 

tak, jak ji známe dnes. Velmi výrazná geomorfologická struktura krušnohorského zlomu, 

podél níž došlo ke kontrastnímu vertikální diferenciaci oherského riftu a Krušných hor se 

vyvíjela v zásadě postsedimentárně. Severočeské pánve neboli také podkrušnohorské 

pánve byly založeny během staršího terciéru v tektonicky oslabené zóně v blízkosti staré 

variské struktury mezi tepelsko-barrandienskou oblastí a saxothuringikem. Od eocénu do 
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miocénu se uložily až 700 m mocných říční a jezerní klastik s uhelnými slojemi, 

prokládanými místy polohami výlevných vulkanitů nebo vulkanoklastických hornin. 

Mocnost jezerních sedimentů a bažinných sedimentů v mostecké pánvi ve svrchní části v 

nadloží hlavní hnědouhelné sloje (mocnost 10-30 m, vyjímečně až 50 m) dosahuje až 350 

m. Do největší mostecké pánve ústily dva velké toky, které odvodňovaly rozsáhlé území 

Čech. V místě jejich ústí vznikly velké písčité laloky bílinské a žatecké delty. Tyto delty 

zatlačovaly a přerušovaly uhelnou i jílovitou sedimentaci jezerní pánve. Tvorba uhelných 

slojí se proto v pozdějších fázích vývoje pánve soustředila jen na severní okraj mostecké 

pánve v okolí Lomu a Litvínova. 

4.1 Geologická stavba ložiska Vršany 

Počátek vzniku uhelné sloje (ložiska) v oblasti Lomu Vršany spadá do období miocénu 

(cca před 22 až 17 mil. let). Vznikla z vrstev rašeliny ukládaných v terciélním močále. 

V místech ústí řeky (žatecká delta) převládala sedimentace jílu a písku. V těchto místech je 

sloj buďto rozdělena na několik lávek nebo zcela nahrazena říčními sedimenty. 

Pánevní lokalita uhelného ložiska lomu Vršany je svoji polohou z geologického hlediska 

jednou z nejsložitějších. Hlavní příčinou je faciální proměnlivost terciérní sedimentací na 

poměrně malé ploše. Od jihu k severu na sebe navazují tři druhy sedimentace a to, 

sedimentace žateckého deltového tělesa, jezerně deltová sedimentace přechodu deltového 

tělesa do jezerního vývoje a v neposlední řadě jezerní sedimentace. 

Facie žateckého deltového tělesa je rozdělena až do čtyř lávek, které jsou oddělené 

písčitojílovitým meziložím s četnými vložkami, pásky a lamina uhlí nebo uhelné jíly. 

Facie jezerně deltovitá obsahuje výrazné proplástky mezi slojovými lávkami s pozvolnými 

přechody jílu do uhelných jílů a uhlí v horizontálním i vertikálním směru, uvnitř slojových 

lávek, pravidelnými tenkými laminami světlých jemnozrnných písků v jílech. Přechody 

mezi deltovitou a jezerní facií jsou pozvolné, neostré a to jak ve vertikálním tak 

horizontálním směru. 

Jezerní facie sedimentovala v monotónním vývoji s převahou pelitické sedimentace. Při 

časoprostorovém sedimentačním dynamickém procesu v lokalitě docházelo ke změně 

faciálních prostředí a jejich postupnému překrývání ve vertikálním směru i v ploše. 
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„Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace produktivních i 

neproduktivních vrstev, přičemž faciální přechody jsou neostré, jen přibližně prostorově 

vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí.  

Jedním z dalších znaků je cykličnost sedimentace, projevující se v jednotlivých faciích 

s výrazně rozdílnou intenzitou. Je možné ji sledovat geochemickými i geofyzikálními 

metodami, detailní korelací uhelných lávek v celé ploše ložiska.  

Terciérní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloží 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací v předtercierním a spodnotercierním vývoji, dále zvýrazněném výstupy 

neovulkanitů.  

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, zpočátku v 

izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým materiálem z 

okolních elevací tvořených částečně neovulkanity, ale převážně sedimenty svrchní křídy a 

krystalinika.  

Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se v prostoru 

začala významněji uplatňovat sedimentace progradující narůstající žatecké delty, jejíž 

intenzita se měnila podle spádu toku a migrace přítokových ramen a umožňovala nebo 

naopak potlačovala rozsah uhelné sedimentace. Tato byla posléze ukončena 

písčitojílovitou sedimentací trvalejšího charakteru v jezerním prostředí. Celková mocnost 

svrchních písčitojílovitých vrstev v území není zachována následkem intenzivní denudace 

ve svrchním miocenu a pliocenu. Denudační tercierní paleoreliéf byl v kvartéru překryt 

aluviálními i eolickými sedimenty.“ [4] 

Krystalinikum  

„Hlubší podloží terciéru ložiska je tvořeno metamorfovanými horninami krystalinika, 

převážně muskovitickými až biotiticko-muskovitickými pararulami až svory.  

Popisy navrtaných hornin krystalinika jsou všeobecné. Většinou jsou pararuly popisovány 

jako pevné, dvojslídné, vrstevnaté s výraznou texturou. Pokud jsou navrtány rozložené, je 

jejich mocnost minimální. Z toho lze usuzovat, že povrch krystalinika byl před sedimentací 

křídy intenzivně denudován, takže nevznikl mocnější zvětrávací profil kaolinizovaného 

povrchu krystalinika. Také morfologicky tvoří povrch krystalinika protáhlý hřbet 
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zasahující do severní části DP Holešice od západu až severozápadu, dosahující vrcholovou 

částí v ose východ – západ až na kótu + 160 m n. m. a druhý ze severu až severovýchodu, 

zasahující do prostoru bývalé obce Holešice v blízkosti severní hranice DP Vršany. Povrch 

krystalinika zapadá ve směru k jihu a jihovýchodu.“ [4] 

Svrchní křída  

„Křídové sedimenty jsou zastiženy pouze v několika desítkách vrtů. Většina vrtů byla 

zastavována ihned po zastižení křídových sedimentů v rozmezí několika málo metrů, 

přičemž stratigrafické zařazení není vždy jednoznačné a nezřídka připouští alternativní 

zařazení křídových sedimentů do terciéru.  

Střední turon má přestupný charakter a je tvořen z větší části bílými, středně až hrubě 

zrnitými kaolinitickými písky o mocnostech do 10 m.  

Svrchní turon je tvořen převážně slíny a slínovci místy s polohou nevytříděného 

kaolinitického středně zrnitého písku. Dosahuje mocnosti od několika metrů do 45 m.  

Průměrná mocnost svrchní křídy je cca 50 m. Mocnost křídových sedimentů klesá od 

jihovýchodu k severozápadu.“ [4] 

Bazální vrstvy  

„Bazální vrstvy byly zastiženy v prostoru tzv. hořanského koridoru i ve střední části 

zájmového území. Bazální vrstvy jsou uloženy na dekalcifikovaných svrchnokřídových 

slínovcích a překryty podpánevním vulkanickým komplexem. Mocnost bazálních vrstev 

zde dosahuje několika metrů. Bazální vrstvy jsou v zájmovém území zastoupeny žlutavými 

nebo vápnitými jílovci.“ [4] 

Vulkanogenní komplex  

„Neovulkanity se výrazně podílí na morfologii pánevního dna i na složení sedimentů. V 

okolí ložiska to jsou za jižní hranicí, na východě a severovýchodě výrazné fonolitové 

elevace Širokého vrchu, Ryzelského vrchu a Hněvína a v severní části DP Holešice v 

prostoru bývalé obce Hořany částečně překrytá fonolitová elevace.  

Sedimenty vulkanogenního komplexu jsou na ložisku poměrně vzácné. Často přechází 

terciérní sedimenty s nepatrnou až žádnou vulkanickou příměsí přímo do hornin křídových. 

Z výlevných vulkanogenních hornin byly zastiženy bazaltoidy, tefrity, v převážné většině 
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zjílovělé a barevně alterované do červených, šedých a zelených odstínů. Dále byly 

zastiženy fonolity vesměs zjílovatělé a barevně alterované do bílé, místy nazelenalé barvy. 

Četnější než vlastní vulkanity jsou horniny s vulkanickou příměsí v řadě tuf - tufit s 

převahou vulkanické složky.“ [4] 

Podložní souvrství  

„Horniny zmíněného souvrství byly vyčleněny v důsledku předpokládaného 

stratigrafického hiátu mezi nimi a vulkanodetrickou sérií. Horniny podložního souvrství 

jsou typické příměsí tufitického materiálu, v místech nevyvinuté vulkonodetritické série i 

se splachy materiálů křídy. Mocnost podložního souvrství je velmi kolísavá, pohybuje se 

od zanedbatelných mocností několika dm až po 57 m.  

Denudační paleoreliéf zmlazený vulkanickou aktivitou a částečně překrytý 

vulkanoklastiky, výrazně morfologicky diferencovaný se stal prostorem, ve kterém se 

ukládaly splachy z elevací krystalinika, křídy, a neovulkanitů do bezodtokových depresí, 

které kopírovaly členitý terén svými břehy. Jejich vzájemná komunikace byla pouze 

lokální. Vzhledem k mocnosti a skladbě podložných vrstev se předpokládá, že rozšíření 

jejich sedimentace v ploše bylo postupné, od centra k okrajům pánve. Morfologická 

členitost pánve pak byla příčinou nerovnoměrné sedimentace v ploše, značné lokální 

proměnlivosti podložních vrstev podle povahy hornin tvořících okolní elevace, z nichž 

některé byly zřejmě souší po celou dobu sedimentace podložních vrstev.  

Sedimenty podložních vrstev se vyznačují značnou pestrostí barevnou i litologickou. 

Souhrnně bývají v popisech vrtných profilů označovány jako tufitické jílovce (často i v 

případech, kdy tufitický, resp. vulkanogenní materiál neobsahují). Podle výrazné příměsi 

novotvořeného sideritu bývají popisovány také jako sideritické jílovce. Kromě 

pestrobarevných různě skvrnitých typů však bývají velmi často kaolinické, světle šedé, 

bělavé až bílé, místy s namodralým odstínem a s příměsí plastického křemene.  

Specifické pro DP Vršany jsou výskyty podložních vrstev, jejichž zdrojovým materiálem 

jsou horniny svrchní křídy, jejichž redespozicí vznikají jílovce světle šedých, zelenavých, 

nažloutlých až béžových barev, často makroskopicky neodlišitelných od svrchnokřídových 

sedimentů, zvláště když jsou přímo na nich uloženy. Také svrchní hranice podložních 

vrstev není zcela jednoznačná. Přechody do spodních písčitojílovitých vrstev jsou vesměs 

neostré a pozvolné, přesné stanovení hranice bývá problematické a diskutabilní.  
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V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné úlomky 

prouhelněných zbytků rostlin, nejčastěji kořínků.“ [4] 

Spodní písčitojílovité vrstvy podložního souvrství  

„V období sedimentace podložních vrstev se v českém masivu formovala nová říční síť, 

která se projevila změnou charakteru sedimentace. Zatímco v podložních vrstvách 

sedimentovaly převážně „místní“ materiály, spodní písčitojílovité vrstvy jsou již 

charakteristické přínosem materiálu ze vzdálenějších snosových oblastí. Hlavní přítok do 

pánevní oblasti směřoval od jihu až jihozápadu, procházel napříč pánevním prostorem ve 

směru k Jirkovu, kde byl přes území dnešních Krušných hor odtok, pravděpodobně k 

severu až severozápadu. Značný přínos psamitického materiálu způsobil vyrovnání dna 

sedimentačního prostoru, zpomalení toku, jeho meandrování a větvení. V této fázi zasáhla 

sedimentace i DP Holešice východními rameny pánevního přítoku, který již má charakter 

progradující delty. 

Území DP Holešice mělo v závěru sedimetace podložních vrstev charakter dílčí deprese s 

generelním úklonem k jihozápadu, omezené na jihu elevacemi neovulkanitů v pásmu 

střezovského sedla, na východě mosteckými fonolity Ryzelského vrchu, na něž navazují 

elevace neovulkanitů u Hořan a Ervěnic na severovýchodě, hřbet krystalinika na severu v 

prostoru Holešic, hřbet krystalinika v prostoru Vrskmaně a menší elevace neovulkanitů v 

okolí Strupčic. Psamitické sedimenty pronikaly do území od jihozápadu jazykovitými 

výběžky formujícího se deltovitého tělesa, v jihovýchodní části DP Holešice jsou 

zastoupeny středně až jemně zrnitými písky žluté až světle šedé barvy s laminami 

kaolinitických jílovců světlešedé barvy, které směrem k vnějšímu okraji delty tvoří vložky 

a polohy s kořenovými půdami, popř. až jílovci s uhelnou příměsí nebo s prouhelněnou 

rostlinnou drtí. V prostoru na jih k hranici DP Vršany se objevují výraznější uhelné polohy 

o mocnosti několika cm až prvních dm. Spodní písčitojílovité vrstvy se vyskytují pouze v 

jihozápadní části DP, kde dosahují mocnosti cca 20 m, směrem k severovýchodu do nitra 

území jazykovitě vykliňují, laterálně přecházejí do jílovité až uhelnato-jílovité 

sedimentace, která v DP dosahuje proměnlivé mocnosti cm až lokálně v prohlubních 

prvních metrů. Výraznější z těchto poloh jsou nazývány bazální slojí. Postupným 

zaplavováním elevací a narůstáním tělesa delty k jihozápadu dochází k propojení s jezerem 

v centrální části pánve.“ [4] 
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Souvrství hnědouhelných slojí  

„Sedimentací vrstev podložního souvrství se zarovnaly morfologické nepravidelnosti 

povrchu a tím byly připraveny podmínky pro nástup uhelné sedimentace, tzv. hlavní sloje, 

která byla rozčleněna na spodní, střední a svrchní slojové vrstvy - polohy maxima uhelné 

sedimentace – mezi nimiž byly stanoveny svrchní a spodní mezislojové vrstvy 

reprezentující období snížení intenzity uhelné sedimentace, respektive zvýšení sedimentace 

klastické.  

Ve zkoumaném území jsou spodní a střední slojové vrstvy od sebe odděleny jen 

nevýrazným proplástkem, kdežto svrchní mezislojové vrstvy nabývají na mocnosti spolu 

se snižováním obsahu hořlaviny ve svrchních a středních slojových vrstvách. Směrem k 

severu se naopak mocnost mezislojových vrstev snižuje, respektive se snižuje obsah 

hořlaviny slojových a mezislojových vrstev. Hlavní sloj je prakticky jednotná pouze s 

nevýraznými proplástky jako reprezentanty mezislojových vrstev.  

Mocnost hlavní sloje kolísá od 15 m do 35 m. Obecně lze říci, že její mocnost přibývá se 

vzrůstem významu svrchních mezislojových vrstev.  

Spodní slojové vrstvy se skládají z detritického uhlí s poměrně četnými polohami se 

zvýšeným obsahem popela. Jejich mocnost je proměnlivá a pohybuje se od 4 m do 15 m.  

Střední slojové vrstvy jsou nejkvalitnější polohou zkoumaného území, jsou tvořeny 

detriticko-xylitickým až xylitickým uhlím a jejich mocnost kolísá nepatrně kolem 30 až 35 

m. Nejmenší mocnost mají svrchní slojové vrstvy převážně detritického charakteru s 

četnými proplástky se zvýšeným obsahem popelovin. Tyto vrstvy mají proměnlivé 

mocnosti v rozmezí od nuly až po 10 m.  

Pro uhelné sedimenty jsou charakteristické výskyty pelokarbonátových (pelosideritových) 

poloh a konkrecí, jejichž plošné rozšíření a stratigrafická výška jsou nestálé, jejich mocnost 

většinou nepřesahuje 0,5 m.“ [4] 

Svrchní písčitojílovité nadložní souvrství  

„Horniny nadložního souvrství představují nejmladší dochované vrstvy severočeského 

neogenu. Jsou charakterizovány jako typické sedimenty jezera, tzn. jíly a jílovce, prakticky 

bez uhelné substance s náznaky písčité sedimentace světle šedých jemnozrnných písků. O 
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náhlém ukončení uhelné sedimentace svědčí jejich většinou ostré rozhraní ve stropu 

svrchní slojové vrstvy.  

Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy kryogenně zvětralé a 

zbarvené hydroxidy železa do žluté, rezavě hnědé až rezavé barvy. Tento horizont – 

regelační zóna – který je ze stabilitního hlediska důležitý pro lomovou těžbu, dosahuje 

mocnosti cca 30 m. Rovněž i v těchto sedimentech se vyskytují pevné polohy a konkrece 

pelokarbonátů, avšak v menší míře než v souvrství hnědouhelných slojí.“ [4] 

Kvartér  

„Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, tj. sprašovými 

hlínami a sprašemi. Jedná se o terasové spraše a sprašové hlíny žlutohnědé barvy, 

würmského stáří. V severní části území je kvartér zastoupen zbytky holešické terasy, 

reprezentované písčitými štěrky místy až hrubozrnnými písky s valouny ruly, křemene a 

migmatitů vesměs silně zahliněnými. Nejsvrchnější vrstvou je kulturní ornice o mocnosti 

cca 0,5 m.“ [4] 

5 Hydrogeologická charakteristika zájmového území 

V širším prostoru zájmového území se uplatňují následující stratigraficko-litologické 

jednotky 

 

 krystalinikum 

 křídové sedimenty 

 terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

 podložní písky 

 souvrství hnědouhelných slojí 

 svrchní meziložní písky 

 nadložní souvrství 

 kvartérní sedimenty 
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5.1 Krystalinikum 

Krystalinická zvodeň má v oblasti Krušných hor, kde vychází na povrch, v podstatě volnou 

hladinu, která pod pánevními sedimenty přechází v hladinu napjatou. Krystalinikum je 

však pokládáno za relativně nepropustné podloží mladších horninových komplexů, svrchní 

křídy a terciéru. Povrch krystalinika je často do hloubky několika metrů kaolinicky 

navětrán, což zvyšuje jeho izolační funkci. Koeficient filtrace kf se pohybuje řádově kolem 

hodnoty 10
-7

 m.s
-1

. 

5.2 Křídové sedimenty 

Kolektor bazálních křídových klastik je od oběhu podzemní vody v krystaliniku většinou 

oddělen povrchovou zvětrávací zónou. V místech tektonického porušení však nelze 

vyloučit jejich vzájemnou komunikaci, stejně jako možnou místní komunikaci s 

terciérními podložními písky. Místy jsou křídové sedimenty zcela denudovány a mladší 

terciérní útvary nasedají přímo na alterované rulové krystalinikum. Koeficient filtrace 

bazálních klastik se pohybuje v řádech 10
-5

 až 10
-7

 m.s
-1

. 

Hydrogeologicky jsou tyto sedimenty v zájmovém prostoru nevýznamné. Netvoří spojitý 

kolektor. 

5.3 Terciérní sedimenty vulkanogenního původu 

Díky svému převážně jílovitému charakteru představují hydrogeologický izolátor, 

znemožňující komunikaci mezi terciérními zvodněmi a bazálními svrchnokřídovými 

sedimenty. Tento podpánevní vulkanogenní komplex tvoří nepropustný podklad pro 

slojové souvrství. Jeho zvodnění v důsledku rozpukání je bezvýznamné a pouze lokálního 

charakteru. 

5.4 Podložní písky 

Podložní písky jsou nejrozsáhlejším zvodněným kolektorem pánve. Tvoří jednotný 

hydraulický systém s dotační oblastí zejména ve svazích a na úpatí Krušných hor, kde 

vychází k povrchu. Napájený je především z kvartérních sutí, jejichž zvodnění je úzce 

závislé na srážkových úhrnech a tání sněhu. Největších mocností dosahují pod Krušnými 
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horami mezi Kundraticemi a Jirkovem (až 100 m). V prostoru severně od Strupčic se jejich 

maximální mocnost pohybuje kolem 40 metrů.  

Jsou většinou středně až hrubě zrnité a dobře propustné. Index průtočnosti dosahuje hodnot 

Y = 4,2 až 6,4, koeficient filtrace kf = 10
-4 

až 10
-5

 m.s
-1

. 

Původní napjatá hladina kolektoru podložních písků dosahovala v prostoru Šverma-Vršany 

úrovně 230 až 235 m n. m. Tlak na bázi sloje dosahoval 0,2 až 0,8 MPa a ohrožoval 

lomové provozy průvaly a enormními přítoky vody. Pro zajištění bezpečnosti provozu se 

snižovala hladina vody v podložních píscích organizovaným čerpáním pod úroveň dna 

lomů.  

Kolektor podložních písků se vykliňuje v prostoru stávajícího dna lomu Vršany, kde 

dosahuje mocnosti cca 5 metrů. Z větší části je již prostor, kde nasedá uhelná sloj na 

vykliňující podložní písky, odtěžen a přesypán vnitřní výsypkou.  

5.5 Souvrství hnědouhelných slojí 

Přírodní propustnost uhelné sloje odpovídá koeficientu filtrace kf = n.10
-6

 až n.10
-7

 m.s
-1

, 

lokálně při okrajích pánve n.10
-5

 m.s
-1

. 

První (svrchní) sloj je oddělena od ostatních slojí mocnými vrstvami sedimentů svrchního 

meziloží. Sloje mají omezenou puklinovou propustnost ovlivněnou kvalitou a hloubkou 

jejich uložení. Nepředpokládá se výrazné zvodnění sloje, které by vyžadovalo řízené 

odvodňování. 

5.6 Svrchní meziložní písky 

Svrchní meziložní písky jsou převážně jemnozrnné (velikost zrna 0,1 až 0,3 mm) a bez 

předchozího odvodnění mají kuřavkový charakter. Původní piezometrická hladina 

dosahovala úrovně 250 až 260 m n. m. Podle posledních údajů z nových pozorovacích 

hydrogeologických vrtů, realizovaných v roce 2009, se úroveň hladiny podzemní vody v 

kolektoru meziložních písků v současnosti nachází v rozmezí kót 230 až 240 m n. m. 

Z velmi pestrých faciálních poměrů vyplývá i široký rozptyl hydraulických parametrů: 

koeficient filtrace  kf  = n.10
-4

 až 10
-7

 m.s
-1

, koeficient průtočnosti  T = n.10
-3

 až 10
-6

 m.s
-1  

, 

index průtočnosti  Y =  3,5 až 5,9. 
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Obrázek 4 : Kolektor svrchních meziložních písků odkrytý skrývkovým řezem lomu Vršany 

 

5.7 Nadložní souvrství 

U nadložního souvrství převládá vesměs jílovitá sedimentace nad písčitou, takže jako celek 

mají tyto sedimenty charakter hydrogeologického izolátoru. 

5.8 Kvartérní sedimenty 

Kvartérní sedimenty jsou tvořeny převážně sprašemi, sprašovými hlínami, místy štěrky 

nebo písčito-jílovitými sedimenty s proměnlivou štěrkovou příměsí. 

Propustnost spraší a sprašových hlín je minimální a mají spíše izolační vlastnosti. U štěrků 

se koeficient filtrace pohybuje v mezích 10
-4

 až 10
-7

 m.s
-1

 a v terénních depresích nebo 

aluviích potoků se stávají kolektory povrchových nebo mělkých podzemních vod. 

Souvislé těleso kvartérních štěrků a štěrkopísků se vyskytuje v severní části zájmového 

území. Je to východní okraj rozsáhlejší akumulace fluviálních terasových náplavů, která 

existuje v předpolí lomů Vršany a Jan Šverma. Maximální mocnosti této akumulace 

dosahují v zájmovém území cca 5 až 6 m a báze těchto propustných sedimentů se nachází 



Bc. Milan Stöhr : Odvodnění lomu Vršany 

 

2013                                                                                                                                      20 

v rozmezí kót 269 až 271 m n. m. Podle vrtného průzkumu z roku 2009 je akumulace 

zvodnělá. 

Těžba uhlí probíhá ve třech lávkách uhelné sloje, které jsou odděleny různě mocnými 

miocenními sedimenty. Překážkou plynulé těžby uhlí je od počátku dobývání výskyt 

několika zvodnělých kolektorů, které vznikly v různých geologických obdobích. 

Z hydrogeologického hlediska jsou důležité zvodněné kolektory podložních a meziložních 

písků. 

6 Odvodňovací opatření realizovaná v minulosti v zájmovém 

území 

Lom Jan Šverma, sousedící na západě s lomem Vršany, jako první povrchový těžební 

provoz, postoupil v roce 1968 do území zvodněných písků s tlakovým režimem podzemní 

vody, vyskytujících se nejen v nadloží a meziloží, ale i v podloží uhelné sloje. Bez jejich 

včasného odvodnění, respektive odstranění artéského tlaku, nebyl bezpečný postup lomu 

možný. Z tohot důvodu bylo v minulosti v zájmovém území realizováno množství 

odvodňovacích vrtů a odvodňovacích bariér. Přehled hlavních bývalých odvodňovacích 

bariér je uveden v mapové příloze č. 1. 

6.1 Odvodňovací bariéry lomu Jan Šverma 

Lom Jan Šverma, sousedící na západě s lomem Vršany, jako první povrchový těžební 

provoz, postoupil v roce 1968 do území zvodněných písků s tlakovým režimem 

podzemních vody, vyskytující se nejen v nadloží a meziloží, ale i v podloží uhelné sloje. 

Bez jejich včasného odvodnění resp. odstranění artéského tlaku, nebyl bezpečný postup 

lomu možný. 

V předpolí lomu Jan Šverma byly poprvé v SHR navrženy a úspěšně realizovány vertikální 

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

byla odváděna příkopy do jímek přečerpávacích stanic a odtud přečerpávána do recipientu. 

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

úsek v severozápadní části důlního pole. Tvořila ji soustava pěti vrtů. Druhá etapa 
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odvodnění zabezpečovala odvodnění lomu do roku 1973 v návaznosti na komplexní řešení 

odvodňování lomu Jan Šverma do r. 1980. 

Po obvodu dobývacího prostoru dolu Jan Šverma byly realizovány dvě odvodňovací 

bariéry - západní a jihozápadní.  

Západní bariéra obsahovala 17 základních vrtů s označením A. V úseku nejhlouběji 

uložených písků bylo 11 vrtů uskupeno do dvou řad. Vzdálenost mezi vrty se pohybovala 

mezi 100 až 150 metry. Celkem bylo v prostoru západní bariéry lomu Jan Šverma odvrtáno 

cca 54 hydrogeologických vrtů, včetně náhradních. Přehled vrtů západní odvodňovací 

bariéry je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 : Přehled realizovaných vrtů v západní odvodňovací bariéry lomu Jan Šverma 

Katastrální číslo 
Označení 

vrtu 
x y z Hloubka (m) Rok Katastr 

NSB 104 A1 987 199,71 801 404,98 260,82 142,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 116 A1a 987 126,72 801 442,23 263,23 117,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 148 A1a 987 117,45 801 446,81 263,23 117,50 1977 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 98 A2 987 306,34 801 407,94 258,84 135,00 1972 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 123 A2a 987 349,83 801 410,44 258,93 96,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 123A A2a 987 350,19 801 413,46 258,93 141,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 149 A2a 987 357,56 801 415,33 258,93 143,00 1977 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 110 A3 987 406,35 801 412,96 258,98 144,50 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 252 A3 987 391,60 801 477,87 260,23 140,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 119 A3a 987 467,30 801 417,87 258,98 142,50 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 254 A3a 987 479,06 801 425,84 258,90 140,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 124 A4 987 515,26 801 416,43 258,85 141,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 256 A4 987 506,48 801 426,55 259,27 143,60 1984 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 126 A4a 987 602,04 801 421,97 257,79 138,50 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 239 A4a 987 581,21 801 429,11 258,35 135,00 1981 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 97 A5 987 644,88 801 424,96 258,38 144,30 1972 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 247 A5 987 627,99 801 482,52 258,48 146,00 1982 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 259 A5a 987 634,13 801 440,86 258,67 145,50 1984 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 129 A6 987 762,69 801 488,46 260,12 143,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 246 A6 987 754,70 801 494,33 260,10 153,00 1982 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 131 A6a 987 864,48 801 534,23 273,98 155,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 240 A6a 987 858,32 801 540,64 273,45 167,00 1981 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 269 A6a 987 746,52 801 496,03 260,57 157,00 1990 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 127 A6b 987 960,07 801 578,01 276,07 135,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 155 A6B 987 954,32 801 581,26 275,95 165,00 1979 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 242 A6b 987 908,42 801 564,15 275,46 174,00 1981 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 128 A7 987 684,27 801 454,44 259,14 141,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 241 A7´ 987 677,06 801 460,15 259,02 149,00 1981 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 265 A7a 987 660,65 801 481,91 260,10 149,00 1989 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 122 A8 987 581,19 801 465,31 258,10 141,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 257 A8a 987 564,25 801 487,97 258,74 141,50 1984 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 108 A9 987 454,86 801 464,19 259,93 145,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 266 A9a 987 474,18 801 473,41 260,36 135,50 1989 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 96 A10 987 356,03 801 454,90 259,10 136,80 1972 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 150 A-10 987 347,05 801 464,65 259,10 129,20 1977 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 105 A11 987 245,69 801 456,06 260,15 145,00 1973 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 156 A11 987 239,73 801 453,04 260,15 142,00 1979 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 132 A12 988 066,04 801 578,51 274,98 163,00 1974 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 157 A12 988 058,07 801 586,62 274,58 174,00 1979 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 258 A12 988 115,69 801 563,66 272,45 171,00 1984 Nové Sedlo nad Bílinou 
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NSB 253 A12a 988 103,43 801 578,00 272,95 158,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 263 A12a 988 149,06 801 574,66 272,68 167,00 1989 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 253A A12b 988 133,38 801 574,41 272,62 175,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 134 A13 988 168,09 801 555,63 272,16 153,00 1974 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 158 A13 988 210,41 801 546,19 271,32 162,00 1979 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 251 A13 988 158,02 801 567,70 272,13 154,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 264 A13a 988 168,89 801 570,47 272,20 160,50 1989 Nové Sedlo nad Bílinou 

NSB 270 A13b 988 198,09 801 561,64 272,15 167,00 1990 Nové Sedlo nad Bílinou 

KY 25 A14 988 250,36 801 539,13 271,81 138,50 1974 Kyjice 

NSB 255 A14a 988 184,07 801 563,02 271,82 176,00 1983 Nové Sedlo nad Bílinou 

KY 27 A15 988 328,27 801 524,49 271,61 157,00 1974 Kyjice 

KY 28 A16 988 407,58 801 509,78 272,06 145,00 1974 Kyjice 

KY 30 A16 988 413,75 801 503,46 272,23 153,00 1983 Kyjice 

KY 29 A17 988 502,55 801 489,56 273,09 145,00 1974 Kyjice 

 

Jihozápadní bariéra lomu Jan Šverma byla realizována též vně dobývacího prostoru 

z jihozápadu, v prostoru obce Strupčice. Bylo do ní zařazeno cca 30 hydrogeologických 

vrtů. Přehled čerpacích a pozorovacích vrtů jihozápadní odvodňovací bariéry je uveden 

v tabulce č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální

číslo vrtu

Označení

vrtu
x y z Hloubka Rok Katastr

OK 31

OK 20

STE 144

STE 230

STE 224

STE 223

STE 400

STE 74

STE 166

STE 459

STE 464

STE 218

STE 526

STE 513

A28

A29P

A30

A31

A32

A33

A33a

A34

A34

A34a

A34b

A35

A36

A37

990 528,72

990 564,22

990 746,90

990 845,98

990 894,74

990 978,75

990 985,32

990 989,22

991 060,22

991 066,33

991 059,29

991 186,64

991 012,46

991 340,79

Okořín

Okořín

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

800 615,21

800 645,13

800 498,91

800 332,31

800 144,31

799 888,49

799 878,45

799 829,54

799 666,14

799 591,49

799 602,95

799 515,66

799 702,40

799 307,24

310,55

310,38

304,43

296,85

293,77

286,82

286,61

282,12

282,89

281,29

281,82

276,19

281,68

269,43

155,00

145,00

155,00

149,00

158,00

163,00

162,00

151,00

162,00

157,50

159,00

147,00

167,00

140,00

1980

1975

1981

1984

1984

1984

1988

1976

1983

1989

1989

1984

1991

1991

STE 100

STE 401

A39

A39a

991 324,33

991 319,15

799 298,32

799 288,96

269,92

269,70

135,40

140,00

1977

1989

STE 739A

OK 33

A40

D34

991 049,47

990 411,79 Okořín

799 728,97

800 135,77

283,43

307,15

164,00

167,00

1998

1981

STE 145 D36 990 132,17 799 836,92 304,95 181,00 1981

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

STE 211

STE 219

STE 293

STE 294

STE 295

STE 298

STE 299

STE 300

STE 319

STE 320

VST 43

VST 44

991 636,93

991 295,31

991 623,33

991 617,39

991 567,66

991 734,35

991 752,06

991 620,78

992 437,57

992 448,06

992 924,09

992 930,93

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Strupčice

Všestudy

Všestudy

800 433,42

799 426,48

800 396,65

800 382,05

800 293,16

799 261,92

799 270,35

799 287,60

799 581,74

799 597,28

801 136,70

801 123,35

264,53

273,48

263,75

262,81

262,03

257,09

257,04

259,25

255,64

255,79

309,56

308,79

102,00

144,00

131,00

125,50

125,50

103,00

101,00

105,80

106,00

106,00

265,00

250,00

1984

1985

1986

1985

1985

1986

1985

1985

1986

1986

1986

1985

OK 32 A29 990 639,82 Okořín800 556,96 306,85 156,00 1981

Tabulka 3 : Přehled čepacích a pozorovacích vrtů v JZ odvodňovací bariéře 
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6.2 Odvodňovací bariéry lomu Vršany 

První etapa otvírky lomu Vršany, jako naopak nejmladšího hnědouhelného lomu v SHR, 

byla realizována v letech 1977 až 1983.  Podle zkušeností získaných při odvodňování lomu 

Jan Šverma a na základě realizovaného hydrogeologického průzkumu, bylo zřejmé, že 

v průběhu těžebních prací bude nutno odvodňovat několik zvodněných kolektorů, které se 

na území plánovaného lomu nacházejí, obdobně, jako tomu bylo na lomu Jan Šverma. 

Nejrozsáhlejším kolektorem jsou zde podložní písky, které jsou uložené pod bází uhelné 

sloje. V některých partiích nasedá uhelná sloj přímo na tento podložní kolektor, někde je 

oddělena různě mocnou dělicí vrstvou hornin variabilního složení a v souvislosti s tím i 

různého stupně propustnosti. 

Ještě v době před vlastním otevřením lomu byl vyprojektován odvodňovací systém, který 

navazoval na systém odvodňování sousedního lomu Jan Šverma. V předstihu před otvírkou 

bylo v předpolí budoucího lomu připravováno především systematické odvodňování 

kolektoru svrchních meziložních písků, se kterými přicházel zahlubující se lom do styku 

nejdříve. Byl vyprojektován systém čelních i obvodových odvodňovacích bariér. 

V roce 1978 realizovala Stavební geologie n. p. Praha podle projektu vypracovaného 

Báňskými projekty Teplice další etapu prvotního hydrogeologického průzkumu na lokalitě 

Vršany. Byly provedeny tři hydrogeologické vrty řady Z včetně čerpacích a stoupacích 

zkoušek. Byly to vrty STE 101/Z2, STE 104/Z1 a STE 105/Z3. Tyto vrty byly situovány 

v prodloužení budoucí západní bariéry severním směrem k činné části lomu. Dnes jsou již 

tyto vrty rovněž beze zbytku odtěženy postupem lomu.  

Provedení a vyhodnocení vrtů vlastních obvodových odvodňovacích bariér lomu Vršany 

- jižní a západní, realizovala Stavební geologie n. p. Praha. Práce první etapy realizace 

odvodňovacích bariér probíhaly v rozmezí let 1977 až 1979. Bylo realizováno prvních osm 

vrtů jižní bariéry a čtyři základní vrty západní bariéry.  

V roce 1981 byla prodloužena západní bariéra o vrty Z5 (STE 124) až Z7 (STE 143). 

V letech 1984 a 1985 byly obě bariéry rozšířeny o vrty s označením N – vrty zahušťující 

nebo obnovené.  

V období let 1987 až 1990 byly hloubeny v prostoru obou bariér vrty s označením A – vrty 

náhradní. Celkem tedy měla jižní bariéra 16 a západní bariéra 14 hydrogeologických vrtů. 
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Přehled realizovaných vrtů jižní a západní odvodňovací bariéry lomu Vršany je uveden 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4 : Přehled realizovaných vrtů jížní a západní odvodňovací bariéry lomu Vršany 

 Katastrální 

číslo vrtu 

Označení 

vrtu 

Rok 

realizace 
x y 

z [m n.m.] Hloubka vrtu 

[m] 

Mapový 

list 1:5000 
 

 

Jadran Balt p.v. 

J
iž

n
í 

o
d

v
o

d
ň

v
a
c
í 

b
a
r
ié

ra
 

STE 91 J1 1977 991 659,31 798 583,13 266,84 266,44 121,00 M 9-5 

STE 485 J1A 1990 991 636,94 798 548,29   267,98 107,50 M 9-5 

STE 106 J2 1979 991 746,09 798 424,79 267,36 266,96 105,00 M 9-5 

STE 226 J2N 1984 991 716,01 798 408,06 269,10 268,70 101,80 M 9-5 

STE 374 J2A 1987 991 735,06 798 397,09   267,88 102,60 M 9-5 

STE 111 J3 1979 991 820,58 798 329,48 267,33 266,93 96,00 M 9-5 

STE 472 J3A 1989 991 810,46 798 335,41   267,38 96,00 M 9-5 

STE 94 J4* 1977 991 919,26 798 231,32 265,67 265,27 97,00 M 9-5 

STE 225 J4N 1984 991 846,69 798 193,34 268,92 268,52 98,50 M 9-5 

STE 476 J4A 1989 991 876,09 798 227,32   267,17 92,00 M 9-5 

STE 113 J5 1979 991 980,33 798 056,76 269,70 269,30 93,00 M 9-5 

STE 378 J5A 1988 991 986,07 798 048,89   269,48 103,00 M 9-5 

STE 114 J6 1979 992 081,07 797 879,39 274,70 274,30 83,00 M 9-6 

MB 47 J7 1979 992 190,01 797 439,18 275,85 275,45 105,00 M 8-6 

MB 110 J7N 1984 992 203,73 797 394,51 274,63 274,23 94,50 M 8-6 

MB 32 J8(J11) 1977 992 152,60 797 555,57 278,73 278,33 87,00 M 9-6 

*J4 někdy označován jako J6               

Z
á

p
a

d
n

í 
o

d
v

o
d

ň
o
v

a
c
í 

b
a

ri
ér

a
 

STE 107 Z1 1979 991 544,82 798 640,14 270,87 270,47 110,00 M 9-5 

STE 248 Z1N(E1) 1985 991 541,02 798 595,08   271,06 109,40 M 9-5 

STE 477 Z1A 1989 991 546,54 798 631,98   271,28 93,00 M 9-5 

STE 108 Z2 1979 991 448,80 798 661,50 276,62 276,22 124,00 M 9-5 

STE 227 Z2N(E-27) 1984 991 441,74 798 596,11 277,71 277,31 119,20 M 9-5 

STE 463 Z2A 1989 991 446,86 798 667,05   276,78 118,00 M 9-5 

STE 109 Z3 1979 991 348,03 798 640,86 284,97 284,57 126,00 M 9-5 

STE 247 Z3N 1985 991 355,05 798 586,31   285,79 124,70 M 9-5 

STE 382 Z3A 1988 991 344,78 798 644,49   285,04 124,60 M 9-5 

STE 110 Z4 1979 991 254,10 798 613,85 293,75 293,35 128,00 M 9-5 

STE 228 Z4N 1985 991 312,91 798 576,95   288,92 126,00 M 9-5 

STE 124 Z5 1981 991 155,09 798 559,40   297,82(298,20) 133,00(134,00) M 9-5 

STE 142 Z6 1981 991 065,44 798 509,55   297,93(298,33) 136,00(138,00) M 9-5 

STE 143 Z7 1981 990 991,15 798 482,67   297,03 138,00 M 9-5 
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6.3 Způsob provedení hydrogeologických vrtů 

Čerpací odvodňovací vrty v prostoru lomu Jan Šverma a později i v prostoru lomu Vršany 

se hloubily buď nárazově točivým způsobem na sucho s průběžným pažením, nebo 

progresivnějším avšak pro hydrologické účely méně vhodným rotačním způsobem na 

plnou čelbu s nepřímým výplachem. Definitivní výstroj vrtů tvoří pažnicová kolona o 

průměru 305 nebo 355 mm se zavařeným dnem. Ocelové pažnice jsou v úseku zvodnělých 

kolektorů perforovány a opatřeny filtrem. Nejčastěji se používá lepený štěrčíkový filtr VP 

2, který vyhovuje pro odvodňování písků s průměrným zrnem d50 > 0,20 mm. Pro 

odvodňování jemnozrnnějších meziložních písků byly vyzkoušeny filtry mikrokeramické, 

později filtry z netkané textílie PETEX a filtry s kuželovými vstupními otvory, které se 

však v odvodňovací praxi neosvědčily. 

Mezikruží mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí bylo vyplňováno štečíkovým obsypem 

technického označení D ½, který má stejnou zrnitost, jako lepené filtry VP2. Obsyp 

zajišťuje nejen stálou soustřednost a ochranu filtru, ale technickým propojením všech 

zastižených zvodněných kolektorů umožňuje jejich plynulé odvodňování. Příklad 

vystrojení jednoho z bariérových vrtů je uveden v příloze č. 4. 

Původní odvodňovací vrty na lomu Jan Šverma a lomu Vršany byly vystrojovány filtry pro 

odvodnění podložních a meziložních písků i stařin ve vrchní sloji. Vlivem dlouhodobého 

odvodňování docházelo postupně k úplnému odovodnění svrchních kolektorů. Náhradní 

odvodňovací vrty bylo proto nutné vystrojovat filtrem již jen v úseku podložních písků. 

Případné zbytkové přítoky z vyšších kolektorů bylo možno odvodňovat prostřednictvím 

obsypu v mezikruží mezi pažnicí a stěnou vrtu. Součástí realizace vrtů byla ve většině 

případů i krátkodobá čerpací zkouška a odběry vzorků vod pro chemické rozbory. 

Ustálená hladina v době realizace vrtů se pohybovala v rozmezí 200 až 235 m n.m. (podle 

zatížení dílčího kolektoru). Vydatnost čerpání dosahovaná na jednotlivých vrtech byla 

ovlivněna mnoha faktory od způsobu provedení vrtu a jeho technických parametrů po 

charakteristiky zastiženého prostředí (zrnitost, propustnost, rozsah kolektorů atd.). 
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Hydraulické parametry odvodňovacích vrtů 

U vrtů západní bariéry lomu Jan Šverma byly zjištěny následujících hydraulické 

parametry: 

 vydatnost čerpání Q = cca 1 – 16 l.s
-1

 

 koeficient filtrace  kf = n.10
-4

 – 10
-6

 m.s
-1

 

 koeficient transmisivity  T= n.10
-3

 – 10
-4

 m
2
.s

-1
 

U vrtů jihozápadní bariéry lomu Jan Šverma byly zjištěny následujících hydraulické 

parametry: 

 vydatnost čerpání  Q = cca 1 – 16 l.s
-1

 

 koeficient filtrace  kf = n.10
-3

 – 10
-7

 m.s
-1

 

 koeficient transmisivity  T= n.10
-1

 – 10
-5

 m
2
.s

-1
 

Vyčerpané množství podzemní vody se za dobu provozu bariér lomu Jan Šverma 

pohybovalo  

 u západní bariéry v průměru cca 336 000 m
3
. měsíc

-1
 

 u jihozápadní bariéry v průměru cca 19 000 m
3
. měsíc

-1
 

U vrtů západní bariéry lomu Vršany byly zjištěny následujících hydraulické parametry: 

 vydatnost čerpání Q = cca 1 – 11 l.s
-1

 

 koeficient filtrace  kf = n.10
-5

 – 10
-7

 m.s
-1

 

 koeficient transmisivity  T= n.10
-2

 – 10
-6

 m
2
.s

-1
 

U vrtů jižní bariéry lomu Vršany byly zjištěny následujících hydraulické parametry: 

 vydatnost čerpání  Q = cca 1 – 15 l.s
-1

 

 koeficient filtrace  kf = n.10
-5

 – 10
-6

 m.s
-1

 

 koeficient transmisivity  T= n.10
-4

 – 10
-5

 m
2
.s

-1
 

Vyčerpané množství podzemní vody se za dobu provozu bariér lomu Vršany pohybovalo  

 u západní bariéry cca 9 - 34 000 m
3
. měsíc

-1
 

 u jižní bariéry cca 10 - 23 000 m
3
. měsíc

-1
 

Vyčerpané množství bylo závislé na počtu odvodňovacích vrtů v provozu a jejich okamžité 

technické způsobilosti. 
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7 Současný stav lokality 

V období od roku 2012 až do roku 2032 tzv. první fáze těžby bude lom Vršany postupovat 

severním směrem až po hranice vyuhleného otočného bodu bývalého lomu Jan Šverma. 

Současně bude hornická činnost, v západní časti lomu, respektovat závaznou línii těžeb dle 

vládního usnesení č. 444/1991 ze dne 31. 10. 1991 a ochranná pásma hygienické ochrany 

obcí Strupčice a Vrskmaň. Současně bude probíhat odtěžování 0. a 1. řezu Slatinické 

výsypky rypadlem K 800 kam bude těžba směřovat v tzv. druhé fáze postupu lomu Vršany. 

Druhá fáze tj. od roku 2032 do roku 2052 začne vstupem těžby do území stávajícího 

Hořanského koridoru a bývalé Slatinické výsypky. V současné době se pro druhou fázi 

počítá s vějířovito-paralelním postupem s postupným dotěžováním  řezů do východních 

hranic i s částečným odtěžením stávající výsypky Slatinice. V severní časti je těžba 

omezena hranicí dobývacího prostoru Holešice a ve východní generálním sklonem 

skrývkových řezů lomu s ohledem na optimální vytěžení uhelné sloje při propojování 

uhelných řezů do bývalého lomu Slatinice. V jížní části je omezení výchozem uhelné sloje. 

Těžba po dobu obou fází těžby bude probíhat v hranicích územně ekologických limitů 

v prostoru stanovených dobývacích prostorů. V roce 2032 bude dosaženo úplného 

územního záboru a následně bude docházet k postupnému zmenšování činné plochy lomu 

a to jak na skrývkových tak uhelných řezech. 

7.1 Vnější ochrana lomu Vršany před povodněmi 

Vnější ochrana lomu Vršany před povrchovými vodami je zajištěna ze severu a západu 

vodohospodářskými objekty, které byly vybudovány v rámci stavby s názvem „Náhradní 

opatření za nádrž Dřínov“. Jedním z důvodů této stavby bylo mimo jiné zajištění postupu 

bývalého lomu Jan Šverma odkloněním řeky Bílina a Hutního potoka mimo dobývací 

prostor. Vybudované objekty jsou dimenzovány na zachycení průtoku stoleté vody. Jedná 

se zejména o stavbu vodní dílo Újezd s objemem cca 6,6 mil. m
3
 retenčního prostoru spolu 

s přeložkami řeky Bíliny a Hutního potoka. Tyto objekty se nacházejí na severozápadní 

hranici dobývacího prostoru Holešice. V tomto prostoru se rovněž nachází bývalá nádrž 

Kyjice. Do této bývalé nádrže jsou odváděny veškeré povrchové a srážkové vody z celého 

povodí pod nádrží Újezd, dále pak odpadní vody z areálu Vrskmaň, obce Vrskmaň a je do 

ní zaústěn i bezpečnostní přeliv vodního díla Újezd. Čerpání výše uvedených vod z této 

bezodtokové oblasti je zajišťováno čerpací stanicí A I., která pracuje v automatickém 
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režimu. V případě, že by došlo k funkci bezpečnostního přelivu vodního díla Újezd, bude 

celý tento bezodtokový prostor o objemu cca 621 000 m
3
 postupně zatopen včetně čerpací 

stanice A I. a napájecích linek pro tuto čerpací stanici. V případě této situace bude čerpací 

stanice A I. evakuována. Bezpečnost provozu nebude v žádném případě ohrožena. Z jižní a 

východní strany je lom Vršany odvodňován vodními toky, které protékají povrchovým 

areálem Hrabák - Luční potok a Slatinický potok. Luční potok odvádí vody přitékající z 

oblasti obcí Velebudice a Čepirohy. Vodu z případného přepadu věžového vodojemu, 

podzemní a povrchové vody z prostoru skládky uhlí a odpadní vody z čistírny odpadních 

vod ČOV Hrabák jsou odváděny do Slatinického potoka. Nebezpečí povodňového stavu 

zde přímo nehrozí. Slatinický potok dále odvádí vody z usazovacího rybníku úpravny 

důlních vod lomu Vršany a vody z přepadu sedimentační nádrže do říčky Srpiny, která je 

již mimo území lomu. Za hranicí lomu Vršany se do Slatinického potoku vlévá i Luční 

potok. 

7.2 Odvodnění předpolí lomu Vršany 

Ochrana lomu před vniknutím povrchových vod z předpolí lomu je zabezpečena podél 

západního a severního bočního svahu vytvářením převýšených výsypkových etáží 

zakladači na výsypce Šverma, dále pak díky retenčním nádržím Újezd a Zaječice, které 

zachycují a odvádějí veškerou zachycenou vodu z povodí řeky Bíliny a bývalého Hutního 

potoka mimo dolové pole lomu Vršany. Severní hrana lomu je tvořena temenem vnitřní 

výsypky, vytvářejícím Ervěnický koridor. Srážkové vody spadlé na temeno výsypky jsou 

odváděny jednak odvodňovacími příkopy vybudovanými na Ervěnickém koridoru a 

příkopem na výsypce směrovaným do retenčního prostoru u ÚDV ČSA-JŠ odkud je tato 

voda přečerpávána pomocí automatické přečerpávací stanice A IV. na ÚDV. 

Severozápadní svahy vnitřní výsypky Šverma jsou odvodněny pomocí gravitačního 

odvodňovacího příkopu do prostoru přečerpávací stanice A I. Prostor tzv. otočného bodu 

Šverma je odvodňován svodem povrchových vod do prostoru areálu hlavní čerpací stanice 

Šverma. Z jihozápadní strany, vzhledem ke konfiguraci terénu, který se svažuje na 

opačnou stranu, než je švermovské křídlo lomu Vršany, není třeba zvláštního způsobu 

ochrany.  
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Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že s postupem lomu bude největší pozornost v 

rámci odvodňovacích prací věnována kolektoru podložních písků. Pro snížení hladiny a 

tlaku vody jsou-budou především využívány odvodňovací vrty. 

7.3 Kolektor svrchních meziložních písků  

K odvodňování kolektoru dochází prakticky pouze živelně, výtoky a vycezování vody na 

skrývkové řezy. Dramatičtější projevy živelného samovolného odvodňování, doprovázené 

vznikem větších kaveren viz. obrázek č.5 a destrukcí řezů jako v minulosti, za poslední dva 

roky již nenastaly. Dochází pouze k plynulému vytékání vody na řezy, doprovázené 

vznikem menších kaveren, které destrukci řezů ve větší míře nezpůsobují. Voda je 

odváděna odvodňovacím příkopem na patě skrývkového řezu k jímce čerpací stanice, 

odtud je přečerpána do retenční nádrže a dále pak do zbytkového koryta Slatinického 

potoka. 

Jelikož v celé oblasti společného předpolí není žádný pozorovací ani čerpací vrt, podle 

kterého by bylo možné stanovit současnou úroveň hladiny podzemní vody v kolektoru 

meziložních písků, není ve své podstatě možné současný stav odvodnění hodnotit. 

V oblasti východní deprese je báze kolektoru svrchních meziložních písků ukloněna 

směrem do lomu, takže by mělo k výtokům vody docházet celkem plynule. Tato situace by 

měla být snadno provozně zvládnutelná systémem otevřených povrchových příkopů, který 

bude vodu odvádět k čerpací stanici. 

V oblasti západní deprese se může hladina vody v kolektoru svrchních meziložních písků 

pohybovat okolo kóty 230 m n.m. a již na této úrovni můžeme očekávat vývěry 

z otevřených písčitých poloh. Proto je tuto skutečnost brát v úvahu, i při projektování a 

realizaci povrchového odvodnění příslušných skrývkových řezů. Bude nutno zajistit 

odvedení vyvěrajících vod tak, aby byla zajištěna bezpečnost a také průchodnost 

jednotlivých řezů. 

V západní oblasti se předpokládá realizace tři širokoprofilových čerpacích vrtů v blízkosti 

vrtů HO27, HO562 a HO524. Tyto vrty budou osazeny pozorovací kolonou. 
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Obrázek 5 : Kaverna na skrývkovém řezu 

 

Západní deprese 

Západní deprese je rozsáhlejší a hlubší. Písčité polohy místy prakticky nasedávají na hlavu 

druhé uhelné sloje. Nejnižší kóty báze písčitých poloh se pohybují kolem 200 m n. m., 

místy klesají, až ke kótě 190 m n. m. mocnost kolektoru v západní depresi kolísá, v 

průměru se pohybuje od 15 do 20 m, ale dosahuje i hodnot přesahujících 50 metrů.  

Východní deprese 

Ve východní depresi, která v současné době není již tak rozsáhlá (byla již téměř odtěžena 

postupem skrývkových řezů), se báze písků pohybuje na průměrné úrovni 210 až 230 m n. 

m. Pouze v severní části při okraji kolektoru, kde výskyt písků v úzké souvislosti s 

existencí syngenetického výlomu, úroveň báze písčitých vrstev klesá na kóty nižší než 175 

m n. m. Také mocnosti meziložních písků nedosahují ve východní depresi tak velkých 

hodnot. V rozsáhlejší části deprese dosahují mocnosti 10 metrů. Hodnot 20 a více metrů 

dosahují jen na omezených plochách, především opět při severním okraji kolektoru. 
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Původní úroveň hladiny podzemní vody v kolektoru svrchních meziložních písků 

dosahovala kót 250 až 260 m n. m. Odvodňování kolektoru před postupem lomu bylo v 

minulosti zajišťováno nejprve řadou postupně budovaných odvodňovacích bariér, později 

pouze několika odvodňovacími vrty. V západní depresi byl poslední činný odvodňovací vrt  

K1 – HO243/88 (ukončil čerpání v roce 1996) a hladina zde byla postupně snížena až na 

kótu cca 220 m n. m., ve východní depresi byly v letech 1997 až 1998 v provozu poslední 

odvodňovací vrty HY227/N3 a HY228/N2, které zajišťovaly snížení úrovně hladiny v 

kolektoru na kótu cca 220 až 225 m n. m.  

Brzy po ukončení čerpání z posledních odvodňovacích vrtů (v západní depresi již v roce 

1998) došlo postupně k vyrovnání hladin v depresních kuželech vytvořených jednotlivými 

odvodňovacími centry a k dalšímu nástupu hladiny v kolektoru meziložních písků. 

Do nedávné doby byla úroveň hladiny v kolektoru předpokládána minimálně na kótě 230 

až 235 m n. m., což je přibližná kóta vývěrů vod v horních partiích kolektoru na 

skrývkových řezech. Směrem ke spodním skrývkovým řezům lomu se úroveň hladiny 

podle předpokladu snižuje v souvislosti s jejich drenážním účinkem. 

Zásoby vody v kolektoru meziložních písků byly v minulosti považovány prakticky za 

statické s omezenou možností dotace. Vývoj situace však nasvědčuje tomu, že k 

doplňování zásob vody v kolektoru dochází, avšak ze zatím blíže nezjištěných a 

nepotvrzených zdrojů. Dotace ze srážek, ke které pravděpodobně dochází jen výjimečně a 

na omezených plochách, by zdaleka nepokrývala odhadované množství vytékající vody. 

Pokud by zásoby vody v meziložních píscích byly statické musely by, jak intenzita vývěrů, 

tak úroveň jejich hladiny v kolektoru, indikovaná vývěry na skrývkových řezech, klesat, 

ale při podrobné rekognoskaci terénu bylo zjištěno, že jak intenzita, tak úroveň vývěrů 

vody na skrývkových řezech lomů Jan Šverma i Vršany je po několik let poměrně stálá. 

Teprve v roce 2011 bylo možné konstatovat, že u vizuélně sledovaných vývěrů došlo k 

částečnému snížení intenzity. Tento fakt může mít souvislost s dlouhodobým srážkovým 

deficitem i se zmenšujícím se rozsahem písčitých akumulací svrchního meziloží a jejich 

postupným odtěžováním skrývkovými řezy. 
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Obrázek 6 : Odvodňovací vrt 

 

7.4 Odvodnění uhelných řezů 

Švermovské křídlo 

Uhelné řezy jsou odvodňovány provozními odvodňovacími příkopy, které jsou budovány a 

tvarovány operativně dle postupů velkostrojů, a jsou směrovány na podloží k retenční 

jímce pomocné čerpací stanice umístěné v nejnižším místě švermovského křídla lomu tzv. 

otočného bodu Šverma a k přesuvným čerpacím stanicím v prostoru demarkace. 

Zachycená voda z pomocné čerpací stanice je přečerpávána do jímek hlavní čerpací 

stanice, kam jsou směrovány přímo i vody z opuštěných řezů otočného bodu Šverma. 

Pomocná čerpací stanice má jímku o celkové kapacitě cca 38 000 m
3
, je vybavena 

čerpadlem KRT K 200-330/354 UG1 298 umístěným na pontonu o výkonu Q = 200 l.s
-1

. 

Voda z této pomocné čerpací stanice je přečerpávána pomocí výtlačného řadu DN 300 a 

DN 400 do hlavní čerpací stanice.  
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Hlavní čerpací stanice (HČS) je osazena 7 ks čerpadel 200 CVE, každé o výkonu Q = 92 

l.s
-1

 a 2 ks čerpadla 150 CVE Q = 58 l.s
-1

. Kapacita čerpacích jímek je cca 20 000 m
3
. 

Voda je z HČS přečerpávána na ÚDV ČSA-JŠ výtlačnými řady 1 x DN 500 a 1 x DN 400. 

V případě havárie na ÚDV lze havarijně čerpat do koryta Hutního potoka, který prochází 

areálem bývalého závodu Jan Šverma. Upravená voda z ÚDV ČSA-JŠ je vypouštěna 

gravitačním potrubím o průměru 600 mm do řeky Bíliny. 

Vršanské křídlo 

Uhelné řezy jsou odvodňovány provozními odvodňovacími příkopy, které jsou budovány a 

tvarovány operativně dle postupů velkostrojů, a jsou směrovány k čerpací stanici K-92 

nebo na podloží k retenčním jímkám HČS Vršany. HČS Vršany je umístěna ve východní 

části porubní fronty na dně lomu a má dvě navzájem propojené retenční jímky každou o 

kapacitě cca 23 000 m3, z nichž slouží jedna jako usazovací a druhá jako čerpací. Do těchto 

jímek je rovněž směrováno odvodnění vnitřní výsypky a drény, které odvodňují podloží 

výsypky.  

Hlavní čerpací stanice (HČS) Vršany je vybavena 2 ks horizontálních čerpadel typu 150 

CVE - 350 - 23/3, každé o výkonu Q = 67 l.s
-1

 a 2 ks vertikálních čerpadel typu 250-

CVEV-400-30/3-LU-00-FE, každé o výkonu Q = 80 l.s
-1

. Voda z HČP je čerpána 

ocelovým potrubím o DN 250 buď přímo na ÚDV Vršany, nebo do pomocné čerpací 

stanice, která je umístěna západně od výsuvové hlavy a odtud je dále přečerpávána na 

ÚDV.  

Pomocná čerpací stanice má čerpací jímku o kapacitě cca 3 000 m
3
, do které je zaústěna 

veškerá povrchová voda z montážního místa a v případě potřeby přečerpává vodu z HČS 

na ÚDV Vršany. Pomocná čerpací stanice Vršany je vybavena 2 ks čerpadel typu 150 

CVE - 350 - 23/3, každé o Q = 60 l.s-1 a výtlačným potrubím DN 300 rovněž do ÚDV 

Vršany. Upravená voda z ÚDV je vypouštěna gravitačním způsobem do usazovacího 

rybníka a odtud pak do Slatinického potoka.  

Čerpací stanice K-92 odvodňuje jen skrývkové řezy ve východní části lomu a má čerpací 

jímku o kapacitě cca 5 000 m
3
. Je vybavena čerpadlem KRT K 150 – 500/1354 – UG – 

456 o výkonu Q= 100 l.s
-1

 a výtlačným potrubím PE 280 x 16,6 mm. Voda, 

nekontaminovaná uhelnou slojí, je čerpána do sedimentační nádrže a odtud gravitačně 

směřována do retenční nádrže.  
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Celý odvodňovací systém v lomu je, dle potřeby, doplňován pomocnými čerpacími 

mobilními stanicemi 

7.5 Odvodnění výsypek 

Vniřní výsypka Šverma 

Temeno nejvyššího stupně výsypky je částečné odvodňováno pomocí odvodňovacího 

příkopu do čerpací stanice A IV. Odtud je voda čerpána přímo na ÚDV ČSA-JŠ. Západní 

svahy nejvyššího stupně výsypky jsou odvodňovány pomocí odvodňovacího příkopu do 

čerpací stanice A I. a odtud pak do vodoteče řeky Bílina. Jednotlivé etáže výsypky jsou 

odvodňovány pomocí odvodňovacích příkopů se svodem vody do jímky PČS JŠ případně 

k jímkám přesuvných pomocných čerpacích stanic. Konečné výsypkové etáže v otočném 

bodě Jan Šverma jsou odvodňovány přímo do HČS JŠ. Z HČS JŠ jsou veškeré vody 

přečerpávány na ÚDV ČSA-JŠ. 

Vnitřní výsypka Vršany, výsypka Slatinice a Malé Březno 

Odvodnění jednotlivých etáží vnitřní výsypky je odvodňovacími příkopy směrováno do 

HČS Vršany. Podložka výsypky je odvodňována soustavou odvodňovacích drénů, které    

jsou neustále v závislosti na postupech nejnižší výsypkové etáže prodlužovány. Drenážní 

systém je zaústěn do HČS Vršany. Odvodnění vnější výsypky Slatinice je zajištěno přes 

čerpací stanici ČS Retenční nádrž umístěnou v prostoru západních svahů výsypky 

Slatinice. Do akumulační jímky ČS Retenční nádrž o objemu cca 600 m3 je pomocí 

odvodňovacího systému stažena veškerá povrchová voda z této výsypky. Tato voda je pak 

dále přečerpávána do Slatinického potoka, v případě její zhoršené kvality do ÚDV Vršany. 

ČS Retenční nádrž je vybavena 1 ks čerpadla KRT K 151-401/504 UG1 o výkonu Q = 100 

l.s
-1

 a výtlačným řádem DN 300 a délce cca 2 000 m zaústěného do ÚDV Vršany. Zhruba 

v délce 1 000 m je umístěn ventil, po jehož otevření je možno vypouštět vodu přímo do 

Slatinického potoka. Čerpací stanice Ressl je umístněna v prostoru nad Slatinickou 

výsypkou a slouží k odčerpávání povrchové vody z původního drénu, která se 

shromažďuje v drenážním a studničním systému. Okolní povrchové vody, které se 

akumulují v rybníčku nad čerpací stanicí a přepadem odtékají do hlavní čerpací jímky, se 

spolu s vodami z drénu čerpají do rybníka na vrchu Resslu, který slouží jako napajedlo pro 
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lesní zvěř. ČS Ressl je vybavena pro čerpání povrchové vody 1 ks ponorného čerpadla 

typu CVOU 1108 o výkonu Q = 15 l.s
-1

.  

Zrekultivovaná vnější výsypka Malé Březno je odvodňována pomocí drénů svedených do 

jímek bývalých ČS Strupčice a ČS Malé Březno. Jímka ČS Malé Březno je umístěna v 

prostoru mezi patou výsypky Malé Březno a obcí Malé Březno. Do jímky bývalé ČS Malé 

Březno je z dříve vybudovaného drenážního systému výsypky stažena veškerá voda. Tato 

voda pak dále gravitačně odtéká do potoku Srpina. Do této jímky je systémem 

odvodňovacích příkopů rovněž stažena veškerá povrchová voda z východní části výsypky. 

Jímka bývalé ČS Strupčice je umístněna v bezodtokovém prostoru mezi výsypkou Malé 

Březno a obcí Strupčice. Do této jímky o kapacitě cca 4 000 m
3
 je pomocí odvodňovacích 

příkopů stažena veškerá povrchová voda ze západní části výsypky Březno, dále pak vody z 

drénů z pod výsypky, odpadní voda z ČOV obce Strupčice a voda, která v minulosti 

zajišťovala hygienický průtok obcí Strupčice. Tato voda je pak následně gravitačně 

vypouštěna přes gravitační příkop vedený po temeni vnitřní výsypky lomu Vršany do 

Slatinického potoka v prostoru výpusti ÚDV Vršany.  
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Obrázek 7 : Množství čerpaných důlních vod na jednotlivé ÚDV 

 

7.6 Artéský kolektor podložních písků  

Pro postup lomu Vršany je důležité pokračovat v odvodňování jižní deprese, když severní 

je již přesypána vnitřní výsypkou Šverma. Před zahájením odvodňování byly podložní 

písky prakticky bezodtokovou artézskou nádrží, kde napjatá hladina kolektoru dosahovala 

úrovně 230 až 235 m n. m. Tlak na bázi sloje dosahoval 0,2 – 0,8 MPa. Odvodňováním z 

tzv. jihozápadní bariéry se snížila dynamická hladina na 173 m n. m. S ukončením 

životnosti odvodňovacích vrtů jihozápadní bariéry bylo realizováno postupně sedm nových 

hydrogeologických vrtů situovaných v činné části lomu cca 1 000 m od bývalé jihozápadní 

bariéry. Intenzivním čerpáním došlo ke snížení hladiny vody, projevující se hlavně při 

bezpečném dotěžování 3. uhelné sloje na podloží. Depresní kužel, vytvořený čerpacími 



Bc. Milan Stöhr : Odvodnění lomu Vršany 

 

2013                                                                                                                                      37 

vrty, je však mnohem strmější než depresní kužel vytvořený jihozápadní bariérou. Proto při 

každém přerušení čerpání dochází k jeho rychlému vyrovnání a vzestupu hladiny vody na 

původní nesníženou úroveň.  

Hlava podložních písků je od paty uhelné sloje oddělena tzv. dělící vrstvou. Z analýzy 

výsledků vrtného průzkumu v oblasti výskytu podložních písků vyplývá, že se jedná o 

vrstvu velmi různorodého složení, jak z hlediska litologického, tak z hlediska různých 

mocností jednotlivých složek této vrstvy. Jde o jílovce s větším či menším podílem uhelné, 

písčité a prachovité příměsi. Místy se vyskytují vložky sideritu a pelosideritu. Vrtným 

průzkumem byla ověřena její mocnost, která není jednotná a kolísá od 0 do cca 6,0 m.  

V posledních několika letech bylo zaznamenáno mnoho vývěrů vod z podloží sloje 

z kolektoru podložních písků o menší, či větší intenzitě. Některé se projevovaly pouze 

zamokřenými místy, jiné pak slabými vývěry. Byly však zaznamenány i vývěry o intenzitě 

cca 1,0 l.s
-1

. Stav pramenních vývěrů na dně lomu byl konzultován s odpovědnými 

pracovníky a bylo doporučeno podchycení těchto vývěrů drenážní sítí a jejich 

organizované odvádění, z důvodu plánovaného přesypání tohoto prostoru vnitřní 

výsypkou. Podél paty uhelného řezu byl realizován svodný drén s perforovaným potrubím 

o průměru 300 mm, zasypaný kamenivem. K tomuto drénu byly svedeny výše zmíněné 

pramenní vývěry. Po realizaci tohoto opatření se však objevily v této oblasti jiné pramenní 

vývěry, jejichž intenzita dosahovala cca až 0,5 l.s
-1

. Vývěry ze dna lomu, zaznamenané 

v průběhu posledních let nejsou a nebudou ojedinělou záležitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Milan Stöhr : Odvodnění lomu Vršany 

 

2013                                                                                                                                      38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejhlubší partie dna lomu se blíží kótě 180 m n. m. Geologická báze sloje v tomto prostoru 

klesá na 170 m n. m. Snížená piezometrické výška vody v artéském kolektoru podložních 

písků dosahuje hodnot 183 - 185 m n. m. tzn., že již při současných postupech jsou části 

odkrytého dna lomu s kótami nižšími, než je úroveň snížené piezometrické výšky vody 

kolektoru podložních písků. Na těchto místech dochází k výtokům vod z podložního 

kolektoru na dno lomu, zvláště v místech kde podložní kolektor nasedá přímo na bázi 

uhelné sloje nebo je porušen předcházejícím vrtným průzkumem. 

Vývoj hladin podzemní vody v kolektoru podložních písků je pravidelně sledován a 

průběžně vyhodnocován. Pro sledování vývoje hladiny v tomto kolektoru je využíváno 

celkem 5 pozorovacích vrtů, situovaných v předpolí lomi i přímo v jeho činné části. 

Hladiny v těchto vrtech reagují na kolísání dynamické hladiny v odvodňovacím centru, a 

proto je nutné upozornit na skutečnost, že v případě odstavení těchto vrtů dojde v důsledku 

vyrovnání tlakových poměrů k vzestupu hladiny podzemní vody v kolektoru podložních 

písků na úroveň ustálené hladiny tohoto artéského kolektoru. Za ustálenou hladinu lze 

Obrázek 8 : Výtoky z nezatěsněných geologických vrtů  



Bc. Milan Stöhr : Odvodnění lomu Vršany 

 

2013                                                                                                                                      39 

považovat úroveň 195 m n. m. Dojde tedy k zásadní změně stavu odvodnění kolektoru 

vzhledem k těžebním záměrům lomu. Je tedy nezbytně nutné i nadále využívat všechny 

pozorovací vrty pro sledování vývoje hladiny podzemní vody. 

V návaznosti na plánované postupy lomu bude vhodné zvážit možnost vybudování nové 

odvodňovací bariéry, která by zajistila potřebné snížení hladiny vody v artéském kolektoru 

podložních písků.  

7.7 Výsledky chemických rozborů vod z kolektoru podložních 

písků 

Při realizaci vrtů odvodňovacích bariér byly odebírány vzorky vody pro stanovení 

chemických rozborů z různých hloubkových úrovní. Při vyhodnocení jsem se zaměřil na 

výsledky chemických rozborů vod z kolektoru podložních písků. Z vyhodnocení byly 

vyřazeny vrty, u nichž byl odebírán směsný vzorek, tj. došlo k promíchání vod z různých 

kolektorů (podložní písky, meziložní písky, uhelná sloj atd.). V tabulce č. 5 jsou 

zaznamenány výsledky chemických rozborů vod z jednotlivých odvodňovacích vrtů 

z jednotlivých bariér. V posledním řádku výše zmíněné tabulky jsou pak průměrné 

hodnoty jednotlivých ukazatelů (pH, kationty, anionty a CO2). Tyto hodnoty byly pro 

přehlednost vyneseny následně do obr.9. Z uvedeného vyhodnocení je zřejmé, že chemický 

typ analyzovaných podzemních vod je vápenato hydrogeonuhličitanový. Chemická reakce 

pH podzemní vody je v průměru 6,44, tj. slabě kyselá (rozmezí udává hodnoty pH 6,1 – 

6,7). 
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Tabulka 5 : Výsledky chemických rozborů vod z kolektoru podložních písků 

Katastrál

ní               

číslo vrtu 

Označ

ení                

vrtu 

Hloub

ka pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Fe2+ Cl- SO4
2- HCO3

- 

CO2 

volný 

[m]   [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] 

STE 232 A 33   6,22 18,62 5,65 17,75 3,50   26,59 27,58 70,17 11,00 

STE 400 A 33a 112,00 6,40 32,06 6,08 40,00 44,00 0,64 35,46 46,90 91,53 52,80 

STE 74 A 34 109,00 6,62 25,78 10,42 18,00 6,00   17,72 95,06 36,60 44,00 

STE 464 A 34b 138,00 8,12 22,00 7,30 81,60 7,44 0,00 8,20 56,00 210,00 2,00 

STE 100 A 39 95,50 7,09 85,92 21,70 40,00 30,00 30,00 82,60 88,88 457,65 26,40 

STE739A A 40   6,15 11,02 9,73 20,00 1,93 0,24 7,02 18,80 59,50 24,50 

STE 145 D 36   5,38 12,89 1,74 42,00 16,35 1,36 21,28 76,97 61,02 33,00 

STE 211     7,24 26,65 6,33 15,60 4,45 0,70 10,28 17,29 130,59 24,20 

STE 219     6,82 28,45 7,05 26,00 5,00 3,30 9,93 30,88 157,84 24,05 

STE 293     6,68 27,92 7,87 30,70 6,37 4,87 11,58 55,69 143,60 30,80 

STE 294     6,77 24,05 6,81 28,90 5,50 4,40 7,09 59,26 135,46 26,40 

STE 298     7,24 61,72 13,38 112,00 11,10 0,50 49,63 60,80 417,38 17,60 

STE 300     8,13 26,05 9,00 54,00 8,80 0,40 12,05 7,41 256,28 13,20 

NSB 254 A3a   5,71 32,94 18,23 14,00 6,00 2,18 24,82 111,96 67,12 96,80 

NSB 256 A4   2,88 14,32 13,02 211,50 32,50 1,84 212,70 291,00   343,20 

NSB 97 A5 97,50 7,30 28,64 8,68 9,00 3,00   14,18 37,86 86,40 8,80 

NSB 247 A5   5,46 8,59 1,74 11,00 13,80 1,50 17,73 32,10 30,51 22,00 

NSB 259 A5a   4,68 18,62 4,34 13,00 1,70 0,52 14,18 82,32   30,80 

NSB 246 A6   5,42 4,30 0,87 12,00 11,50 0,58 17,73 7,41 30,51 8,80 

NSB 240 A6a   5,14 12,89 3,47 22,00 10,20 0,22 39,00 39,10 36,61 61,60 

NSB 269 A6a   6,20 11,00 11,50 1,15 3,39 7,50 7,00 14,50 66,50 67,50 

NSB 155 A6B 129,00 5,35 20,05 5,21 4,00 3,00   3,54 38,40 61,02 8,80 

NSB 156 A11 106,00 7,21 45,82 16,49 18,00 6,00   1,77 30,45 262,39 22,00 

NSB 157 A12   5,93 22,92 18,29 45,00 5,00   17,72 92,59 134,25 11,00 

NSB 258 A-12   5,63 10,02 9,55 11,00 1,50 1,50 28,36 32,93 30,51 57,20 

NSB 263 A12a   6,42 13,95 1,20 8,75 3,70 0,16 3,10 21,00 48,50 17,50 

NSB 158 A13 115,00 5,94 28,64 28,64 36,00 10,00   12,40 25,51 286,79 17,40 

NSB 264 A13a   6,34 8,00 7,93 8,32 1,79 0,06 6,17 43,00 52,80 34,33 

NSB 255 A14a   5,44 8,59 6,94 10,68 2,82 2,06 21,27 42,81 18,31 61,60 

STE 226 J2N 78,50 6,22 

116,7

1 52,51 66,50 19,00 0,08 65,59 446,80 176,96 44,00 

STE 111 J3 57,25 8,00 

186,3

7 105,79 92,50 28,50 0,01 79,07 790,97 332,55 35,20 

STE 94 J4   6,35 

110,9

8 69,01 61,00 36,00 16,00 56,70 416,65 286,79 8,80 

STE 225 J4N 71,00 6,59 42,96 16,49 36,50 10,00   28,36 109,89 152,55 22,00 
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STE 476 J4A 83,00 6,88 

120,0

0 29,00 149,40 27,30 2,30 32,00 290,00 570,00 66,00 

STE 114 J6 63,00 6,50 

118,2

4 51,07 64,80 24,00 0,01 62,05 360,25 317,30 118,80 

MB 47 J7 69,94 6,60 

240,4

8 121,60 125,00 42,30 0,01 97,86 977,47 363,06 171,60 

MB 110 J7N 72,00 6,24 60,14 19,10 69,50 26,00   35,45 233,79 152,55 30,80 

MB 32 J8 66,00 6,95 85,92 28,64 61,00 24,00 35,00 39,00 201,54 280,69 35,20 

STE 248 Z1N 95,00 6,95 94,51 36,46 63,00 20,00   53,18 243,26 274,59 13,20 

STE 108 Z2 93,19 8,40 64,13 42,56 70,70 19,20 0,01 51,41 164,27 237,97   

STE 227 Z2N 81,00 5,69 71,60 27,78 48,00 14,00   56,72 25,11 378,32 66,00 

STE 109 Z3 83,90 8,10 93,19 41,95 61,00 20,50 0,01 63,82 331,43 170,85 50,60 

STE 247 Z3N 107,50 6,84 65,87 43,40 78,50 17,50   46,09 184,81 347,81 13,20 

STE 110 Z4 93,73 6,60 76,15 36,48 47,20 15,50 0,01 39,00 259,38 176,96 50,60 

STE 228 Z4N 113,00 7,11 51,55 25,17 57,00 15,50   35,45 117,31 256,28 4,40 

Ø     6,44 50,92 22,58 46,97 13,90 3,69 35,17 149,72 184,07 43,86 

               Jihozápadní bariéra J. Šverma 

         západní bariéra J. Šverma 

         jižní bariéra Vršany 

           západní bariéra Vršany 
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Pro případné další využití této vody, by ji bylo nutno příslušným způsobem upravit, zvláště 

pro uvedené zvýšené množství chemických látek. 

8 Navrhovaná opatření a závěr 

V současné době představuje zvodnění kolektoru podložních písků největší hrozbu 

plynulému postupu těžebních prací v zájmové lokalitě. Jak již bylo řečeno, snížená 

piezometrická hladina vody v kolektoru podložních písků dosahuje kót cca 183 - 185 m n. 

m. Současné dno lomu je situováno na kótě cca 165 – 170 m n. m. a v blízké budoucnosti 

se nijak výrazně nezmění. Z toho vyplývá, že i v blízké budoucnosti bude potřeba snižovat 

napjatou hladinu vody v tomto kolektoru.  

Dosavadní kapacita a výkon stávajících odvodňovacích vrtů je prozatím postačující, 

nicméně s postupující těžbou ložiska a sypáním vnitřní výsypky bude vhodné v příštích 

letech realizovat další odvodňovací vrty situované do kolektoru podložních písků na 

vyuhleném dně lomu.  

8.1 Navrhované čerpací vrty ČV1 a ČV2 kolektor podložních písků 

Navrhované opatření pro snížení napjaté hladiny v kolektoru podložních písků je 

vybudování dvou nových čerpacích vrtů ČV1 a ČV2. Jejich navrhované umístění je 

zakresleno v mapové příloze č. 1. Předpokládaná hloubka navrhovaných čerpacích vrtů je 

ČV1 (cca 25 m) a ČV2 (cca 20 m). Půjde vlastně o realizaci cca 20 - 25 m hlubokých 

studní.  

Navrhovaný vrt ČV1 by měl zastihnout kolektor podložních písků v mocnosti cca 16,00 m. 

Z hlediska litologického složení se bude pravděpodobně jednat o střídající se polohy 

středně zrnitých písků a jílovitých písků. Nelze však vyloučit ani výskyt písčitých jílů a 

jílovců, které budou štěpit polohy písků. Pokud by se jejich výskyt prokázal při provádění 

plánovaných vrtných prací, bylo by vhodné vrt v těchto úsecích neopatřovat perforací ani 

lepeným filtrem. 

Navrhovaný vrt ČV2 pravděpodobně zastihne kolektor podložních písků v sumární 

mocnosti cca 7,00 – 8,00 m. Budou se zde vyskytovat nejspíše dvě polohy písků, přičemž 

spodní poloha bude obsahovat více jílovité příměsi. Na základě předpokládaného 

geologického profilu lze očekávat, že obě písčité polohy budou od sebe odděleny vrstvou 
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pevného, nepropustného jílovce. Pokud se výše zmíněný předpoklad potvrdí, bude nutné 

tuto část vrtu nevystrojovat (pažnice neopatřovat perforací ani lepeným filtrem). 

Navrhovaná výstroj a předpokládaný geologický profil čerpacích vrtů je uvedena v příloze 

č. 5. Výstroj vrtného stvolu o  355 mm představuje kombinaci ocelových plných a 

perforovaných pažnic. Perforované pažnice jsou opatřeny lepeným filtrem VP2, obdobně 

jako u již stávajících odvodňovacích vrtů. Průměr celého vrtu by měl být širší, aby bylo 

možné prostor mezi výstrojí a stávajícím horninovým masivem vyplnit štěrkem frakce 4 – 

8 mm (tzv. obsyp). Tento obsyp má za úkol zachytávat hrubé nečistoty a úlomky hornin 

proudící k vrtu následkem činnosti čerpací soustavy. Lepený filtr VP2 slouží k zachytávání 

jemných částic z horninového prostředí. Spodní část vrtů (tzv. kalník) by měla mít 

uzavřené dno z plných pažnic. Kalník slouží jako prostor, ve kterém sedimentují drobné 

částice procházející přes filtry a je v něm zpravidla umístěno ponorné čerpadlo 

s hladinovým plovákem. Zastižené zvodnělé písčité polohy by měly být podrobeny 

laboratorním zkouškám zrnitosti. Po ukončení vrtných prací by měly být vrty podrobeny 

čerpacím a stoupacím zkouškám, z hlediska následného stanovení hydraulických 

parametrů zastižené zvodně.  

Vybudování těchto vrtů by mělo v příštích letech posílit stávající odvodňovací opatření, 

popřípadě nahradit náhlý výpadek některého ze stávajících odvodňovacích vrtů. Náklady 

na zhotovení navržených vrtů se budou odvíjet od konečného technického řešení 

(definitivní průměr vrtu, výstroj atd.), takže je nelze v současné době odhadnout. 

8.2 Pozorovací vrty PV1, PV2, PV3 kolektor meziložních písků 

Dalším důležitým zvodnělým kolektorem v zájmové oblasti je těleso svrchních 

meziložních písků. Zvodnění tohoto kolektoru může představovat určité riziko při 

provádění skrývkových prací v tomto horizontu. Zejména se jedná o výskyt kaveren 

s následným, částečným borcením skrývkového řezu. Tyto jevy, přestože nejsou příliš 

časté, představují samozřejmě bezpečnostní riziko pro provoz technických zařízení, 

popřípadě i pro pohyb osob v blízkosti řezů.  

Charakter zvodnění a režim proudění podzemní vody v tomto kolektoru v oblasti dobývání 

není znám, protože dva pozorovací vrty situované do kolektoru svrchních meziložních 

písků se nacházející ve východním předpolí lomu Vršany.  
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Výsledky měření hladin vody u těchto dvou vrtů však nepostačují k relevantnímu 

posouzení hydrogeologického režimu tohoto kolektoru v činné části lomu.  

Z tohoto důvodu by bylo vhodné realizovat minimálně tři pozorovací vrty vystrojené 

v kolektoru svrchních meziložních písků. Možný návrh na umístění pozorovacích vrtů je 

uveden v mapové příloze č. 1. Předpokládaný geologický profil a vystrojení pozorovacích 

vrtů je předmětem přílohy č. 6. Navržená hloubka pozorovacích vrtů je PV1 (cca 43 m), 

PV2 (cca 36 m) a PV3 (cca 45 m). Navržená výstroj je konstrukčně poměrně jednoduchá. 

Plastové nebo ocelové pažnice o Ø 100 mm jsou v úseku s výskytem kolektoru svrchních 

meziložních písků opatřeny perforací, zbytek představují plné pažnice. Výsledný průměr 

vrtu je 170 mm z důvodu následného obsypu pažnic štěrkem frakce 4 – 8 mm. Obsyp má 

funkci primárního filtru, který znemožňuje následné zanášení vystrojeného vrtného stvolu. 

Pozorovací vrty by bylo vhodné opatřit na povrchu uzamykatelným záhlavím z důvodu 

možného znehodnocení v důsledku lidské činnosti. Zastižené zvodnělé písčité polohy by 

měly být podrobeny laboratorním zkouškám zrnitosti. Po ukončení vrtných prací by měly 

být vrty podrobeny čerpacím a stoupacím zkouškám, z hlediska následného stanovení 

hydraulických parametrů zastižené zvodně. Následně by na těchto pozorovacích vrtech 

mělo probíhat pravidelné měření hladin vody ve vrtných stvolech, které je základním 

podkladem pro vyhodnocení hydrogeologického režimu tohoto kolektoru.  

Předpokládané náklady na zhotovení navržené monitorovací sítě se odhadují na cca       

620 000 Kč (cena byla vypočtena z jednotlivých položek prací ceníku ÚRS). 

Navržená opatření týkající se zejména kolektoru podložních písků by bylo vhodné prověřit 

pomocí matematického modelu, který byl v minulých letech použit pro analýzu zájmové 

oblasti. Současně s tím bude vhodné doplnit matematický model o data z nového 

ložiskového průzkumu lokality. Vzhledem k poměrně složité geologické skladbě kolektoru 

podložních písků, by stálo za úvahu rozčlenit zájmové území na oblasti např. dle 

koeficientu filtrace, zrnitosti klastických sedimentů apod. Výsledky takovéhoto 

modelování by v budoucnu přispěly k přesnějšímu návrhu doplňujících nebo nových 

opatření. Mělo by jít především o lokalizaci doplňujících a náhradních čerpacích vrtů. 

Vzhledem k pokračujícím postupům lomu do oblasti strupčické deprese bude v příštích 

letech nutné vhodným způsobem zabezpečit snížení tlakové hladiny v artésky zvodněném 

kolektoru podložních písků. S přihlédnutím ke kótě paty uhelné sloje, která se pohybuje 
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cca 20m pod předpokládanou úrovní tlakové hladiny artésky zvodnělého kolektoru 

podložních písků, k jeho rozloze, struktuře, k rozsáhlé dotační oblasti a především k jeho 

zásadnímu vlivu na možnost samotné těžby hnědého uhlí v lokalitě lomu Vršany, je nutné 

mu věnovat maximální pozornost a v dostatečném předstihu řešit otázku snížení jeho 

tlakové hladiny. V opačném případě hrozí v poměrně krátkém časovém horizontu reálné 

nebezpečí zaplavení dna lomu.  K nalezení optimálního řešení bude nutné doplnit 

matematický model této lokality o zpřesňující údaje o kolektoru podložních písků 

(rozčlenění oblasti např. dle koeficientů filtrace) a využít možnosti modelování pro návrh 

doplňujících nebo nových opatření. Mělo by jít především o lokalizaci buď doplňujících 

čerpacích vrtů, nebo o vybudování nové odvodňovací bariéry. Pro zpřesnění výstupů 

z matematického modelu bude nutné doplnit monitorovací síť v oblasti rozšíření 

podložních písků o nové hydrogeologické vrty. 
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