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Summary 

In the presented work there is evaluated the current state of monitoring and 

management for pumping mine water in the coal mine Československé armády and there is 

suggested possible solution for an integrated remote monitoring and management from 

a common operator workplace. The introductory part describes the geological and 

hydrogeological conditions in the mine and the issues of mine water in relation to the 

applicable legislation of the Czech Republic. The next part describes the current mine 

dewatering system and technical equipment of pumping stations. Furthermore, there is 

evaluated the existing monitoring and control systems for pumping mine water at selected 

pumping stations and there is proposed solutions for transfer to integrated remote 

monitoring and management from common operator workplace. In conclusion, there is an 

overall evaluation of the proposed solutions and an overview of other recommendations for 

the future. 

Keywords: pumping mine water, pumping station, remote monitoring, remote  

 control, drainage, legislation 

 

Anotace 

V předložené práci je zhodnocen současný stav monitoringu a řízení pro čerpání 

důlních vod na lomu Československé armády a navrženo možné řešení pro jednotné 

dálkové monitorování a řízení ze společného operátorského pracoviště. V úvodní části jsou 

popsány geologické a hydrogeologické poměry na lomu a problematika důlních vod ve 

vztahu k platné legislativě ČR. V další části je popsán současný systém odvodňování lomu 

a technické vybavení čerpacích stanic. Dále je zhodnocen stávající stav monitorování 

a řízení pro čerpání důlních vod na vybraných čerpacích stanicích a navrženo řešení pro 

přechod na jednotné dálkové monitorování a řízení ze společného operátorského 

pracoviště. V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení nově navrhovaného řešení 

a přehled dalších doporučení do budoucna.  

Klíčová slova: čerpání důlní vody, čerpací stanice, dálkový monitoring, dálkové řízení,  

 odvodňování, legislativa 
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Úvod 

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné a bezpečné dobývání užitkového nerostu je řádné 

a efektivní odvodnění důlního díla. Pro povrchovou těžbu hnědého uhlí na lokalitě lomu 

Československé armády tomu není jinak. Při samotném odvodňování lomu je velmi 

důležité podchycení povrchových a mělkých podzemních vod už v samotném předpolí, 

aby bylo zabráněno neúměrnému pronikání těchto vod do prostoru lomu. Tímto opatřením 

dochází nejen ke snižování celkového objemu vod, které je nutno z prostoru lomu 

odčerpávat a případně dále upravovat na přilehlé úpravně důlních vod, ale také ke 

snižování ekonomických nákladů, které jsou s čerpáním a úpravou důlních vod spojené. 

V důlním prostoru se i přes zmiňovaná opatření voda vyskytuje a to jak ve formě vody 

podzemní, tak i ve formě vody povrchové nebo srážkové. Pro odčerpání těchto vod 

z prostoru lomu slouží čerpací stanice, které jsou vybaveny patřičným počtem čerpadel. [7] 

Cílem mé bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu monitoringu a řízení pro 

čerpání důlních vod pro vytypované čerpací stanice na lokalitě lomu ČSA. Tyto čerpací 

stanice byly provozovatelem vybrány s ohledem na jejich důležitost při čerpání důlních 

vod z prostoru lomu. Pokud při posouzení zjistím, že je možné stávající stav monitorování 

a řízení pro čerpání důlních vod modernizovat i s ohledem na minimalizování 

ekonomických ztrát, snížení negativních dopadů na životní prostředí a zvýšení efektivnosti 

a bezpečnosti práce, toto řešení navrhnu. 
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1 Popis lokality lomu ČSA, problematika důlních vod 

1.1 Charakteristika a popis zájmové oblasti 

Povrchový hnědouhelný lom Československé armády leží na severozápadním okraji 

Severočeské hnědouhelné pánve a to převážně v její mostecké části. Správcem této těžební 

lokality je v současné době společnost Litvínovská uhelná a.s. Těžba hnědého uhlí je zde 

zaměřena na dodávky pro energetiku, teplárenství a domácnosti. [6] 

Zájmová lokalita hnědouhelného lomu Československé armády je na severozápadě 

lemována úpatím Krušných hor. Z východní strany je těžební prostor omezen plochou 

bývalého lomu Obránců míru, kde v současné době probíhají rekultivační práce pro 

zahlazení těžební činnost. Na jižní straně je zájmová lokalita ohraničena přeložkou řeky 

Bíliny a Ervěnickým koridorem. Jihozápadní část zájmové lokality je ohraničena vnitřní 

výsypkou hnědouhelného lomu Československé armády, která postupuje se směrem těžby. 

 

Obrázek č. 1: Pohled na lom ČSA (foto: autor) 
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1.1.1 Geologické poměry 

Podloží lomu Československé armády je tvořeno horninami krušnohorského 

krystalinika společně s denudačními relikty svrchnokřídového pokryvu a nepravidelnými 

tělesy terciérních vulkanitů. Nadloží lomu je tvořeno v průměru 150 metrovou mocností 

šedých až šedohnědých, převážně prachovitých jílů a jílovců. Uhelná sloj má jednotný 

charakter. Ve vertikálním profilu lze vymezit tři geologicky i technologicky odlišné lávky, 

které jsou typické pro téměř celou mosteckou část pánve. Hnědouhelná sloj má poměrně 

stálou mocnost cca 30 metrů. Místy je tato sloj přerubána starými důlními díly a to 

především z bývalého hlubinného dolu Maršál Koněv, ve kterém byla hlubinná těžba 

ukončena na konci 70. let 20. století. V těchto přerubaných částech dochází při povrchové 

těžbě ke změně kvalitativních parametrů a ke snižování množství uhelné sloje. [6] 

Geologickou stavbu nejvíce ovlivňuje široké pásmo různě podrcených hornin 

krystalinika, které se nachází při severozápadním okraji území. Toto pásmo se také nazývá 

krušnohorským zlomovým pásmem a odděluje blok Krušných hor od bloku pánevního. [6] 

Toto zlomové pásmo dokonalé nespojitosti, které je doplněno o pukliny a trhliny, velmi 

často ohrožuje stabilitu svahů i mezivrstevní plochy. Za určitých podmínek se z těchto 

ploch oslabené soudržnosti mohou vyvinout smykové plochy, které mohou ohrožovat 

bezpečnost práce a provoz lomu. Nežádoucím faktorem s ohledem na stabilitu svahů jsou 

především i přítoky vod, které se vážou na tektonické poruchy svahů a tím snižují jejich 

smykovou soudržnost. Problematické jsou především případné vývěry okolo zlomů, kde 

tektonika zasahuje uhelnou sloj, která bývá význačným kolektorem. V těchto zlomech 

může vývěr dosahovat desítek i stovek litrů za sekundu. [3] 

1.1.2 Hydrogeologické poměry 

V již samotném průběhu otvírky lomu a v průběhu těžebního postupu bylo nutné lom 

chránit před nadměrnými přítoky podzemních a povrchových vod, které by mohly 

vyvolávat potíže při stabilitě svahů. Aby nedocházelo k nestabilitě svahů a k podmáčení 

pracovních plošin a výsypek, je tato voda sváděna pomocí odvodňovacích příkopů a rýh do 

pomocných čerpacích stanic a nebo přímo do hlavní čerpací stanice situované na dně lomu. 

[3] 
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Pro minimalizování přítoků povrchových vod do lomu je v samotném předpolí lomu 

vyhotovena síť záchytných příkopů. Tyto příkopy slouží především k zachycení tajícího 

sněhu a atmosférických srážek, které stékají ze svahů Krušných hor. [5] 

Další problematikou na lomu Československé armády jsou průvaly vod, které se 

akumulují ve starých důlních dílech [6]. Množství akumulované vody může být u dlouhých 

důlních děl 10 – 15 % objemu vytěžených hmot. Náhlý výtok vody, který způsobuje erozi 

zemin na uhelných řezech, může ohrozit jak dobývací stroje, tak i zařízení technologické 

dopravy. Tato problematika je řešena včasným odčerpáním vody z těchto starých důlních 

děl, případně zajištěním odtoku k nejbližší čerpací stanici na lomu. [3] 

1.2 Problematika důlních vod 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, nezbytnou podmínkou pro úspěšné a bezpečné 

dobývání na hnědouhelném lomu ČSA je jeho řádné a efektivní odvodnění. Odvodňování 

lomu není spojeno pouze s čerpáním důlní vody z prostoru lomu, ale také s její úpravou 

před jejím vypouštěním do vodoteče a to dle platné legislativy České republiky. [4, 20, 21] 

1.2.1 Problematika důlních vod ve vztahu k platné legislativě ČR 

Důlní vody jsou dle platné legislativy České republiky definovány dvěma hlavními 

zákony, kterými jsou, zákon č. 44/1988 Sb. [20] a zákon č. 254/2001 Sb. [21]. 

V zákoně č. 44/1988 Sb. je obsažen § 40, který důlní vody definuje takto [20]: 

„(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které 

vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo 

průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové 

vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

(2) Organizace je při hornické činnosti oprávněna 

a) bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní potřebu, 

b) bezúplatně užívat na základě povolení vodohospodářského orgánu důlní 

vodu jako náhradní zdroj pro potřebu těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody 

vyvolanou činností organizace, 
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c) vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do 

povrchových, popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, 

i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených 

vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví. 

(3) Při použití důlních vod podle odstavce 2 písm. a) a b) je organizace povinna 

pečovat o důlní vody a hospodárně je využívat. Použití důlních vod k jiným účelům 

upravují zvláštní předpisy. 

(4) K vypouštění jiných vod do důlních vod je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu vydaného po dohodě s obvodním báňským úřadem.“ 

Zákon č. 254/2001 Sb. v § 4 odst. (2) důlní vody takto [21]: 

„Důlní vody se pro účely tohoto zákona považují za vody povrchové, popřípadě 

podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že problematiku důlních vod, především z hlediska 

definice a oprávnění s jejím nakládáním řeší zákon č. 44/1988 Sb. [20] s přihlédnutím na 

zákon č. 254/2001 Sb. [20]. Zákon č. 254/2001 Sb. [21] především upravuje vypouštění 

důlních vod s odvoláním na vodoprávní úřad a definuje možnosti využití důlních vod 

k jiným účelům, než je uvedeno v zákoně č. 44/1988 Sb. [20]. 

1.2.2 Legislativní požadavky na vypouštění důlních vod 

Jedním z nejdůležitějších legislativních předpisů, který řeší splnění požadavků 

a podmínek pro možnost vypouštění důlních vod do vod povrchových, je nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. [4]. V § 4 tohoto nařízení je uvedeno, že pro možnost vypouštění důlních 

vod do vod povrchových musí být použito nejlepších dostupných technologií. Podmínky 

jejich použití jsou vodoprávním úřadem přiměřeně stanoveny podle přílohy č. 7 tohoto 

předpisu. Přípustné emisní hodnoty vypouštěných vod jsou uvedeny v tabulce č. 2, která je 

součástí přílohy č. 1B tohoto předpisu. [4] 
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Tabulka č. 1: Přípustné emisní hodnoty znečištění vypouštěných vod při těžbě hnědého uhlí 

(zdroj: nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [4]) 

CZ-NACE Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty 

05.00 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 

05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu 

 

pH - 6-9 

NL mg.l
-1 

40 

PAU mg.l
-1

 0,01 

Železo mg.l
-1

 3 

Mangan mg.l
-1

 1 

Splnění emisních hodnot uvedených v tabulce č. 1 je na lomu ČSA řešeno na přilehlé 

úpravně důlních vod, odkud jsou upravené vody odváděny gravitačním potrubím do řeky 

Bíliny [5]. 

Dále je s ohledem na ochranu jakosti vod a možné negativní dopady na životní 

prostředí uvedeno v § 38 odst. (9) zákona č. 254/2001 Sb. následující [21]: 

„(9) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

vodoprávní úřad 

a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo 

podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a 

b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do 

životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.“ 
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2 Stávající opatření prováděná pro minimalizování 

výskytu důlních vod v lomu 

Jednou z hlavních činností těžební organizace je mimo samotné těžby užitkového 

nerostu i odvodňování těžebního prostoru. Zjišťování hydrogeologických poměrů na lomu 

a zajištění jeho odvodňování je zakotveno i v jednom z hlavních báňských předpisů, 

kterým je vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. [19] 

Dalším důležitým a závazným dokumentem ve vztahu k odvodňování lomu ČSA je 

vypracovaný Plán otvírky a přípravy dobývání (dále jen POPD), který je pravidelně 

aktualizován. Jednou z kapitol POPD je i samostatná kapitola Odvodňování, kde jsou 

definována opatření zajišťující vnější ochranu lomu před povodněmi, jímání a odvádění 

povrchových a důlních vod a nakládání s nimi. [5] 

2.1 Systém odvodňování lomu ČSA 

Vypracovaný POPD [5] pro hnědouhelný lom ČSA definuje nutnost řešení 

odvodňování tří základních prostorů, kterými jsou skrývkové svahy, výsypkové etáže 

a dno lomu. Pro tyto účely jsou na lomu ČSA zřízeny a provozovány ČS. Nejdůležitějším 

ČS, které jsou na lomu ČSA provozovány, se budu více věnovat v následujících kapitolách 

mé práce. 

Na úpatí Krušných hor se nachází pilíř Jezerka, který představuje mohutnou 

akumulaci sutí, jejichž mocnost dosahuje 30 až 50 m. Jelikož může výška hladiny vody 

v těchto sutích negativním způsobem ovlivňovat pohyb pilíře, jsou v tomto prostoru 

zřízeny odvodňovací objekty. Jedná se o Jámu Jezerka, do které je gravitačně odváděna 

voda z důlního díla „Průzkumná štola Jezerka“. Takto odváděná voda je z Jámy Jezerka 

čerpána do koryta přeložky Vesnického potoka. Dalším objektem, který se nachází 

v severovýchodní části pilíře Jezerka je ČS „C“ sloužící k odčerpávání vody srážkové 

a vody čerpané z vrtů V 378 a V 390. Voda z jímky ČS „C“ je podobně jako u jámy 

Jezerka přečerpávána výtlačným řadem do koryta přeložky Vesnického potoka. Jímka 

o objemu cca 2 000 m
3
 je na dně přepažena 60 cm vysokou stěnou, která vytváří 

sedimentační prostor pro usazování nerozpustných látek. Tento prostor sedimentace je 

pravidelně čištěn. [5, 9]  
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V severní části lomu ČSA je situována ČS Albrechtice, která slouží k odčerpávání 

srážkových a mělkých podzemních vod zachycených systémem odvodnění z povodí nad 

touto ČS, vod přečerpávaných z ČS K75B a vod zachycených ze skrývkových řezů ve 

východní části předpolí. Čerpací stanice je tvořena usazovací jímkou o objemu cca 

3 000 m
3
, ze které odsazené vody přepadají potrubím o průměru 600 mm do čerpací jímky 

o kapacitě cca 10 000 m
3
. Voda je z čerpací jímky čerpána do koryta odvodňovacího 

příkopu „E“, který je zaústěn do Černické nádrže. [5, 8] 

V severovýchodní části obce Černice se nachází ČS Jáma Černice. Tato průzkumná 

jáma byla společně s vyraženou chodbou realizována za účelem sledování pohybů svahů 

Krušných hor v souvislosti s povrchovou těžbou v blízkosti obce Černice. Z důvodu 

omezení těžebních postupů pozbyla jáma svůj význam a koncem roku 1997 byla 

zakonzervována. Důlní vody jsou zde i nadále čerpány a odváděny do přeložky 

Šramnického a Černického potoka. [5, 11] 

Na východním okraji lomu ČSA je umístěna ČS Eliška, do které vody přitékají 

z okolních řezů gravitačním způsobem a jsou převážně srážkového charakteru. Z jímky 

o objemu cca 1 700 m
3
 je voda čerpána do „Odpadního koryta Obránců míru“, které je 

vyústěno do řeky Bíliny. [5, 10] 

K zajištění odčerpávání srážkových a povrchových vod z prostoru zbytkové jámy 

Obránců míru slouží soustava čerpacích stanic K 28, OM a Bajkal. V jihovýchodní části 

zbytkové jámy Obránců míru je umístěna ČS OM. V severní části tohoto prostoru je 

umístěna ČS Bajkal. Obě tyto ČS jsou tvořeny čerpacími jímkami o objemu 1 000 m
3
 

a zajišťují odčerpávání povrchových a srážkových vod do prostoru ČS K 28, která je 

umístěna v jižním prostoru bývalé výsypky lomu Obránců míru. Čerpací stanice K 28 je 

tvořena dvěma čerpacími jímkami o objemu 10 000 m
3
 a 4 000 m

3
, které slouží jako sběrná 

stanice vod v této oblasti. Zajišťuje odčerpávání povrchových vod, které přitékají do 

prostoru zbytkové jámy Obránců míru a přečerpávaných vod z ČS OM a Bajkal. Čerpané 

vody jsou z ČS K 28 odváděny do „Odpadního koryta OM“, které je zaústěno do řeky 

Bíliny. [5, 12] 
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Obrázek č. 2: Jímka ČS OM s ponorným kalovým čerpadlem na pontonu (foto: autor) 

Na nejnižším místě v severozápadní části lomu ČSA je umístěna HČS, která 

zajišťuje odčerpávání důlních vod ze dna lomu. Přítoky vody do jímky o současném 

objemu 76 000 m
3
 tvoří povrchová voda, která je na dno lomu sváděna pomocí 

odvodňovacích rýh z oblasti vnitřní výsypky. Dále se jedná o přítoky ze svodových vrtů, 

drénů z podzákladí výsypky a stařinové zvodně starých důlních děl z bývalého hlubinného 

dolu Maršál Koněv. Voda je z HČS čerpána pomocí výtlačného potrubí na ÚDV lomu 

ČSA. [1, 5, 17] 

 

Obrázek č. 3: Jímka HČS s vertikálními čerpadly na pontonech (foto: autor)  
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V jihovýchodní části lomu ČSA je umístěna PČS č. 2 o objemu 5 000 m
3
, která 

zachycuje povrchovou a důlní vodu. Pomocná čerpací stanice č. 2 je napojena výtlačným 

potrubím na výtlačný řad vedený z HČS ČSA, který je veden na ÚDV lomu ČSA. [5, 15] 

V jihovýchodní části vnitřní výsypky lomu ČSA se nachází vodní nádrž Marcela, do 

které jsou pomocí odvodňovacích příkopů sváděny veškeré povrchové vody z okolí již 

rekultivované výsypky a povrchové vody přitékající spojovacím příkopem z vodní nádrže 

Hedvika. V blízkosti vodní nádrže Marcela je umístěna ČS Marcela sloužící k odčerpávání 

povrchových vod z nádrže do otevřeného koryta řeky Bíliny. Vodní nádrž Marcela je 

vybavena i bezpečnostním přepadem, kterým jsou případné nadlimitní vody odváděny do 

prostoru lomu ČSA. [5, 14] 

V západní části spodní výsypkové etáže v prostoru bočních svahů lokality ČSA je 

umístěna ČS PD 48. Jímka ČS PD 48 o objemu 44 000 m
3
 zachycuje dešťové a povrchové 

vody z přilehlých bočních svahů a ochraňuje tak HČS od přímých přítoků vod, které jsou 

doprovázeny i splachy materiálů z okolních prostorů. Zachycená voda je z ČS PD 48 

přečerpávána do ČS PD 20 o objemu 42 000 m
3
, která je umístěna na 3. etáži vnitřní 

výsypky na severozápadním svahu lomu ČSA. Do ČS PD 20 jsou také sváděny povrchové 

vody z vnitřní výsypky a z prostoru bočních svahů. Takto akumulovaná voda je 

z ČS PD 20 přečerpávána do koryta, které je zaústěno do vodní nádrže Marcela. [5, 16] 

V prostoru západní hranice lomu ČSA pod obcí Vysoká pec je umístěna ČS 

Kundratice sloužící k odčerpávání vody z předpolí lomu. Čerpací stanice Kundratice je 

tvořena betonovou retenční jímkou o objemu 2 000 m
3
, do které jsou pomocí záchytných 

příkopů A a C přiváděny vody z přilehlých svahů. Voda je z retenční jímky čerpána 

výtlačným řadem do koryta přeložky Vesnického potoka. [5, 13] 

2.2 Čerpací stanice na lomu ČSA a jejich technické vybavení 

Každá ČS musí být vybavena zařízením, které splňuje požadované technické nároky, 

ať už se jedná o množství čerpané vody nebo překonávanou výšku výtlaku u ponorných 

čerpadel. Na základě těchto požadavků je na ČS osazen patřičný počet čerpadel o takovém 

výkonu, aby bylo zaručeno bezproblémové čerpání vod na dané ČS. Technická vybavenost 

ČS musí být také v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce ČBÚ č. 26/1989 Sb. [19]  
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Čerpadla provozována na vybraných ČS: 

Čerpací stanice Albrechtice 

Čerpací stanice Albrechtice je vybavena jedním ponorným kalovým čerpadlem 

typového označení GFVF-150-15-L-N [8]. 

Čerpací stanice „C“ 

Na ČS „C“ jsou provozována dvě ponorná kalová čerpadla typového označení 

GFVF-125-12-JU-UNs [9]. 

Ve vrtu V 378 je osazeno jedno ponorné čerpadlo typového označení 

EVGU-25-6-GU-080 [9]. 

Ve vrtu V 390 je osazeno jedno ponorné čerpadlo typového označení 

EVGU-16-8-GU-080 [9]. 

Jáma Jezerka je vybavena jedním ponorným čerpadlem typového označení 

EMU TW06.60 [9]. 

Čerpací stanice Eliška 

Čerpací stanice Eliška je vybavena jedním ponorným kalovým čerpadlem typového 

označení GFVF-150-15-JY-N [10]. 

Čerpací stanice Jáma Černice 

Na ČS Jáma Černice je provozováno jedno ponorné čerpadlo typového označení 

EMU TW06.60 [11]. 

Čerpací stanice K 28 

Čerpací stanice K 28  je vybavena dvěma ponornými čerpadly typového označení 

KRT K 150-500/1304 UG-456. Dále je vybavena soustavou vertikálního a horizontálního 

čerpadla. Vertikální čerpadlo je typového označení Warman 150 SV-SPR a horizontální 

čerpadlo je typového označení Warman 8/6 EE-AH. [12] 
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Obrázek č. 4: Jímka ČS K 28 s ponorným a vertikálním čerpadlem na pontonech (foto: autor) 

Čerpací stanice OM 

Čerpací stanice OM je vybavena jedním ponorným kalovým čerpadlem typového 

označení GFVF-150-10-LU-003-A 2304 [12]. 

Čerpací stanice Bajkal 

Čerpací stanice Bajkal je vybavena jedním ponorným kalovým čerpadlem typového 

označení GFVF-200-08-LU-N [12]. 

Čerpací stanice Kundratice 

Na ČS Kundratice jsou provozována tři kozlíková čerpadla typového označení 

100 NHA-200 LN Fe [13]. 

Čerpací stanice Marcela 

Čerpací stanice Marcela je vybavena jedním ponorným čerpadlem typového 

označení Flygt BS 2151 [14]. 

Čerpací stanice PD 48 

Čerpací stanice PD 48  je vybavena jedním ponorným čerpadlem typového označení 

KRT K 150-500/1304 UNG-S [16].  
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Čerpací stanice PD 20 

Čerpací stanice PD 20  je vybavena jedním ponorným čerpadlem typového označení 

KRT K 200-500/1354 UG-S. [16] 

Pomocná čerpací stanice č.2 

Na PČS č.2 je provozováno jedno čerpadlo typového označení 

250-CVEV-400-30/3-UY-FE [15]. 

Hlavní čerpací stanice ČSA 

Hlavní čerpací stanice je vybavena dvěma soustavami čerpadel. Každá tato soustava 

je tvořena dvěma vertikálními čerpadly, která jsou umístěna na pontonech v jímce a jedním 

horizontálním čerpadlem, které je umístěno v buňce na břehu na pracovní plošině. [17] 

Vertikální čerpadla jsou typového označení GFVF-150-15-JY-003-A 5504 

a horizontální čerpadla jsou typového označení A200-CDB-460-25-4-OU [17]. 

 

Obrázek č. 5: Soustrojí horizontálního čerpadla a motoru na HČS (foto: autor) 
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3 Systém řízení čerpání vod v závislosti na získaných 

informací z monitoringu 

3.1 Stávající systém monitoringu a řízení čerpání důlních vod na 

jednotlivých ČS 

Každá z vybraných ČS na lomu ČSA je v současné době vybavena monitorovacím 

a řídícím (ovládacím) zařízením. Možnosti monitorování a řízení jsou pro jednotlivé ČS 

různé. Některé ČS lze provozovat pouze v ovládacím režimu RUČNĚ [13] a některé zase 

v ovládacím režimu RUČNĚ / AUTOMAT [9, 12], RUČNĚ / 0 / AUTOMAT [9, 10, 11, 

14], RUČNĚ / AUTOMAT / DÁLKOVĚ [8, 12, 15, 16] nebo RUČNĚ / DEBLOK / 

DÁLKOVĚ [12]. Specifická je svým provozním režimem HČS, kterou lze provozovat 

v ovládacím režimu RUČNĚ / POLOAUTOMAT / AUTOMAT [17]. 

Volba ovládání: RUČNĚ 

Čerpadla, která se provozují pouze v ručním režimu, jsou umístěna na ČS 

Kundratice. Na ovládací skříni je umístěn přepínač pro možnost navolení volby spuštěných 

čerpadel (1-2, 1-3, 2-3). Čerpadla lze zapnout nebo vypnout z místní ovládací skříně, na 

které je také umístěna kontrolka pro signalizaci chodu čerpadla. [13] 

V tomto režimu ovládání není chod čerpadla hlídán žádnou hladinovou sondou ani 

technologickými čidly, ale pouze provozní a motorovou ochranou [13]. 

Havarijní vypnutí čerpadel lze provést tlačítkem CENTRÁLNÍ STOP, které je 

umístěno na napájecím rozvaděči. Chod čerpadla je signalizován kontrolkou na ovládací 

skříni. [13] 

Volba ovládání: RUČNĚ / AUTOMAT 

Čerpadla provozovaná na ČS K 28B a na ČS „C“ mají možnost volby ovládacího 

režimu RUČNĚ nebo AUTOMAT [9, 12]. 

Při volbě ovládacího režimu RUČNĚ, je možné čerpadlo zapnout nebo vypnout 

pomocí tlačítek z místní ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče. V tomto režimu 

ovládání není chod čerpadla hlídán žádnou hladinovou sondou ani technologickými čidly, 

ale pouze provozní a motorovou ochranou. [9, 12] 
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Při volbě ovládacího režimu AUTOMAT, je čerpadlo spínáno hladinovou sondou, 

která je nastavena na provozní hodnotu (výšku). [9, 12] 

Chod čerpadla je u těchto ovládacích režimů signalizován kontrolkou na ovládací 

skříni. [9, 12] 

Havarijní vypnutí čerpadla lze provést tlačítkem CENTRÁLNÍ STOP, které je 

umístěno na napájecím rozvaděči. [9, 12] 

Volba ovládání: RUČNĚ / 0 / AUTOMAT 

Čerpadla instalovaná na ČS Eliška, na ČS Marcela, na Jámě Jezerka, na Jámě 

Černice a na pomocných vrtech V 378 a V 390 mají možnost volby ovládání v režimu 

RUČNĚ nebo AUTOMAT s tím, že střední poloha 0 je vypnuto. [9, 10, 11, 14] 

Při volbě ovládacího režimu RUČNĚ se čerpadlo zapne a přepnutím do polohy 0 se 

čerpadlo vypne. V ručním režimu ovládání není chod čerpadla hlídán žádnou hladinovou 

sondou ani technologickými čidly, ale pouze provozní a motorovou ochranou. [9, 10, 11, 

14] 

Při volbě ovládacího režimu AUTOMAT, je čerpadlo spínáno hladinovou sondou, 

která je nastavena na provozní hodnotu. Přepnutím do polohy 0 dojde k vypnutí čerpadla. 

[9, 10, 11, 14] 

Chod čerpadla je u těchto ovládacích režimů signalizován kontrolkou na ovládací 

skříni. [9, 10, 11, 14] 

Havarijní vypnutí čerpadla lze provést tlačítkem CENTRÁLNÍ STOP, které je 

umístěno na napájecím rozvaděči. [9, 10, 11, 14] 

Volba ovládání: RUČNĚ / AUTOMAT / DÁLKOVĚ 

Čerpadla na ČS Albrechtice, na ČS OM, na ČS PD 48, na ČS PD 20 a na PČS č. 2 

jsou ovládána i pomocí GSM modulů, které umožňují dálkový monitoring a řízení pomocí 

zasílání SMS zpráv z/na mobilní telefon. [8, 12, 15, 16, 18] 

Ovládací rozvaděč je vybaven dvěma uzamykatelnými přepínači a dvěma 

kontrolkami, které signalizují chod čerpadla (zelená) a vypnutí čerpadla (červená) [8, 12, 

15, 16, 18].  
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První přepínač, který je označen jako chod čerpadla má dvě polohy, vypnuto 

a zapnuto. Při přepnutí přepínače do polohy vypnuto je čerpadlo zastaveno a nelze ho 

spustit v žádném režimu ovládání. Přepnutí přepínače do polohy zapnuto je čerpadlo 

možné spustit ve zvoleném režimu ovládání. [8, 12, 15, 16, 18] 

Druhý přepínač, který je označen jako volba ovládání má tři polohy, RUČNĚ / 

AUTOMAT / DÁLKOVĚ [8, 12, 15, 16, 18]. 

Přepnutím přepínače pro volbu ovládání do polohy RUČNĚ se čerpadlo spustí. 

V tomto režimu ovládání není chod čerpadla hlídán žádnou hladinovou sondou ani 

technologickými čidly, ale pouze provozní a motorovou ochranou. Při této volbě čerpadlo 

nereaguje ani na SMS příkazy zasílané přes mobilní telefon. [8, 12, 15, 16, 18] 

Přepnutím přepínače pro volbu ovládání do polohy AUTOMAT se čerpadlo spustí. 

Při volbě tohoto ovládacího režimu, je čerpadlo spínáno ultrazvukovým čidlem nebo 

hladinovou sondou, která je nastavena na provozní hodnotu (výšku). Při této volbě lze 

čerpadlo ovládat i pomocí SMS příkazů zasílaných přes mobilní telefon. Přes SMS příkazy 

lze také zjišťovat aktuální stav hladiny nebo měnit výšku hladiny pro spínání a vypínání 

čerpání. Na mobilní telefon jsou pomocí SMS zpráv zasílány i poruchové stavy ČS. [8, 12, 

15, 16, 18] 

 

Obrázek č. 6: Volba ovládacího režimu RUČNĚ / AUTOMAT / DÁLKOVĚ (foto: autor)  
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Přepnutím přepínače pro volbu ovládání do polohy DÁLKOVĚ můžeme čerpadlo 

ovládat pomocí SMS příkazů zasílaných pomocí mobilního telefonu na telefonní číslo ČS. 

Přes SMS příkazy lze také zjišťovat aktuální stav hladiny nebo měnit výšku hladiny pro 

spínání a vypínání čerpání. Na mobilní telefon dispečera jsou pomocí SMS zasílány 

i poruchové stavy ČS. Pokud dojde k prozvonění telefonního čísla dané ČS stanice, GSM 

modul zašle na volající telefonní číslo SMS zprávu o aktuálním stavu, jako je např. právě 

navolený režim ovládání, zda je čerpadlo v chodu nebo v poruše a jaká je aktuální výška 

hladiny vody v čerpací jímce. Modul GSM pro příjem a zasílání SMS zpráv, pomocí 

kterých je možné ČS ovládat a sledovat její stav, reaguje pouze na telefonní čísla, která 

jsou do GSM modulu nahrána. [8, 12, 15, 16, 18] 

Vypnutí čerpadla lze provést již zmiňovaným přepínačem na ovládacím rozvaděči 

a jeho přepnutím z polohy zapnuto do polohy vypnuto nebo místním nouzovým hlavním 

vypínačem, který je umístěn na napájecím rozvaděči čerpadla. Při volbě ovládání 

AUTOMAT nebo DÁLKOVĚ lze vypnutí provést také pomocí zaslání SMS příkazu. [8, 

12, 15, 16, 18] 

Volba ovládání: RUČNĚ / DEBLOK / DÁLKOVĚ 

Na ČS K 28A a na ČS Bajkal je instalován řídící systém, který slouží pro provoz 

čerpadel v režimu RUČNĚ / DEBLOK / DÁLKOVĚ [12, 18]. 

Ovládací skříně jsou na dveřích vybaveny ovládacím panelem, přepínačem S1 pro 

volbu MÍSTNĚ / DÁLKOVĚ, přepínačem S2 pro volbu DEBLOK / 0 / RUČNĚ, 

přepínačem S3 pro ZAP / VYP snímání výšky hladiny a kontrolkou signalizující poruchu. 

[12, 18] 

Ovládací režim RUČNĚ muže pracovat ve dvou režimech a to buď s připojeným, 

nebo odpojeným snímačem hladiny. Pro zvolení ovládacího režimu RUČNĚ s připojeným 

snímačem hladiny musí být přepínač S1 v poloze MÍSTNĚ, přepínač S2 v poloze RUČNĚ 

a přepínač S3 v poloze ZAP. Spouštění čerpadel je v tomto režimu prováděno na základě 

výšky hladiny. Pro zvolení ovládacího režimu RUČNĚ s odpojeným snímačem hladiny 

musí být přepínač S1 v poloze MÍSTNĚ, přepínač S2 v poloze RUČNĚ a přepínač S3 

v poloze VYP. Spouštění čerpadel není v tomto režimu prováděno na základě výšky 

hladiny, ale na základě rozhodnutí obsluhy (ovládání pomocí S2 – volba 0 / RUČNĚ). 

Vypnutí čerpadel lze provést pomocí přepnutí přepínače S2 do polohy 0. [12, 18] 
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Volba ovládacího režimu DEBLOK se většinou využívá pro servisní účely nebo 

při údržbě, či poruše na řídícím systému. Při této volbě totiž dochází k možnosti místního 

ovládání bez řídícího systému. Pro volbu tohoto ovládacího režimu musí být přepínač S1 

v poloze MÍSTNĚ, přepínač S2 v poloze DEBLOK a přepínač S3 v poloze ZAP nebo 

VYP. Ovládání je tedy shodné s ovládacím režimem RUČNĚ, pouze s možností 

zmiňovaného odpojení řídícího systému. Vypnutí čerpadel lze také při této volbě provést 

pomocí přepnutí přepínače S2 do polohy 0. [12, 18] 

Ovládací režim DÁLKOVĚ je u ČS K 28A a ČS Bajkal trochu odlišný [12, 18]. 

Na ČS K 28A se pro plně automatický režim čerpání podle naměřené výšky hladiny 

zvolí ovládací režim DÁLKOVĚ. K této volbě ovládacího režimu dojde přepnutím 

přepínače S1 do polohy DÁLKOVĚ. Řídící systém ignoruje navolené volby na přepínačích 

S2 a S3. [12, 18] 

Na ČS Bajkal může ovládací režim DÁLKOVĚ pracovat ve dvou režimech a to buď 

s plně automatickým řízením podle naměření výšky hladiny, nebo s ovládáním pomocí 

SMS příkazů zasílaných na modul GSM. K plně automatickému režimu řízení na základě 

naměřené výšky hladiny dojde přepnutím přepínače S1 do polohy DÁLKOVĚ a přepnutím 

přepínače S3 do polohy ZAP. Pro možnost ovládání čerpání pomocí SMS příkazů 

zasílaných na GSM modul musí dojít k přepnutí přepínače S1 do polohy DÁLKOVĚ 

a k přepnutí přepínače S3 do polohy VYP. Řídící systém v obou případech ignoruje 

navolenou volbu na přepínači S2. [12, 18] 

Na ovládacím panelu operátora a pomocí kontrolky umístěné na dveřích ovládacího 

rozvaděče je signalizována porucha. Pokud není přepínač S2 přepnut do polohy DEBLOK, 

tak se poruchové stavy ČS zasílají i pomocí SMS na mobilní telefon dispečera. Proti 

možným krádežím je napájecí a ovládací rozvaděč na ČS Bajkal vybaven dveřním 

spínačem. Po otevření dveří se na ovládacím panelu operátora zobrazí výzva na zadání 

přístupového hesla. Pokud do jedné minuty nedojde k jeho zadání nebo bude zadání 

špatné, je na telefonní číslo dispečera zaslána SMS o neautorizovaném přístupu na ČS 

Bajkal. [12, 18] 

Pokud dojde k prozvonění telefonního čísla ČS stanice, GSM modul zašle na volající 

telefonní číslo SMS zprávu o aktuálním stavu, jako je například právě navolený režim 

ovládání, zda je čerpadlo v chodu nebo v poruše a zda je snímač výšky hladiny připojen 
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nebo odpojen. Modul GSM pro příjem a zasílání SMS zpráv, pomocí kterých je možné ČS 

ovládat a sledovat její stav, reaguje pouze na telefonní čísla, která jsou do GSM modulu 

nahrána. [12, 18] 

Nouzové vypnutí čerpadel lze provést pomocí nouzových tlačítek umístěných na 

dveřích ovládacích rozvaděčů. [12] 

Volba ovládání: RUČNĚ / POLOAUTOMAT / AUTOMAT 

V HČS je pro čerpání důlních vod instalován řídící systém, který slouží pro provoz 

ČS v režimu RUČNĚ / POLOAUTOMAT / AUTOMAT [17]. 

 

Obrázek č. 7: Ovládací rozvaděč na HČS (foto: autor) 

Pro ruční režim ovládání HČS musí dojít k přepnutí přepínače na ovládací skříni ze 

stavu AUTOMAT do stavu RUČNĚ. Následující zapnutí čerpadel je prováděno pomocí 

tlačítek START umístěných na ovládací skříni. Chod čerpadel je signalizován kontrolkou 

na ovládací skříni. Při volbě režimu RUČNĚ, nemá řídící systém možnost odstavit 

čerpadla v případě překročení provozních limitů (nízká hladina v jímce, průtoky a tlaky 

v potrubí, teploty ložisek a vinutí, průtok vody na promývání ucpávek horizontálního 

čerpadla). Provozní stavy a alarmy jsou pouze signalizovány na panelu operátora. Závažné 
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poruchy jsou hlášeny majákem a houkáním. Vypínání čerpadel se provádí pomocí STOP 

tlačítek na ovládací skříni. Havarijní vypnutí lze provést pomocí havarijního tlačítka, které 

je umístěno na rozvodně příslušného čerpadla. [17] 

Pro poloautomatický režim ovládání HČS musí dojít k přepnutí přepínače na 

ovládací skříni ze stavu RUČNĚ do stavu AUTOMAT. Dále je potřeba na dotykovém 

panelu operátora přepnout ovládání na volbu POLOAUTOMAT. Po splnění startovacích 

podmínek může obsluha HČS spustit chod čerpací stanice z panelu operátora tlačítkem 

START, čímž automaticky nabíhají jednotlivá čerpadla. Hladinu vody v jímce HČS hlídá 

ultrazvukové čidlo, které při dosažení minimální hladiny čerpání vypne. Při volbě režimu 

POLOAUTOMAT může řídící systém odstavit čerpadla v případě překročení provozních 

limitů (nízká hladina v jímce, průtoky a tlaky v potrubí, teploty ložisek a vinutí, průtok 

vody na promývání ucpávek horizontálního čerpadla). Provozní stavy a alarmy jsou pouze 

signalizovány na panelu operátora. Závažné poruchy jsou hlášeny majákem a houkáním. 

Signalizace o chodu je zobrazována na panelu řízení a v trafostanici. Havarijní vypnutí lze 

provést pomocí havarijního tlačítka STOP na panelu operátora nebo nouzovým tlačítkem, 

které je umístěno na rozvodně příslušného čerpadla. [17] 

 

Obrázek č. 8: Dotykový ovládací panel operátora na HČS (foto: autor) 

Pro automatický režim ovládání HČS musí dojít k přepnutí přepínače na ovládací 

skříni ze stavu RUČNĚ do stavu AUTOMAT. Dále je potřeba na dotykovém panelu 

operátora přepnout ovládání na volbu AUTOMAT. Po splnění startovacích podmínek 
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může obsluha HČS spustit chod čerpací stanice z panelu operátora tlačítkem START, čímž 

automaticky nabíhají jednotlivá čerpadla. Hladinu vody v jímce HČS hlídá ultrazvukové 

čidlo, které při dosažení minimální hladiny čerpání vypne. Ultrazvukové čidlo snímá 

i maximální hladinu vody v jímce HČS. Po dosažení maximální hladiny dojde 

k automatickému spuštění čerpací stanice, při které automaticky nabíhají jednotlivá 

čerpadla. Při volbě režimu AUTOMAT může řídící systém odstavit čerpadla v případě 

překročení provozních limitů (nízká hladina v jímce, průtoky a tlaky v potrubí, teploty 

ložisek a vinutí, průtok vody na promývání ucpávek horizontálního čerpadla). Provozní 

stavy a alarmy jsou pouze signalizovány na panelu operátora. Závažné poruchy jsou 

hlášeny majákem a houkáním. Signalizace o chodu je zobrazována na panelu řízení 

a v trafostanici. Vypnutí lze provést pomocí tlačítka STOP na panelu operátora nebo 

nouzovým tlačítkem, které je umístěno na rozvodně příslušného čerpadla. [17] 

V zimním období (listopad-březen) jsou na ČS prováděna různá opatření, aby 

nedocházelo k možnému zamrzání čerpacího systému. Jedná se především o vypouštění 

výtlačných řadů na ČS nebo k tzv. projíždění čerpadel v ovládacím režimu RUČNĚ. 

Četnost spínání a dobu chodu jednotlivých čerpadel určuje nadřízený obsluhy ČS [8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

U ČS s možností volby ovládání AUTOMAT navíc dochází k odpojení plovákových 

spínačů, které v tomto ovládacím režimu čerpadlo spouštějí [8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

18]. Zmiňované projíždění čerpadel lze u ČS s možností volby ovládání DÁLKOVĚ 

ovládat i pomocí SMS příkazů zasílaných na modul GSM [8, 12, 15, 16, 18]. 

3.2 Nově navrhovaný systém monitoringu a řízení čerpání 

důlních vod na jednotlivých ČS 

Z předchozí kapitoly, kde je popsán stávající stav monitoringu a řízení čerpání 

důlních vod na vybraných ČS je zřejmé, že je tento systém nejednotný, velice složitý 

a nepřehledný. Jedná se především o odlišnosti v možnostech volby provozního 

(ovládacího) režimu a v monitorování provozních stavů ČS. 

Vzhledem k mé několikaleté odborné praxi v projektování elektrických zařízení 

a zkušenostech s řešením problematiky monitorování a řízení, navrhuji vytvoření 

jednotného systému dálkového monitoringu a řízení, který je mnou z praktického hlediska 
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vyzkoušen, několik let funkční a dále aplikován v projektech týkajících se řešení 

problematiky dálkového monitoringu a řízení. 

Pro vytvoření jednotného dálkového monitoringu a řízení pro čerpání důlních vod na 

lomu ČSA navrhuji zřízení centrálního dohledového stanoviště operátora v objektu 

společnosti HUMECO, a.s. sídlící v areálu bývalého lomu Obránců míru. Stanoviště 

operátora je do tohoto objektu navrhováno záměrně, jelikož společnost HUMECO, a.s. 

zabezpečuje veškerou činnost týkající se odvodňování lomu ČSA. 

Kabelové propojení mezi nově vytvořeným operátorským stanovištěm 

a jednotlivými ČS nemůže být vzhledem k velkým vzdálenostem a k provozním 

podmínkám na lomu použito. Toto „propojení“ navrhuji řešit pomocí instalace 

radiotelemetrických stanic, které umožňují bezdrátový přenos signálů. Jedná se 

o technologii bezdrátového přenosu, která využívá volné (bezplatné) frekvence 450 MHz. 

Na každou z vybraných ČS se instaluje radiotelemetrická stanice, která se propojí 

s ovládacím a napájecím rozvaděčem umístěným v prostoru ČS, aby mohl být umožněn 

dálkový přenos provozních stavů z dané ČS a přenos dálkových ovládacích povelů 

z operátorského stanoviště při zvoleném ovládacím režimu AUTOMAT. Stejná 

radiotelemetrická stanice se instaluje i do prostoru objektu s operátorským stanovištěm. 

Tato stanice bude zajišťovat bezdrátový příjem provozních stavů z vybraných ČS a zasílání 

bezdrátových ovládacích povelů na tyto ČS ze strany operátora. 

Radiotelemetrická stanice bude vybavena radiotelemetrickým modulem s vysílačem 

a přijímačem, dále napájecím zdrojem, záložní baterií a přenosovou anténou umožňující 

bezdrátový přenos signálů až do vzdálenosti 20 km (při přímé viditelnosti). V našem 

případě se vzhledem k výškovému rozdílu mezi jednotlivými ČS na lomu ČSA a objektem 

společnosti HUMECO, a.s., kde bude umístěno operátorské stanoviště, nejedná o přímou 

viditelnost. Pro zaručení kvalitního a spolehlivého přenosu mezi centrální 

radiotelemetrickou stanicí umístěnou v objektu s operátorským stanovištěm 

a radiotelemetrickými stanicemi umístěnými v jednotlivých ČS, bude případně nutné tyto 

radiotelemetrické stanice instalovat i do trasy mezi vstupní/výstupní přenosové body 

a využít je jako opakovače (retranslační jednotky). 

Nově zřízené operátorské stanoviště bude tvořeno již zmiňovanou 

radiotelemetrickou stanicí, programovatelným logickým automatem pro zpracování 
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provozních stavů a povelů, serverovým počítačem, na kterém bude instalován vizualizační 

software a operátorskými počítači s monitory. Pro možnost funkční komunikace mezi 

všemi výše uvedenými zařízeními musí dojít k jejich propojení pomocí nového switche 

připojeného na stávající ethernetovou síť zřízenou v objektu společnosti HUMECO, a.s. 

Výhoda v připojení na stávající ethernetovou síť v objektu, kde bude zřízeno 

operátorské stanoviště spočívá i v tom, že vizualizaci stavů ČS může vidět např. i hlavní 

inženýr nebo vedoucí dispečinku na svém počítači, který je na tuto ethernetovou síť také 

připojen. Těmto uživatelům se poskytnou uživatelská práva, která jim umožní pouze 

sledování, nikoliv možnost ovládání nebo změnu hodnot. Možnost ovládání a případnou 

změnu hodnot bude mít pouze operátor na operátorském stanovišti. 

Na operátorských monitorech budou softwarově vizualizovány jednotlivé ČS s jejich 

aktuálními provozními hodnotami a stavy. Pokud bude na ovládací skříni (rozvaděči) 

v místě ČS navolen režim AUTOMAT, bude možné jednotlivé ČS z operátorského 

stanoviště ovládat nebo např. měnit výšku spínané hladiny a v zimním období volit režim 

projíždění čerpadel proti možnému zamrznutí systému. Možnosti monitorování a řízení 

jsou víceméně neomezené a záleží pouze na požadavcích provozovatele, jaké hodnoty 

bude chtít z jednotlivých ČS monitorovat nebo u kterých ČS bude chtít mít možnost i 

dálkového řízení. 

Nově navrhované řešení dálkového monitoringu a řízení bude mít i možnost 

několikadenních záznamů o provozních stavech na jednotlivých ČS. Bude tedy možné si 

zpětně vyhledat např. poruchové hlášení jednotlivých čerpadel, četnost spínání čerpadel 

nebo výšky hladiny v jímce. 

Pro zaručení napájení nového monitorovacího a řídícího systému na operátorském 

stanovišti i při výpadku elektrické energie, je nutné do objektu instalovat nepřerušitelný 

zdroj napájení (baterie) s minimální dobou zálohování 1 hodina. Pokud po této době 

nebude obnovena dodávka elektrické energie, dojde k vybití baterií a k samočinnému 

zastavení čerpání na ČS. Samočinné zastavení čerpání bude provedeno i v případě vzniklé 

poruchy na monitorovacím a řídícím systému. Při takto vzniklých událostech je nutné, aby 

další ovládání čerpání bylo prováděno pouze z místa ČS a to až do doby obnovení dodávek 

elektrické energie nebo odstranění poruchy systému. V případě napájení z nepřerušitelného 

zdroje napájení je toto opatření nutné řešit ještě před úplným vybitím baterií.  
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Pro stávající ovládací režimy ČS dále navrhuji následující změny a úpravy: 

U ČS, které jsou provozovány pouze v ovládacím režimu RUČNĚ, bude stávající 

stav rozšířen o možnost volby AUTOMAT, se spínáním na základě výšky hladiny. Tyto 

ČS budou tedy nově ovládány v režimu RUČNĚ / AUTOMAT. Při volbě AUTOMAT 

bude mít také možnost danou ČS ovládat operátor z operátorského stanoviště. Při 

zvoleném ovládacím režimu RUČNĚ nebo AUTOMAT budou na operátorské stanoviště 

pomocí bezdrátového přenosu signalizovány jednotlivé provozní stavy, jako je např. 

zvolená volba ovládání, výška hladiny v jímce, nastavená výška spínané hladiny nebo 

chod, porucha a motohodiny čerpadla. 

U ČS, které jsou provozovány v ovládacím režimu RUČNĚ / AUTOMAT, bude 

tento režim zachován. Nově bude stávající režim ovládání RUČNĚ / 0 / AUTOMAT 

nahrazen jednotným ovládacím režimem RUČNĚ / AUTOMAT. Stávající volba 

ovládacího režimu RUČNĚ bude pouze doplněna o bezdrátový přenos signalizace 

jednotlivých stavů na operátorské stanoviště, jako je např. zvolená volba ovládání, výška 

hladiny v jímce, nastavená výška spínané hladiny nebo chod, porucha a motohodiny 

čerpadla. Při zvolené volbě ovládacího režimu AUTOMAT bude ponechán stávající režim 

spínání na základě výšky hladiny. V tomto režimu bude mít možnost danou ČS ovládat 

také operátor z operátorského stanoviště. Při této volbě budou na operátorské stanoviště 

signalizovány stejné provozní stavy, jako u ovládacího režimu RUČNĚ. 

Režim ovládání RUČNĚ / AUTOMAT / DÁLKOVĚ, který je u některých ČS také 

použit, bude nahrazen ovládacím režimem RUČNĚ / AUTOMAT. Nově tedy u těchto ČS 

dojde ke zrušení stávajícího ovládacího režimu DÁLKOVĚ, přes který je nyní možnost 

ovládat ČS pomocí zasílání SMS příkazů přes GSM modul. Možnost ovládání pomocí 

zasílání SMS příkazů přes GSM modul bude zrušena i pro ovládací režim AUTOMAT. 

Zrušené ovládání pomocí zasílání SMS příkazů bude nahrazeno ovládáním z nového 

operátorského stanoviště. Při zvolené volbě ovládacího režimu AUTOMAT bude ponechán 

stávající režim spínání na základě výšky hladiny. V tomto režimu bude mít možnost danou 

ČS ovládat také operátor z operátorského stanoviště. Při volbě režimu AUTOMAT budou 

pomocí bezdrátového přenosu na operátorské stanoviště signalizovány jednotlivé stavy, 

jako je např. zvolená volba ovládání, výška hladiny v jímce, nastavená výška spínané 

hladiny nebo chod, porucha a motohodiny čerpadla. Stávající ovládací režim RUČNĚ bude 
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zachován a doplněn o signalizaci stejných provozních stavů na operátorské stanoviště, jako 

u ovládacího režimu AUTOMAT. 

Stávající ovládací režim RUČNĚ / DEBLOK / DÁLKOVĚ u ČS K 28A a Bajkal je 

pro velké množství ovládacích režimů velice nepřehledný a složitý. Stávající režim 

ovládání bude nahrazen ovládacím režimem RUČNĚ / AUTOMAT. Dojde tedy ke zrušení 

ovládacího režimu DEBLOK a DÁLKOVĚ. Stávající volba ovládacího režimu RUČNĚ 

bude zachována, ale už bez možnosti volby čerpání s připojeným nebo odpojeným 

snímačem hladiny. Čerpání v ovládacím režimu RUČNĚ bude nově prováděno bez 

snímání výšky hladiny. Ovládací režim RUČNĚ bude doplněn o bezdrátový přenos 

signalizace jednotlivých stavů na operátorské stanoviště, jako je např. zvolená volba 

ovládání, připojený nebo odpojený snímač hladiny, výška hladiny v jímce, nastavená výška 

spínané hladiny nebo chod, porucha a motohodiny čerpadla. Zrušený ovládací režim 

DÁLKOVĚ bude nově nahrazen ovládacím režimem AUTOMAT, ve kterém bude spínání 

prováděno na základě výšky hladiny. V tomto režimu bude mít možnost danou ČS ovládat 

také operátor z operátorského stanoviště. Při této volbě ovládacího režimu budou na 

operátorské stanoviště signalizovány stejné provozní stavy, jako u ovládacího režimu 

RUČNĚ. 

Ovládací režim RUČNĚ / POLOAUTOMAT / AUTOMAT je použit pouze na HČS, 

která je jako jediná provozována s trvalou obsluhou. Stávající režim ovládání bude 

zachován stávající s tím, že při volbě ovládacího režimu POLOAUTOMAT nebo 

AUTOMAT bude mít možnost HČS ovládat také operátor z operátorského stanoviště. 

Z HČS bude nově proveden bezdrátový přenos signalizace jednotlivých stavů na 

operátorské stanoviště, jako je např. zvolená volba ovládání, výška hladiny v jímce, 

nastavená výška spínané hladiny nebo chod, porucha a motohodiny čerpadel. Přenos 

signalizace těchto stavů bude proveden jak pro ovládací režim RUČNĚ, tak i pro ovládací 

režim POLOAUTOMAT nebo AUTOMAT. 
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4 Technologický postup, provozní řád, havarijní plán 

Nezbytnou součástí pro provozování čerpacích stanic je mimo jiné i vypracování 

technologických postupů, provozních řádů a havarijního plánu, které musejí být 

vypracovány v souladu s legislativními požadavky a to s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. 

[19]. Tyto vypracované dokumenty musí být stále udržovány v aktuální podobě vzhledem 

k možným změnám na ČS (strojní, elektro) a i vzhledem ke stále se měnící legislativě. 

4.1 Technologický postup, provozní řád 

Technologické postupy pro provoz ČS jsou buďto přímo popsány ve vypracovaném 

provozním řádu nebo jsou součástí jeho příloh. 

Stávající provozní řády pro jednotlivé ČS jsou vypracovány společností HUMECO, 

a.s., která na základě smluvního vztahu s Litvínovskou uhelnou a.s. zajišťuje na lomu ČSA 

veškerou činnost týkající se odvodňování. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] 

Do provozního řádu jsou např. zahrnuty následující technologické postupy [8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]: 

- mazací plán 

- návod pro obsluhu a údržbu čerpacího zařízení 

- rozsah a lhůty prováděné údržby 

- způsoby upevnění plováků, kotvení plovoucí části ČS a způsob manipulace 

Do příloh provozního řádu jsou např. přiloženy následující technologické postupy [8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]: 

- návody na obsluhu a údržbu od výrobců, jejichž zařízení je osazeno na ČS 

- případné návody na obsluhu řídícího systému, pokud je jím ČS vybavena 

Vzhledem k mému nově navrhovanému řešení pro jednotný dálkový monitoring 

a řízení by se pro změnami dotčené ČS musely vypracovat nové technologické postupy 

a upravit stávající provozní řády. Změny provozního řádu by se především týkaly určení 

nového způsobu a četnosti kontrol ČS a ve vyhotovení nových návodů pro obsluhu a 

údržbu pro nově instalovaná zařízení na ČS. Muselo by také dojít k vypracování nového 
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technologického postupu nebo místního provozního a bezpečnostního předpisu s návodem 

na obsluhu nového operátorského a dohledové stanoviště, ze kterého by byl nově 

navrhovaný systém pro čerpání důlních vod na lomu ČSA dálkově monitorován a řízen. 

4.2 Havarijní plán 

Všichni zaměstnanci, kteří jsou pověřeni kontrolou a obsluhou zařízení na ČS musí 

být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů a hygieny práce, návodů na 

obsluhu, protipožárních předpisů a základů první pomoci. S tímto proškolováním souvisí 

i prokazatelné seznámení a poučení zaměstnanců s Havarijním plánem lomu ČSA, kde 

jsou popsány postupy a chování při zjištěné havárii, v době samotné havárie, v době 

likvidace dané havárie nebo jiné mimořádné události. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19] 

Mimořádným událostem, které by mohly způsobit provozní havárii nebo dokonce 

způsobit ohrožení zdraví nebo životů lidí je důležité předcházet. Pokud už ale takovéto 

situace nastanou, je nutné je včas oznámit na výrobní dispečink lomu ČSA a dozorčímu 

orgánu. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] 

Na výrobní dispečink lomu ČSA jsou také hlášeny následující případy [8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17]:  

- skluz zemin a sesuv materiálu 

- požár 

- propadnutí osob nebo strojů 

- průval vod a bahnin nebo zvodněných hornin 

- ohrožení objektu přívalovými dešti nebo zvednutou hladinou 

- nadlimitní přítok, jehož důsledkem dochází k omezení nebo zastavení provozu  

- uzavření příjezdové cesty k objektu 

- dočasné zastavení nebo přerušení provozu vyvolané nenadálými důvody např. 

zamrznutím potrubí, proražením výtlačného řádu atd. 
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Při řešení mimořádných událostí nebo výše uvedených případů je dále postupováno 

podle Havarijního plánu Litvínovské uhelné a.s, který je zpracován s ohledem na 

požadavky vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. [19] 

V případě poruchy, závady nebo poškození na strojním a elektro zařízení, musí 

obsluha vyrozumět i dozorčí orgán a interní dispečink společnosti HUMECO, a.s. [8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]  
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5 Stručně báňsko-technické, ekonomické a ekologické 

zhodnocení navrhovaného řešení 

5.1 Báňsko-technické zhodnocení 

Nově navrhované řešení dálkového monitoringu a řízení není navrženo v rozporu 

s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. Jsou splněny i požadavky uvedené v § 62 (automatický 

provoz čerpací stanice) a v § 71 (automaticky a dálkově ovládaná zařízení) této vyhlášky. 

[19] 

Novým řešením se zlepší komfort ovládání a monitorování provozních stavů na 

jednotlivých ČS. Operátor může z centrálního dohledového stanoviště rychleji reagovat na 

provozní situace vzniklé např. v období letních přívalových dešťů nebo v období jarního 

tání sněhu ze svahů Krušných hor. Operátor např. z předpovědi počasí ví, že je očekáván 

silný liják, který by přívalem vody jímku rychle naplnil. Na tuto předpověď může operátor 

reagovat tím, že si před příchodem lijáku dálkově nastaví nižší udržovanou výšku hladiny 

vody v jímce. Čerpání tedy bude pokračovat až do dosažení nově nastavené hodnoty. 

Tímto krokem operátor zaručí, že v jímce vznikne větší objemová rezerva pro zachycení 

přívalu vody z předpovídaného lijáku. Operátor může také v zimním období dálkově 

provádět tzv. projíždění čerpadel. Tímto opatřením bude zabráněno možnému zamrznutí 

čerpacího systému. 

Podle § 64 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. [19] mají pracovníci povinnost nejméně 

jednou denně prohlédnout zařízení ČS. Tato povinnost pravidelných denních prohlídek 

odpadá v případě, že je ČS provozována v automatickém režimu s dálkovou kontrolou, což 

je případ mého navrhovaného řešení. Dojde tedy nově ke snížení počtu výjezdů techniků 

na ČS a organizace si v provozním řádu určí způsob a četnost těchto kontrol. 

Snížením počtu výjezdů techniků na pravidelné prohlídky ČS dojde i ke snížení 

počtu možných pracovních úrazů. Nové řešení tedy zvyšuje i bezpečnost práce a provozu.  
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5.2 Ekonomické zhodnocení 

Vstupní investiční náklady na realizaci nově navrhované řešení se budou týkat např.: 

 úpravy v zapojení u stávajících napájecích a ovládacích rozvaděčů ve 

vybraných ČS 

 pořízení radiotelemetrických stanic včetně antén a jejich instalace na vybrané 

ČS a do prostoru nového operátorského stanoviště, případně do komunikační 

trasy jako retranslační jednotka (při špatném signálu) 

 zřízení nového operátorského stanoviště s následujícím vybavením: 

o serverový počítač se softwarem grafické vizualizace 

o programovatelný logický automat 

o switch pro možnost síťového (ethernetového) propojení 

o patřičný počet počítačů a monitorů (dohledové pracoviště) 

o nepřerušitelný zdroj energie pro možnost zálohovaného napájení při 

výpadku elektrické energie 

 pořízení realizační dokumentace na dílo 

 vyhotovení nových místně provozních a bezpečnostních předpisů a manuálů 

S realizací nově navrhovaného řešení je spojena i finanční úspora např. v podobě: 

 snížené spotřeby pohonných hmot a provozních kapalin (velké dojezdové 

trasy) 

 snížených nákladů na pneumatiky automobilů sloužících k dopravě na ČS 

(opotřebení, proražení) 

 snížených nákladů na opravy automobilů sloužících k dopravě na ČS (snížení 

počtu výjezdů = menší poruchovost) 

 snížených nákladů na techniky dojíždějících na kontrolu a obsluhu ČS 

(ušetřený čas strávený na dojezdové trase a přímo v místě ČS) 

Stávající vývoj cen energií, paliv a služeb není s výhledem do budoucna příznivý, 

a proto i přes vstupní investiční náklady doporučuji, aby nově navrhované řešení bylo 

zrealizováno, jelikož brzká návratnost této investice je velmi reálná. 
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5.3 Ekologické zhodnocení 

Realizace nově navrhovaného řešení má pozitivní vliv i na životní prostředí. Jelikož 

dojde ke snížení počtu výjezdů techniků na ČS, dojde i ke snížení koncentrace výfukových 

plynů v ovzduší a ke snížení rizika možného vzniku smogu, na kterém se tyto plyny také 

podílejí. Dále budou tímto krokem eliminována možná rizika spojená s únikem provozních 

kapalin z výjezdových automobilů. Dojde také ke snížení prašnosti na příjezdových 

cestách a ke snížení nákladů na jejich údržbu spojenou i s jejich kropením. 

Po realizaci nově navrhovaného řešení dojde k již zmiňovanému snížení spotřeby 

pohonných hmot, provozních kapalin a pneumatik a tím pádem i k menšímu zatížení 

globálního ekosystému. 
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Závěr 

V úvodu mé bakalářské práce jsem si stanovil cíl, který představoval posouzení 

stávajícího stavu monitoringu a řízení pro čerpání důlních vod na lomu ČSA 

u vytypovaných ČS a navržení možné modernizace. 

Cíl mé práce byl splněn. Při mém zhodnocení jsem dospěl k závěru, že vybrané ČS 

na lomu ČSA jsou monitorovány a řízeny dle platných legislativních požadavků, ale 

stávající řešení je nejednotné, velmi nepřehledné a složité. Pro lepší přehlednost, zvýšení 

efektivnosti a bezpečnosti práce, ale také pro minimalizování ekonomických ztrát a snížení 

negativních dopadů na životní prostředí jsem pro vybrané ČS navrhl modernizaci v podobě 

vytvoření jednotného systému dálkového monitoringu a řízení. Tento mnou navrhovaný 

dálkový systém by byl řešen pomocí bezdrátového přenosu jednotlivých provozních stavů 

a povelů mezi vybranými ČS a nově navrhovaným centrálním dohledovým stanovištěm 

operátora. 

Pro další období doporučuji: 

 realizovat můj návrh modernizace s využitím pro všechny ČS na lomu ČSA 

 aplikovat toto nově navrhované řešení i pro dálkový monitoring a řízení např. 

elektroarmatur a dalších zařízení provozovaných pro účely čerpání vod 

 nově navrhovaným řešením dálkově monitorovat a přenášet hodnoty průtoků 

ve výtlačných řadech 

 nově navrhovaným řešením dálkově monitorovat provozní stavy na 

napájecích a ovládacích rozvaděčích v ČS 

 instalovat na ČS frekvenční měniče pro řízení čerpadel a tím docílit dalšího 

minimalizování ekonomických ztrát v podobě snížení spotřeby elektrické 

energie 

 sledovat vývoj nových technologií v dálkovém monitoringu a řízení 

 sledovat aktuálnost legislativních požadavků na čerpání důlních vod a dle 

nich provádět další případné změny nebo opatření 
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