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ANOTACE:  

 Tato práce se zabývá čerpáním vod z hlubinných vrtů v oblasti lomu Vršany. 

Charakterizuje zájmovou oblast či historii lomu Vršany a Jan Šverma. Popisuje, jak 

hornická činnost kvalitativně a kvantitativně ovlivňuje hladinu podzemních vod. 

Největšími kontaminanty jsou ţelezo, mangan a sírany, proto se předloţená diplomová 

práce zabývá způsobem upravování vod, které představují riziko pro ţivotní prostředí 

z důvodu kontaminace podzemních i povrchových vod.  

  

Klíčová slova: podzemní voda, úpravna důlních vod, lom Vršany, čerpací stanice 

 

Summary: 

 This thesis deals with pumping water from deep wells in the quarry Vršany. It 

characterizes the area of interest or and history of fracture Vršany and Jan Šverma. 

Describes how mining activities qualitatively influences the level of groundwater. The 

major contaminants are iron, manganese and sulphates, therefore the present thesis deals 

with the way modify the water, that pose a risk to the environment due to contamination of 

groundwater and surface water. 

Keywords: groundwater, mine water treatment plant, quarry Vršany, filling station  
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ÚVOD 

Cílem této práce je navrţení čerpání důlních vod pro další vyuţití mimo dobývací 

prostor. Je zde popsán průběh čerpání důlních vod z lomu Vršany. Poměrná část důlních 

vod je jiţ vyuţívána v lomu pro potřeby samotného provozu a zbytek je čerpán do úpravny 

důlních vod na Vršanech.  Ţivotnost lomu Vršany je odhadován do roku 2055 a další 

postupy těţby se dotknou i stávající ÚDV Vršany, která bude muset ustoupit před 

pokračující těţbou. V návaznosti postupu těţby proto navrhuji vybudování nové úpravny 

vod v obci Strupčice společně s výstavbou potrubí z hlubinných odvodňovacích vrtů 

k plánované úpravně důlních vod ve Strupčicích, kam uţ hornická činnost nebude 

v budoucnu zasahovat. Umístěním úpravny v této obci vidím výhody i v dalším vyuţití jiţ 

upravené vody pro okolní obce, které hornickou činností buď o vodu přišli, nebo jim byla 

omezena. 

 Proto ve své práci věnuji pozornost způsobům čerpání důlních vod, jejich vyuţití, 

přestavění nové úpravny důlních vod, vyhodnocení po ekonomické stránce a technologické 

náročnosti výstavby. I přes vysoké finanční náklady při vybudování ÚDV Strupčice je tato 

varianta výhodná pro svoji polohu a další vyuţití důlních vod.    

 Úkolem nově vybudované ÚDV ve Strupčicích bude upravování vod z lomu 

Vršany před vypouštěním do Strupčického rybníka. 
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1 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

Krušné hory, tvořené krystalinikem a křemenným ryolitem, představují 

hydrogeologický masív, jehoţ podzemní vody jsou drénovány v závislosti na litologických 

vlastnostech sedimentů buď pod sedimentární komplex, nebo do křídových či neogenních 

sedimentů. Mělčí podzemní a povrchové vody se drénují obvykle do kvartérních sedimentů 

[4]. 

Mostecká pánev byla a stále zůstává předmětem intenzivních geologických 

výzkumů. Jedním z důvodu je přítomnost řady loţisek nerostných surovin. Z geologického 

hlediska jde o velmi pestré a sloţité území. Podloţí tvoří silně kaolonizované horniny 

krystalinika. Na daleko větším území mostecké pánve v podloţí terciéru leţí sedimenty 

české křídové pánve. Velmi proměnlivou mocností několika desítek centimetrů aţ několik 

desítek metrů se vyznačují kvartérní sedimenty. Mimo terasových písků a štěrků se zde 

dále vyskytují hrubá deluviální a proluviální klastika, spraše a jezerní jílové sedimenty [3]. 

1.1 Geologická charakteristika 

Krystalinikum 

Značně členitý povrch krystalinika tvoří převáţně ruly. Po hydrogeologické stránce 

se krystalinikum vyznačuje malým počtem provedených vrtů s čerpacími zkouškami. Je 

nejstarší jednotkou v mostecké pánvi a tvoří podloţí sedimentárních hornin. Nejvýše bylo 

krystalinikum zaznamenáno ve výšce 184 m nad mořem. Kolektorem většinou jsou 

horniny s puklinovou propustností tzn., ţe oběh vody závisí na výplni a sevření puklin. Na 

hydrogeologické poměry vlastního loţiska nemá zvodnění krystalinika téměř ţádný vliv. 

Horniny byly zasáhnuty řadou druhotných přeměn, nejvýznamnější je kaolinizace  

a hematizace. S rostoucí hloubkou intenzita druhotných přeměn klesá. Výjimkou jsou 

tektonicky porušené horniny. 

Křída 

Směrem k jihozápadu tvoří křídu pískovce s vloţkami písčitých jílovců. Mocnost je 

velmi proměnlivá a v některých místech dosahuje několika desítek metrů, naopak na 

některých lokalitách zcela chybí. Vrstevní sled začíná bazálním slepencem, písčitými 

slínovci přecházející do jílovitých vápenců.  
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Slínovec vyniká šedou aţ zelenavě šedou barvou. Ve svrchních místech mohou být 

slínovce často odvápněné a přecházejí do bělavých jílovitých vápenců a vápenitých jílů. 

Mohou obsahovat příměs glaukonitu nebo pyritu. Slínovec je povaţován za izolant. 

Bělavě šedý aţ tmavě šedý pískovec, někdy nazelenavé barvy bývá slabě zpevněný, 

jemno aţ hrubozrnný, jílovitý a vzácně prokřemenělý. Místy přechází do prachovců. 

Obsahuje příměs glaukonitu nebo slídy. 

Terciér 

Velká řada faktorů se podílela na kontinuálním vývoji pánve. Nejdůleţitější z nich 

jsou: 

- Klimatické podmínky vhodné pro růst uhelného močálu. Ten do hornin dodával 

organickou sloţku. 

- Tektonické pohyby, které se podílely na vzniku sedimentačního prostoru, jeho 

formování i zánik. Do pánve přitékala voda z vodních toků, která s sebou přinášela 

materiál pro výplň pánve.  

- Vulkanismus, který měl podíl na formování sedimentačního prostoru, tektoniky  

a byl zdrojem hornin charakteru tufů, tufitů případně tufitických jílů pro výplň 

pánve. 

Celý proces pánevní sedimentace se v průběhu času dynamicky proměňoval, některé 

vlivy jako vulkanismus slábly a jiné nabývaly na významu např. kompakce. Jednotlivá 

místa se proměňovala a v jednotlivých místech se podmínky několikrát opakovaly (např. 

prostředí vzniku uhelné sloje a prostředí deltové sedimentace). Jednotlivým prostředím 

odpovídají dnes jednotlivé sedimentární facie a k nim příslušné petrografické typy hornin. 

Vzhledem k tomu, ţe celý proces byl kontinuální, neexistují v celém sedimentárním 

komplexu izochronní hranice, které by byly pouţitelné jako stratigrafická rozhraní. 

Výplň pánve je tvořena vulkanity, vulkanoklastiky, písčito-jílovitými sedimenty  

a uhelnými horninami.  

Kvartér 

Do kvartérních hornin řadíme ornici, hlíny, spraše, sprašové hlíny, svahové hlíny 

štěrky, štěrkopísky a porcelanity. Vyskytují se v mocnostech desítek centimetrů aţ 
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jednotek metrů na převáţné části zájmového území. Porcelanity na západním úpatí vrchu 

Ressl dosahují mocnosti deseti aţ dvaceti metrů. Tyto horniny jsou z velké části vytěţeny 

skrývkovými řezy.  

Nesouvisle vyskytující se štěrkopísky mají okrově hnědou barvu. Obsahují štěrk, 

hrubozrnný jílovitý písek aţ písčitý jíl, někde i štěrkové hlíny. Jeho součástí mohou být 

horniny krystalinika a křemen. Nevýhradní loţisko štěrkopísku se nachází v dobývacím 

prostoru Holešice (viz obrázek č. 1).  

Spraše a sprašové hlíny vyskytující se pod ornicí jsou od sebe velmi těţko 

odlišitelné. Sprašová hlína obsahuje uhličitan vápenatý, bývá světle hnědá, jemně písčitá  

a slídnatá, někdy jílovitá nebo obsahuje drobné části křemene. Tyto hlíny jsou vyuţity pro 

rekultivační práce. Spraše a sprašové hlíny jsou selektivně dobývány spolu s ostatními 

zúrodnitelnými zeminami. 

Na úpatí vrchu Ressl nalezneme svahové kamenité hlíny přecházející do hlinitých 

sutí. Obsahují úlomky fonolitu. 

Porcelanity jsou vlastně vypálené jíly. Vznikly při přírodních poţárech v kvartéru. 

Vyznačují se pestře zbarvenou nebo šedou barvou. Tvrdost je závislá na stupni vypálení.  

K odvodnění kvartérního kolektoru dochází gravitačně a voda je svedena do 

odvodňovacího systému lomu. Koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí 10
-4

 aţ 10
-7 

m.s
-1

. 

Tato hodnota je závislá na podílu jednotlivých příměsí [1]. 

Obrázek 1: Přehledová mapa ložisek s vyznačením hranic DP [1] 
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1.2 Charakteristika zájmového území 

Lokalita lomu Vršany se nachází na území mostecké pánve mezi obcemi Čepirohy, 

Vysoké Březno, Malé Březno, Strupčice, Okořín a Vrskmaň. Lom Vršany dobývá 

povrchovým způsobem hnědouhelné loţisko. Krajina území má tvar ploché pahorkatiny. 

Směrem na východ se zvedají elevace vulkanitů náleţející k Českému středohoří. 

V blízkém okolí lomu Vršany se nacházejí jiţ rekultivované vnější výsypky vytvořené 

v první fázi těţby [1].  

Zajímavým úkazem na lomu Vršany je koryto historického toku, kterým přitékala 

voda.  V tomto místě se vyskytuje přerušovaná uhelná sloj. Tedy takzvané bezeslojové 

pásmo, které zasahuje druhou, třetí a někdy čtvrtou uhelnou sloj. Stáří koryta je 

odhadováno zhruba na 17 aţ 22 miliónů let. Nachází se v jiţní části mostecké pánve a vede 

od jihovýchodu na severozápad. Délka koryta měří tři a půl aţ čtyřmi kilometry. Šířka 

dosahuje zhruba 500 m [10]. 

 

Obrázek 2: Vyznačení lomu Jan Šverma a lomu Vršany [14] 

1.2.1 Historie lomu Vršany 

Nejdříve se uvaţovalo s otvírkou lomu Bylany v dobývacím prostoru Havraň. 

Nakonec tehdejší ministerstvo paliv a energetiky rozhodlo roku 1974 o otvírce lomu 

Vršany v DP Holešice. Poté došlo k vymezení a schválení dobývacího prostoru lomu 
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Vršany. V roce 1978 je lom Vršany otevřen. První otvírkový zářez je prováděn lopatovými 

rýpadly E25 s kolejovou elektrifikovanou dopravou. Na odkliz skrývky je roku 1981 

nasazen technologický celek TC 2 a první uhlí bylo vytěţeno o rok později. Lom Vršany 

navazuje na těţbu uhlí, která v minulosti probíhala na lomu Hrabák a Slatinice (Šmeral). 

Pro ukládání skrývkových hmot slouţí vyuhlený prostor lomu Slatinice a vnější výsypka 

Malé Březno [2]. 

Lom Vršany můţe těţit k hranici územním limitům aţ do roku 2058. K vytěţení 

zbývá zhruba 323 milionů tun uhlí. Uhlí těţené na Vršanech zásobuje ČEZ v Počeradech. 

V rámci stávajících územních limitů Vršanská uhelná a.s. disponuje se zásobami s nejdelší 

ţivotností v České republice. Lom Vršany postupně přejde do prostoru lomu Jan Šverma  

a následně dojde k vytvoření jedné porubní fronty, která bude postupovat východním 

směrem do prostoru, který byl vytěţen lomem Slatinice.  

rok uhlí (1 000 t) skrývka (1 000 m
3
) 

1985 5 122 14 776 

1995 6 641 20 321 

2005 8 111 9 051 

2009 7 824 17 015 

2012 9 150 11 700 

Tabulka 1: Údaje těžby uhlí a skrývky na lomu Vršany [2] 

1.2.2 Historie lomu Jan Šverma 

Zaloţen roku 1860 jako hlubinný důl Robert. Povrchovým způsobem se začíná těţit 

v roce 1919. K přejmenování dolu Robert na důl Jan Šverma dochází po 2. světové válce 

roku 1946. K první modernizaci technického zařízení došlo v roce 1948 s nasazením prví 

elektrické lokomotivy s rozchodem 1435 mm a lopatového rýpadla s elektrickým 

pohonem. Technologický celek TC 2 skládající se z kolesového rýpadla SRs2000/K-100, 

pásového zakladače ZP6600/Z-93 a kontinuální pásové dopravy o šíři 1800 mm je nasazen 

26. října 1984. Skrývkové hmoty byly ukládány na vnější výsypku Čepirohy a na 

Velebudickou výsypku. Roku 1995 dochází k propojení lomu Jan Šverma a lomu Vršany 

[2]. 
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rok uhlí (1 000 t) skrývka (1 000 m
3
) 

1955 3 073 7 563 

1975 8 621 18 793 

1995 7 747 19 608 

2009 1 546 2 956 

Tabulka 2: Údaje těžby uhlí a skrývky na lomu Jan Šverma [2] 
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2 POPIS PROBLEMATIKY PODZEMNÍCH VOD 

Těţba uhlí výrazně ovlivňuje reţim podzemních vod celého území. Dochází ke 

sniţování hladiny podzemních vod. Z hlediska bezpečnosti provozu je zapotřebí důlní 

vodu odčerpávat. Voda je poté řízeně a na základě povolení vypouštěna do vodotečí. Ještě 

předtím, ale musejí vody projít úpravou důlních vod v ÚDV Vršany, která zajišťuje lepší 

kvalitu důlních vod. Tyto práce zajišťuje dceřiná společnost Humeco skupiny Czech Coal.  

V roce 2013 dceřiná společnost Humeco skupiny Czech Coal přečerpala celkem  

14 873 000 m
3
 vody. Do vodoteče firma vypustila celkem 10 189 000 m

3
 vody. 

S porovnáním čerpané vody v roce 2012 je to o 52% více.  

2.1 Režim podzemních vod 

Reţim podzemních vod byl postupem času měněn z důvodu ovlivňování hlubinné 

těţby a poté i těţbou lomovým způsobem. Docházelo ke sniţování hladiny slojových 

podzemních vod v celém zájmovém území a jeho blízkém okolí. Dále byl zaznamenán 

 nárůst mnoţství těchto slojových vod a začalo docházet k rychlému oběhu. Situace se 

měnila podle průběhu a technologie těţby. Velkým nebezpečím s následkem průvalu vod 

byly vody nahromaděné ve stařinách. 

Při těţbě hlubinným způsobem vznikají poklesové kotliny, které vytlačují hladinu 

mělkých podzemních vod a způsobují podmáčení ploch. 

Při lomové těţbě na dolu Jan Šverma dochází k dalším změnám reţimu 

podzemních vod. Na podzemní vody při dobývání lomovým způsobem má velký vliv 

odtěţení propustného prostředí hlubinně přetěţené uhelné sloje a kvartérních štěrkopísků. 

Vytěţený prostor je vyplňován vnitřní výsypkou DJŠ a ČSA.   

Velká pozornost se věnuje účelovému a hydrogeologickému průzkumu pro zajištění 

dostatečných zdrojů pitné vody pro průmyslové závody a městské aglomerace [4]. 

2.2 Hydrogeologické vrty 

Nejrozšířenějším způsobem čerpání podzemních vod jsou hydrogeologické vrty. 

Účelem těchto vrtů je také zjištění hydrogeologických a hydrologických poměrů 

horninového souvrství. Technické parametry vrtu - hloubka, průměr vrtání, obsyp, způsob 
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vystrojení, vystrojovací materiál (PVC, PE, ocel) a technologie vrtání se vţdy volí podle 

typu hornin a hydrogeologických podmínek v dané lokalitě a dle účelu vrtu [13]. 

2.2.1 Způsoby rotačního vrtání vrtů 

a)   s přímým proplachem 

 jádrové vrtání 

 bezjádrové vrtání 

b) s nepřímým proplachem 

 protiproudové vrtání 

 sací vrtání 

 airliftové vrtání 

c) bez proplachu 

 náběrné vrtání 

 šnekové vrtání 

 drapákové vrtání 

 vibrační vrtání. 

Teprve při pouţití vrtné soupravy lze vrt provést. Vrtná souprava je vţdy 

konstruována pro určitý způsob vrtání. 

 Vrtné soupravy pro rotační vrtání 

 Vrtné soupravy pro speciální technologie (hloubení vrtů ve stavebnictví)  

2.2.2 Konstrukce hydrogeologických vrtů 

Konstrukce a výstroj vrtů závisí na charakteru a vlastnosti vodonosného souvrství, 

znalosti hydrogeologických poměrů oblasti a účelu hydrovrtu. V projektu vrtu je zapotřebí 

stanovit: hloubku vrtu, počáteční a konečný průměr vrtu, technologii vrtání, způsob  

a technologii paţnicových kolon, typ a rozměry filtrů, předpokládanou úroveň dynamické 

hladiny vody, statickou hladinu vody, navrhovanou těţbu, metodu zpracování a výzkumu 

těţené vrstvy.  
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U hlubokých hydrogeologických vrtů se pouţívá více pomocných paţnicových 

kolon, zvaných technické kolony. U mělkých vrtů je konstrukce jednodušší, protoţe 

některé paţnicové kolony jsou vypuštěny. Pro získání dlouhodobé ţivotnosti hydrovrtu je 

důleţité kvalitní provedení cementace zapaţnicového prostoru.  

- Filtr má za úkol zadrţovat písek tak, aby do vrtu vstupovala pouze voda. Také plní 

funkci výztuţe pro stabilitu stěn vrtu. Skládá se z kolony trubek, plných ve spodní 

části, perforovaných přes vodonosnou vrstvu a plných v horní části, ze štěrkového 

obsypu mezikruţí mezi stěnami vrtu a zárubnicemi. Pouţívané druhy filtrů: 

z ocelových trub a paţnic, z lisovaných plechů, z drátěného nebo prutového 

skeletu, štěrbinové ze syntetických materiálů, keramické, dřevěné a štěrkové filtry. 

Volíme je na základě chemického sloţení vody a granulometrického sloţení 

vodonosné vrstvy. Na základě vysokých pořizovacích nákladů se hydrovrty  

i v pevných horninách realizují s výztuţí a filtry.  Vlivem zvětrávání hornin dochází 

ke ztrátě stability a k závalům. Tím by ţivotnost vrtu neodpovídala nákladům na 

jeho pořízení [11]. 

 

Obrázek 3: Provedení vrtu pro jímání podzemní vody [11] 
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2.2.3 Faktory ovlivňující životnost a funkci odvodňovacích vrtů 

Hydrogeologické vrty jsou nejrozšířenějším způsobem čerpání podzemních vod. 

Ţivotnost a funkce odvodňovacích vrtů závisí na mnoha přírodních, technických  

i provozních faktorů.  

Přírodní faktory výrazně ovlivňují ţivotnost a funkci odvodňovacího vrtu. Jsou 

dány předem a lze je ovlivnit minimálně. Při včasném a dokonalém čištění vrtu lze docílit 

delší ţivotnosti. Tento proces je vykonán po dokončení celkové výstroje vrtu. Nakonec se 

provede krátkodobá čerpací zkouška. Dalším předpokladem k co nejdelší ţivotnosti je 

kvalita technického provedení, technologie vrtání, kvalita paţnic, vhodnost a kvalita filtrů.  

Abychom zamezili nadměrnému proplavování písku do vrtu, musíme regulovat 

čerpání. Hladina vody ve vrtu se sniţuje postupně tak, aby se za pláštěm vrtu vytvořil 

přirozený filtr. Při nedodrţení postupu dochází ke sniţování ţivotnosti ponorných čerpadel. 

V nejhorším případě můţe dojít k destrukci stěn vrtu.  

Na počátku odvodňování se ţivotnost vrtů pohybovala okolo 5 let. S přibývajícími 

zkušenostmi s realizací a provozováním vrtů je ţivotnost prodlouţena o dalších 5 let někdy 

i více. Odvodňovány byly kolektory písků v meziloţí a podloţí uhelné sloje [8]. 

2.3 Prodloužení vrtu STE 5 

S postupem vnitřní výsypky lomu Vršany a zakladače Z86 bylo rozhodnuto  

o zkušebním prodlouţení vrtu STE 5 nad zem o 15 metrů na úroveň budoucí výsypy  

a zasypání vrtu STE 7. Výkonnost kaţdého z vrtů činí 20 litrů za sekundu, které odvodňují 

podloţní kolektor v zájmové oblasti. Práce na prodlouţení vrtu trvaly přibliţně tři týdny od 

konce září do poloviny října loňského roku. Z důvodu moţného naklonění vrtu bylo třeba 

blízké okolí vrtu zasypávat po třech aţ čtyřech metrech velmi kvalitním materiálem. Délka 

vrtu STE 5 se z dosavadních 72 metrů prodlouţila na 87 metrů. Poté byl vrt osazen 

čerpadlem a zahájen úspěšný zkušební provoz. Prodlouţení vrtu STE 5 prováděla dceřiná 

společnost Humeco a. s. skupiny Czech Coal [9]. 
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Obrázek 4: Prodloužení vrtu STE 5 o 15 metrů nad zem [9] 

2.4 Čerpací zkoušky 

Čerpací zkouškou zjistíme objemové a filtrační parametry zvodněného kolektoru. 

Díky získaným parametrům stanovíme vyuţitelné vydatnosti vrtu maximálně přípustného 

sníţení v jímacím vrtu a celou řadu dalších hydrogeologických výpočtů. Ke stanovení  

a ověření kvality podzemních vod či ke zjištění technického stavu vrtu se také vyuţívá 

čerpacích zkoušek s pomocí soustavy pozorovacích vrtů. Metodika provedení a délka 

čerpací zkoušky závisí na sloţitosti hydrogeologických podmínek území a na stanoveném 

cíli průzkumu. Obecně platí, ţe čím je zkouška delší, tím je informativnější [13]. 

2.5 Hydrogeologická problematika 

Okrajová území mostecké pánve minimálně ovlivňují hydrogeologické poměry 

v pánvi. Problémy nastávají v řešení otázek důlní hydrogeologie či řešení střetů zájmů 

lázeňského vyuţívání minerálních vod a těţby nerostných surovin. Výskyt termálních 

pramenů je znám hlavně na Teplicku. Uţ v roce 1879 horníci narazili na jeden z termálních 

pramenů při raţení chodby na dole Döllinger u Duchcova. Průval řadíme k největším 

hydrogeologicko-ekologickým katastrofám na českém území. Došlo k negativnímu 

ovlivnění a trvalému poškození termálních vod [4].     
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2.5.1 Podložní písky 

Nejrozsáhlejším kolektorem v zájmové oblasti jsou podloţní písky uloţené pod 

bází uhelné sloje. Kolektor podloţních písků je tvořen propojeným komplexem psamitů 

obsahujících bazální hornokřídlá klastika, písky a pískovce podloţního souvrství  

a podloţní písky spodních jílovo – písčitých vrstev. Podloţní písky tvoří rozsáhlý zvodnělý 

kolektor s napjatým reţimem podzemních vod. Vyskytují se v jiţní části DP Holešice a DP 

Vršany (viz obrázek č. 1). Mocnost podloţních písků dosahuje 10 aţ 20 m v některých 

místech k 50 m, především u obce Strupčice. Středně aţ hrubě zrnité písky hlubokého 

podloţí jsou dobře propustné s koeficienty filtrace k = 10
-3

 aţ 10
-5

 m.s
-1

. Středně propustné 

jsou jemně aţ středně zrnité písky mělkého podloţí s koeficienty filtrace 4 aţ 9.10
-5

 m.s
-1

.  

V zájmovém území vytváří podloţní písky dvě deprese. Severní deprese je 

odvodňována od roku 1973 západní odvodňovací bariérou lomu Jan Šverma. Báze sloje 

zde klesá na kótu 150 m n. m. Jiţní deprese byla odvodňována jihozápadní odvodňovací 

bariérou od roku 1982 do roku 2006. Zde se báze sloje nachází na kótě 170 m n. m. 

Původní napjatá hladina v kolektoru podloţních písků dosahovala úrovně 230 aţ  

235 m n.m. Na bázi sloje působil tlak 0,2 – 0,8 MPa a ohroţoval lomové provozy průvaly a 

velkými přítoky vod. Vzhledem k odvodňování se hladina vody sníţila na 173 m n.m. Po 

ukončení odvodňování jihozápadní odvodňovací bariéry byl vybudován nový odvodňovací 

komplex o pěti hydrogeologických vrtech, který bude třeba doplňovat o nové vrty za vrty, 

které budou postupem vnitřní výsypky zlikvidovány a přesypány [7]. 

Pro odvodnění písků v podloţí sloje je vyuţíváno čerpání z vrtů. Důlní vody po 

úpravě a s povolením jsou vypouštěny do Slatinického potoka a řeky Bíliny.  

2.5.2 Kuřavky 

Kuřavkou neboli tekoucím pískem jsou označovány písky tvořené směsí křemene, 

ţivce, augitu aj. Bývají nasycené vodou, kdy obsah vody se pohybuje v rozmezí od 15% do 

45%. Kuřavky se vyskytují v nadloţí, mezilos a někdy také v podloţí uhelných slojích. Při 

přesycení vodou se chovají jako tekutina a mohou způsobit velké škody na důlních dílech, 

strojním zařízení a hlavně na lidských ţivotech. Výjimkou ani nebylo zřícení několika 

domů. Provalení kuřavek, neboli jejich aktivace můţe být způsobena vrtnými pracemi 

nebo odkrytím kuřavkového tělesa při skrývkových pracích. Vzhledem k častým průvalům 

byl vyhlášen zákaz těţby pod neodvodněnou kuřavkou. Postupem času začalo docházet 
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k intenzivnímu odvodňování tekutých písků. Vyuţívalo se systému spádových 

odvodňovacích vrtů hloubených z povrchu vystrojených různými typy filtrů (sypané, 

lepené, keramické).  Později je vyuţíváno zavrtávaných filtrů instalovaných z důlních děl. 

Nesmíme však zapomenout, ţe nebezpečí průvalů kuřavek přetrvává dodnes. Dobýváním 

ve stále větších hloubkách můţeme odkrýt zvodněné stařiny a znovu v nich aktivovat 

proudění důlních vod [5]. 
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3 NÁVRH NA ČERPÁNÍ VOD 

Odvodňovací vrty nacházející se na lokalitě lomu Vršany mají za úkol odvádět 

podzemní spodní vodu z podloţních kolektorů vyskytujících se pod bází uhelné sloje tak, 

aby podzemní voda nevyvěrala na dno lomu a neohroţovala postup těţby [9]. 

3.1 Provedení hydrogeologických vrtů na odvodňovacích bariérách 

Čerpací odvodňovací vrty se hloubily dvěma způsoby. První způsob na dolu  

Jan Šverma a později i na lomu Vršany byl prováděn nárazově točivým způsobem na 

sucho s průběţným paţením. K tomuto způsobu se pouţívala souprava MV. Druhý rotační 

způsob pro provádění hydrogeologických vrtů byl konstruován na plnou čelbu s nepřímým 

výplachem za pouţití soupravy FA. Tento druh hloubení byl po hydrogeologické stránce 

méně vhodný neţ první způsob. Výstroj vrtu se skládala z ocelové paţnice o průměru  

305 mm nebo 355 mm, která je opatřena filtrem. Pro zrna o velikosti větší neţ 0,20 mm byl 

pouţíván lepený štěrčíkový filtr. Filtry mikrokeramické, s kuţelovými vstupními otvory 

nebo z netkané textilie byly pro zrna menší. Štěrčíkovým obsypem, bylo vyplňováno 

mezikruţí mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí. Úkolem obsypu je zajistit ochranu filtru 

 a propojení všech zvodněných kolektorů pro plynulé odvodnění [8]. 

Pro úplné zrealizování vrtu byla provedena čerpací zkouška a odběr vzorků vod pro 

chemické účely. V době provedení vrtů se ustálená hladina pohybovala mezi 200 m n.m. 

aţ 235 m n.m. 

parametry Jiţní bariéra Západní bariéra 

koeficient filtrace [m.s
-1

] n.10
-5

 – 10
-6

 n.10
-5

 – 10
-7

 

koeficient průtočnosti [m.s
-1

] n.10
-4

 – 10
-5

 n.10
24

 – 10
-6

 

Vyčerpané mnoţství 

podzemní vody za měsíc [m
3
] 

10 000 – 23 000  9 000 – 34 000  

Výkon čerpání vod [l.s
-1

] 1 - 15  1 - 11  

Tabulka 3: Parametry obou bariér [8] 
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3.2 Odvodnění lomu Jan Šverma 

Lom Jan Šverma, jako první povrchový lom v roce 1968 postoupil do oblasti 

zvodněných písků s tlakovým reţimem podzemních vod, vyskytujících se v nadloţí, 

meziloţí a podloţí uhelné sloje. Navrţeny a poté realizovány byly vertikální odvodňovací 

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

příkopy do jímek přečerpávacích stanic a odtud přečerpávána do recipientu. 

První etapa, probíhající roku 1968 tvořila celkem pět vrtů pro odvodňování. Druhá 

etapa zajišťovala odvodnění do roku 1973 a řešila odvodňování do roku 1980.  

Odvodňovací bariéry byly liniově uspořádané odvodňovací vrty umístěny po 

obvodu dobývacího prostoru dolu Jan Šverma. Jedna bariéra byla umístěna směrem na 

západ a druhá na jihozápad. Úkolem těchto bariér bylo zachycovat přítoky podzemních 

vod v podloţních píscích a tím sniţovat artéský vztlak vody v podloţních píscích. Západní 

bariéru tvořilo 17 základních vrtů s označením „A“. Na dole Jan Šverma v prostoru 

západní bariéry bylo provedeno celkově cca 50 hydrogeologických vrtů. Vzdálenost 

jednotlivých vrtů se pohybovala v rozmezí 100 aţ 150 m. Vyčerpáno bylo přes 80 mil. m
3
 

podzemní vody. Druhá, jihozápadní bariéra umístěná v dobývacím prostoru Jan Šverma  

v obci Strupčice, obsahovala přibliţně 30 hydrogeologických vrtů. Z těchto vrtů se čerpalo 

50 aţ 80 l.s
-1

 [8]. 

V srpnu, roku 2006 dochází k zastavení provozu jihozápadní bariéry a je 

vybudováno nové odvodňovací centrum na dně lomu. Pomocí pěti čerpacích vrtů dochází 

ke sniţování, udrţování a pozorování hladiny podloţního kolektoru bezprostředně před 

postupem uhelných řezů. Celkově čtyři vrty STE 781/4, STE 782/3A, STE 789/5 a  

STE 790/6 slouţí jako odvodňovací a vrt STE 791/7 jako pozorovací (viz příloha č. 3). 

Loňského roku zanikl vrt STE 790/6 a místo něj je vybudován nový odvodňovací vrt  

STE 792/8. Nové čerpací vrty nahrazují původní jihozápadní bariéru. Nacházejí se 800 aţ 

1200 m od vrtů bývalé jihozápadní bariéry. Nejvydatnější je vrt STE 789/5 čerpá 18 l.s
-1

 

podzemní vody. Čerpáním dochází ke sniţování hladiny kolektoru podloţních písků a to se 

projevuje zejména na dně lomu. Hladina podzemní vody se pohybuje na kótě 178 aţ  

174 m n. m. Při přerušení čerpání začne hladina intenzivně stoupat. Depresní kuţel je 

mnohem strmější oproti bývalé jihozápadní odvodňovací bariéře. Proto dochází k jeho 
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rychlému zatápění a je třeba tyto výpadky čerpání zkrátit na co nejkratší dobu. Náklady 

kratších vrtů jsou niţší a realizace jednoduší oproti budování nových vrtů z povrchu [8]. 

3.3 Odvodnění lomu Vršany 

Lom Vršany je jedním z nejmladších lomů v SHR. Jeho vznik je datován v období 

mezi roky 1977 aţ 1983. Díky zkušenostem získaným na lomu Jan Šverma  

a hydrogeologickém průzkumu prováděnému jiţ od roku 1977 bylo od prvopočátku jasné, 

ţe s odvodňováním několika zvodněných kolektorů, které se na území nacházejí, bude 

třeba začít s odvodňováním jiţ během těţebních prací. Nejrozsáhlejším kolektorem jsou 

zde podloţní písky uloţené pod bází uhelné sloje. 

Odvodňovací systém byl vyprojektován ještě před vlastním otevřením lomu  

a navazoval na systém odvodňování sousedního lomu Jan Šverma. V předpolí budoucího 

lomu bylo v předstihu připraveno odvodňování svrchních a meziloţních písků. 

V letech 1979 aţ 1980 probíhala první etapa odvodňování, kde bylo provedeno 

celkem šest hydrogeologických průzkumných vrtů pod názvem H1 aţ H6. Vrty H2a aţ 

H6a provedeny v druhé etapě mezi lety 1980 aţ 1982. Celkem pět vrtů, z nichţ tři H2a, 

H3a, H4a byly později vyuţity jako provozní čerpací odvodňovací vrty čelních bariér „E“ 

a „F“ (vrty E2, F1 a F3). 

Roku 1984 se začalo čerpat z vrtů E1 a E2. Jejich realizace byla provedena v letech 

1981 aţ 1983 Stavební geologií Praha. Původně projekt počítal se čtyřmi vrty bariéry „E“, 

realizovány byly tři vrty a do provozu uvedeny pouze dva. O rok později se začalo čerpat 

ze tří vrtů bariéry „F“ (F1, F2 a F3). Vrt F4 nebyl zprovozněn. 

Pro odvodnění svrchních meziloţních písků proběhlo vybudování další čelní 

odvodňovací bariéry „G“ tvořené o pěti vrtech a „K“ o devíti vrtech. V plánu bylo 

vybudovat ještě bariéru „L“, ale ta jiţ nebyla realizována. 

V prostoru, kde byly realizovány první průzkumné vrty i celý systém čelních bariér 

je území v dnešní době jiţ dávno odtěţeno a je zde vybudována rozsáhlá vnitřní výsypka 

lomu Vršany. 

Další etapa byla realizována v roce 1978 Stavební geologií, n. p. Praha. Projekt 

vypracovaly Báňské projekty Teplice. Vybudovány byly tři hydrogeologické vrty  

(STE 101/Z1, STE 104/Z1 a STE 105/Z3) s provedením čerpacích a stoupacích zkoušek. 
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Postupem těţby došlo k přetěţení těchto vrtů. Vrty slouţily k odebírání vzorků pro 

chemické účely a dále pro zjišťování hydrogeologických charakteristik meziloţních  

a podloţních písků. 

Lom Vršany se dostává do těsného kontaktu s kolektorem podloţních písků. Po 

roce 2015 bude jiţní deprese přesypána vnitřní výsypkou Vršany a tím bude ukončeno 

čerpání vod z podloţního kolektoru. Postupně dojde k vyrovnání a ustálení stavu hladiny 

podzemních vod podloţního kolektoru [8]. 

3.4 Vybudování obvodových odvodňovacích bariér lomu Vršany 

Vyhotovením tohoto úkolu se ujala opět Stavební geologie, n. p. Praha spolu  

s Báňskými projekty Teplice, které vypracovaly projekt. Sestavení profilu vrtů a jejich 

výstroj musela odpovídat předpisům. Zároveň byly provedeny a vyhodnoceny čerpací  

a stoupací zkoušky, které slouţily k zjištění hydraulických parametrů prostředí či 

ověřovaly funkčnost vrtu, zda je schopen být zařazen do odvodňovací bariéry.  

V období let 1977 aţ 1979 došlo k budování odvodňovacích bariér. Jiţní 

odvodňovací bariéra byla vybudovaná z osmi vrtů a západní bariéra ze čtyř vrtů.  

K prodlouţení západní bariéry dochází v roce 1981. Jsou vybudovány vrty Z5  

(STE 124) aţ Z7 (STE 143). V následujícím období 1984 a 1985 došlo k rozšíření obou 

bariér o vrty s označením „N“. 

V letech 1987 aţ 1990 jsou budovány náhradní vrty pod označením „A“. V jiţní 

odvodňovací bariéře bylo vybudováno dalších osm vrtů a na západní bariéře deset vrtů. 

Dohromady tedy jiţní bariéra obsahovala 16 vrtů a západní bariéra 14 hydrogeologických 

vrtů (viz příloha č. 2,6 a 7)  

Díky odvodňovacím vrtům západní a jiţní bariéry bylo moţno získat soubor dat  

a výsledků pro realizaci odvodňování podloţních a meziloţních písků lomu Vršany.  

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se roku 2010 ujal úkolu „lokalizace všech vrtů 

odvodňovacích bariér, realizovaných v minulosti při zjišťování odvodnění lomu Vršany“. 

Obsahem jsou veškeré geologické a hydrogeologické údaje, kdy a jak byly vrty 

realizovány, zároveň jakým způsobem probíhala činnost těchto bariér [8]. 
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3.5 Odvádění povrchových a důlních vod na lomu Vršany a Jan 

Šverma 

Pro vedení důlních vod lomu Vršany a lomu Jan Šverma máme tři trasy.  První 

trasa důlních vod ze skrývkových a uhelných řezů lomu Vršany a vody z vnitřní výsypky 

lomu Vršany je svedena podélnými a příčnými odvodňovacími příkopy na nejniţší místo 

v lomu, kde se nachází hlavní čerpací stanice. Z čerpací jímky důlní vodu čerpáme na 

ÚDV Vršany, kde je prováděna úprava a poté je voda vypouštěna do usazovacího rybníka 

a odtud následně do Slatinického potoka. Vypouštění vod je povoleno rozhodnutím ONV 

v Mostě z roku 1987. Druhou trasou jsou důlní vody ze západní části lomu Vršany a vody 

z čerpacích vrtů kolektoru podloţních písků. Tyto vody se přečerpávají do potoka Srpina. 

Třetí trasou jsou důlní vody z lomu Jan Šverma a vody z prvního skrývkového řezu lomu 

Vršany, které vedou z hlavní čerpací stanice Jan Šverma na ÚDV ČSA a JŠ a poté do řeky 

Bíliny. Vypouštění vod je povoleno rozhodnutím KÚÚK - OŢPZ z roku 2004.  

3.5.1 Odvodnění předpolí lomu  

U povrchových vod je důleţité jejich zachycení v předpolí lomu a zabránit tak 

jejich průsaku do hnědouhelného lomu. Tím se sniţují náklady spojené s čerpáním vod  

a nedojde ke kontaktu s uhelnou slojí. Vody čerpané z předpolí lomu jsou do recipientu 

vypouštěny bez úpravy. Je tomu tak z důvodu jejich neovlivnění neţádoucími látkami. 

Vyuţívá se gravitačního usazování neboli sedimentace v jímkách čerpacích stanic 

v případě zvýšeného obsahu nerozpuštěných látek. Sedimentační jímky jsou umisťovány  

i na vhodných místech trasy příkopu. Pomáhají sedimentační jímce u čerpací stanice 

s usazováním nerozpuštěných látek. Pokud dojde ke kontaktu s uhelnou slojí, s komplexem 

nadloţních hornin musejí být důlní vody upraveny dle platné legislativy ještě před tím, neţ 

jsou vypuštěny do recipientu [15]. 

Odvodnění předpolí lomu Vršany na severní straně lomu, kde se nachází vnitřní 

výsypka, probíhá pomocí odvodňovacích příkopů. Sráţková voda je vedena do retenčního 

prostoru u ÚDV ČSA JŠ a odtud je voda přečerpávána na ÚDV. Gravitačním způsobem 

jsou odvodněny severozápadní svahy vnitřní výsypky Šverma. Jsou svedeny do 

odvodňovacího příkopu v prostoru přečerpávací stanice. Svodem povrchových vod do 

prostoru areálu hlavní čerpací stanice Šverma je odvodňován prostor otočného bodu 
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Šverma. Na východě tohoto otočného bodu je vybudován odvodňovací příkop, který je 

napojen na staré odvodnění bývalé tratě ČSD, které vede do Hutního potoka u obce 

Třebušice [5].  

3.5.2 Odvodnění vnitřní výsypky, skrývkových a uhelných řezů a dna  

lomu Vršany (vršanské křídlo) 

Vybudovanými odvodňovacími příkopy jsou odvodňovány skrývkové a uhelné řezy 

lomu Vršany. Příkopy směřují k ČS K 92 nebo na podloţí k retenčním jímkám HČS 

Vršany.  

Skrývkové řezy ve východní části lomu jsou odvodňovány do ČS K 92. Čerpací 

jímka o kapacitě 5 000 m
3
 je vybavena čerpadlem o výkonu 100 l.s

-1
 a výtlačným potrubím 

o rozměrech 280 x 16,6 mm. Nekontaminovaná voda uhelnou slojí je čerpána do 

sedimentační nádrţe a pomocí gravitace odtud směřuje do ČS Retenční nádrţe. 

Hlavní čerpací stanice Vršany se nachází ve východní části porubní fronty na dně 

lomu. Vybavena je dvěma kusy horizontálních čerpadel a dvěma kusy vertikálních 

čerpadel. Jedno samostatné horizontální čerpadlo má výkon 67 l.s
-1

 a vertikální čerpadlo 

pracuje o výkonu 80 l.s
-1 

na 1 čerpadlo. HČS má dvě retenční jímky o kapacitě 23 000 m
3
. 

Jedna je usazovací druhá čerpací. Ocelovým potrubím je voda odváděna buď na ÚDV 

Vršany nebo do pomocné čerpací stanice a poté do ÚDV Vršany.  

Pomocná čerpací stanice Vršany, vybavena dvěma kusy čerpadel o výkonu 60 l.s
-1

 

na 1 čerpadlo, výtlačným potrubím a čerpací jímkou o kapacitě 3 000 m
3
. Do jímky 

směřuje povrchová voda z montáţního místa. PČS přečerpává vodu z HČS na ÚDV 

Vršany. Gravitací je upravená voda z ÚDV vypouštěna do usazovacího rybníka a poté do 

Slatinického potoka. 

ČS K 92 je vybavena čerpadlem o výkonu 100 l.s
-1

, výtlačným potrubím  

PE 280 x 16,6 mm
 
a jímkou o kapacitě 5 000 m

3
. Pokud nedojde ke kontaminaci s uhelnou 

slojí je voda čerpána do sedimentační nádrţe a dále svedena za pomoci gravitace do ČS 

Retenční nádrţ. 

ČS Retenční nádrţ se nachází na výsypce Slatinice, v západní části svahů. Do 

retenční nádrţe s jímkou o objemu 600 m
3
 je svedena veškerá povrchová voda z výsypky 
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Slatinice. ČS Retenční nádrţ je vybavena jedním čerpadlem o výkonu 100 l.s
-1

  

a výtlačným potrubím DN 300, které je zaústěno do ÚDV Vršany. V polovině potrubí, 

jehoţ celková délka je 2 000 m se nachází ventil. Při jeho otočení dojde k vypouštění vody 

do Slatinického potoka. Pokud je kvalita vody nepřípustná je svedena na ÚDV Vršany. 

Pomocí odvodňovacích příkopů vedených do HČS Vršany jsou odvodňovány 

jednotlivé etáţe vnitřní výsypky na lomu Vršany. Soustavou odvodňovacích drénů dochází 

k odvodnění podloţky výsypky [5]. 

3.5.3 Odvodnění zvodněného podzemního kolektoru 

Pro odvodnění zvodněného podzemního kolektoru se vyuţívá vrtů: STE 782/3A, 

STE 789/5, STE 781/4, STE 792/8 a 791/7. Vody jsou čerpány přes ČS Západ do řeky 

Srpiny. Po roce 2015 postoupí těţba mimo zvodněnou oblast podloţního kolektoru  

a nebude jiţ potřeba čerpání vod z tohoto kolektoru. Poté dojde k postupnému přesypání 

vnitřní výsypkou.  

Pro sníţení rizika vznikajícího z tlaku podzemní vody na podloţku bude ponechán 

minimální prostor mezi patou posledního uhelného řezu a patou spodní výsypkové etáţe. 

Tímto způsobem bude postupováno aţ do vyuhlení lomu Vršany [5]. 

3.5.4 Odvodnění skrývkových a uhelných řezů lomu (švermovské           

            křídlo) 

Odvodňovacími příkopy jsou odvodňovány skrývkové a uhelné řezy. Příkopy 

směřují na podloţí k retenční jímce PČS JŠ. Voda z PČS JŠ  je přečerpávána do jímek 

HČS JŠ. 

Hlavní čerpací stanice Jan Šverma je vybavena sedmi kusy čerpadel o výkonu  

92 l.s
-1

na 1 čerpadlo a dvěma čerpadly o výkonu 58 l.s
-1

. HČS JŠ má jímku o kapacitě 

20 000 m
3
. Výtlačnými řády DN 500 a DN 400 je voda z HČS JŠ přečerpávána na ÚDV 

ČSA JŠ. Potrubím o průměru 600 mm je upravená voda z ÚDV ČSA JŠ za působení 

gravitace vypouštěna do řeky Bíliny. Jako záloha pro ÚDV je koryto Hutního potoka kam 

v případě havárie lze vodu čerpat.  
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Pomocnou čerpací stanici Jan Šverma tvoří jímka o kapacitě 38 000 m
3
 a výkonu 

200 l.s
-1

. Je umístěna v nejniţším otočném místě bodu Šverma. Tak jako u hlavní čerpací 

stanice tak i u pomocné je voda čerpána výtlačnými řady DN 300 a DN 400 [5]. 

3.6 Odvodnění po roce 2033 

Hlavní čerpací stanice Vršany bude v budoucnu přesunuta z východní části do 

střední části porubní fronty na dně lomu. Budou ji tvořit dvě navzájem propojené retenční 

jímky o kapacitě 20 000 m
3
 na 1 jímku. Jedna bude usazovací druhá čerpací. Odvodnění 

vnitřní výsypky a odvodnění podloţí výsypky z drenáţního systému bude svedeno do 

těchto dvou jímek. HČS Vršany bude vybavena čtyřmi kusy horizontálních čerpadel  

o výkonu 67 l.s
-1

 a čtyřmi kusy vertikálních čerpadel o výkonu 80 l.s
-1

. Z HČS bude voda 

čerpána plastovým potrubím na ÚDV ve Strupčicích nebo do PČS Vršany a odtud do 

ÚDV. 

Pomocná čerpací stanice bude vybavena dvěma kusy horizontálních čerpadel  

o výkonu 60 l.s
-1

 a výtlačným potrubím DN 300, které povede na ÚDV Strupčice. 

Upravená důlní voda bude vypouštěna pomocí gravitace do Strupčického rybníka, 

následně do potoka Srpina a poté do Havraňských rybníků. 

K přesypání HČS JŠ dojde po roce 2028 a bude třeba zvýšit čerpání z HČS Vršany. 

V průběhu pár let dojde k odvádění vod na nově zbudovanou ÚDV ve Strupčicích. 

ČS K 92 by měla být do budoucna vybavena čerpadlem o výkonu 100 l.s
-1

, čerpací 

jímkou s kapacitou 5 000 m
3
 a výtlačným potrubím PE 280 x 16,6 mm. Sedimentační 

nádrţe budou postupně překládány dle postupu skrývkových řezů a gravitačně svedeny do 

ČS Retenční nádrţ  

3.7 Kvalita důlních vod 

Kvantitativní a kvalitativní prvky důlních vod jsou ovlivněny těţbou a jejími 

důsledky. Kvalitu vod také ovlivňují mělké podzemní vody spolu s povrchovými toky, 

infiltrující do dolu. V důlním prostředí se chemické sloţení infiltrovaných vod mění.  

Důlní vody v západní části pánve bývají kyselé s pH < 5, velmi mineralizované více jak  

3 g.l
-1

 s obsahem sulfátů 1500 mg.l
-1

, ţeleza 3 – 5 mg.l
-1

 a sloučeniny manganu  

Mn
+2

 3-5 mg.l
-1

 [3]. 
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Sledování kvality vody probíhá nepřetrţitě. Na přítoku, během úpravy i na výpusti 

do řeky. Kvalita vody je sledována odebíráním vzorků.  

Úprava důlních vod 

Odvodnění a úprava důlních vod je řízený proces, který musí vyhovovat báňským  

i vodohospodářským předpisům. Jde o chemický proces, který neutralizuje hodnoty pH, 

sniţuje obsah ţeleza, manganu a nerozpuštěných látek na poţadované hodnoty. Chemickou 

oxidací se z vod odstraňuje ţelezo a mangan. Úprava spočívá v dávkování vápenného 

mléka, kdy dojde ke zvýšení alkality vody, do které je vháněn vzdušný kyslík a přidáván 

manganistan draselný. Látka se přemění z rozpustné formy do nerozpustné  

a sedimentačním procesem se nerozpustné sloučeniny z vody separují. Druhým způsobem 

prováděným na hlavní čerpací stanici ČSA se ve čtyřech usazovacích nádrţích nečistoty 

usadí na dno nádrţe a je třeba občasného odstranění sacím bagrem. Poté je teprve voda 

odváděna do ÚDV. Tento proces úpravy je jednodušší [12]. 

3.7.1 Úprava pH 

U pomocných a hlavních čerpacích stanic přidáme do vody vápenný hydrát pro 

sníţení hodnoty pH, která se pohybuje okolo 2,5 – 6. U čerpacích stanic je technologie 

zahrnující nádrţe, míchání a nátok vápenného roztoku k čerpadlům. Konečná úprava pH 

probíhá na ÚDV, kde speciální automatický monitorovací systém změří hodnotu pH ve 

vyrovnávacích nádrţích a podle naměřených dat přidává a ubírá na koncentraci vápenného 

roztoku s ohledem na momentální průtok vody [15]. 

3.7.2 Snížení obsahu nerozpuštěných látek 

Sedimentace probíhá na celé trase vedení vod a to jiţ v jímkách čerpacích stanic, 

které jsou umístěny na nejniţším místě lomu. Následná sedimentace probíhá ve 

vyrovnávacích a usazovacích nádrţích na ÚDV tak jak je popsáno u sníţení obsahu ţeleza.  

3.7.3 Snížení obsahu železa 

Ţelezo se ve vodě nachází ve větší míře v dvojmocné rozpustné formě z důvodu 

větší kyselosti vod. Vyskytuje se také v trojmocné nerozpustné formě a právě pokud 

potřebujeme sníţit koncentraci ţeleza, musíme přeměnit Fe
++

 na nerozpustné Fe
+++

.  

Oxidací získáme nerozpustnou formu ţeleza. Pro účinnější sedimentaci je před 
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sedimentačními nádrţemi dávkován flokulant. Usazené nerozpuštěné látky ze dna 

sedimentační nádrţe čerpáme do zhušťovací nádoby, kde je kal odvodněn a poté čerpán do 

kalolisů ke konečnému odvodnění. Nakonec kal umístíme na skládku kalů.  

3.7.4 Snížení obsahu manganu 

Pro sníţení obsahu manganu provádíme dávkování manganistanu draselného pro 

získání trojmocné nerozpustné formy manganu. Dávkování probíhá při hodnotách s pH 

nejméně 9 u ţeleza postačuje pH 7 - 8. 

3.7.5 Snížení obsahu síranů 

Sírany působí agresivně na beton a negativně ovlivňují chuť pitné vody. 

Vodoprávní úřad stanovuje limity na síranové ionty. Pro jejich sníţení je pouţívána 

metoda desulfatace. Zároveň se sniţováním koncentrace ţeleza a manganu klesá  

i koncentrace síranů [15]. 
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4 VYUŽITÍ VOD 

Podzemní vody byly ovlivňovány hlubinnou těţbou, která zde probíhala od 

poloviny 19. století. Vývojem času hlubinná těţba pokryla celou plochu zájmového území. 

Vlivem poddolování vznikají poklesy terénu nad důlním dílem. Tyto následky způsobují 

vzestupy hladiny mělkých podzemních vod.  

Identifikujeme dvě etapy. V první etapě, kdy nebyla k dispozici účinná vodotěsná 

zařízení, bylo uhlí těţeno pouze nad hladinou podzemní vody. U druhé etapy bylo nutno 

zajistit hlubinná díla před přítoky ze silně zvodněných kolektorů.  

Území mostecké pánve je za daných podmínek celkem dobře hydrogeologicky 

prozkoumáno. Známe podmínky a limity pro oběh podzemních vod, avšak 

hydrogeologické poměry je třeba znát s mnohem větší přesností a dostatečným předstihem 

[4]. 

Nejlepší kvalitu k vodárenským či pitný účelům mají podzemní vody krystalinika 

Krušných hor. Díky své nízké mineralizaci a obvykle nízkým obsahům ţeleza a manganu. 

Podobně jsou na tom vody kvartérních sedimentů při svazích Krušných hor. Vyšší obsah 

ţeleza a manganu mají fluviální kvartérní sedimenty [4]. 

Důlní vodu, kterou čerpáme z hlubinných vrtů slouţících pro sníţení spodní hladiny 

vody a laboratorně ji testujeme, vypouštíme do potoka u obce Okořín, který následně 

protéká obcí Strupčice do dvou rybníků u obce Havraň. 

4.1 Využití vod 

Důlní vody za určitých podmínek mohou slouţit jako zdroj pitné vody zvláště při 

jejím nedostatku. Některé vyţadují více stupňů úpravy. Předloţené výsledky podzemních 

vod budou slouţit jako podklad pro následný výzkum, jehoţ výsledkem budou postupy, jak 

co nejjednodušší technologií zajistit pitnou vodu. Pitná voda musí vyhovovat 

mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním a radiologickým poţadavkům. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou 

a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody, jsou uvedeny limity pro vybrané 

ukazatele, které byly sledovány ve vzorcích odebraných důlních vod [16]. 
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Z úpravny důlní vod Strupčice povede upravená voda gravitačně do Strupčického 

rybníka, který bude průtočný a dále napojen na potok Srpina.  Srpinský potok bude moci 

napájet v sušších měsících rybník v Hošnicích. Vzdálenost mezi Strupčickým a Hošnickým 

rybníkem je 2,4 km. Po dalších 1,7 km je Srpinský potok přiveden do obce Malé Březno. 

Hned na začátku obce na rekultivované části vnější výsypky lomu Vršany se nachází 

zahrádkářská kolonie, kde místní zahrádkáři vyuţívají důlní vodu pro své účely. Poté potok 

protéká středem Malého Března a následně podél obce Vysoké Březno. Zde se po menších 

terénních úpravách můţe napájet i místní rybník, který je v posledních letech hojně 

navštěvován rybáři z nedalekého okolí. Rybník ve Vysokém Březně je ve větší nadmořské 

výšce neţli potok Srpina, navrhuji vybudování menší retenční nádrţe s čerpadlem, které by 

doplňovalo vodu v nutných případech. Po dalších 2,8 km se potok Srpina dostává na okraj 

obce Havraň, kde protéká systémem 4 rybníků, které jsou vyuţívány zejména pro rybaření. 

Důlní voda je vyuţívána přímo v samotném lomu Vršany, ještě předtím neţ se 

vyčerpá do úpravny důlních vod Vršany. V lomu jsou vybudována tři místa, která slouţí 

pro kropicí vozy v období duben – říjen pro zkrápění příjezdových komunikací a cest 

v lomu. Z vrtů je voda vedena plastovým potrubím do vyhloubené jímky o rozměrech  

5 x 5 m a hloubku cca 4 m, kde je osazené čerpadlo s potrubím a pro nájezd cisteren jsou 

poloţeny panely. 

Po úpravě důlní vody je voda svedena do nádrţe v blízkosti ÚDV Vršany, kde je 

také čerpací místo pro kropicí vozy. Je zde vybudováno zařízení pro zkrápění blízkých 

pasových linek PD 141,151 a blízkého vyrovnávajícího depa lomu Vršany, kde zejména 

v letních měsících je velká prašnost z vytěţeného uhlí, které se zde zakládá a pak následně 

znova odebírá. 

Důlní voda je dále vyuţívána přímo na závodě lomu Vršany, kde se nachází 2 mycí 

rampy pro mytí automobilů a strojů pomocné mechanizace. Jedna rampa je venkovní, 

otevřená pouze v období duben- říjen, druhá slouţící celoročně a je umístěna v budově 

fungující na principu myčky na benzinové pumpě.  
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4.2 Legislativa 

Vymezení pojmu „důlní vody“ podle horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně  

a vyuţití nerostného bohatství. 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“.    

Organizace podle § 40 horního zákona č. 44/1988 Sb. je oprávněna bezúplatně 

uţívat důlní vody pro vlastní potřebu. Dále vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro 

vlastní činnost, do povrchových, případně do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to 

třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským 

orgánem a orgánem hygienické služby. 

Organizace je povinna dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem sledovat, dokumentovat a vyhodnocovat hydrogeologické  

a hydrologické poměry loţiska.  

§ 66 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. specifikuje měření přítoků a rozbory důlních 

vod, kdy přítoky důlních vod musí být měřeny nejméně jednou za půl roku a to v době 

největších přítoků. Výsledek měření se porovnává s průměrným denním přítokem  

a mnoţstvím vyčerpané vody vše je zaznamenáno a vyhodnoceno v knize odvodňování. 

V odvodňovacích vrtech měříme a opět zaznamenáváme přítok a tlak vody, případně plyn.  

Dle § 63 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. musí být výtlačné potrubí čerpací stanice 

navrţeno tak, aby odpovídalo jejímu největšímu výkonu a posouzeno na účinek zpětného 

rázu. Vzdálenost výtlačného potrubí od kabelů vysokého napětí, pokud jsou uloženy v zemi, 

musí být nejméně 1 m. 

§ 61 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. definuje základní poţadavky na čerpací stanice.  

1) V lomu, kde nelze vodu odvádět samospádem, musí být zřízena hlavní čerpací 

stanice.  

2) Výkon hlavní čerpací stanice bez záložního čerpadla a užitkový objem čerpacích 

jímek musí být takový, aby bylo možno bezpečně zvládnout nejvyšší očekávané 
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přítoky vod a aby nedošlo k zatopení pracovišť. V záloze musí být jedno čerpadlo  

o výkonu nejvyššího používaného čerpadla. 

3) Přívod elektrické energie pro hlavní čerpací stanici musí být zajištěn dvěma 

přívodními vedeními, z nichž každé musí zajišťovat provoz všech čerpadel včetně 

záložních. Jeden přívod z rozvodny do hlavní čerpací stanice může být jen tehdy, 

když je zaručeno, že při poruše na tomto přívodu se položí náhradní přívod nebo 

opraví poškozený přívod dříve než by mohlo dojít k zatopení hlavní čerpací stanice. 

Dále § 61 nařizuje, aby čerpadla a potrubí byla chráněna proti zamrznutí a umístěna 

spolu s motory a rozvodným zařízením tak, aby je předpokládaná nejvyšší hladina 

vody nevyřadila z provozu. Čerpací jímky musí být upraveny tak, aby při jejich čištění 

nedošlo k narušení provozu lomu a hlavní čerpací stanice [6]. 

Legislativní předpisy přesně nařizují, jakým způsobem lze vodu vyuţívat a jak 

často provádět rozbory důlních vod. V § 61 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. jsou přesně 

definovány poţadavky na hlavní čerpací stanice. 

4.3 Návrh na úpravnu důlních vod ve Strupčicích 

Pro důlní vody v lokalitě Vršany je charakteristický vysoký obsah ţeleza… Neţ 

dojde k vypuštění vod do recipientu je potřeba vody upravovat a to na nově vybudované 

úpravně důlních vod ve Strupčicích, kde dochází k úpravě vod na neutrální hodnoty.  

V období let 2025 – 2033 dojde k výstavbě ÚDV ve Strupčicích, která nebude 

v budoucnu ohroţena postupem těţby. Likvidace stávající ÚDV Vršany nastane roku 2033 

a z těchto důvodů se buduje nová ÚDV ve Strupčicích. O 10 let později dojde  

k vybudování nové HČS na nejniţším místě v lomu a k nataţení a napojení plastového 

potrubí z HČS na nově vybudovanou ÚDV. Potrubí bude vybudováno ve dvojím zhotovení 

jedno jako hlavní a druhé záloţní. 
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Obrázek 5: Navržená úpravna důlních vod ve Strupčicích [14] 

4.4 Postup práce pro položení potrubí 

Stavební práce začnou pokládkou plastových trubek do země. Důlní měřiči zaměří 

optimální trasu od čerpacích vrtů k úpravně důlních vod ve Strupčicích. Následně  

buldozer CAT 10 provede terénní úpravy po celé délce trasy a vytvoří zářez.  

Buldozer CAT 6 bude pouţíván jako pomocná mechanizace při urovnávání terénu. V další 

fázi lopatové rýpadlo DH s podkopovou lţící zhotoví rýhy v zářezu pro poloţení 

plastového potrubí v nezámrzné hloubce. Celková délka trasy a také potrubí je 1650 m. 

Potrubí bude zapotřebí vyhotovit dvakrát. Jedno jako hlavní a druhé záloţní, které bude 

pouţíváno v době poruch a generálních oprav. Předtím neţ autojeřáb AD 20 začne  

s pokládkou plastových trubek do země, vysypeme do vytvořené rýhy z jedné čtvrtiny 

písek za pomocí automobilu Volvo 6x6. Kaţdou trubku o délce 12 m bude zapotřebí svařit. 

Celkově poloţíme 276 trubek o hodnotě 2 556 864 Kč. Odtěţenou zeminu pouţijeme 

následně pro zásyp poloţeného PE potrubí. Zbylou ornici či podorniční vrstvu o objemu  

4 628 m
3 

odvezeme Volvem 6x6 na vnitřní výsypku lomu Vršany kde bude pouţita 

k rekultivačním účelům. 
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4.4.1 Výpočty potřebné pro uložení jednoho potrubí 

V1 =  
    

 
   l     objem potrubí      [m

3
] 

V1 =  
       

 
   1 650 = 829 m

3
  

V2 = h   š   l    objem zeminy pro vykopání   [m
3
] 

V2 = 3   1,2   1 650 = 5 940 m
3    

V3 = 
 

 
   V2     objem písku     [m

3
] 

V3 = 
 

 
   5 940 = 1485 m

3   
 

V4 = V2 - V3 - V1    zemina vrácená pro zásyp potrubí  [m
3
] 

V4 = 5 940 - 1485 - 829 = 3 626 m
3 

 

V5 = V2 - V4    zemina odvezená na výsypku   [m
3
] 

V5 = 5 940 - 3 626 = 2 314 m
3  

m = ρ   V3     hmotnost písku    [kg] 

m = 1600   1485 = 2 376 000 kg = 2 376 t  
 

 

4.4.2 Použitá mechanizace pro položení potrubí 

Pomocná mechanizace na úpravu terénu a pro vytvoření zářezu na plastové trubky 

z vrtu na ÚDV Strupčice. 

Typ stroje       Cena Kč.hod
-1

 

- Velký buldozer CAT 10     3 093 Kč.hod
-1

 

- Malý buldozer CAT 6     1 226 Kč.hod
-1

 

- Lopatová rýpadlo DH s podkopovou lţící   1 182 Kč.hod
-1

 

- Autojeřáb AD 20         933 Kč.hod
-1

 

- Sklápěcí auta s čelem Volvo 6x6         824 Kč.hod
-1

 

Veškerá mechanizace bude pronajmuta od společnosti Czech Coal Power, která 

pronajímá pomocnou mechanizaci Vršanské uhelné a.s. 
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Od firmy HUMECO: 

- Auto Mercedes Unimog se svářecí soupravou na plasty        960 Kč.hod
-1

 

4.4.3 Časový a ekonomický harmonogram prací pro položení potrubí 

druh práce     počet hodin cena/hod  celkem (Kč) 

- Důlní měřiči                2x16        300               9 600 

- Svaření celkové délky potrubí 1650m 2x302,5    300         181 500 

- Práce CAT 10     88   3 093        272 184 

- Práce CAT 6     154        1 226        188 804 

- Lopatové rýpadlo DH    220   1 182         260 040 

- Volvo 6x6      2x110   824        181 280 

- Autojeřáb      88   933          82 104 

- Auto Mercedes Unimog  

se svářecí soupravou na plasty  302,5  960       290 400 

CENA CELKEM:                     1 465 912 Kč 

 

materiál                                   cena/počet množství      celkem (Kč) 

- písek     219/1 t  2 376 t        520 344  

-  PE potrubí „800“                   9 264/12 m     138 m    1 278 432 

CENA CELKEM:                     1 798 776 Kč 

Vše se provede 2x pro vedení záloţního potrubí 

Celková cena prací a materiálu: 

               1 465 912 + 1 798 776 = 3 264 688 

Konečná cena se záloţním potrubím: 

   3 264 688   2 = 6 529 376 Kč 

CENA CELKEM:                                 6 529 376 Kč 
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4.5 Postup práce výstavby ÚDV Strupčice 

V první fázi je udělán projekt a poté mohu začít se stavbou nové úpravny důlních 

vod ve Strupčicích. Nejdříve je zapotřebí vykoupit pozemek. Cena za jeden metr čtvereční 

se v současné době pohybuje v hodnotě 490 Kč. Pro naše účely je potřeba minimálně 

11 200 m
2
. Po vykoupení pozemku začnou zemní práce pro výstavbu nové úpravny vod. 

Důlní měřiči zaměří pozemek do obecné roviny a vytyčí všechny důleţité body. Pozemek 

vytýčí dva měřiči za tři dny v osmi hodinové směně. Následně se začnou hloubit základy 

pro budoucí úpravnu vod a pro dávkovací stanici chemikálií, směšovací, provzdušňovací  

a usazovací nádrţ dále kalovou lagunu a dosazovací rybník. Pro tento účel budou vyuţita 

od společnosti Czech Coal Power dvě jednolopatová rýpadla s objemem lţíce do 3m
3 

 za 

cenu 1 182 Kč a 8 nákladních sklápěcích aut značky Volvo 6x6 za cenu 824 Kč.hod
-1

. 

Areál vybavíme příjezdovou komunikací a odkrytou zeminu, kterou představuje z větší 

části ornice, budeme nákladními auty deponovat na nově zrekultivovaném prostoru lomu 

Vršany u obce Vrskmaň. Vzdálenost od nové úpravny k deponii je 6 km po silniční 

komunikaci Strupčice – Jirkov a 0,6 km po zpevněné cestě. V další etapě budování 

úpravny se zhotoví základní deska hlavní budovy a všech 6 nádrţí včetně jejich stěn. 

Míchaný beton se bude přiváţet z betonárky Gelner v Jirkově, která se nachází nejblíţe,  

a to pouze 12 km. Po vytvoření základové desky a 6 nádrţí se tento objekt oplotí a začnou 

přípravy pro výstavbu hlavní budovy úpravny o rozměrech 32x16x8 m. Vedle budovy se 

posléze postaví 6 velkých siláţních válců pro úpravu vody. Tyto sila budou zhotovena ve 

Slováckých strojírnách se sídlem v Komořanech. Poté dojde dceřinou společností Humeco 

skupiny Czech Coal k napojení potrubí z vrtů, osazení všech čerpadel, vystrojení 

usazovacích nádrţí veškerou elektroinstalací a dále ještě propojkou pro přívod do 

Strupčického rybníka.  

 Budova 

Po vybudování základů budovy o rozměrech 32x16x8 metrů, stavební firma vystaví 

obvodové zdi, stropy, střešní trámy, latě, poloţí střešní tašky od firmy Bramac. 

Společnost Hörmann dodá garáţová vrata a okna firma Profifenster. Stavební práce 

uvnitř budovy - zavedení elektrických rozvodů, vodovodního porubí, kanalizace, 

poloţení podlahy, nanesení omítky na stěny a strop, vymalování místností apod. 

v hodnotě cca 2 500 000 Kč. Budova bude opatřena vnitřním vybavením o hodnotě 

1 500 000 Kč 
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 Sklad chemikálií  

Bude tvořen šesti ocelovými sily vybavenými šnekovým dopravníkem, kterým 

bude vápno dopravováno do mísící nádrţe. Dopravník opatřený elektrickým 

motorem o výkonu 1,1 kW při napětí 220 V bude opatřen trubním spojením do 

mísící nádrţe. Hmotnosti náplně jednoho zásobníku je navrhnuta na 10 t. 

 Dávkovací stanice chemikálií 

Nádrţ o rozměrech 18x18x5 metrů vybavena míchadlem, kdy dávkování 

vápenného mléka budou zajišťovat 4 kusy dávkovacích čerpadel a budou vedeny 

výtlačným potrubím DN 200 do směšovací nádrţe. V nejniţším místě bude sběrná 

jímka přepadů a úkapů, která bude vybavena kalovým čerpadlem a výtlačným 

potrubím DN 200, které bude zaústěno do směšovací nádrţe. 

 Směšovací nádrţ 

Je navrhnuta do čtvercového tvaru o rozměrech 18x18x5 metrů. Dno a stěny budou 

tvořit betonové panely o tloušťce dna 0,3 m a šířce stěn 0,4 m dále po obvodu 

nádrţe bude vybudován chodník o šířce 1,2 m. Maximální kapacita nádrţe je 

naplánována na 1 390 m
3
. Nádrţ vyuţíváme k neutralizaci vody (pH) a regulujeme 

v ní přítok vody do následující provzdušňovací nádrţe. Voda bude do směšovací 

nádrţe přiváděna potrubím nataţeným od odvodňovacích vrtů. 

 Provzdušňovací nádrţ 

Pomocí korýtka je do provzdušňovací nádrţe o rozměrech 18x18x5 metrů  

a maximální kapacitě 1 390 m
3 

bude ze směšovací nádrţe přiváděna neutralizovaná 

důlní voda, která bude za pomocí dvou aerátorů provzdušňována. Voda v nádrţi 

zůstane min. 25 minut, coţ postačuje k oxidaci dvojmocného Fe na nerozpustný 

oxid trojmocného Fe (viz kapitola 3.7.3). 

 Usazovací nádrţ 

Za provzdušňovací nádrţí je navrţena usazovací nádrţ obdélníkového tvaru  

o rozměrech 24x50x10 m. Slouţící k zachycení hrubých sedimentů. Dno a stěny 

tvoří betonové panely o tloušťce dna 0,3 m a šířce stěn 0,6 m. Maximální kapacita 

této nádrţe činí 10 793 m
3 

vody. Po obvodu nádrţe je navrhnut chodník o šířce  

0,8 m. Nádrţ bude vybavena čtyřmi shrabovacími mosty, sběrným ţlabem 

s přelivovou hranou pro odvod upravené vody a kalovým ţlabem, který bude 



Bc. Michaela Háblová: Čerpání vod z hlubinných vrtů na lomu Vršany 

2014                  34 

propojen s čerpací stanicí kalu. Čerpané vody budou přes přelivové hrany svedeny 

gravitačně do dosazovacího rybníka.  

 Čerpací stanice kalu 

Tvořena dvěma studny z ţelezobetonových skruţí o hloubce 8 m. Součástí budou 

dvě ponorná kalová čerpadla typu 100-GFHU-270 o výkonu 6,1 kW a průtoku  

25,6 l.s
-1

. Potrubím DN 200 dopravujeme kal do kalové laguny. V případě zjištění 

neodpovídajících hodnot lze kal vrátit do směšovací nádrţe. 

 Kalová laguna 

Je navrhnuta do obdélníkového tvaru o rozměrech 50x24x10 metrů. Dno a stěny 

tvoří betonové panely o tloušťce dna 0,3 m a šířce stěn 0,6 m. Po obvodu nádrţe 

bude vybudován chodník o šířce 1,2 m. Maximální kapacita nádrţe je naplánována 

na 1 390 m
3
. Voda bude přiváděna z čerpací stanice kalu s obsahem 1% sušiny  

a postupným odvodněním kalu se dostaneme na hodnotu 20% sušiny v kalu. Nátok 

kalu z čerpací stanice kalu bude regulován pomocí ventilů umístěných v této 

nádrţi. Kalová laguna bude vybavena výpustním hradítkem, drenáţním loţem 

z trubek DN 100 a panelovou plochou pro nakládání a odvoz kalu. Dle 

provedených ekotoxikologických rozborů bude rozhodnuto o vývozu a místu 

uloţení těchto kalů. Filtrát z lagun bude potrubím DN 200 sveden do dosazovacího 

rybníka. 

 Dosazovací rybník 

Je navrţen do obdélníkového tvaru o rozměrech 80x40x15 metrů a objemu  

48 000 m
3
. Bude slouţit k dočištění a oxidační technologii úpravy důlní vody. 

Potrubím DN 500 bude do něj přiváděna voda z usazovací nádrţe a odfiltrovaná 

voda z kalové laguny. 

 Výpustní objekt 

Projektován na břehu dosazovacího rybníka, kdy hradítkem lze regulovat výšku 

hladiny. Odsazená voda přepadá přes hradítko a bude gravitačně svedena do 

Strupčického rybníka. 

 Elektrorozvaděč  

Elektrorozvaděč obsahující kontrolní a ovládací prvky jak pro ruční tak 

automatické ovládání čerpadel bude umístěn u budovy ÚDV Strupčice. Na 

ciferníku lze odečítat hodiny čerpání čerpadly. Vzhledem k spotřebě elektrického 
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proudu a výkonu čerpadel bude proveden výpočet vyčerpaného mnoţství vyčištěné 

vody do Strupčického rybníka 

4.5.1 Výpočty potřebné pro vybudování ÚDV ve Strupčicích 

- Rozměry a cena pozemku: 

S = l   š     l – délka pozemku   [m
3
] 

S = 160   70 = 11 200 m
2   

š – šířka pozemku 

z´= S   z     z – cena za kus   [Kč] 

z´= 11 200   490 = 5 488 000 Kč  z´ – celková cena 

- Obvod pozemku a počet sloupků: 

O = 2   š + 2   l         [m] 

O = 2   70 + 2   160 = 460 m 

x = O : n     n – rozpětí sloupků  

x = 460 : 4 = 115 sloupků   x – počet sloupků 

- Cena za sloupky 

z´ = x   z      z – cena za kus   [Kč] 

z´= 115   151= 17 365 Kč    z´ – celková cena 

- Cena za pletivo: 

z´= O   z          [Kč] 

z´= 460   91 = 41 860 Kč 

- Potřebné mnoţství betonu: 

V1 = š   l   v    budova – podlaha    [m
3
] 

16   32   0,15 = 76,8m
3          

 

V2 = O   h   š    budova – základy    [m
3
] 

96   0,7   0,45 = 30,24 m
3
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V3 = š   l   v    dávkovací stanice chemikálií dno  [m
3
] 

18   18   0,3 = 97,2 m
3
       

V4 = O   š   v    dávkovací stanice chemikálií boční stěny [m
3
] 

V4 = 72   0,4   5 = 144 m
3
   

Dávkovací stanice chemikálií + směšovací nádrţ + provzdušňovací nádrţ 

V3´ = 97,2   3 = 291,6 m
3 

    potřebný beton pro dna nádrţí  [m
3
] 

V4´ = 144   3 = 288 m
3  

potřebný beton pro boční stěny nádrţí  [m
3
] 

V5 = š   l   v    usazovací nádrţ dno    [m
3
] 

V5 = 24   50   0,3 = 360 m
3   

  

V6 = O   š   v    usazovací nádrţ boční stěny   [m
3
] 

V6 = 148   0,6   10 = 888 m
3 

Usazovací nádrţ + kalová laguna 

V5´ = 360   2 = 720 m
3
    potřebný beton pro dna nádrţí 

V6´ = 888   2 = 1 776 m
3  

potřebný beton pro boční stěny nádrţí
  

V7 = š   l   v    dosazovací rybník dno   [m
3
] 

V7 = 40   80   0,3 = 960 m
3   

  

V8 = O   š   v    dosazovací rybník boční stěny  [m
3
] 

V8 = 240   0,6   15 = 2 160 m
3 

- Celkové mnoţství betonu: 

V = V1 + V2 + V3´ + V4´ + V5´ + V6´ + V7 + V8      [m
3
] 

V = 76,8 + 30,24 + 291,6 + 288 + 720 + 1 776 + 960 + 2 160 = 6 322,64 m
3 

- Celková cena betonu 

z´ = V   z    z´ – celková cena    [Kč] 

z´ = 6 323   1 630 = 10 306 490 Kč z – cena za 1 m
3 
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- Počet mixů: 

n = V : y    n – počet mixů 

n = 6 323 : 9 = 703 mixů  y – objem jednoho mixu 

- Počet najetých Km: 

L = n   z    z – počet Km na jednu cestu jednoho mixu [Km] 

L = 703     = 16 872 km  L – celkový počet Km všech mixů  

- Celková cena za dovoz betonu v mixech: 

z´ = L   z    z – cena za jeden Km    [Kč] 

z´ = 16 872   75 = 1 265 400 Kč z´ – celková cena 

- Objem vykopané zeminy na ÚDV Strupčice: 

l1 – délka kalové laguny a usazovací nádrţe 

š1 – šířka kalové laguny a usazovací nádrţe 

h1 – hloubka kalové laguny a usazovací nádrţe 

l2  - délka dávkovací stanice chemikálií, směšovací a provzdušňovací nádrţe 

š2 – šířka dávkovací stanice chemikálií, směšovací a provzdušňovací nádrţe 

h2 – hloubka dávkovací stanice chemikálií, směšovací a provzdušňovací nádrţe 

h3 – hloubka základů budovy 

š3 – šířka základů budovy 

O3 – obvod budovy 

l4 – délka dosazovacího rybníka 

š4 – šířka dosazovacího rybníka 

h4 – hloubka dosazovacího rybníka 

r – poloměr
 
čerpací stanice kalu 

v – hloubka čerpací stanice kalu 

 



Bc. Michaela Háblová: Čerpání vod z hlubinných vrtů na lomu Vršany 

2014                  38 

V = 2   (l1   š1   h1) + 3   (l2   š2   h2) + h3   š3   O3 + l4   š4   h4 + 2   (    r2   v) [m
3
]  

V = 2   (24   50   10) + 3   (18   18   5) + 0,7   0,45   96 + 80   40   15 + 2   (    12   8) 

V = 76 940,50 m
3  

4.5.2 Použitá mechanizace pro ÚDV Strupčice 

Pomocná mechanizace pro vybudování ÚDV Strupčice. 

Typ stroje       Cena Kč.hod
-1

, km 

- Sklápěcí auta s čelem Volvo 6x6         824 Kč.hod
-1

 

- Auto mix Mercedes           75 Kč.km
-1

 

- Lopatové rýpadlo      1 182 Kč.hod
-1

 

- Grejdr           959 Kč.hod
-1

 

- Autojeřáb AD 20         933 Kč.hod
-1

 

4.5.3 Časový a ekonomický harmonogram prací na ÚDV Strupčice 

druh práce    počet hodin cena/hod     celkem (Kč) 

- Důlní měřiči      2x24         300           14 400 

- Lopatové rýpadlo DH   2x319   1 182                 754 116  

- Volvo 6x6     8x847     824                 5 583 424 

- Grejdr - úprava roviny             77     959           73 843 

- Autojeřáb AD 20   154      933           143 682     

- Mix Mercedes     703x24km      75 Kč.km
-1

     1 265 400    

CENA CELKEM:                      9 100 265 Kč 

 

materiál                                   cena/počet    množství    celkem (Kč) 

- Cena pozemku   490/1 m
2
   11 200 m

2
     5 488 000 

- Cena betonu             1 630/1 m
3
     6 323 m

3
       10 306 490 

- Oplocení pletivo     91/1 m                 460 m          41 860 

- Sloupky 2,5 m vysoké            151/1 ks        115 ks          17 365 

- Vrata na plot           3 200/1 ks            1 ks            3 200 

- Cedule               130/1 ks                      1 ks          130  
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- Válcová sila 6 ks      180 000/1 ks            6 ks     1 080 000  

Dávkovací stanice chemikálií, směšovací, provzdušňovací, usazovací nádrţ, 

čerpací stanice kalu, kalová laguna, dosazovací rybník 

- Šnekový dopravník      180 000/1 ks            6 ks     1 080 000 

- Míchadla     27 000/1 ks  3 ks     81 000 

- Dávkovací čerpadla    27 100/1 ks  4 ks   108 400 

- kalová čerpadla 100-GFHU-270      102 245/1 ks  2 ks   204 490 

- Výtlačné potrubí DN 200       545/1 m         113 m      61 585 

- Potrubí DN 500     2 350/1 m           28 m     65 800 

- Aerátory na provzdušňování  22 350/1 ks  2 ks     44 700 

- Shrabovací most            328 561/1 ks     1 ks   328 561 

- Sběrný ţlab      2 568/1 ks  1 ks       2 568 

- Kalový ţlab              85 000/1 ks  1 ks     85 000 

- Skruţe na čerpací stanici kalu   2 200/1 ks            16 ks     35 200 

o rozměrech 0,5x0,12 m    

- Štěrk - dosazovací rybník 

- Armatura 8 mm       795/1 kus      2 100 ks               1 669 500 

- Cena dřeva na bednění      124/1 m
2  

      5 800 m
2
   720 000 

Budova: 

- Cihly ytong                 1 688/1 m
2 
         821 m

2
           1 400 000 

- Příčky         436/1 m
2
         912 m

2 
  400 000 

- 1 ks ţelezných vrat                 1 ks     20 000  

- Okna      4 790/1 ks           60 ks         287 400 

- Střešní tašky Bramac                  260/1m
2
     160 000  

- Střešní trámy            50 000 

- Střešní latě          16/1m         800 m     25 600 

- Stropy        484/1 ks      6 833 ks               1 257 333 

- Nosníky              2 287/1 ks         384 ks   880 000 

- Ostatní práce          600 000 

- Vnitřní vybavení                 1 500 000  

     

CENA CELKEM:        26 924 052 Kč 
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Celková cena prací a materiálu:  

9 100 265 + 26 924 052 = 36 024 317 Kč 

KONEČNÁ CENA ZA POTRUBÍ A ÚDV STRUPČICE: 42 553 693 Kč 
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5 ZÁVĚR 

Vlivem hornické činnosti lomu Vršany došlo k výraznému v některých oblastech 

dokonce k úplnému přerušení toku podzemní vody. Pro bezpečný provoz se začaly 

budovat hlubinné vrty pro dokonalé odvodnění lomu Vršany nejdříve v předpolí a poté  

v samotném lomu. Tím pádem hladina podzemní vody v okolí lomu začala klesat a veškerá 

voda se stahovat k oblasti vrtů. Tím docházelo k vysoušení celé oblasti. Čerpáním  

z hlubinných vrtů a vybudováním nové úpravny důlních vod ve Strupčicích můţeme 

krajině navrátit jednu z nejcennějších potřeb k ţivotu a tou je voda. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe lom Vršany po roce 2030 přejde s porubní frontou 

přes nynější produktovody, silnici Bylany - Komořany a začne těţit prostor pod bývalou 

Slatinickou výsypkou, bude muset této těţbě hnědého uhlí ustoupit úpravna důlní vody na 

lomu Vršany. Proto ve své diplomové práci navrhuji vybudování nové úpravny důlních 

vod ve Strupčicích, která zaujme polohou, kde se jiţ nebude v budoucnosti těţit. Další 

výhodou této varianty je vyuţití upravené důlní vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. 

Celkové náklady na vybudování celého objektu úpravny vod, poloţení potrubí a vystrojení 

veškerého technického zařízení vyjde na 42 553 693 Kč. I přes tuto částku je tato varianta 

výhodná oproti vybudování nové ÚDV na Vršanech a pro okolní obce v blízkosti lomu 

příznivější pro navrácení vody do této oblasti.  
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