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Anotace 

V bakalářské práci jsou předloţeny údaje o povrchovém hnědouhelném lomu Bílina, a to  

o geografii zkoumaného území, přírodních poměrech zkoumaného území, klimatických, 

hydrologických, geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území. Je zde 

popsáno stávající základní vodohospodářského řešení lomu Bílina. V navazující kapitole 

jsou uvedeny návrhy moţných změn odvodnění lomu. V závěru práce je uvedeno 

zhodnocení navrţených změn z hlediska ekonomických a ekologických vlivů na provoz 

lomu.  

Klíčová slova: odvodnění, poldr, retenční nádrţ, svodný příkop, čerpací stanice, stoletá  

    voda, povodí 

 

 

Summary 

In my bachelor paper are data about brown coal opencast in Bilina and especially about 

geography of surveyed territory, nature rate of surveyed territory, climatic, geological, 

hydrogeological rates of surveyed territory. There is described existing basic water 

management resolution in opencast Bilina. In the next chapter are introduced proposals of 

possible changes in dewatering of opencast. In final chapter is described evaluation of 

proposed changes of economic and ecological influences on opencast operation. 

Keywords: dewatering, polder, retentive reservoir, collector ditch, pump station,  

         centenary water, river-basin 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

ČEZ   České energetické závody 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČS   Čerpací stanice 

ELE   Elektrárna 

HČS   Hlavní čerpací stanice 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVC   Polyvinylchlorid 

VŠB   Vysoká škola báňská 

 

Cizojazyčné zkratky 

HDPE   High density polyethylene   

DN   Diamètre Nominal 
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 ÚVOD 

Lom Bílina je součástí společnosti Severočeské doly a.s., která je největší 

hnědouhelnou těţební společností v České republice. Cílem mé práce je nejen popis 

způsobu řešení stávajícího odvodnění prostoru lomu Bílina a to jak odvodnění předpolí, 

výsypek, tak i prostoru, kde je realizováno vlastní dobývání hnědého uhlí, včetně dna 

lomu, ale také návrh moţných změn systému odvodnění. V této práci bude mým úkolem 

vysvětlit, jakým způsobem se odvodňují jednotlivé části lomu v současné době, případné 

změny odvodnění, a také ukázat vývoj a představy o dalších postupech v oblasti odvodnění 

lomu. 

Odvodňováním, nebo-li řízeným odváděním vody z prostoru lomu, předpolí, výsypek se 

sleduje řada cílů, a to hlavně: 

- zabezpečení stability odklizových řezů (při zvyšování objemu vody             

  v zemině klesá úhel vnitřního tření a mění se i další fyzikálně-mechanické 

  parametry), 

- zabezpečení výkonu dobývacích strojů, technologické dopravy a zakladačů 

  (nalepováním těţených zemin dochází k sniţování efektivního objemu  

  korečků, lopat, vozů při dálkové pásové dopravě k obtíţím při rozběhu  

  souprav, vybočování dopravního pásu a jeho prokluzu na bubnech poháněči 

  stanice), 

- účinné vyuţití výsypných prostor, kdy neodvodněná podloţka výsypky se 

  tíhou zakládané zeminy snadno poruší, dochází ke skluzům, a proto nelze 

  docílit výšky etáţí, odpovídající daným fyzikálně-mechanickým   

  parametrům sypaniny a poţadovanému koeficientu bezpečnosti. 

Cílem odvodnění lomu je tedy zajištění plynulého a bezpečného provozu lomu při 

vynaloţení minimálních nákladů. Základní poţadavky jsou upřesněny řadou dalších 

právních norem, které řeší např. chemické sloţení vypouštěných důlních vod, provedení 

odvodňovacích objektů, zjišťování a ověřování hydrogeologických poměrů dobývacího 

prostoru, vystrojení odvodňovacích vrtů, výstavbu vodotečí, pouţití a provoz čerpadel, 

elektroinstalaci pro čerpání důlních vod. 

Ve většině případů jsou objektem odvodňovacích prací povrchové nebo mělké 

podzemní vody, jejich původ tvoří převáţně atmosférické sráţky, spadlé v dobývacím 

prostoru a zahrnuje zpravidla: budování ochranných zařízení a opatření, která zabezpečují 
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lom v předpolí před přítokem sráţkových vod, příp. povrchových vod, vznikajících při tání 

sněhu, zejména však před velkými vodami (povodněmi), jímání a odvádění povrchové 

vody i zbytkových přítoků podzemních vod v lomu na jednotlivých řezech i podloţí 

loţiska vč. podloţky vnitřní výsypky, odvodňování podloţky vnějších výsypek, v mezních 

případech odvodňování tělesa vnější nebo vnitřní výsypky. Předmětem odvodňování na 

lomech je tedy převáţně voda povrchová, pocházející z atmosférických sráţek, vodních 

toků a nádrţí a gravitační podzemní voda. Odvodňování podzemní vody se řídí 

zákonitostmi podzemní hydrauliky a vede k odstranění vody z části pórového prostoru        

a puklin pevných hornin. Podíl aktivních dutin se vyjadřuje efektivní pórovitostí a míra 

propustnosti koeficientem filtrace. Odvodnění zemin a hornin je dáno klimatickými 

podmínkami, hydraulickými podmínkami a technickými i ekonomickými podmínkami. 

Klimatické podmínky 

V zimních a jarních měsících a v období intenzivních sráţek většinou nelze dostupnými 

prostředky zajistit dokonalé odvodnění předpolí a vlastního prostoru lomu. Vlhkost            

a plasticita zemin se zvyšuje a způsobuje problémy při těţbě, dopravě a zakládání. 

Hydraulické podmínky 

Zvodnělé kolektory jsou těţko zjistitelné i podrobným geologickým průzkumem. Nelze 

vyloučit, ţe některé řezy zasáhnou nedokonale odvodněné zvodnělé kolektory. Zhoršující 

vliv můţe pak mít i doplňování kolektorů vodou z povrchových nádrţí a vodotečí. Proces 

odvodnění kolektorů závisí na koeficientu filtrace, který je dán Darcyho zákonem. 

Technické a ekonomické podmínky 

Technických a ekonomických podmínek je celá řada, jako například: 

- Minimální vydatnost čerpacích objektů, kterými se odvodňuje kolektor 

- Maximální hloubka odvodňovacího vrtu, při poţadovaném průměru vrtu 

- Cena odvodňovacího objektu 

- Způsob vystrojení odvodňovacího objektu 

- Energetická účinnost čerpacího zařízení 

- Výše investičních a provozních nákladů na systém odvodnění. 
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1. CHARAKTERISTIKA LOMU BÍLINA 

1.1 Geografie zkoumaného území 

Lom Bílina je těţebních lokalitou společnosti Severočeské doly a.s.. Výchozím 

produktem je zde především tříděné a energetické hnědé uhlí s nízkým obsahem síry. 

Lom Bílina (Obrázek č. 7) je katastrálně součástí města Bíliny v Ústeckém kraji 

(bývalý okres Teplice v Čechách). Území je kartograficky zobrazeno na základní mapě 

České republiky 1:50 000, list 02–34 Bílina a 02–32 Teplice. Jedná se o loţisko hnědého 

uhlí v Bílinsko – Duchcovské části  Severočeské hnědouhelné pánve. Rozkládá se mezi 

obcemi Bílina, Ledvice, Duchcov, Osek, Mariánské Radčice a Braňany. 

 

1.2 Přírodní poměry zkoumaného území 

1.2.1 Klimatické poměry 

Klimatické podmínky celé oblasti jsou podstatně ovlivňovány vertikální členitostí 

celé Podkrušnohorské oblasti a sráţkovým stínem Krušných hor, který zasahuje aţ do 

Českého středohoří. V zimním období se negativně projevují inverzní teplotní jevy, které 

jsou provázeny nečistými mlhami. V jarních a letních měsících bývá klima příznivější. 

Záporem je i sráţkový (dešťový) stín v údolní oblasti bílinské aglomerace, způsobený 

aerosolovými odpady. V oblasti města Bíliny se vyskytuje průměrně 30% mlţných dnů     

v roce. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8°C – 9°C. Převládající směr větrů od 

jihojihozápadu zhoršuje ţivotní prostředí v tom smyslu, ţe do údolní kotliny zanáší další 

průmyslové exhalace z Mostecka. V posledních letech dochází k relativnímu zlepšování 

stavu ovzduší. Klima je charakterizováno dlouhodobým sledováním ze stanice ČHMÚ         

v Teplicích. V následující  tabulce (Tabulka č. 1) jsou uvedeny průměrné měsíční úhrny 

sráţek z let 1901-50 ze sráţkoměrné stanice Bílina – Kyselka. Aktuálnější údaje pak 

uváděny pro Milešovku. Dlouhodobým normálem územních sráţek se rozumí období 

v rozpětí roků 1961 – 1990. (1961- 1990 = dlouhodobý normál územních sráţek). Jako 

příklad je zde také uvedena mapa průměrného ročního úhrnu sráţek na území Česká 

republiky v 1961-1990 (Obrázek č. 1). 

 

 



Jaroslav Solař: Návrh na komplexní odvodnění lomu Bílina 

26.4.2011                                                                                                                              4 

Tabulka č. 1 - Průměrný úhrn srážek a průměrný výpar 

Období 1901 – 1950 stanice Bílina – Kyselka 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

28 25 30 35 51 61 75 58 42 35 32 30 502 

Období 1961 – 1990 stanice Milešovka 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

28 30 33 41 61 64 62 71 48 33 39 36 546 

Období 2010 – Ústecký kraj 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

47 20 40 27 93 48 129 189 106 12 84 95 890 

Průměrné hodnoty výparu pro Teplice 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

5 6 23 47 75 70 64 53 36 17 6 4 406 

 

Obrázek č. 1 - Průměrný roční úhrn srážek 
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1.2.2 Hydrologické poměry 

Zájmové území a jeho širší okolí patří do dílčího povodí řeky Bíliny, širšího 

povodí Labe. Tok Bíliny leţí v dešťovém stínu Krušných hor, projevuje se to velkou 

rozkolísaností průtoků v místě i čase. V horní části povodí má tok velké specifické odtoky, 

směrem po toku jeho hodnoty rychle klesají. Také přítoky z Krušných hor mají velký 

poměr mezi maximálními a minimálními průtoky. Tyto nepříznivé ukazatele mají vliv na 

velikost a stálost zdrojů podzemních vod celé oblasti, která je vzhledem k rozvinutému 

průmyslu co do vody silně nedostatková. Řeka Bílina tvoří místní erozivní bázi. Zprava 

přitékají do Bíliny potoky pramenící v Českém Středohoří. Průměrný průtok Bíliny ve 

vodoměrné stanici v Chotějovicích je 2,8 m
3
•s

-1
 = 2 800 l•s

-1
  . Před tím přijímá zprava      

v prostoru města Bíliny Syčivku (Ţiţkův potok) a Lukavský potok s průměrnými průtoky 

pod 100 l•s
-1

. Kvalitou vody řeka Bílina odpovídá, počínaje hranicemi okresu Most, 

nejvíce znečištěným tokům (IV. třída). Znečištění řeky Bíliny je dáno průmyslovým 

charakterem území, kterým řeka protéká. Ostatní vodoteče jako jsou Syčivka a Lukavský 

potok jsou rovněţ znečištěny odpadními vodami. Řeka Bílina je v prostoru městské 

aglomerace Bílina regulována (u silnice č.13). 

 

1.2.3 Geomorfologické poměry 

Morfologicky sledované území náleţí ke krušnohorské soustavě, orografickému 

celku České středohoří, podcelku Milešovské středohoří, okrsku Bořeňské středohoří. 

Rozhodující ráz krajiny je dán tercierními vulkanity a to na sever od Lázní Bílina vrchy 

Kostelík (231 m n. m.), Chlum (295 m n. m.), na východě vrchem Trumpelník (356 m n. 

m.), na jihu Bořeň (539 m n. m.) a na západě vrchy Kaňkov (436 m n. m.) a Mnichovec 

(318 m n. m.). Řeka Bílina tvoří hluboké údolí, které se zařezává do území ve směru 

jihozápad – severovýchod.  

 

1.2.4 Geologické a hydrogeologické poměry 

Severočeská hnědouhelná pánev (téţ Mostecká pánev) je třetihorní pánví, která 

byla zaloţena v oligocénu jako důsledek účinku alpských horotvorných pohybů na český 

masiv. Hlavní fáze vyplňování pánve a vlastní tvorby uhelné sloje spadá do období 

spodního miocénu. Podloţí pánevní výplně je proto tvořeno staršími jednotkami, 

především rulami a ţulorulami, permokarbonskými vulkanity a sladkovodními sedimenty, 
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křídovými mořskými sedimenty a oligocenními vulkanity, případně sedimenty. Zásoby 

hnědého uhlí jsou soustředěny v hlavní uhelné sloji, která je souvislá na většině plochy 

Severočeské hnědouhelné pánve s výjimkou neuhelné ţatecké oblasti. Uhlonosná část 

pánevní výplně se nazývá Holešické vrstvy, miocénní podloţí sloje Duchcovské vrstvy      

a nadloţí tvoří jílovité vrstvy Libkovické a Lomské. Společně tyto vrstvy tvoří Mostecké 

souvrství. Vlivem mladších tektonických pohybů došlo v minulosti k erozi značné části 

pánevní výplně.  

Vlastní loţisko je tvořeno souvislou slojí tvořenou hnědým uhlím ve stadiu na 

hranici středního úseku zuhelňující přeměny uhelného stadia (ortofáze) a metafáze 

prouhelnění (podle Havlena, 1963), jenţ je z hlediska nejnovějších klasifikací řazeno na 

hranici mezi lignity a „Subbituminous coal“ („skoro černé“ OSN, 1998). Do této kategorie 

je uhlí řazeno díky relativně vysokému stavu prouhelnění, které se projevuje relativně 

nízkým obsahem vody (28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině (71%) a relativně 

vysokým koeficientem odraznosti vitrinitu (0.4%). Z hlediska macerálového sloţení  se 

jedná o uhlí humitové s hlavním zastoupením macerálů skupiny huminitu a nízkým 

zastoupením skupin liptinitu a inertinitu. Huminit je zastoupen především detrinitem,         

v menšině jsou macerály telinitové a gelinitové povahy. Stupeň gelifikace huminitu je 

velice proměnlivý, např. macerály vzniklé z dřevité sloţky – telinity – zaujímají  celou 

plejádu od slabě gelifikovaných textinitů aţ po zcela gelifikované euulminity.  Kvůli 

nízkému obsahu liptinitů nelze uvaţovat o briketování. Z hlediska obsahu popela poskytuje 

uhelná sloj širokou plejádu petrografických typů od čistého jílu po velmi čisté uhlí             

s obsahem  popela  pod  3%. Sloj je několika výraznými proplástky vertikálně rozdělena na 

tři lávky s převaţujícím charakterem suroviny. Spodní lávka je tvořena střídáním 

decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu a jílovitého uhlí v celkové mocnosti od 5 do 20 m. 

Maximálních mocností lávka dosahuje ve střední části loţiska. Střední lávka je tvořena 

převáţně monotónními vrstvami uhlí xyliticko-detritického v celkové mocnosti aţ 20 m 

oddělenými třemi proplástky. Nejvýraznějším je dvojitý, tzv. třetinový proplástek. Svrchní 

lávka ve střední části loţiska chybí. K severu a k jihu postupně narůstá její mocnost (na 

severu aţ 3,5 m) a klesá obsah popela od 55 do 25%. Je tvořena širokou plejádou 

petrologických typů od čistého jílu po xyliticko-detritické uhlí s obsahem popela kolem 

5%. Od střední lávky je oddělena aţ 1 m mocným proplástkem zvaným „cvičák“.(POPD 

2010-2030). 
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Podloţí (dále „krystalinikum“– komplex krystalických, většinou metamorfovaných, 

magmatických hornin) má základní hydrogeologický význam pro tvorbu minerálních vod  

v Bílinské zřídelní struktuře. Dosahy depresí byly zjištěny v rozmezí 3 - 190 m. Zvodnění 

tohoto obzoru je především závislé na mocnosti křídových sedimentů, které tvoří izolátor 

na krystalinickém podloţí a nasedají na krystalinikum severozápadně od lázní Bílina ve 

velkých mocnostech. Dále je závislé na lokálním tektonickém porušení a na hloubkovém 

dosahu pásma povrchového rozvětrání ortorulových hornin. Generelní směr proudění 

podzemních vod krystalinické zvodně je poměrně obtíţně stanovitelný vzhledem k malému 

počtu odpovídajících hydrogeologických údajů. Předpokládá se, ţe dochází k proudění vod 

od severozápadu a západu do údolí řeky Bíliny. Křídové sedimenty tvoří prakticky 

nepropustný strop krystalinického podloţí. Pukliny jsou většinou sepnuté, nebo mají 

jílovitou výplň. Křídové sedimenty v oblasti jiţních svahů lomu byly zastiţeny převáţně 

ve slinitém vývoji. To znamená, ţe tyto horniny lze povaţovat za nepropustné. 

Terciérní vulkanity jsou zastoupené převáţně znělci, čediči, tefrity a jejich tufy       

v různém stupni zjílovatění a předpokládá se, ţe jsou prakticky bez oběhu podzemních 

vod. Tyto horniny se nacházejí jednak v podloţí uhelného souvrství, jednak tvoří za jiţním 

omezením loţiska výrazný hřbet západovýchodním směru. Terciérní pánevní sedimenty 

jsou v prostoru jiţních svahů lomu Bílina odděleny od starších vrstev tzv. bílinským 

zlomem. Ten tvoří jiţní omezení loţiska, probíhá zhruba východním aţ západním směrem, 

je odkrýván těţbou a vymezuje zde sekundární okraj pánve.  

Vodonosné kolektory v nadloţí loţiska jsou tvořeny desítkami dílčích, vzájemně 

nepropojených zvodní v jednotlivých tělesech deltových vějířů a výplní říčních koryt. 

Plošné rozměry těchto dílčích kolektorů se pohybují od tisíců do miliónů m
2
. Na většině 

plochy, vyjma jiţních svahů lomu, tělesa zvodní zapadají ve směru postupu lomu, takţe 

pouze část z nich je odvodňována do lomu. Další relativně souvislou zvodní je systém 

chodeb a závalových ploch, vzniklých historickým hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto 

zvodně jsou odvodňovány vodorovným vrtem na dně lomu. Jsou a v budoucnu i budou 

vyuţívány pro účely svodu povrchových vod z některých řezů na dno lomu systémem 

svodových vrtů. (POPD 2010-2030). 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO ODVODNĚNÍ LOMU 

2.1 Vodohospodářská část 

Důlní vody z dobývacího prostoru Dolů Bílina jsou vypouštěny v souladu se 

zákonem o vodách č.254/2001 Sb. (vodní zákon) do povrchových vod, jimiţ jsou 

recipienty: řeka Bílina pro oblast jímaných vod z Jiţních svahů, dna lomu, a vodní Jámy 

Emerán., Ledvický potok pro oblast jímaných vod ze Severních svahů a prostoru koridoru 

u Ledvic, Osecký potok pro část oblasti jímaných vod ze Severních svahů lomu. 

Loučenský potok pro oblast jímání vod z předpolí lomu Bílina a severozápadní části 

výsypky Pokrok. Dále sem patří vody z předpolí lomu, čerpané ze starých důlních děl, 

dnes vodní Jámy MR1 bývalého hlubinného dolu Kohinoor, nyní čerpaných do vod nově 

vznikajícího jezera Most. Čerpání a převod vod zajišťuje v současné době Palivový 

kombinát Ústí, státní podnik. 

 

2.2 Popis základního vodohospodářského řešení – současnost 

2.2.1 Odvodnění severních svahů 

Na severní svahy lomu bezprostředně navazují svahy výsypky Pokrok, které jsou 

jiţ z převáţné části rekultivované (Obrázek č. 7), a jejich odvodnění je součástí odvodnění 

severních svahů lomu. Odtoky sráţkových vod z dílčích povodí severních svahů lomu jsou 

částečně zachyceny v retenčním prostoru Čerpací stanice severní svahy nádrţ „C“, 

částečně převedeny gravitačním odpadem do koryta Ledvického potoka a dílem 

přečerpávány do retenční nádrţe nádrţe „A“ na výsypce Pokrok. Povodí severozápadní     

a západní části výsypky Pokrok jsou odvodněna do Příkopu 2400 a spolu s vodami z 

Nádrţe „A“ končí v odkališti ČEZ, a.s. ELE „Fučík“.  Západní část severních svahů 

částečně zasahuje do povodí  patřící do povodí retenční nádrţe Hlavní čerpací stanice – 

lom. 

 

2.2.2 Odvodnění prostoru energetického a dopravního koridoru u Ledvic 

Do tohoto prostoru natékají vody z části povodí vnitřní výsypky, vody ze 

skrývkových řezů a ze svahů zvyšovacích hrází odkaliště ČEZ, a.s. ELE „Fučík“. Dále sem 

natékají drenáţní vody z prostoru bývalé čerpací stanice. Jedná se o povodí z něhoţ se 

Čerpací stanicí Ledvice 2 čerpají vody do nádrţe Čerpací stanice severní svahy nádrţ „C“ 

a Čerpací stanicí Ledvice vypouštějí vody do Ledvického potoka. Povrchové vody jsou 
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převedeny příkopem Ledvice 2 do nově navrţené nádrţe v prostoru západně od Ledvic, 

kde vznikne nasypáním tělesa koridoru bezodtoký prostor. Tato nádrţ bude slouţit i pro 

zachycení splavenin. Příkopem Ledvice 1 bude nádrţ propojena na zbytek koryta 

Ledvického potoka. Odvodnění prostoru východní části vnitřní výsypky a pláně pásové 

dopravy uhelných odtahů Výše uvedený prostor je odvodněn systémem záchytných 

příkopů u paty výsypky a obsluţných komunikací, který byl vybudován v návaznosti na 

rekultivační proces tělesa výsypky a stavbu koridoru 3. uhelného odtahu. V současné době 

se jedná o plochy rekultivované, s jiţ vzrostlými dřevinami a zatravněnými plochami.  

Odtoky z povodí odtékají do retenční nádrţe Adéla. Odtud odtékají do zbytku 

koryta Radčického potoka se zaústěním do řeky Bíliny. 

 

2.2.3 Odvodnění jižních svahů 

Odvodnění Jiţních svahů v sobě zahrnuje prostor samotných jiţních svahů lomu, 

část vnitřní výsypky s úklonem ke stávající příjezdové komunikaci do lomu a část 

Braňanské výsypky. Jiţní svahy jsou odvodňovány Čerpací stanicí Braňany, soustavou 

záchytných příkopů a trubních svodů do retenční nádrţe Čerpací stanice jiţní svahy           

a Čerpací stanice jiţní svahy 2. Vody z Čerpací stanice jiţní svahy jsou přečerpány na 

Úpravně Důlních Vod Emerán (Obrázek č. 2), k úpravě před vypouštěním do povrchových 

vod veřejné vodoteče. Dílčí část odvodnění jiţ rekultivovaných ploch Jiţních svahů tvoří 

odvodňovací příkop, vedený v horizontu bývalého postavení pásového dopravníku č. 713, 

zaústěný do Bývalého koryta Radčického potoka. 

 

Obrázek č. 2 - Úpravna důlních vod Emerán  
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2.2.4 Odvodnění dna lomu 

K čerpacím stanicím na dně lomu jsou svedeny důlní vody soustavou příkopů 

z dílčích povodí. Jde o prostory samotných skrývkových řezů, výsypkových řezů a dna 

lomu. Dále vody z Čerpací stanice jiţní svahy 2, drenáţní vody z podloţky vnitřní výsypky 

a svodových vrtů  z vrtné bariéry předpolí lomu. S ohledem na výškový průběh dna lomu, 

odvislého od paty sloje, jsou zde zřízeny dvě čerpací stanice: Hlavní čerpací stanice - lom 

(Obrázek č. 3) a  Čerpací stanice 2 – lom jih. Postupem lomu se přemisťuje či prodluţuje 

celý systém svodových otevřených i drenáţních příkopů, retenční nádrţe a zařízení 

čerpacích stanic s  výtlačným potrubím. Vody čerpané ze dna lomu jsou vedeny dvěma 

výtlačnými potrubími DN 400 mm na Úpravnu důlních vod Emerán, kde před jejich 

vypuštěním do povrchových vod – řeky Bíliny, dojde k jejich úpravě.   

 

Obrázek č. 3 - Hlavní čerpací stanice 

2.2.5 Odvodnění předpolí lomu 

V současné době je předpolí lomu odvodněno do retenčního prostoru čerpací 

stanice Libkovice. Významnější zdroje podzemní vody jsou před postupem lomu 

odčerpávány z vodních vrtů. Zbytkové podzemní zvodnění vyvěrá na povrch v partiích 

skrývkových řezů lomu. Odčerpávání podzemních vod v předpolí lomu, majících vliv na 

postup lomu Bílina, je také zajištěno jejich čerpáním z vodní Jámy MR1.  
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3. NÁVRHY MOŽNÝCH ZMĚN 

3.1 Odvodnění severních svahů 

Zde je předmětem řešení odvodnění povrchových vod jiţ částečně zrekultivované 

výsypky Pokrok, na které bylo ukončeno v roce 2010 ukládání nadloţních zemin, tyto 

budou jiţ nadále ukládány na vnitřní výsypku. Před patou výsypky Pokrok je navrhuji 

odvodňovací příkop, který bude odvádět sráţkové vody z části povodí tělesa výsypky        

a navazujícího povodí předpolí lomu do systému stávajícího odvodnění lomu. Profil 

příkopu je volím lichoběţníkový o šíři dna cca 1,0 m se sklonem svahů 1 : 1,5 a hloubka 

do 3 m. Příkop bude hloubený s opevněním dna buď pohozem štěrku, nebo vystrojen 

příkopovými tvárnicemi uloţenými do pískového loţe. Z důvodu rekultivace výsypky 

lesnickou rekultivací a ochrany lomu je nutné odvedení povrchových vod záchytným 

příkopem, který bude obdobné konstrukce jako příkop u paty výsypky. Vyústěn je do 

koryta příkopu u paty výsypky. Součástí tohoto příkopu můţe být i poldr, jehoţ funkcí 

bude vyrovnávání odtoků přívalových sráţek, ochrana území a zmírnění potenciálně 

povodňové situace. Poldr se po naplnění automaticky regulovaně vypustí, tedy nemá 

prostor stálého nadrţení. Celý prostor nádrţe slouţí k zachycení povodňových průtoků (má 

100% retenční objem) funkční objekty se budují podle potřeby a jsou dimenzovány na 

maximální přítok. Tento poldr bude řešen jako suchý poldr (Obrázek č. 4, Obrázek č. 5).  

Suché poldry nemají ţádné stálé nadrţení vody a celý jejich objem je určen pro 

zachycování vody z povodní, jeho plochu zpravidla tvoří trvalý travní porost. Hráz poldru 

(Obrázek č. 10) bude zemní sypaná s jílovým těsněním a koruna hráze by měla mít šířku 

min. 4 m, kde bude komunikace, z důvodu obsluhy vypouštěcího objektu, který bude tvořit 

ţelezobetonový monolit a základové výpusti, potrubí průměru min. DN 600 mm. 

Podzemní vody budou odváděny vertikálními čerpacími vrty v liniovém uspořádání. 

Situování vrtů a jejich hloubka bude upřesněno po podrobném geologickém průzkumu. 

Můţeme uvaţovat se s vrty hloubky max. do 200 m vystrojenými paţnicemi z PVC DN 

300 mm. Vrty budou osazeny ponornými čerpadly. U vrtů bude zřízena manipulační 

zpevněná plocha, příjezd k vrtům a svodné příkopy od vrtů do nejbliţší vodoteče, 

záchytného příkopu. Chod čerpadel a údaje o čerpání by měly být přenášeny do dispečinku 

vodohospodáře. Svodné příkopy od vrtů budou navrţeny v profilu příkopu, který je volen 

lichoběţníkový o šíři dna 0,8 m se sklonem svahů 1 : 1,5. Opevněny budou ve dně 

příkopovou tvárnicí a boční příloţnou deskou. 
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Obrázek č. 4 - Poldr, ilustrační foto 

 

Obrázek č. 5- Poldr, ilustrační foto 
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3.2 Odvodnění dna lomu 

3.2.1 Rozšíření kapacity retenčních nádrží 

Retenční nádrţ a Hlavní čerpací stanice – Lom (HČS).  

Navrţeno je rozšíření, zvětšení kapacity retenční nádrţe, tak aby byla v krajním 

případě schopná pojmout stoletou vodu. Retenční nádrţ je navrţena v nejniţším místě dna 

lomu. Zemní práce budou prováděny v hornině třídy těţitelnosti 5 s dolamováním (jedná se 

o rozpojení horniny ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem nebo naloţením). Jsou to 

zemní práce, kdy se jedná o lehce trhatelné skalní horniny, jsou rozpojitelné těţkým 

rypadlem nebo trhavinami. Výkopek lze pouţít na ochranné hrázky okolo retenční nádrţe, 

případně uloţit k patě výsypky. Do této retenční nádrţe jsou vyústěny svodné příkopy 

odvodnění dna lomu. Z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví při práci je nutné retenční 

nádrţ opatřit lanovým nebo trubkovým zábradlím. Z důvodu zvětšení retenční nádrţe bude 

provedeno přemístění stávající technologie čerpacích stanic na nové stanoviště. Přemístěna 

bude po demontáţi čerpací stanice s velkými čerpadly a dvě malé čerpadla. Dále budou 

přemístěny tři buňky se stávajícími čerpadly. Z výše uvedených moţných změn vyplývá, 

ţe postupem lomu se přemisťuje či prodluţuje celý systém svodových otevřených               

i drenáţních příkopů, retenční nádrţe a zařízení čerpacích stanic s  výtlačným potrubím, 

proto pro vody čerpané ze dna lomu je doporučeno, zvětšit kapacitu průtoku stávajícího 

potrubí 2x DN 400 mm na dvě výtlačná potrubí min. DN 600 mm a více, které vede důlní 

vody na Úpravnu důlních vod Emerán. 

 

Retenční nádrţ a Hlavní čerpací stanice – Lom (HČS) – Kaly 

 Zvětšením a zvýšením počtu retenčních nádrţí pro sběr sráţkových a podzemních 

vod řešíme odvodnění dna lomu pouze z části. Vody, které do této nádrţe přitékají, jsou 

silně znečištěny částicemi hornin a jílů. Tyto částice v nádrţi sedimentují. Tento proces má 

za následek postupné sniţování kapacity retenční schopnosti nádrţe. Sniţování kapacity 

této nádrţe důsledkem dlouhodobé sedimentace částic hornin a jílů na jejím dně přináší 

problémy hlavně v období přívalových dešťů a dlouho trvajících dešťů, kdy dochází 

k přelití nádrţe a zatopení dna lomu.  Naším cílem je udrţení retenční schopnosti nádrţe, 

aby byla maximálně vyuţita její kapacita a nedocházelo k zatopení spodních partií lomu.   
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Výše uvedeným problémům lze zabránit vysáváním dna retenční nádrţe pomocí 

plovoucího zařízení na hladině nádrţe. Lze pouţít například plovoucí sací rýpadlo, které 

má spoustu výhod, jako například: 

a) Těţený materiál, lze dopravovat pomocí potrubí do velkých vzdáleností 

b) Těţba probíhá v určené vrstvě 

c) Vodní plocha lze bez problémů vyuţívat 

d) Kvalita vody není příliš zhoršena, 

ale jsou zde také nevýhody: 

a) Těţený materiál je mnohonásobně naředěn 

b) Je nutné při konečném ukládání uvaţovat s vyšší kapacitou skládky nebo se 

strojním odvodněním. 

Technologické a strojní vybavení 

Vlastní sací rýpalo (Obrázek č. 6) je uloţeno na dvou propojených pontonech a je 

posouváno, pohybuje se pomocí hlavního vodícího lana, které je kotveno na břehu nádrţe. 

Toto zařízení by mělo pracovat v plně automatickém reţimu. Sací rýpadlo čerpá kalovou 

suspenzi pouze při pohybu směrem vpřed. Po dosaţení koncové polohy se přesune do 

výchozí pozice. Pomocí navijákové soupravy na břehu se posune a pokračuje v čerpání 

v sousedním pásu. 

 

Obrázek č. 6 - Sací rýpadlo, ilustrační foto 
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Výtlačné kalové potrubí čerpané suspenze je plovoucí na hladině retenční nádrţe    

a je uloţeno na plovácích. Jeho délka bude stanovena s ohledem na velikost retenční 

nádrţe a umístění následné technologie. 

Kalovou suspenzi je moţné buď přímo rozstřikovat na skládku. Toto řešení není 

však příliš vhodné z důvodu velkého obsahu vody. Je nutné následně skládku odvodnit 

pomocí drenáţních příkopů a odvedení vod do stávajících odvodňovacích příkopů nebo 

nechat volně vsakovat do podloţí. Další moţností je zahuštění kalu cementací, neboli 

vyuţití hydratačních schopností cementů. Tady je moţné uvaţovat například o vyuţití tzv. 

„ granulátu“ z nedaleké teplárny v Mostě – Komořanech. Jedná se o certifikovaný výrobek, 

který vzniká smícháním všech druhů popelovin z produkce teplárny v Mostě – 

Komořanech. Všechny druhy popelovin vzniklé při fluidním spalování hnědého uhlí - 

loţový popel, popílek z lákových filtrů a popílek z elektroodlučovačů, které se 

shromaţďují v sile aglomerace. Při expedici je tato směs smíchána s vodou                          

a transportována pásovým dopravníkem na nákladní automobily. Vzniklý výrobek 

obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází k postupnému 

tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu výrobku zaručuje pouţitá moderní technologie, řídící 

procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi popelovin. Tato 

směs vápence a popelovin se z úspěchem pouţívá ke zpevnění podkladních vrstev 

komunikací i při stabilizaci výsypek povrchových lomů. Tím dojde také ke zpevnění 

rozstřikovaného kalu a vznikne tak po zhutnění vibračními válci pevná podloţka pro další 

vyuţití. 

Nebo je moţné kalovou suspenzi odvodňovat strojně, kdy lze pouţít například 

odstředivku, kalolis, šnekový lis. 

Do odstředivky je kalová suspenze přivedena potrubím do otáčejícího se bubnu. 

Působením odstředivé síly dochází k odloučení horninových a jílových částí, ty jsou poté 

šnekem vyhrnovány do výsypné části odstředivky a odtud vypadává do prostoru pod 

odstředivkou. Odstředěná voda se shromaţďuje ve sběrači a odtud je potrubím odváděna 

například do čistírny odpadních vod. 

Do kalolisu je kalová suspenze přiváděna potrubím do nátokového otvoru, který 

probíhá průběţně svazkem filtračních desek. Odfiltrovaná kapalina je odváděna kanálky 

filtračních desek a následně odváděna potrubím. Výsledným produktem kalolisu je 

„filtrační koláč“.   
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Retenční nádrţ a čerpací stanice – Jih (ČS JIH) 

Jedná se o přemístění ČS JIH a vybudování retenční nádrţe. Je navrţeno 

vybudování retenční nádrţe čerpací stanice, tak aby zvládla cca 10-ti letou vodu. Retenční 

nádrţ je opět navrţena v nejniţším místě dna lomu v jeho jiţní části. Zemní práce budou 

prováděny v hornině třídy těţitelnosti 5 s dolamováním. Výkopek bude pouţit na ochranné 

hrázky, případně uloţen k patě výsypky. Do retenční nádrţe budu vyústěny svodné 

příkopy. Retenční nádrţ bude opatřena lanovým zábradlím nebo trubkovým zábradlím. 

Přemístění technologie čerpací stanice, bude provedeno na nové stanoviště. Přemístěny 

budou i dvě buňky se stávajícími čerpadly. 

 

Svodný příkop k HČS a k ČS JIH 

Jedná se o hlavní svodný příkop a je navrţen podél paty vnitřní výsypky aţ k 

retenci HČS a k retenci ČS JIH. Vyústěny budou do něj drenáţe na dně lomu. Jejichţ 

konstrukce bude velmi jednoduchá, a to vyspádovaný výkop obdélníkového tvaru 

vyplněný dobře propustným materiálem. Lze pouţít výkopku z úprav retencí a drenáţí. Pro 

zajištění gravitačního odtoku vody bude minimální spád 0,2%. Profil příkopu je volen 

lichoběţníkový o šíři dna 1,0 m se sklonem svahů 1:1. Hloubka do 3,0 m. Příkop můţe      

a nemusí být opevněn. Voda v příkopu bude odtékat gravitačně při dodrţení alespoň 

minimálního spádu. 

 

Potrubí výtlaku od HČS, 2 x DN 600 mm na Úpravnu důlních vod Emerán 

Navrţeno je v souběhu s porubní frontou. Potrubí můţe být vedeno po povrchu 

dna lomu nebo umístěno ve výkopu a obsypáno. Pokud bude potrubí vedeno po povrchu 

dna lomu nebo ve výkopu je doporučeným materiálem potrubí ocel. 

 

3.2.2 Zvětšení počtu retenčních nádrží 

Retenční nádrţ a Hlavní čerpací stanice – Lom (HČS).  

Navrhuji zvýšení počtu retenčních nádrţí a tím i kapacity retence, tak aby byly 

v krajním případě schopné pojmout stoletou vodu. Retenční nádrţ I. Je mnou navrţena      

v nejniţším místě dna lomu. Nad touto retencí budou v kaskádě umístěny Retenční nádrţ 

II. a Retenční nádrţ III. Zemní práce budou prováděny v hornině třídy těţitelnosti 5            

s dolamováním. Jedná se o lehce trhatelné skalní horniny, rozpojitelné těţkým rypadlem     
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a trhavinami. Výkopek lze pouţít na ochranné hrázky okolo retenční nádrţí, případně 

uloţit k patě výsypky. Do Retenční nádrţe III. budou vyústěny svodné příkopy odvodnění 

dna lomu. Z důvodu ochrany bezpečnosti a zdraví při práci je nutné retenční nádrţe opatřit 

lanovým nebo trubkovým zábradlím. Z důvodu zvětšení retence nebude muset být 

provedeno přemístění stávající technologie čerpacích stanic na nové stanoviště. Jednotlivé 

retenční nádrţe budou propojeny odvodňovacím příkopem, který bude odvádět také 

sráţkové vody do retenčních nádrţí. Profil koryta je navrţen lichoběţníkový o šíři dna 

min. 1,0 m se sklony svahů 1 : 1,5. Zpevnění svahů příkopu je příkopovou tvárnicí             

a bočními deskami. V místech propustného podloţí bude provedeno těsnění jílovitými 

zeminami. Nebo bude variantně k propojení retenčních nádrţí pouţito ocelové potrubí DN 

800 mm uloţené v pískovém loţi a obsypané zhutněnou zeminou. Z výše uvedených 

moţných změn vyplývá, ţe postupem lomu se přemisťuje či prodluţuje celý systém 

svodových otevřených i drenáţních příkopů, retenčních nádrţí a zařízení čerpacích stanic 

s  výtlačným potrubím, proto pro vody čerpané ze dna lomu bude k zajištění dostatečného 

průtoku stačit stávající výtlačné potrubí 2x DN 400 mm, které odvádí důlní vody na 

Úpravnu důlních vod Emerán. 

3.3 Odvodnění předpolí lomu 

Postupem skrývkových řezů lomu, v prostoru pod bývalou obcí Libkovice, dojde 

k narušení stávajícího systému ochrany předpolí lomu před přívalovými vodami. Dojde     

k odtěţení stávající pomocné čerpací stanice Libkovice 1. Retenční prostor nové pomocné 

čerpací stanice Libkovice  odvodňuje povodí ČS Libkovice, která je situována pod obcí 

Mariánské Radčice na korytě Radčického potoka. Její retenční prostor bude zahlouben tak, 

aby pojal poţadovaný objem stoleté povodně. Vyústěny jsou sem odvodňovací příkopy. 

Dále je sem přeloţen Lomský potok v bývalé obci Libkovice. Odtoky povodí výše 

uvedených vodotečí jsou převzaty od ČHMÚ Ústí nad Labem. Profil byl stanoven na 

Lomském a Radčickém potoce v prostoru bývalé výdušné jámy v obci Libkovice. Plocha 

povodí je úměrně redukovaná s ohledem na velikost povodí nové retenční nádrţe a čerpací 

stanice. Povodí nádrţe pomocné ČS Libkovice je tvořeno povodím potoka Radčického      

a Lomského pod hrází ČS Libkovice. S ohledem na značnou členitost terénu, který je sice 

charakterem plochý, ale důlní činností vzniklo mnoho terénních depresí, lze počítat se 

zvýšenou retardací odtoku a zvýšenou akumulační schopností terénu. Vyuţití terénních 
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depresí pro dílčí zachycení povodňové vlny s následným řízeným prázdněním bude nutné 

koordinovat ve vztahu k uvolňování předpolí lomu a k majetkoprávním vztahům                

k pozemkům. 

Plocha povodí Lomnického potoka je 2,4 km
2
 a odtoky z povodí jsou:    

Průtok [m
3
•s

-1
]     

02 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

0,8 1,5 2,5 4,0 6,6 9,8 

Objem stoleté vody je 160 000 m
3
.  

Celkové odtoky z povodí Radčického potoka. Plocha povodí je 3,34 km
2
 a odtoky z povodí 

jsou:   

Průtok [m
3
•s

-1
]     

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

1,0 2,0 3,5 5,4 9,0 13,5 

Objem povodňové vlny stoleté vody  je 223 000 m
3
. 

Odtoky z povodí pro uvaţovanou pomocnou ČS Libkovice. Plocha povodí je 2,80 km
2
. 

Plocha povodí Lomského potoka : - 1,40 km
2
 

Plocha povodí Radčického potoka: - 1,40 km
2
 

Odtoky z povodí a objem povodňové vlny Lomského potoka : 

Průtok [m
3
•s

-1
]     

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

0,467 0,875 1,458 2,333 3,850 5,717 

Objem povodňové vlny stoleté vody je 93 333 m
3
. 

Odtoky z povodí a objem povodňové vlny Radčického potoka: 

Průtok [m
3
·s

-1
]     

02 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

0,293 0,838 1,467 2,263 3,772 5,659 

Objem povodňové vlny stoleté vody je 93 473 m
3
. 

Odtok z povodí:      

Průtok [m
3
•s

-1
]       

02 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100  

0,760 1,713 2,925 4,596 7,622 11,376  

Objem povodňové vlny stoleté vody je 186 806 m
3
. 
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Navrhované hodnoty odtoku z povodí a objem povodňové vlny stoleté vody pomocné ČS 

Libkovice: 

Odtok z povodí:     

Průtok [m
3
•s

-1
]      

02 05 Q10 Q20 Q50 Q100 

0,456 1,028 1,755 2,758 4,573 6,826 

Konstrukce tělesa hráze a retenčního prostoru nádrţe pomocné ČS Libkovice. 

Hráz pomocné ČS Libkovice bude lichoběţníkového profilu s korunou šíře 5,0 m. 

Sklon návodního líce je volen 1 : 5, sklon vzdušného líce 1 : 6. Hráz bude homogenní        

s těsnící ostruhou zahloubenou do 2 m pod terénem. Těleso hráze bude opatřeno ochrannou 

vrstvou štěrku (štěrkopísku) v mocnosti 250 mm s překrytím zeminou v mocnosti 300 mm. 

Návodní líc bude opatřen kamennou patkou s patním drénem. Svah návodního líce bude 

zasypán lehkým záhozovým lomovým kamenem. Koruna hráze šíře 5,0 m bude řešena 

jako příjezdní komunikace šíře 3,0 m s oboustrannou krajnicí. V rozšířené partii tělesa 

hráze budou osazeny čerpací studny a bude zde zpevněná plocha štěrkem pro osazení 

trafokiosků. V konci hráze je navrţeno obratiště pro mechanizaci zajíţdějící na hráz. Na 

koruně hráze budou osazeny měřické body pro moţnost sledování poklesů tělesa hráze. 

Bezpečnostní přeliv bude opevněn betonovou dlaţbou. Vyústěn bude do koryta 

Radčického potoka pod novou hrází. Retenční prostor nádrţe pomocné ČS Libkovice bude 

dimenzován na objem povodňové vlny stoleté vody z povodí Radčického a Lomského 

potoka. To je na 112 084 m
3
. Případné odhalené propustné vrstvy v retenčním prostoru 

budou dotěsněny vhodnými zeminami.  

 

Čerpací studny - pomocná ČS Libkovice 

Čerpací stanice bude osazena čerpadly s parametry: 3x čerpadlo Q = 200 l•s
-1

 ,    

H = 75 m, elektromotor 250 kW celkem – 3 kusy. Přenos údajů o chodu čerpadel na 

dispečink vodohospodáře s moţností dálkového ovládání jejich chodu. Jedná se o čerpadla 

ponorná kalová, která budou osazena v čerpací studni. Čerpací studna je navrţena profilu  

2500 mm buď ocelová, nebo z ţelezobetonových prefabrikátů. Hloubka bude přizpůsobena 

typu čerpadla - cca 8,0 m. Studna bude uzavřena poklopem. Nátoková potrubí jsou ocelová 

DN 1000 mm. Prostor čerpacích studní bude oplocen. K čerpací stanici bude zřízen příjezd 

a manipulační prostor zpevněný drceným kamenivem na určené ploše. Na této ploše bude 
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rovněţ osazena i rozvodna R6kV. Na zpevněné ploše u rozvodny R6kV je moţné umístit 

větrnou hybridní elektrárnu pro napájení měřící a regulační techniky. Čerpadla a potrubí 

budou chráněna proti zpětnému rázu, zpětnými klapkami. Retenční prostor pomocné ČS 

Libkovice je navrţen na objem 112 084 m
3
. Navrţena jsou zde tři čerpadla o průtoku 

kaţdého 200 l•s
-1

   s dopravní výškou 70 m. Při chodu 1 čerpadla = 720 m
3
•hod

-1
 bude 

doba čerpání 155,7 hodiny = 6,5 dne. Při chodu 2 čerpadel = 1 368 m
3
•hod

-1 
bude doba 

čerpání 81,9 hodiny = 3,4 dne. Na výtlačné potrubí od pomocné čerpací stanice bude 

pouţito materiálu - tlakové roury a tvarovky z vysokohustotního polyetylénu HDPE DN   

600 mm. Potrubí bude vedeno k trase stávajícího výtlačného řadu od ČS nádrţe Libkovice. 

Armatury budou opatřeny servopohony. Potrubí výtlaku bude vyústěno do nové 

uklidňovací jímky u vtoku do gravitačního odvedení čerpaných vod - ţelezobetonové 

trouby DN 900 mm s vyústěním do Klášterského (Loučenského) potoka. Do jednoho 

výtlačného potrubí budou zaústěna tři čerpadla. Potrubí bude opatřeno indukčním 

průtokoměrem. Dálkový přenos údajů o průtoku bude zaveden na velín vodohospodáře. 

 

Odvodňovací příkopy 

Sráţkové vody budou do retenční nádrţe odváděny dvěma příkopy. Jeden příkop - 

levý (Tabulka č. 2) bude odvádět sráţkové vody z levého svahu povodí předpolí lomu do 

retenční nádrţe pomocné ČS Libkovice 1. Jeho délka bude cca 1 500 m. Profil koryta 

lichoběţníkový o šíři dna 1,0 m se sklony svahů 1 : 1,5.  Výkop rýhy odvodňovacího 

příkopu bude prováděn hydraulickým rýpadlem na kolovém podvozku v zemině třídy 3, 

coţ jsou soudrţné pevné zeminy tuhé konzistence, jílovité zeminy s měkkou, ale tuhou 

konzistencí a nesoudrţné ulehlé zeminy, štěrk se zrny do 10 cm, stmelený štěrk, navětralé 

a zvětralé poloskalní horniny. Opevnění příkopovou tvárnicí a bočními deskami. V místech 

propustného podloţí bude provedeno těsnění jílovitými zeminami. V místě kříţení             

s komunikacemi jsou navrţeny trubní propustky. Jedná se o povodí s úklonem do údolnice 

příkopu. Povodí je tvořeno jedním svahem. Povrch je porostlý vysokou hustou trávou. 

Podél cest a příkopů je porost křoví. Pozemky bývaly dříve zemědělsky obhospodařovány. 
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Tabulka č. 2 - Příklad výpočtu konsumpční křivky koryta levého příkopu 

Šířka 

ve dně 

Hloubka Sklonsv

ahů 

Koef. 

Drsnosti 

Sklon Průtočná 

Plocha 

Omočený 

obvod 

Hydraul. 

Poloměr 

Rychlost. 

součinitel 

Rychlost Průtok 

    

b     

(m) 

y        

(m) 

m         

(-) 

n               

(-) 

I      

(%) 

S          

(m2) 

O           

(m) 

R           

(m) 

C         

(m
0,5

•s
-1

) 

v           

(m•s
-1

) 

Q     

(m
3
•s

-1
) 

1,00 0,05 1,5 0,025 3,00 0,0538 1,1803 0,0455 18,1397 0,21 0,0114 

1,00 0,10 1,5 0,025 3,00 0,1150 1,3606 0,0845 21,4290 0,34 0,0392 

1,00 0,15 1,5 0,025 3,00 0,1838 1,5408 0,1193 23,4943 0,44 0,0817 

1,00 0,20 1,5 0,025 3,00 0,2600 1,7211 0,1511 25,0156 0,53 0,1385 

1,00 0,25 1,5 0,025 3,00 0,3438 1,9014 0,1808 26,2280 0,61 0,2100 

1,00 0,30 1,5 0,025 3,00 0,4350 2,0817 0,2090 27,2417 0,68 0,2967 

1,00 0,35 1,5 0,025 3,00 0,5338 2,2619 0,2360 28,1168 0,75 0,3993 

1,00 0,40 1,5 0,025 3,00 0,6400 2,4422 0,2621 28,8899 0,81 0,5184 

1,00 0,45 1,5 0,025 3,00 0,7538 2,6225 0,2874 29,5845 0,87 0,6548 

1,00 0,50 1,5 0,025 3,00 0,8750 2,8028 0,3122 30,2169 0,92 0,8091 

1,00 0,55 1,5 0,025 3,00 1,0038 2,9831 0,3365 30,7986 0,98 0,9822 

1,00 0,60 1,5 0,025 3,00 1,1400 3,1633 0,3604 31,3381 1,03 1,1747 

1,00 0,65 1,5 0,025 3,00 1,2838 3,3436 0,3839 31,8419 1,08 1,3873 

1,00 0,70 1,5 0,025 3,00 1,4350 3,5239 0,4072 32,3151 1,13 1,6208 

1,00 0,75 1,5 0,025 3,00 1,5938 3,7042 0,4303 32,7616 1,18 1,8759 

1,00 0,80 1,5 0,025 3,00 1,7600 3,8844 0,4531 33,1847 1,22 2,1533 

1,00 0,85 1,5 0,025 3,00 1,9338 4,0647 0,4757 33,5869 1,27 2,4537 

1,00 0,90 1,5 0,025 3,00 2,1150 4,2450 0,4982 33,9705 1,31 2,7777 

1,00 0,95 1,5 0,025 3,00 2,3038 4,4253 0,5206 34,3373 1,36 3,1261 

1,00 1,00 1,5 0,025 3,00 2,5000 4,6056 0,5428 34,6888 1,40 3,4996 

 

Druhý příkop - pravý (tabulka č.3) bude odvádět sráţkové vody z pravého svahu 

povodí předpolí lomu do retenční nádrţe pomocné ČS Libkovice 1. Jeho délka bude cca 1 

900 m. Profil koryta lichoběţníkový o šíři dna 1,0 m se sklony svahů 1 : 1,5. Opevnění 

příkopovou tvárnicí a bočními deskami. V místech propustného podloţí bude provedeno 

těsnění jílovitými zeminami. V místě kříţení s komunikacemi budou navrţeny trubní 

propustky. Jedná se o povodí s úklonem do údolnice příkopu. Povodí je tvořeno jedním 

svahem. Povrch je porostlý vysokou hustou trávou. Podél cest a příkopů je porost křoví. 

Pozemky bývaly dříve zemědělsky obhospodařovány. 
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Tabulka č. 3 - Příklad výpočtu konsumpční křivky koryta pravého příkopu 

Šířka 

ve dně 

Hloubka Sklon 

svahů 

Koef. 

Drsnosti 

Sklon Průtočná 

plocha 

Omočený 

obvod 

Hydraul. 

Poloměr 

Rychlost. 

součinitel 

Rychlost Průtok 

b y m N I S O R C v Q 

(m) (m) ( - )  ( - )  (%) (m
2
) (m) (m) (m

0,5
•s

-1
 ) (m•s

-1
 ) (m3•s

-1
 ) 

1,00 0,05 1,5 0,025 3,00 0,0538 1,1803 0,0455 18,1397 0,21 0,0114 

1,00 0,10 1,5 0,025 3,00 0,1150 1,3606 0,0845 21,4290 0,34 0,0392 

1,00 0,15 1,5 0,025 3,00 0,1838 1,5408 0,1193 23,4943 0,44 0,0817 

1,00 0,20 1,5 0,025 3,00 0,2600 1,7211 0,1511 25,0156 0,53 0,1385 

1,00 0,25 1,5 0,025 3,00 0,3438 1,9014 0,1808 26,2280 0,61 0,2100 

1,00 0,30 1,5 0,025 3,00 0,4350 2,0817 0,2090 27,2417 0,68 0,2967 

1,00 0,35 1,5 0,025 3,00 0,5338 2,2619 0,2360 28,1168 0,75 0,3993 

1,00 0,40 1,5 0,025 3,00 0,6400 2,4422 0,2621 28,8899 0,81 0,5184 

1,00 0,45 1,5 0,025 3,00 0,7538 2,6225 0,2874 29,5845 0,87 0,6548 

1,00 0,50 1,5 0,025 3,00 0,8750 2,8028 0,3122 30,2169 0,92 0,8091 

1,00 0,55 1,5 0,025 3,00 1,0038 2,9831 0,3365 30,7986 0,98 0,9822 

1,00 0,60 1,5 0,025 3,00 1,1400 3,1633 0,3604 31,3381 1,03 1,1747 

1,00 0,65 1,5 0,025 3,00 1,2838 3,3436 0,3839 31,8419 1,08 1,3873 

1,00 0,70 1,5 0,025 3,00 1,4350 3,5239 0,4072 32,3151 1,13 1,6208 

1,00 0,75 1,5 0,025 3,00 1,5938 3,7042 0,4303 32,7616 1,18 1,8759 

1,00 0,80 1,5 0,025 3,00 1,7600 3,8844 0,4531 33,1847 1,22 2,1533 

1,00 0,85 1,5 0,025 3,00 1,9338 4,0647 0,4757 33,5869 1,27 2,4537 

1,00 0,90 1,5 0,025 3,00 2,1150 4,2450 0,4982 33,9705 1,31 2,7777 

1,00 0,95 1,5 0,025 3,00 2,3038 4,4253 0,5206 34,3373 1,36 3,1261 

1,00 1,00 1,5 0,025 3,00 2,5000 4,6056 0,5428 34,6888 1,40 3,4996 

 

Přeloţka Lomského potoka pro ČS Libkovice 

Přeloţku je navrhuji v délce cca 1700 m. Zaústěna bude do retence čerpací stanice 

Libkovice. Profil koryta lichoběţníkový o šíři dna 1,0 m se sklony svahů 1 : 1,5. Opevnění 

příkopovou tvárnicí a bočními deskami. V místech propustného podloţí bude provedeno 

těsnění jílovitými zeminami. V místě kříţení s komunikacemi budou navrţeny trubní 

propustky. 
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Povodí přeloţky Lomského potoka pro ČS Libkovice : 

Jedná se o povodí s úklonem do údolnice nového koryta. Povodí je tvořeno dvěma 

svahy. Povrch je porostlý vysokou hustou trávou. Podél cest a příkopů je porost křoví        

a svahy jsou s porostem stromů. Pozemky bývaly zemědělsky obhospodařovány.  

 

Demolice objektů stávající ČS Libkovice a odtěţení bahna 

Před dalším postupem řezů skrývky je nutné demolovat zděný objekt stávající 

čerpací stanice, betonovou odstavnou plochu a příjezdní komunikaci. Dále bude nutné 

zlikvidovat nános sedimentů v bývalém retenčním prostoru. Nános sedimentů bude nutné 

ukládat v souladu s rozborem jeho vzorků. Budou-li rozbory vzorků sedimentů v souladu 

s platnou legislativou, lze je ukládat v předpolí lomu. Jednou z moţných variant, za 

podmínky, ţe rozvor vzorků sedimentů bude vyhovující, je také provedení cementace 

sedimentů a zpevnění bývalého retenčního retenční nádrţe Libkovice prostoru pomocí 

vibračních válců. 
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4. DOPADY ZMĚN NA EKONOMII A EKOLOGII PROVOZU 

Vliv povrchového dobývání na ţivotní prostředí, ale i na ekonomii provozu v lomu 

je v této souvislosti velikým zásahem do přírody, krajiny a investic do ochrany před 

povrchovými a podzemními vodami. Je dán především báňsko-technickými podmínkami 

loţiska a z nich vyplývajícím způsobem a rozsahem těţby, k čemuţ je nutno při stanovení 

dopadů na ekonomii a ekologii provozu případ od případu přihlíţet. 

 

4.1 Dopady na ekonomii provozu 

Posuzované stavby navrhovaných moţných změn jsou součástí komplexního řešení 

odvodnění lomu Bílina. Hlavním účelem a cílem výstavby odvodnění je vytvořit 

odpovídající integrovanou soustavu odvodnění schopnou s minimálními negativními 

dopady na ţivotní prostředí zajistit odpovídající funkčnost odvodnění lomu Bílina. 

Naplnění tohoto cíle předpokládá vytvoření takových podmínek, aby se rozhodující část 

odvodu povrchových a sráţkových vod soustředila na odvodňovací soustavu tvořenou jak 

v předpolí lomu, tak i na dně lomu a stavebně technicky uspořádanou tak, aby tato řešení 

vyhovovala poţadavkům plynulého provozu lomu i potřebám tvorby a ochrany ţivotního 

prostředí. Je však nutno poznamenat, ţe na první pohled se jedná o řešení bez vlastních 

finančních příjmů, ale úkolem navrhovaných řešení je regulační schopnost povodňových 

stavů způsobených jak přívalovými dešti, tak i dlouho trvajícími sráţkami. Je tudíţ zajištěn 

hlavni cíl odvodnění lomu, a to zajištění plynulého a bezpečného provozu lomu, tedy 

ochrana osob a strojního a technologického vybavení lomu. Tuto skutečnost je důleţité 

brát do úvahy při ekonomickém hodnocení dopadů na provoz lomu. Tento rozbor ceny se 

tedy zabývá vyčíslením odhadovaných celkových finančních nákladů, a to na cenu 

stavebních částí odvodňovacích objektů a výši investičních a provozních nákladů na 

systém odvodnění navrhovaných změn v předpolí lomu. Vyčíslení předpokládaných 

nákladů na odvodnění předpolí, odhadované ceny v agregovaných poloţkách (uvedené 

ceny jsou bez DPH): 

Příkop opevněný          9 850,- Kč•m
-1

  

Vodní nádrţ    7 760 000,- Kč•ha
-1

 

Poldr      3 530 000,- Kč•ha
-1

 

Potrubní rozvody         2 800,- Kč•m
-1

 

přístupové polní a lesní cesty        2 900,- Kč•m
-1

 



Jaroslav Solař: Návrh na komplexní odvodnění lomu Bílina 

26.4.2011                                                                                                                              25 

Celkem odvodnění předpolí       198 820 600,- Kč 

 

Odhad nákladů na technologické řešení čerpání a odvodnění kalů retenční nádrţe HČS 

 Součástí tohoto řešení bude pontonový sací rýpadlo s výtlačným potrubím 

s plováky, navijákový systém posuvu s kotevními bloky, odvodňovací zařízení – 

odstředivky, nádrţe, chemické hospodářství, pásový dopravník, buňka pro obsluhu, 

rozvaděč elektrické energie a konstrukce tvořící zastřešení technologie. 

Celkem odtěţení, ukládání a odvodnění kalů    35 000 000,- Kč 

Z ekonomického aspektu jsou navrhované změny odvodnění závislé na ţivotnosti 

výše uvedené uhelné těţební lokality, dlouhodobých smlouvami s odběrateli tuhých paliv, 

moţností zabezpečení tuhých paliv z dovozu a ekonomickými aspekty dovozu paliv, 

připravenosti a schopnosti příslušného odběratele k přechodu na jiný primární zdroj 

energie. (např. paroplynové turbogenerátory). V současnosti v Severních Čechách naopak 

rostou poţadavky na těţbu a dodávky hnědého uhlí. ČEZ dokonce předpokládá vyšší těţbu 

na obou lomech. Toto by však vedlo k rychlejšímu čerpání zásob a ke zkrácení ţivotnosti 

obou lomů tak, ţe by bylo ohroţeno zásobování komplexně obnovovaných elektráren 

ČEZ. 

 

4.2 Vývoj odvodnění v Severočeských dolech a.s., Doly Bílina 

Z pohledu dopadů na ekonomii provozu v rámci odvodnění lomu se jako významná 

úspora nákladů projevuje likvidace kalů v retenční nádrţi hlavní čerpací stanice na dně 

lomu Bílina. V retenční nádrţi se usazují sedimenty. Toto se v důsledku projevuje 

postupným sniţování kapacity retenční schopnosti nádrţe a přináší problémy hlavně 

v období přívalových a dlouho trvajících sráţek, kdy dochází k přelití nádrţe a zatopení 

dna lomu. Tímto dochází k odstavování strojních a technologických zařízení a také z těchto 

skutečností vyplývají finanční ztrátám. V roce 2011 se uvaţuje o přechodu na novou 

retenční nádrţ na dně lomu. Opět tu povstane nerudovské „kam s ním“. S kým?  S kalem 

ve stávající jímce. Zde se jiţ dotýkáme problematiky dopadů jak ekonomických tak            

i ekologických. Důvodem je rychlý postup vnitřní výsypky. Z toho vyplývá, ţe přítomnost 

kalů na dně stávající nádrţe nese vysoké riziko při zakládání vnitřní výsypky v dobývacím 

prostoru. Dopady by se jistě projevily na ekonomii provozu a díky odstředivkám nebo 

kalolisům se „čistá voda“ přečerpá na úpravnu důlních vod Emerán, kalový koláč je moţné 
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uloţit buď na výsypce nebo na vyhrazené skládce. Z výše uvedených skutečností plyne, ţe 

bude stále připravený dostatečný objem retenční nádrţe, ale v odvodňovacím potrubí bude 

proudit  „čistá voda“, která nebude mít takové abrazivní účinky. 

 

4.3 Dopady na ekologii provozu 

Všechny zásahy do pevného obalu Země, který tvoří zemská kůra a nejsvrchnější 

vrstvy zemského pláště se odráţejí v atmosféře. Tyto změny jsou nejzávaţnější na 

uhelných lomech pod Krušnými horami. Lomy a výsypky jsou vystaveny silnějšímu 

slunečnímu záření a vyšší je i vstup sluneční energie do půdy. Ekologicky je tedy závaţné 

přehřívání přízemních vrstev vzduchu na jiţních svazích straně výsypek, kde vysoko 

stoupají denní teploty vzduchu a zároveň i teploty horních vrstev půdy. Vlastním 

dobýváním je narušován vodní reţim a jsou ovlivňovány vodní toky v blízkosti lomů          

i kvalita jejich vod. Navrhovanými úpravami dojde k napřímení vodních toků a tím             

i k rychlejšímu odtoku vody z předpolí. Tím, ţe koryta příkopů jsou navrţena betonová, 

nebude docházet k vsakování vody v korytech příkopů a tedy v důsledku dojde k poklesu 

zásob podzemní vody. Tyto uvedené skutečnosti jsou z hlediska ekologie škodlivé pro 

vodní reţim krajiny, avšak z hlediska provozu lomu jsou uţitečné. Toto se týká pouze 

nezrekultivovaných částí předpolí a výsypek. U jiţ zrekultivovaných částí výsypek             

a předpolí je naopak snaha o navrácení vodního reţimu do krajiny, proto je na výsypce 

Pokrok uvaţováno se suchým poldrem. Tím, ţe dojde k vybudování relativně velkých 

vodních ploch v předpolí lomu a na dně lomu bude klima přirozeně ochlazováno                

a zvlhčováno přirozeným výparem vody. Krajina a lom bude chráněna nejen proti 

povodňovým stavům, ale bude zde také částečně příznivě ovlivňováno klima této relativně 

malé oblasti. 
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ZÁVĚR 

 V této práci jsem se snaţil o vysvětlení problematiky odvodnění lomu Bílina. Jsou 

zde popsány poměry klimatické, hydrologické, geomorfologické, hydrogeologické a popis 

stávajícího odvodnění lomu. V návrhu moţných změn popisuji konkrétní lokality               

a pokouším se řešit ekonomicky výhodně a ekologicky odvodnění výše uváděných lokalit 

předpolí a dna lomu. Z pohledu komplexnosti nebyly zde řešeny některé další lokality, a to 

například odvodnění řezů, odvodnění vnitřní a vnější výsypky, protoţe stávávající 

odvodnění je plně vyhovující a moţné změny by byly pouze konstatováním stávajícího 

stavu. Toto je moţné konstatovat také i uváděných změn v předpolí nebo na dně lomu. To 

nové je vlastně to, ţe například nová retenční nádrţ Libkovice je navrţena na kapacitu 

stoleté vody, ta však bude situována taky, aby další činností lomu nebyla v krátké době 

odtěţena. Koryta přívodních kanálů jsou betonová, omezí se tak průsaky do podloţí           

a zamezí se tak vzestupu hladiny spodní vody. Opravdu „novým“ řešením je průběţné 

odtěţování kalů z retenční nádrţe hlavní čerpací stanice na dně lomu, čímţ bude neustále 

zachovávána její retenční schopnost, aby nedocházelo k zatápění dolních partíí dobývacího 

prostoru lomu. Pro další způsoby řešení odvodňování lomu Bílina se v budoucnu bude 

právě vycházet z navrţené technologie odtěţování a likvidace kalů z retenčních nádrţí. Je 

zde také pouze orientačně uvedena finanční náročnost na realizaci vodohospodářských děl 

na jednotlivých lokalitách. Pokud by se na jiţ neprovozovaných výsypkách jako ochrana 

proti povrchovým vodám budovaly suché poldry, zjednodušilo by to následné provádění 

sanačních a rekultivačních prací po těţbě hnědého uhlí. Celkově je také moţné odhadnout, 

ţe důlní činností je v určité míře ovlivněno cca 35 - 40 % plochy vodního ochranného 

pásma druhého stupně minerálních vod (povrchové dobývání, stará hlubinná důlní díla, 

odvaly, výsypky). Při dosavadní důlní činnosti v celé oblasti nebylo doposud zjištěno ve 

vztahu k bílinské minerální vodě vzájemné ovlivnění. Ani při významných průvalech 

důlních vod ve 20. letech (důl Amálie III. 1929, důl Venus 1928) a 40. letech (důl Minerva 

a Julius III v Kopistech 1943) nebyl zaznamenán při exploataci bílinských minerálních vod 

ţádný negativní jev. Ani hlubší zásahy se nijak neprojevily. 
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Obrázek č. 7 - Lom Bílina
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Obrázek č. 8 - Rekultivace, odvodnění 

 

Obrázek č. 9- Rekultivace, odvodnění
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Obrázek č. 10 – Vzorový příčný řez zemní hráze 


