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Abstrakt 

V disertační práci je řešena otázka moţnosti alternativního vyuţívání 

zajišťovaných a likvidovaných hlavních důlních děl a starých důlních děl. Jako 

druh vyuţití je v ní navrţeno získávání tepelné energie z důlních vod. Je zde 

provedený rozbor důlních děl z hlediska jejich vyuţitelnosti tímto způsobem 

a zjištění moţností jejich vyuţitelnosti. Z rozboru je provedený výběr vhodné 

lokality, která je dále v práci z tohoto hlediska hodnocena. Je zde uveden stav 

lokality a zjištěné výsledky parametrů, které je nutné znát pro návrh řešení. 

Lokalita jáma MR 1 bývalého hlubinného dolu Kohinoor II je pro navrţené 

alternativní vyuţití vhodná i z důvodu, ţe je k čerpání důlních vod přizpůsobená 

a to zde jiţ probíhá nezávisle na návrhu, vycházejícím z disertační práce. Dále je 

v práci proveden návrh základního projektu vyuţití jámy MR 1 navrţeným 

způsobem a základní technicko ekonomické zhodnocení návrhu. 

Cílem práce je téţ poukázat na skutečnost, ţe ukončením dobývání loţisek 

nerostů a následné likvidace důlních děl nemusí nutně končit proces lidské 

činnosti v rámci hornické činnosti a ţe důlní díla s ukončenou těţební činností 

mohou přinášet i další, následný uţitek.  
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Abstract 

The aim of this work is to discuss possibility of alternative usage of main mines at 

the end of their life cycle. Obtaining thermal energy from mine water is proposed. 

Analysis of mines in terms of their usability for this purpose is provided. Suitable 

locality for evaluation is chosen in the analysis. Locality state, as well as found 

parameter values required for solution proposal are mentioned. MR 1 pit of former 

underground mine Kohinoor II is suitable for proposed solution at least because of 

it is already adapted for mine water pumping and water pumping is already being 

performed there independently on purpose based on this thesis. Basic project 

proposal of MR 1 pit usage in terms of reclaimation proposed and basic techno-

economic evaluation of this project proposal are also performed in this work.  

This thesis also points to the fact that process of human activity as a part of mining 

engineering does not have to end with the end of mineral extraction and following 

mine reclaimation and that mines at the end of their life cycle can yield subsequent 

benefit.  
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a VÚHU a.s. za vstřícnost při poskytování potřebných podkladů, kterou umoţnili 
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v dole Kohinoor II – profil A – A‘ 

Příloha H Situace zvodnělých stařinných systémů po ukončení čerpání v 

dole Kohinoor II s udrţováním hladiny ve výši –20 m n.m. – profil 

A – A‘ 
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Seznam pouţitých zkratek: 

CS – Coal Services a.s. 

ČR – Česká republika 

ČSA – (Velkolom) Československé armády 

DP – Dobývací prostor 

HDD – Hlavní důlní dílo 

Lb – (Jáma) Libkovice 

MR – (Jáma) Mariánské Radčice 

PKÚ – Palivový kombinát Ústí, s.p. 

SDD – Staré důlní dílo 

SHP – Severočeská hnědouhelná pánev 

ÚK – Ústecký kraj 

VÚHU – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. 

ZaL – Zajišťování a likvidace 
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1 Úvod 

Zajišťování a likvidace (ZaL), starých důlních děl (SDD) a hlavních důlních děl 

(HDD) je závěrečnou etapou hornické činnosti. Je logickým zakončením 

povrchové exploatace loţisek nerostného bohatství, probíhající v současnosti, ale 

i přímým důsledkem dřívější hlubinné těţby loţisek nerostů, a to jak u dolů 

s činností ukončenou v nedávné minulosti, tak i dolů, kde těţba skončila jiţ dříve, 

kdyţ v minulosti byla vyčerpaná loţiska opouštěna bez jejich uvedení do takového 

stavu, který by zaručil jejich bezpečnou interakci s okolním světem a s jinou 

lidskou činností.  

ZaL musí probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy. Ty zajišťují, aby tato 

činnost probíhala v souladu s dnešními technickými moţnostmi, bezpečným 

způsobem a aby se zamezilo negativním účinkům pozůstatků po dolování na 

okolí.  

Pojem zajištění důlního díla lze ve smyslu právních předpisů i jejich vlastního 

provádění chápat jako uvedení důlního díla do stavu, kdy je těţba přerušena a dílo 

je zajištěno dočasně, s moţností zpětného uvedení díla do provozu. Jedná se tedy 

o vratnou činnost.  

Likvidace oproti tomu je uvedení důlního díla do takového stavu, kdy se jiţ 

nepředpokládá jeho další vyuţití, ať uţ z důvodu vydobytí veškerých zásob nebo 

z jiného závaţného důvodu. Zde se jedná o nevratnou činnost, kdy jsou volné 

prostory minimálně v rozsahu úvodních hlavních důlních děl v naprosté většině 

případů v současné době zakládány na plnou mocnost. Jako základkový materiál 

je pouţíván nezpevněný nebo zpevněný zásyp. Nezpevněným zásypem je drcené 

kamenivo určené frakce. Tuto variantu lze pouţít pouze v případech, kdy je 

zaručena bezpečnost takto zlikvidovaného důlního díla a tento způsob likvidace je 

povolený příslušným Obvodním báňským úřadem. Jako zpevněný materiál jsou 

pouţívány směsi cementu s elektrárenským popílkem, certifikovaným na dané 

pouţití, o různých pevnostech, do kterých jsou eventuelně přidávány další příměsi, 

např. vápno nebo bentonit. Takto se likvidují jak vodorovná (štoly), tak i svislá 

(jámy) HDD a SDD. Variantně jsou v menší míře pouţívány i jiné metody, 

především způsob likvidace jam, kdy je ve vypočtené hloubce pod povrchem 
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bezpečně instalována betonová deska a zpevněným zásypem je zaloţena jen část 

jámy od této desky k ohlubni. Zbytek prostoru pod deskou zůstává volný. Všechny 

tyto způsoby likvidace jsou v práci popsány v souvislosti s alternativním 

vyuţíváním HDD a SDD.  

Právní předpisy nezakazují ani případné variantní vyuţití HDD a SDD při jejich 

ZaL, ani vyuţití následné, i kdyţ se o tom vyloţeně nezmiňují. Pro tuto disertační 

práci bylo vybráno právě téma, zabývající se následným vyuţíváním likvidovaných 

HDD a SDD. Konkrétně se jedná, po zdůvodnění výběru, o vyhodnocení moţnosti 

následného vyuţití důlních vod, čerpaných z dolu Kohinoor II, jako zdroje tepelné 

energie. Tyto vody jsou zde čerpány i po provedené likvidaci dolu z několika 

důvodů. Jednak se jejich čerpáním udrţuje úroveň hladiny v dole a v okolním 

horninovém prostředí, určená jako bezpečná pro vydobytí uhelných zásob na 

sousedním lomu Bílina, dále se pak čerpané důlní vody následně vyuţívají pro 

zatápění zbytkové jámy bývalého lomu Leţáky – Most, po dosaţení projektované 

výše hladiny jezera Most pak budou vyuţity v případě nadměrného odparu 

z jezera pro doplnění stanoveného mnoţství vod a v neposlední řadě pak 

v případě jejich čerpání mimo jezero Most pro sníţení koncentrací škodlivin 

v Mračném potoce, vlévajícím se do řeky Bíliny. Zařazením projektu vyuţití 

tepelné energie naakumulované v důlních vodách mezi jiţ zmíněné přínosy, 

vzniklé jejich čerpáním, se dále zvýší společenská uţitečnost dolu, zlikvidovaného 

popsaným způsobem. Základním poţadavkem pro zajištění moţnosti podobného 

vyuţití i v dalších případech je jeho zařazení jiţ do projektu konkrétní likvidace 

HDD nebo SDD. I takovýto projekt, v tomto konkrétním případě přizpůsobený jiţ 

provedené likvidaci dolu Kohinoor II, je součástí této práce. 

Práce dále řeší způsob získání tepelné energie z důlních vod, je v ní proveden 

výpočet její výše a nastiňuje moţné způsoby jejího vyuţití. Dále je v ní provedené 

technicko ekonomické zhodnocení navrţeného způsobu alternativního vyuţívání 

HDD a SDD.  
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2 Cíle řešení a metodické postupy k jejich dosaţení 

Práce vychází z dosavadních poznatků, nabytých při provádění ZaL HDD a SDD. 

Počet zajištěných, popřípadě zlikvidovaných důlních děl se v Ústeckém kraji 

pohybuje v řádu desítek ročně. Jedná se tedy o poměrně dobře ošetřenou činnost, 

která je upravena i legislativně, zákony i prováděcími předpisy [1,2,3]. Rovněţ tak 

je známo více způsobů ZaL HDD a SDD. Většinou je z bezpečnostních důvodů při 

likvidaci dávána přednost úplnému vyplnění volných prostor minimálně v úvodních 

částech důlních děl, lépe však v celém profilu. Rovněţ je moţnost volby materiálu, 

vyplňujícího volný prostor. Základní dělení materiálu je na zpevněný (směsi 

popílku, cementu, vápna, bentonitu apod.) a nezpevněný (lomové kamenivo různé 

frakce). Další moţností je pak uzavření pouze malé části jámy u její ohlubně tzv. 

jámovou zátkou [2]. 

Vyplněním důlního díla je toto zlikvidováno beze zbytku, likvidace pomocí jámové 

zátky nebo jinou podobnou metodou spíše dává lepší moţnost k dalšímu, 

alternativnímu vyuţití důlních děl v určitých případech, kdy se takováto moţnost 

naskýtá. 

Cílem disertační práce je zhodnocení moţnosti alternativního vyuţití HDD a SDD 

z hlediska vyuţití tepelné energie, naakumulované v důlních vodách. 

Pro vypracování disertační práce byly stanoveny dílčí, dále uvedené cíle 

a metodické postupy, vedoucí k jejich dosaţení: 

1. Stanovení mnoţství, druhů a situace existujících HDD a SDD. 

Pro splnění tohoto dílčího cíle byly vyuţity dostupné databáze, jak státních 

institucí, majících vedení jejich evidence ve své věcné příslušnosti, tak 

i databáze těţebních společností, těţících zejména na velkých uhelných 

lomech. Aktivně bylo spolupracováno s odborníky VŠB – TU Ostrava, 

zabývajícími se touto problematikou, i s odbornými pracovníky těţařských 

společností.  
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2. Vyhodnocení HDD a SDD z hlediska moţného způsobu jejich ZaL a moţné 

vyuţitelnosti v rámci jejich ZaL. 

Pro naplnění tohoto dílčího cíle byl provedený rozbor známých a zjištěných 

HDD a SDD. Dále byla v terénu prováděna rekognoskace těchto HDD a SDD 

a byla zjišťována jejich vyuţitelnost z hlediska tématu disertační práce. 

Zejména byly prováděny terénní práce, zaměřené na kontrolu výskytu 

akumulací důlních vod a na měření jejich teploty. Dále bylo aktivně 

spolupracováno s odbornými pracovníky těţařských společností, věnujícími se 

problematice důlních vod. Dílčí cíl byl naplněn i prezentací odborných článků 

autora práce, obsahujících skutečnosti, zjištěné v rámci naplnění dílčího cíle.  

3. Návrh oblasti s moţným vyuţitím způsobem, řešeným prací a zjištění 

konkrétní vyuţitelné lokality. 

Byly provedeny - studium dostupných materiálů o dané problematice 

a měření, potvrzující tyto skutečnosti. Byl potvrzený předpoklad, ţe 

nejvhodnější oblastí, navrţenou k vyuţití, je v současnosti centrální část SHP. 

Spoluprací s odbornými pracovníky těţařských společností formou studijních 

stáţí byla získána potřebná data, následně zanalyzovaná, na jejichţ základě 

byla provedena potřebná terénní měření. Na základě takto získaných 

poznatků byly navrţeny čtyři moţné lokality s vyuţitím tepelné energie, 

akumulované v důlních vodách, ze kterých byla dále v práci konkrétně 

zpracována moţnost vyuţití nejperspektivnější lokality. Byla provedena 

kontrolní měření, zaměřená na dlouhodobé sledování teploty čerpaných 

důlních vod a na čerpané mnoţství. O lokalitě jámy MR 1 i o dolu Kohinoor II, 

kterého je jáma součástí, byla provedena prezentace odbornými články, 

publikovanými v literatuře i přednesenými na odborných konferencích, 

věnujících se hornické problematice. 

4. Zjištění velikosti vyuţitelné tepelné energie, akumulované v důlních vodách na 

zvolené lokalitě, navrţení technického zařízení k jejímu vyuţití. 

Na základě skutečností a informací, zjištěných splněním předchozích dílčích 

cílů, a na základě všeobecně známých poznatků, uváděných v odborné 

literatuře, zabývající se otázkou sdílení a výměny tepelné energie, byla určena 
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velikost vyuţitelné tepelné energie. Pro navrţení zařízení k jejímu vyuţití byly 

provedeny odborné konzultace s pracovníky organizací, zavedených na 

zdejším trhu v segmentu přenosu a vyuţívání tepelné energie, o moţném 

způsobu vyuţití. Postupně byl provedený návrh tepelných výměníků, 

tepelných čerpadel a výměníkových stanic, spolu s rozvodným systémem 

v hrubých rysech, který byl přizpůsoben navrţenému řešení. 

5. Navrţení moţnosti vyuţití získané tepelné energie. 

K naplnění tohoto dílčího cíle bylo provedeno zjištění moţností vyuţití tepelné 

energie v okolí zkoumaných lokalit. Bylo rámcově poukázáno na moţnost 

vyuţití dalších lokalit, neţ která byla dále zvolena jako konkrétní řešený úkol. 

Rozbor poukázal na moţnost vyuţití k dálkovému vytápění obce Mariánské 

Radčice, jako na jednu z variant vyuţití. Dílčí cíl byl naplněný studiem situace 

na jámě MR 1 se zaměřením na vyuţití získané tepelné energie. 

6. Zhodnocení ekonomického přínosu navrţeného řešení. 

K naplnění tohoto dílčího cíle byly v hrubých rysech stanoveny pořizovací 

a provozní náklady navrţeného zařízení a bylo provedeno porovnání 

ekonomicky ziskové a zároveň přijatelné ceny získané tepelné energie 

s cenou jiných zdrojů tepelné energie. K tomuto byly vyuţity všeobecně 

známé informace o cenových vstupech a výstupech řešené oblasti, získané 

především studiem a vyhledáváním zdrojů informací na dálkové elektronické 

síti – internetu.  
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3 Přehled HDD a SDD v Ústeckém kraji, porovnání jednotlivých druhů 

a výběr řešené oblasti 

Území Ústeckého kraje je z důvodu dlouhé hornické historie na výskyt HDD 

a SDD velice bohaté.  

Existuje několik zdrojů dat, ze kterých lze čerpat údaje o výskytu, velikosti 

a poloze HDD a SDD.  

Jedním ze zdrojů je databáze Registr SDD, vedený a doplňovaný Geofondem 

České Republiky, kterému povinnost vést a doplňovat údaje o SDD ukládá 

ustanovení § 35 odst. 3, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství, ve znění platných předpisů, horní zákon [1].  

Jako velmi věrohodné platí registry organizací, dobývajících hnědé uhlí. Tyto 

organizace mají vzhledem k rizikům, které opuštěná HDD a SDD při dobývání 

představují, povinnost evidovat tyto údaje a pouţívat je k vyhodnocování 

a eliminaci nebezpečí.  

V neposlední řadě slouţí svému účelu i soukromé registry SDD. Autor této práce 

má v registru, obsahujícím SDD a opuštěná důlní díla v oblast Osek – Hrob – 

Mikulov, v minulosti exploatující poměrně nevelký rudní revír s polymetalickou 

asociací, zaneseno 110 takovýchto děl. 

Jen v dobývacích prostorech evidovaných na organizaci Severočeské doly, a.s. je 

HDD a SDD evidováno cca 400, z toho cca 200 na Dolech Bílina a 200 na Dolech 

Nástup Tušimice. V DP stanovených nástupnickým organizacím Mostecké uhelné 

a.s., tj. Vršanské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s., pak je jich evidováno více 

neţ 1000 [4].  

To je údaj, uváděný pro podstatnou část plochy SHP, ale ne pro celou její plochu. 

Nejsou zde uvedeny partie uhelného loţiska, kde byl v minulosti DP zrušen 

z důvodu vydobytí (i pouze částečného) nebo v době nedávno minulé z důvodu 

tzv. „nepotřebnosti“. Ve výčtu chybí i plochy, na kterých dosud DP nebyl 

stanovený, i kdyţ se zde loţisko nachází a popřípadě i bylo jiţ dříve těţeno.  
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Počet je dále nutné doplnit také o veliké mnoţství SDD, vzniklých při historickém 

dobývání rudných a nerudných surovin, především v oblasti Krušných hor, jak je 

uvedeno dále.  

Celkový reálný počet SDD v Ústeckém kraji značně přesahuje počet 2000.  

3.1 Přehled HDD a SDD rudných a nerudných loţisek v ÚK 

Specifická hornická historie Krušných hor je daná bohatým výskytem rud kovů, 

z nichţ byly v prvopočátcích dobývání vyuţívány zejména rudy stříbra, spjaté 

s rudami olova a rudy cínové. Posléze následovalo vyuţívání loţisek dalších rud, 

např. měděných, zinkových, ţelezných, wolframových a uranových. V posledním 

období exploatace nerostných surovin hlubinnou těţbou se k rudám přidalo 

i vyuţívání nerudných surovin, zejména fluoritu, barytu, antracitu, křemene, ţivce 

a vápence.  

Dle Registru České geologické sluţby vedeného Geofondem ČR, respektive jeho 

aktualizace k 1. čtvrtletí 2011 [5], je na území Krušných hor v okresech Chomutov, 

Most, Teplice a Ústí nad Labem (tedy v části Krušných hor, administrativně 

spadajících pod ÚK) evidováno celkem 811 SDD a HDD vzniklých těţbou 

rudných, popřípadě nerudných surovin, viz tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 Počet evidovaných SDD v oblasti Krušných hor, rozdělení po okresech [Geofond 
2011, upraveno] 

Okres počet SDD a HDD 

Chomutov 578 

Most 66 

Teplice 147 

Ústí nad Labem 20 

Celkem 811 

 

Jak je z této tabulky zřejmé, počet důlních děl v plochách jednotlivých bývalých 

okresů je velmi nerovnoměrně rozloţen a neodpovídá zcela počtu a situaci 

historických rudních revírů v jednotlivých okresech. Informaci z portálu Geofondu 

ČR tedy nelze povaţovat za zcela přesnou, protoţe vzniká především aktivitou 

organizací, zabývajících se průzkumem, popř. následně likvidací těchto důlních 

děl. Tyto organizace důlní díla „objevují“ nikoli za účelem zjištění hodnověrného 
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celkového stavu, ale za účelem komerčním, kdy důlní díla zařazená do kategorie 

nebezpečných jsou jimi následně likvidovaná za přispění státních dotací. 

3.2 Přehled HDD a SDD uhelných loţisek v SHP, vzniklých hlubinnou 

těţbou 

Jestliţe předchozí kapitola uvádí poměrně vysoký počet důlních děl, v případě 

HDD a SDD situovaných v SHP je jejich počet ještě mnohem vyšší, i přes 

skutečnost, ţe dnes není reálné postihnut jejich celkový výčet. Tato díla jsou 

navíc, pomine-li se jejich velmi malá část, která je situována v separátních 

pánvičkách, vyzdviţených a izolovaných od hlavní části pánve následnou terciérní 

sopečnou činností v oblasti Českého středohoří, situována pouze v jediném 

loţisku, tj. v SHP [4].  

Tato pánev je prostoupena zlomovými systémy, ať uţ regionálního nebo místního 

významu. Zlomy vzájemně více či méně oddělují jednotlivé části loţiska, coţ se 

odrazilo i na průběhu báňských aktivit. Jednotlivé doly byly proto zakládány 

z hlediska bezproblémového dobývání především v plochách ohraničených 

tektonikou. Propojenost jednotlivých důlních děl v rámci takto oddělených částí 

byla přesto velmi hustá, avšak i původně od sebe izolované části sloje s výškou 

zlomových skoků v řádu aţ prvních desítek metrů byly z nejrůznějších důvodů 

během staletí hlubinné těţby v revíru vzájemně propojeny. Propojování důlních děl 

bylo prováděno z důvodů bezpečnostních i jiných (snadnější větrání dolů, únikové, 

dopravní cesty apod.).  

Touto činností docházelo při nárůstu mnoţství těţených hmot mj. i k porušení 

uhelné sloje z hlediska hydrogeologického. Z původního téměř izolantu s malým 

koeficientem propustnosti tak postupně docházelo k přeměně sloje v kolektor. 

Jak jiţ bylo uvedeno, přesný počet a situace HDD a SDD vzniklých hlubinnou 

těţbou je známý pouze v části SHP, ve které v současnosti spravují dobývací 

prostory organizace Severočeské doly a.s., Litvínovská uhelná a.s a Vršanská 

uhelná a.s. Celkový počet lze jen odhadovat, s jistotou však překračuje hodnotu 

jeden tisíc HDD a SDD. 
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3.3 Přehled HDD a SDD uhelných loţisek v SHP, vzniklých povrchovou 

těţbou 

Pod pojmem HDD se dle platné legislativy skrývá i povrchový lom nebo jeho část 

(těţební řez, výsypka a pod.). Rovněţ tak se z praktického hlediska do definice 

SDD v Horním zákoně doplnil i opuštěný lom bez majitele popřípadě jeho právního 

nástupce [1].  

Počet lomů, ve kterých dnes jiţ neprobíhá těţba, nedosahuje ani zdaleka počtu 

HDD a SDD, situovaných pod povrchem. Počátky lomového dobývání hnědého 

uhlí byly vedeny snahou o co moţná nejsnadnější a nejefektivnější vydobytí 

nerostu. Lomy proto byly zakládány především na výchozových partiích loţiska 

v místech s malým skrývkovým poměrem. Následným postupem do hlouběji 

uloţené sloje byl problém uloţení skrývkových hmot řešen i jejich zakládáním do 

jiţ dříve vydobytých prostor.  

Rozvojem vyspělejších technologií, především kontinuálních, bylo umoţněno 

otevírání velkolomů s těţbami v hodnotách miliónů tun těţeného uhlí za rok. 

Znamenalo to postupnou koncentraci těţby do několika lokalit. Ponechaných 

volných prostor po povrchové těţbě je v současnosti několik desítek.  

Z hlediska tématu práce jsou pro porovnání a vyhodnocení zajímavé zbytkové 

jámy po velkolomech s hydrickou rekultivací. V současnosti jsou aktuální dvě 

takovéto lokality – bývalé lomy Chabařovice a Leţáky. Do budoucna se počítá se 

zatápěním zbytkových jam Bílina, Československá armáda, Libouš a Vršany po 

vyuhlení těchto aktivních lokalit.  

3.4 Porovnání hlubinných rudných a uhelných HDD a SDD z hlediska 

moţnosti vyuţití tepelné energie akumulované vody  

Z hlediska této práce je pro výběr a zdůvodnění řešeného tématu nutné provést 

porovnání HDD a SDD vyskytujících se v ÚK. Nejzákladnější dělení se nabízí 

z hlediska těţeného nerostu, tedy rozdělení důlních děl na rudná (a nerudná) 

a uhelná. Jak HDD a SDD na rudných a nerudných loţiskách, tak i tato díla 

v oblasti SHP se v ÚK nachází ve velikém mnoţství.  
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Důlní díla, rozdělená do těchto dvou hlavních skupin byla porovnána nejen co do 

jejich mnoţství, ale jako podstatný ukazatel byl vyhodnoceny zejména jejich 

rozsah a předpokládané mnoţství a teplota akumulované vody. 

3.4.1 Hlavní charakteristiky hlubinných rudných HDD a SDD včetně 

naměřených údajů 

HDD a SDD, situovaná na rudných a nerudných loţiskách jsou co do rozsahu 

většinou pouze s malým objemem volných prostor. Je to logicky zdůvodnitelný 

fakt, protoţe dobývanou surovinou byly většinou rudní ţíly o malé mocnosti, při 

jejichţ dobývání byla prováděná jen minimální přibírka okolních nadloţních nebo 

podloţních hornin, zajišťující dva hlavní poţadavky, tj. přístupnost dobývané rudy 

a efektivitu dobývání. Cca 80 % těchto děl nedosahuje délky 100 m, coţ při 

světlém průřezu díla (v naprosté většině štoly) max. 2,5 m2 dává objem volného 

prostoru 250 m3 a méně. Zbylá díla, s výjimkou dále uvedených, neposkytují 

objem volných prostor výrazně vyšší, s maximální hodnotou objemu volných 

prostor do 5 000 m3. Tyto hodnoty výrazně převyšuje pouze několik důlních 

komplexů, vzniklých exploatací loţisek cín-wolframových a ţivcových (Cínovec, 

Krupka – revír Knödl), fluoritových (Moldava, Jílové), popřípadě ţelezných 

(Měděnec). Zde jsou volné podzemní prostory v hodnotách podstatně vyšších, 

minimálně v řádu stovek tisíc m3. Velikost volného prostoru v důlních dílech byla 

vzata jako jeden z podstatných ukazatelů volby konkrétního řešeného území.  

Vzhledem k morfologii terénu, v němţ jsou tato díla situována (horské oblasti) 

a tím i k typu důlních děl, kterými jsou zde převáţně štoly, raţené s mírným 

úklonem tak, aby z nich byly důlní vody odváděny pokud moţno samovolně, jsou 

akumulace vod v nich většinou výrazně niţší, neţ je jejich celkový objem. Tuto 

skutečnost lze částečně eliminovat výstavbou hrází na vhodných místech pro 

zadrţení většího objemu vod, popřípadě cementovým postřikem prostoru mezi 

těmito hrázemi při výskytu puklin v okolním horninovém prostředí. Tuto nevýhodu 

kompenzuje částečně také skutečnost, ţe většina výše zmiňovaných důlních děl 

s největšími vyrubanými prostory byla těţena šachtami, tzn. ţe volné prostory 

v nich jsou z větší části v současnosti vyplněné vodou. 
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Pro porovnávací měření teploty akumulovaných důlních vod byly z rudních HDD 

a SDD zvoleny dvě štoly s akumulací vody v historickém rudním revíru Osek - 

Hrob - Mikulov a zatopený důlní komplex Měděnec. 

Pro vlastní měření byl pouţitý přístroj Hladinoměr OALT 150/100. Výrobce 

přístroje je NPK Europe Mfg. s.r.o, Uhřínov. Přístroj se skládá z cívky, do které je 

vloţená elektronická vyhodnocovací část, display, baterie a přepínač měřených 

hodnot. Na cívce je navinuté pásmo o délce 150 m se zatavenými vodiči 

a s koncovkou, opatřenou závitem. Na koncovku je moţné instalovat tři čidla.  

První je hladinoměr se signalizací dna vrtu, dále teploměr, snímající teplotu cca 

3 cm pod vodní hladinou a teploměr, umoţňující kontinuální měření teploty ve 

vodním sloupci. Přístroj je znázorněný na obrázku č. 1, detail měřicích čidel na 

obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 1 Přístroj „Hladinoměr OALT 100/150“ s koncovkou teploměr hladiny vody [autor] 
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Obrázek č. 2 Detail snímacích čidel hladinoměru. V pořadí zleva čidlo hladiny a dna, čidlo teploty 
hladiny a čidlo kontinuální teploměr, vpravo detail koncovky pásma [autor] 

3.4.1.1 Provedená měření v rudním revíru Osek – Hrob - Mikulov 

V rudním revíru Osek – Hrob – Mikulov je v současnosti známých cca 110 SDD 

a opuštěných důlních děl, kterými byla v naprosté většině případů exploatovaná 

ušlechtilá stříbrná ruda nebo galenit s navázaným stříbronosným zrudněním, 

popřípadě oba popsané typy stříbronosných nerostů. Revír se dále dělí na 

poměrně malou oblast okolí Oseku a na další dvě, zhruba stejně velké oblasti 

okolí Hrobu, ve které byl těţený stříbronosný galenit značným počtem důlních děl 

převáţně menšího rozsahu a okolí Mikulova, kde byly těţené spíše ušlechtilé 

stříbrné rudy, menším počtem důlních děl, ty však byly většího rozsahu.  

V revíru Osek - Hrob – Mikulov byly pro měření teploty důlních vod zvoleny štoly 

14 Nothelfer a Leopoldine, situované v historické části revíru zvané Reingrund. Ve 

štole 14 Nothelfer je ve vzdálenosti cca 50 m od ústí štoly zaraţené hloubení, 
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v současnosti plně zatopené vodou, viz obrázek č. 3. Ve štole Leopoldine je voda 

akumulovaná vlivem značně zavaleného ústí aţ k tomuto ústí.  

 

Obrázek č. 3 Pohled na hladinu důlních vod ve hloubení štoly 14 Nothelfer [autor] 

Tabulka č. 2 Teploty důlních vod – revír Hrob – Mikulov [autor] 

štola Leopoldine   

měřeno 1 m od zatopeného ústí štoly 9.5.2010 21.6.2010 

teplota (˚C) 7,8 7,4 

štola 14 Nothelfer   

měřeno zatopené hloubení 9.5.2010 21.6.2010 

hloubka vody 6,8 6,8 

teplota u hladiny(˚C) 7,1 6,4 

teplota v hloubce 6,8 m (˚C) 7,4 6,3 

 

Měření byla provedená ve štole 14 Nothelfer v popsaném hloubení, u hladiny 

a v hloubce cca 6,8 m, ve které štola pokračuje svojí niţší úrovní dobývek a ve 

štole Leopoldine cca 1 m od ústí štoly. Byla provedena dvě měření, a to ve dnech 

9.5. a 21.6.2010. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 2. Je zřejmé, ţe 

teplota vod se zde pohybuje v rozmezí 6 – 8°C. 
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3.4.1.2 Provedená měření na bývalém dole Měděnec 

Volné podzemní prostory dolu Měděnec vznikly při exploataci skarnového loţiska 

ţelezných rud. Je jedním z několika důlních děl, respektive jejich komplexů, kde 

po těţbě zůstal značný objem volných vyrubaných prostor. V současnosti je důl 

z velké části zatopený vodou. Měření bylo provedeno na Staré jámě Měděnec do 

hloubky 100 m pod ohlubeň, nacházející se v nadmořské výšce 844,5 m n.m. 

Celková hloubka Staré jámy Měděnec je 235,8 m [6]. Hladina důlních vod je zde 

v současnosti na úrovni 27,65 m pod ohlubní, tedy v nadmořské výšce 816,85 m 

n.m. Byla tedy měřená teplota vodního sloupce o výšce cca 72 m. Změny teploty 

s hloubkou ukazuje tabulka č. 3 a obrázek č. 4. Byla provedena dvě měření, a to 

ve dnech 22.6.2010 a 30.8.2010. Teplota důlních vod se zde pohybuje mezi 

hodnotami 7,7 – 9,1°C, kdyţ od výšky vodního sloupce cca 10 m je jiţ teplotní 

nárůst velmi povlovný. 

3.4.1.3 Shrnutí výsledků, získaných provedenými měřeními na rudných 

HDD a SDD 

Měřením teploty akumulovaných vod v HDD a SDD v rudných loţiskách bylo 

zjištěno, ţe se její výše v době měření pohybovala v rozmezí od 6,8 do 9,1°C. 

Výskyt důlních vod v rudních HDD a SDD s výrazně vyšší teplotou, vhodných 

k alternativnímu vyuţití naakumulované tepelné energie není pravděpodobný. 

Vyuţití akumulované tepelné energie v tomto druhu HDD a SDD je tedy vhodné 

spíše jako případná doplňující činnost při vyuţití důlních děl jiným způsobem, 

především při vyuţití vodohospodářském jako vodního zdroje.  

Tabulka č. 3 Teplota důlních vod akumulovaných na lokalitě Měděnec [autor] 

Stará jáma Měděnec 

Výška vodního sloupce (m) 2 12 22 32 42 52 62 72 

Teplota 22.6.2010 (˚C) 7,75 8,65 8,65 8,8 8,8 8,85 8,9 9 

Teplota 30.6.2010 (˚C) 7,9 8,8 8,85 8,85 8,9 9 9,05 9,1 

Průměrná teplota (˚C) 7,825 8,725 8,75 8,825 8,85 8,925 8,975 9,05 
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Obrázek č. 4 Graf změny teploty vod na lokalitě Měděnec s výškou vodního sloupce [autor] 

3.4.2 Hlavní charakteristiky uhelných HDD a SDD 

HDD a SDD, situovaná na uhelných loţiskách, vykazují co do rozsahu vzhledem 

k objemům těţených hmot a tudíţ většinou i zbylých volných prostor v porovnání 

prvního ukazatele lepší parametry. Mocnost uhelné sloje se v SHP pohybuje 

v řádu prvních desítek metrů. Surovinu v plné mocnosti většina uhelnách 

hlubinných dolů nedokázala vyuţít. Přibírka nadloţí nebo podloţí v naprosté 

většině případů nebyla uplatňovaná. Roční těţby se pohybovaly u jednotlivých 

dolů mezi hodnotami x.105 tun u menších dolů, zejména v počátcích těţby 

hnědého uhlí a x.106 tun u novodobých moderních dolů. HDD a SDD situovaná 

v SHP jsou oproti předešlým převáţně svislá, tedy šachty. Aţ následně ve 

hloubce, ve které je jimi zastihnuto loţisko, pokračují systémy dolů vodorovnými 

důlními díly. To je samozřejmě dáno typem loţiska, které je sedimentární a více či 

méně vodorovně uloţené [7]. Určitou výjimkou jsou důlní díla, situovaná 

v okrajových částech SHP se sloţitou morfologií loţiska, ovlivněnou především 

terciérním vulkanismem. Jako příklad lze uvést štolu Svornost v Ohníči nebo štolu 

Jacobi I (Lotta Marie) ve Světci. Štola Jakobi I byla zlikvidovaná v roce 2008, jejím 

úplným vyplněním kombinovaným zpevněným a nezpevněným základkovým 

materiálem. Dále také důlní díla, slouţící pro monitorovací účely, např. štoly 

Nárůst teploty s hloubkou vodního sloupce v jámě Měděnec
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Jiřetín, Jezeří, Jezerka. Štola Jezerka byla zlikvidovaná v roce 2005, zafoukáním 

a následným zaplavením úvodních cca 146 m štoly elektrárenským popílkem. 

Způsob likvidace těchto důlních děl byl popsán v publikacích autora. Tyto jsou 

uvedeny v seznamu publikací autora práce, vztahujících se k tématu disertační 

práce. 

Volný objem důlních prostor není úplně roven mnoţství vytěţených hmot, protoţe 

v převáţné většině dolů byl pouţíván systém dobývání, kdy byly vytěţené prostory 

následně samovolně zavalovány, popřípadě zakládány nebo zaplavovány 

základkovou směsí a volná zůstávala pouze HDD, otvírkové, přípravné, dopravní 

a jiné chodby, zásobníky apod. Délka těchto děl však byla přesto v součtu 

u jednotlivých dolů téměř vţdy v řádu minimálně kilometrů, rovněţ jejich průřez byl 

vzhledem k dopravě podstatně většího mnoţství vytěţeného nerostu a k nutnosti 

přemisťování rozměrných dobývacích technologií podstatně větší neţ 

u předešlého typu loţisek, s poměrně velkým zbylým objemem volných prostor, 

o čemţ svědčí i údaj o výši celkového čerpaného mnoţství vod v centrální části 

SHP cca 15 m3. min-1, s maximem cca 21 m3. min-1 v roce 1982. Zdrojem přítoků 

vod jsou zejména sráţkové vody, infiltrované do sloje v místech jejího výchozu, 

především pak do výchozu, přiléhajícího ke svahům Krušných hor, často navíc 

narušeného dřívější hornickou činností. Dnes jiţ jen minimální část přítoků tvoří 

vody, vytékající do sloje z nadloţních písčitých zvodnělých poloh, tzv. kuřavkové 

vody [8]. Podstatným kritériem pro volbu tématu je zjištěná teplota akumulované 

vody, pohybující se v tomto případě na zjišťovaných lokalitách v rozmezí 19,5 – 

31,5°C, viz tabulka č. 5 – Záznamy o provedených měřeních teploty důlních vod 

v závislosti na výšce vodního sloupce na vrtu HK 229 a tabulka č. 12 – Teplota 

důlních vod, čerpaných z jámy MR 1. Z tabulky č. 5 je uvedena průměrná teplota 

vody v úrovni 71 m pod hladinou, z tabulky č. 12 maximální naměřená teplota. 

Dále jsou uvedené důvody, které vedly ke zvolení centrální části SHP k uţšímu 

vyhodnocení parametrů, důleţitých pro vypracování této práce. 

3.4.2.1 Popis centrální části SHP, důvody k volbě oblasti 

Podrobným prozkoumáním oblasti SHP byla z hlediska velikosti akumulovaných 

vod ve stařinných systémech a z hlediska jejich přístupnosti k moţnosti provádění 
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zjišťování jejich stavu, měření výšky hladin v jednotlivých zvodnělých systémech, 

jejich teploty, moţnosti jejich srovnání s existujícími mapovými podklady a dalšími 

údaji, které dané do souvislosti se zjištěnými skutečnostmi dají spolehlivé údaje 

k provedení výstupu, řešeného touto prací, pro další studium zvolená oblast 

centrální části SHP jako plocha nejvhodnější pro řešení této práce. 

Centrální část SHP byla v minulosti intenzívně exploatovaná hlubinnou těţbou. 

Z tohoto důvodu existují spolehlivé mapové podklady oblasti, z nichţ jsou pro 

účely této práce důleţitá zejména následující data: 

Údaj o úrovni paty uhelné sloje. V souvislosti s dalšími údaji, zejména se stavem 

výše hladiny důlních vod v jednotlivých oblastech, mocností uhelné sloje, popř. 

s údaji o nadloţních kuřavkových píscích, které v jednotlivých případech mohou 

tvořit souvislé zvodnění s uhelnou slojí (v případě nedokonalého utěsnění 

odvodňovacích vrtů, provedených z podzemních důlních děl) a s údaji o způsobu 

a rozsahu dnes uţ většinou bývalého hlubinného dobývání, tvoří podklad pro 

určení přibliţné velikosti naakumulovaných důlních vod. 

Dále jsou z oblasti známá data, objasňující hydrogeologické poměry v terciérním 

souvrství. Z těchto údajů jsou podstatné zejména: 

Údaje o ročních čerpaných mnoţstvích důlních vod z jednotlivých dolů v oblasti. 

V tabulce č. 6 jsou uvedená mnoţství vod, čerpaných doly Centrum, Julius III, 

Kohinoor II, Pluto, Alexander a 1. Máj od roku 1990 do současnosti, popřípadě do 

doby ukončení čerpání. V současnosti probíhá čerpání důlních vod mimo jámu 

MR 1 jiţ pouze na dole Centrum, který je posledním činným hnědouhelným dolem 

v SHP a vůbec v celé ČR. Další jmenované doly byly postupně uzavírány 

a čerpání na nich jiţ neprobíhá. Porovná-li se celkové čerpané mnoţství důlních 

vod za období 1990 – 2007, čerpané roční mnoţství v této části revíru se 

pohybovalo mezi hodnotami cca 3,9 – 6,7 mil. m3 vody . Tabulka je převzata 

z interních zdrojů organizace PKÚ. Z tabulky lze vyvodit dvě skutečnosti: 

a) Pokud bylo čerpání zastaveno, většinou se v krátkém časovém horizontu 

projevily zvýšené přítoky do okolních dolů a tím i zvýšená čerpaná mnoţství 

zde. Např. v letech 1996 a 1997 ukončení čerpání na dolech Alexander, Pluto – 

zvýšené mnoţství čerpaných důlních vod na dole Kohinoor II.  
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b) Počínaje rokem 1996, kdy čerpaná mnoţství dosáhla maxima, cca 6,7 mil. m3, 

dochází přibliţně lineárně k poklesu celkového čerpaného mnoţství aţ na 

hodnotu cca 4,4 mil. m3 v roce 2007. Období let 2008 - 2010 není takto 

vyhodnoceno z důvodu ukončení čerpání v dole Kohinoor II v průběhu roku 

2008 a jeho obnovení aţ v květnu 2010. V souladu s poklesem celkového 

čerpaného mnoţství zde tedy dochází, při přibliţně stejně velikých ročních 

přítocích do oblasti (ovlivněno pouze velikostí sráţek v jednotlivých letech), 

k akumulaci části důlních vod v podzemí. To je plně v souladu s údaji v tabulce 

č. 7, kdy v čase dochází k nárůstu výše hladiny na jednotlivých měřících 

místech. 

Údaje o výši hladin na jednotlivých měřících místech. Dají se rozdělit na údaje, 

získávané v minulosti a údaje, získávané dodnes. V tabulce č. 7 jsou uvedené 

údaje z pěti měřících míst, které jsou z hlediska zpracování této práce 

nejdůleţitější. Jedná se o údaje o výši hladiny důlních vod z jam Kohinoor 4, 

Kohinoor 5, Alexander a 1. máj. Všechna tato měření jiţ byla z technických 

důvodů (likvidace jam) ukončena. Dále je zde uvedený záznam o prováděných 

měřeních na vrtu HK 229. Jako jediné měřící místo, uvedené v tabulce č. 7, je 

aktivní dodnes. K tomu je třeba poznamenat, ţe do tabulky č. 7 byla zařazena 

pouze měřící místa, důleţitá pro studium nárůstu hladiny důlních vod ve 

stařinných zvodnělých systémech Kohinoor a Nelson-Háj. Zcela samostatně jsou 

uvedena data u jámy MR 1 na dole Kohinoor II z důvodu provádění 

nejpodrobnějších měření a jejich vyhodnocení. 

Kromě těchto míst byla nebo ještě do současnosti jsou prováděná v centrální části 

SHP měření na dalších místech. Jedná se zejména o jámu č. MK 6 na lomu ČSA, 

vrt HJI 325, situovaný v bývalém lomu Obránců míru a vrt KP 50, situovaný 

v bývalém hlubinném dolu Julius III. Tato měřící místa dávají pohled na stav 

a dynamiku okolních stařinových zvodnělých systémů.  

Vybraná plocha pro provedení základního výběru řešeného tématu je ohraničená 

především výchozem uhelné sloje na svazích Krušných hor. Zde se do uhelné 

sloje infiltruje většina důlních vod a vzhledem k výškové situaci odtud směřují do 

hlouběji uloţených partií loţiska. Dále hranice oblasti tvoří střídavě jednak linie 
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vyuhlení jednotlivými uhelnými povrchovými lomy, dále místní výchozy uhelné 

sloje a ponechaný uhelný pilíř, jehoţ pata je situovaná na vyšší úrovni, neţ jakou 

mají výše hladin navazujících zvodnělých stařinných systémů. Se zanedbáním 

minimálního ponechaného uhelného pilíře navazujícího na výchoz na svazích 

Krušných hor pokračuje ohraničení plochy linií vyuhlení povrchovým velkolomem 

ČSA, pokračující linií vyuhlení bývalého lomu Obránců míru a lomu Vršany – 

Šverma. Dále je hranice tvořená střídavě ponechaným uhelným pilířem a střídavě 

bývalými lomy Vrbenský a Most – Leţáky (jejich linií vyuhlení). Opět ponechaným 

uhelným pilířem, proloţeným výchozy sloje a menšími místními bývalými lomy 

hranice pokračuje linií vyuhlení povrchovým velkolomem Bílina s navazujícími 

vyuhleními dalšími místními bývalými lomy (Pokrok atd.) a výchozy sloje. Plocha 

oblasti je zakončená linií vyuhlení bývalými lomy Barbora a Otakar, které opět 

navazují na výchozy uhelné sloje na svazích Krušných hor a tím celou plochu 

uzavírají. Plocha centrální části SHP je znázorněná na obrázcích č. 20 a 21. Sloj 

tvoří přibliţně mísovitě prohnutý útvar, ve kterém v jednotlivých stařinných 

systémech dochází k akumulaci důlních vod, jak je znázorněno v přílohách G a H 

– profily uhelnou slojí. 

3.4.2.2 Výběr měřících míst na uhelných HDD a SDD 

Pro porovnávací měření teploty akumulovaných důlních vod v centrální části SHP 

byla z důvodu moţnosti provedení měření zvolena dvě měřící místa - vrt HK 229, 

navazující na důlní díla bývalého dolu Nelson a okolních dolů 1. máj, Döllinger, 

Viktorin, Gisela atd. a jáma MR 1 zlikvidovaného dolu Kohinoor II. Tato dvě měřící 

místa jsou situovaná ve stařinných zvodnělých systémech z hlediska velikosti 

akumulace důlních vod nejrozsáhlejších. 

Pro porovnání je v této kapitole uvedeno ještě měření teplot a dalších údajů 

z odvodňovacích vrtů v předpolí lomu Bílina, nezasahujících do uhelné sloje 

a odvodňujících pouze nadloţní zvodnělé písky [9, 10, 11]. 

3.4.2.3 Provedená měření na vrtu HK 229  

Vrt HK 229 je provedený do uhelné sloje v oblasti bývalého dolu Nelson. V tabulce 

č. 4 je uvedený profil vrtem, jeho celková hloubka a popis hornin a stratigraficko-
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tektonických horizontů. Vrt je situovaný v nadmořské výšce 240,12 m n.m., má 

hloubku 241,7 m (měřeno s paţnicí o výšce 1,4 m, viz obr. č. 17 – Pohled na vrt 

HK 229) a končí na úrovni -0,18 m n.m. v počvě důlního díla (chodby) bývalého 

dolu Nelson [12].  

Hladina důlních vod ve vrtu HK 229 se v době měření pohybovala v rozmezí 

77,4 - 74,5 m pod povrchem, tj. 162,72 - 165,62 m n.m. Na vrtu byla provedena 

celkem čtyři měření – ve dnech 4.2., 11.5., 24.6. a 13.7.2010. Byla měřena teplota 

vodního sloupce o výšce cca 70 m. Údaje z jednotlivých provedených měření se 

mírně různí co do výše naměřených teplot.  

Pro vysvětlení je nutné vysvětlit širší poměry v okolí vrtu. Bývalé doly Nelson, 

1. Máj, Gisela, Döllinger, Viktorin atd. jsou situované v části SHP severně od tzv. 

Inundační poruchy. Tato struktura odděluje mělčeji uloţenou sloj v oblasti 

jmenovaných dolů od navazující, hlouběji uloţené oblasti bývalého dolu 

Alexander. 

 

Obrázek č. 5 Graf změny teploty důlních vod ve vrtu HK 229 s výškou vodního sloupce [autor] 
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Tabulka č. 4 Profil vrtem HK 229 [CS, upraveno] 

Poř. 
č. 

Mocnost 
v m 

Popis hornin a stratigraficko - 
tektonických horizontů 

Celková 
hloubka 

v m 

Nadm. 
výška 
v m 

1. 1.40 naváţka škvára, úlomky cihel 1.40 240.12 

2. 0.30 ornice šedavě hnědá, jílovitá 1.70 239.82 

3. 2.20 
hlína jílovitá, ţlutá, s většími úlomky hornin 
/pískovec, rula, křemen/ ø do 4 cm, místy 
silně písčitá 

3.90 237.62 

4. 1.30 
hlína suťová, světle hnědošedá, písčitá, 
s hojnými úlomky hornin, částečně 
opracované, průměrná velikost 2 - 3 cm 

5.20 236.32 

5. 2.80 
hlína jílovitá, písčitá, středně aţ hrubě 
zrnitá, tmavě hnědá, se slabě opracovanými 
úlomky hornin 

8.00 233.52 

6. 1.20 hlína jílovitá, světle hnědá, prachovitá 9.20 232.32 

7. 1.00 
hlína jílovitá, tmavě hnědá, s hojnými 
úlomky krystalinika a křemene do 1 cm 

10.20 231.32 

8. 1.10 ztráta jádra 11.30 230.22 

9. 1.20 jílovec prachovitý, světle šedohnědý 12.50 229.02 

10. 1.10 
jílovec prachovitý, světle šedohnědý, 
s drobnými lupínky slíd 

13.60 227.92 

11. 6.90 

jílovec prachovitý, tmavě hnědošedý, místy 
se zahnětenými úlomky světle šedého 
jílovce, směrem k bázi ubývá hnědého 
zbarvení 

20.50 221.02 

12. 4.40 
jílovec prachovitý, světle šedý, nahnědlý, 
celá poloha narušená vrtáním 

24.90 216.62 

13. 0.90 
jílovec světle hnědošedý, místy s drobnými 
úlomky prouhel. zbytků rostlin 

25.80 215.72 

14. 3.50 

jílovec prachovitý, tmavě hnědý, místy 
zvýšený obsah prachové sloţky, prouhel. 
zbytky rostlin při nadloţí ojedinělé, k podloţí 
hojnější 

29.30 212.22 

15. 3.40 jílovec prachovitý, světleji šedohnědý 32.70 208.82 

16. 1.20 ztráta jádra 33.90 207.62 

17. 20.40 

jílovec prachovitý, šedohnědý, s úlomky 
prouhel. zbytků rostlin, řídce zuhelnělé 
otisky listů a větviček, drobné prasklinky 
vyhojené sirníky Fe 

54.30 187.22 

18. 2.60 
jílovec slabě prachovitý, tmavě hnědý, 
s hojnými prouhel. zbytky rostlin 

56.90 184.62 
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Poř. 
č. 

Mocnost 
v m 

Popis hornin a stratigraficko - 
tektonických horizontů 

Celková 
hloubka 

v m 

Nadm. 
výška 
v m 

19. 0.20 
jílovec hnědošedý, prouhel. zbytky rostlin 
řídce vtroušené, hojné skvrny sirníku Fe do 
2 cm, místy zrnka křemene do 3 mm 

57.10 184.42 

20. 12.50 

jílovec slabě prachovitý, tmavě šedohnědý, 
řídce prouhel. zbytky rostlin a trhlinky 
vyhojené sirníky Fe, poměrně hojné drobné 
úlomky světlých slíd, v intervalu 59.6 - 59.7 
hojné skvrny sirníků Fe v plochách 
odlučnosti 

69.60 171.92 

21. 11.90 

jílovec prachovitý, šedohnědý, světle hnědě 
skvrnitý, hojné prouhel. zbytky rostlin, 
v hloubce 71.10 5 mm mocná poloha okrově 
zbarveného prachovce, v 71.50 - 74.00 
velmi hojné stopy po lezení organismů 
a zvýšené mnoţství prouhel. zbytků rostlin 

81.50 160.02 

22. 1.60 
jílovec slabě prachovitý, světle šedý, 
s hnědavým nádechem, s úlomky prouhel. 
zbytků rostlin 

83.10 158.42 

23. 26.70 
jílovec slabě prachovitý, hnědošedý, světle 
hnědě skvrnitý, řídce stopy po lezení 
organismů a místy skvrnky sirníků Fe 

109.80 131.72 

24. 2.90 
jílovec světle šedý, prachovitý, s prouhel. 
zbytky rostlin do 1 mm, místy trhlinky 
vyhojené sirníky Fe 

112.70 128.82 

25. 1.30 
jílovec šedý, místy nahnědlý, s prouhel. 
zbytky rostlin 

114.00 127.52 

26. 0.80 
jílovec šedohnědý, světle hnědě skvrnitý, 
poměrně hojné s prouhel. zbytky rostlin 

114.80 126.72 

27. 2.30 
jílovec hnědošedý, slabě prachovitý, místy 
puklinky se sirníky Fe 

117.10 124.42 

28. 15.70 

jílovec tmavě šedohnědý, okrově skvrnitý, 
místy prouhel. zbytky rostlin, ojediněle stopy 
po lezení organismů a prouhel. otisky listů 
a větviček 

132.80 108.72 

29. 3.60 
jílovec slabě prachovitý, šedý, ojediněle 
prouhel. zbytky rostlin a stopy po lezení 
organismů 

136.40 105.12 

30. 1.10 jílovec šedý, nahnědlý, prachovitý 137.50 104.02 
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Poř. 
č. 

Mocnost 
v m 

Popis hornin a stratigraficko - 
tektonických horizontů 

Celková 
hloubka 

v m 

Nadm. 
výška 
v m 

31. 24.70 

jílovec slabě prachovitý, tmavěji šedohnědý, 
světle hnědě skvrnitý, řídce  prouhel. zbytky 
rostlin, v hlavě polohy 1 cm mocná vrstvička 
okrově hnědého pískovce s hojnými lupínky 
slíd, v intervalu 148.7 - 148.5 znatelné 
kluzné plochy s ohlazy, ojediněle stopy po 
lezení organismů, v hloubce 155.7 kluzná 
plocha s ohlazem, úhel 60°, s hloubkou 
klesá obsah prachové sloţky 

162.20 79.32 

32. 0.80 
jílovec světleji šedý, prachovitý, místy 
prouhel. zbytky rostlin 

163.00 78.52 

33. 0.60 
jílovec tmavěji šedohnědý, světle hnědě 
skvrnitý, s prouhel. zbytky rostlin 

163.60 77.92 

34. 0.20 
jílovec silně prachovitý aţ prachovec světle 
šedohnědý, s rozptýlenými ooidy sideritu 

163.80 77.72 

35. 5.10 

jílovec slabě prachovitý, tmavě šedohnědý, 
skvrnitý, v hloubkách 167.50 - 167.70 
a 168.59 - 168.80 slabě písčitý, 
s rozptýlenými ooidy sideritu 

168.90 72.62 

36. 0.60 jílovec slabě prachovitý, tmavěji šedý 169.50 72.02 

37. 9.00 

jílovec dtto 163.8 - 168.9, v hloubce 170.50 
10 cm mocná poloha silně jílovitého 
prachovce se zvýšeným obsahem sideritu, 
ojediněle prouhel. zbytky rostlin, s hloubkou 
ubývá světlých skvrnek místy mizí 

178.50 63.02 

38. 2.60 
jílovec prachovitý, šedý, místy prouhel. 
zbytky rostlin a stopy po lezení organismů 

181.10 60.42 

39. 3.60 
jílovec slabě prachovitý, hnědý, se řídce 
prouhel. zbytky rostlin, místy otisky listů 
a větviček 

184.70 56.82 

40. 43.50 

jílovec prachovitý, světle šedohnědý, 
trhlinky vyhojeny sirníky Fe, poměrně hojné 
úlomky zuhelnatělých větviček, od 208.10 
jsou vloţky s rozptýlenými ooidy sideritu 1 
aţ 5 cm mocné, s četností 1 aţ 3 na 1 m 

228.20 13.32 

41. 0.20 
prachovec jílovitý, tence laminovaný 
jílovitými polohami, se zvýšeným obsahem 
uhelné hmoty 

228.40 13.12 

42. 0.80 
jílovec prachovitý, s uhelnou příměsí, 
tektonicky postiţený 

229.20 12.32 
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Poř. 
č. 

Mocnost 
v m 

Popis hornin a stratigraficko - 
tektonických horizontů 

Celková 
hloubka 

v m 

Nadm. 
výška 
v m 

43. 2.20 
uhlí xyliticko-detritické, černohnědé, s pásky 
xylitu do 1 cm 

231.40 10.12 

44. 0.60 
uhlí xyliticko-detritické, tmavě hnědé, na 
puklinkách aţ 2 mm mocné povlaky 
markazitu 

232.00 9.52 

45. 0.40 uhlí černohnědé, vrtná drť do 2 cm 232.40 9.12 

46. 1.70 jíl hnědý, plastický, s úlomky zvětralého uhlí 234.10 7.42 

47. 0.50 
uhlí černohnědé, vrtná uhelná drť, patrně 
napadávka 

234.60 6.92 

48. 1.70 ztráta jádra 236.30 5.22 

49. 0.20 cihlové zdivo 236.50 5.02 

50. 2.00 
zastiţena důlní klenba, poté se propadlo 
nářadí o  dva metry 

238.50 3.02 

51. 3.20 

z důvodu ukotvení vrtného soutyčí, které 
bylo ponecháno ve vrtu jako výstroj bylo 
provedeno odvrtání do počvy důlní chodby 
do 241.70 m 

241.70 -0.18 

 

Rozdíl úrovně paty sloje v okolí vrtu HK 229 před a za Inundační poruchou činí 

cca 70 m, jak je patrné z příloh G a H, profily uhelnou slojí, s vyznačením průběhu 

sloje a úrovně hladiny důlních vod v ní. Výška vodního sloupce ve vrtu je poměrně 

velká – v současnosti cca 165 m. Moţností, vysvětlující rozdíly mezi zjištěnými 

teplotami pak je pravděpodobně proměnlivá velikost dotace důlních vod ve vrtu 

vodou z nadloţních hornin, kdyţ důlní vody do vyšších partií vodního sloupce 

nezasahují a ovlivňují jej teplotně aţ se zpoţděním. 

Co však bylo zjištěno vţdy stejné, byl zřetelný nárůst teploty vody s měřenou 

hloubkou. Nárůst ve vodním sloupci o výši 70 m činil průměrně 6°C. V tabulce č. 5 

jsou uvedené naměřené hodnoty teploty důlních vod, v tabulce č. 7 výše hladiny 

důlních vod a její nárůst v čase a v obrázku č. 5 je znázorněný nárůst měřených 

teplot s výší vodního sloupce. Teplota důlních vod u zakončení vrtu v důlním díle 

dolu Nelson III by se teoreticky měla pohybovat v rozmezí 25 – 28°C, uvaţuje-li se 

přibliţně stejný lineární nárůst teploty s nárůstem výšky vodního sloupce aţ na 

jeho maximální výšku 165 m u zakončení vrtu v důlním díle dolu Nelson. 
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Tabulka č. 5 Záznamy o provedených měřeních teploty důlních vod v závislosti na výšce vodního 
sloupce ve vrtu HK 229 [autor] 

  Poloha měřícího čidla ( v m pod úrovní hladiny ) 

Datum 
měření 1 11 21 31 41 51 61 71 

4.2.2010 16,3 16,8 17,5 20,1 20,5 21,1 21,8 22,4 

11.5.2010 10,3 10,2 11,4 12,7 13,4 14,1 14,8 15,4 

24.6.2010 14,2 15,5 16,8 17,45 18,15 18,85 19,6 20,3 

13.7.2010 13,75 15,1 16,35 17,05 17,8 18,5 19,25 19,9 

průměr 13,6375 14,4 15,5125 16,825 17,4625 18,1375 18,8625 19,5 

 

3.4.2.4 Další informace z měřících a pozorovacích míst v centrální části 

SHP 

Pokud se v centrální části SHP vyskytuje vrt či HDD, u kterého bylo moţné, 

popřípadě dosud moţné je, měřit hladinu důlních vod, je toto měření také 

prováděno. V tabulce č. 7 je uveden výčet měřených míst s jejich označením, 

výškou hladiny v nich a s daty provedených měření. Dále jsou zde uvedeny 

obrázky č. 6 a 7 znázorňující nárůst hladin důlních vod v jednotlivých vybraných 

měřících místech v čase.  

Měření prováděly vţdy organizace, spravující dobývací prostor. V současné době 

měření shromaţďuje a provádí v řešené oblasti převáţně organizace Palivový 

kombinát Ústí, státní podnik. Údaje uvedené v tabulce jsou převzaty převáţně 

právě z vnitřních zdrojů této organizace.  

Z údajů je ve vztahu k uvedené informaci důleţitý zejména fakt, ţe v čase od 

poloviny roku 2001 došlo téměř k vyrovnání hladin důlních vod v oblasti bývalých 

dolů Nelson a 1. Máj.  
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Tabulka č. 6 Roční čerpané úhrny v oblasti centrální části SHP [PKÚ, upraveno] 

Rok Kohinoor Centrum Julius III 1.Máj Pluto Alexander Celkem 

1990 1 367 060 62 020 1 184 080 720 810 1 292 340 1 245 390 5 871 700 

1991 1 357 310 18 650 836 100 659 530 1 795 510 1 166 970 5 834 070 

1992 1 139 680 109 487 626 970 733 330 1 267 130 1 093 380 4 969 977 

1993 1 035 967 548 038 966 984 704 340 942 564 1 133 350 5 331 243 

1994 1 248 466 1 220 918 1 468 356 672 867 909 484 1 008 280 6 528 371 

1995 1 463 404 1 369 717 1 449 284 706 694 739 508 874 247 6 602 854 

1996 1 911 195 1 712 065 1 041 184 739 147 *354 538 958 091 6 716 220 

1997 2 483 736 685 603 986 341 720 000 0 *315 700 5 191 380 

1998 2 027 005 699 833 917 191 *63 306 0 0 3 707 335 

1999 2 409 400 1 286 934 887 327 0 0 0 4 583 661 

2000 2 794 867 1 684 490 828 688 0 0 0 5 308 045 

2001 2 855 614 1 770 615 851 530 0 0 0 5 477 759 

2002 2 951 759 1 011 500 *438 054 0 0 0 4 401 313 

2003 2 944 230 1 908 400 0 0 0 0 4 852 630 

2004 2 780 548 1 138 500 0 0 0 0 3 919 048 

2005 2 888 679 1 513 320 0 0 0 0 4 401 999 

2006 2 907 080 1 492 980 0 0 0 0 4 400 060 

2007 2 856 040 1 631 300 0 0 0 0 4 487 340 

2008 *1 326 900 1 703 000 0 0 0 0 3 029 900 

2009 0 1 721 000 0 0 0 0 1 721 000 

prům. 2 190 113 1 164 419 1 003 670 707 090 1 157 756 1 068 530 4 866 795 

* - čerpání ukončeno vţdy v průběhu roku. celkem 95 614 905 
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Tabulka č. 7 Nárůst hladiny důlních vod v čase na pozorovacích místech v centrální části SHP 
[PKÚ, upraveno, autor] 

HLADINY NA OKOLNÍCH POZOROVACÍCH BODECH 

v m n.m. 

Datum 
Kohinoor I Kohinoor I Alexander Nelson 1. Máj 

jáma č. IV jáma č. V vodní + těţní vrt HK 229 těţní 

IV/1997 -47,3 -49,5   42,6   

X/1997 -45,7 -49,0 -76,2 48,8   

IV/1998 -43,7 -48,5 -61,0 49,1   

X/1998 -41,8   -50,3 60,0 135,0 

IV/1999 -34,9 -43,9 -38,9 92,8 135,0 

X/1999 -31,8 -43,4 -27,2 105,5 135,1 

IV/2000 -29,1 -39,6 -18,2 111,9 135,3 

X/2000 -24,7 -39,2 -15,2 124,4 135,3 

IV/2001 -22,7 -33,6 -15,2 121,2 135,5 

X/2001     -15,5 128,2 135,4 

IV/2002 -17,8 -10,7 -15,5 135,6 149,0 

X/2002 -17,9   -15,3 138,9 150,7 

IV/2003     -12,6 142,5 151,8 

V/2004       140,2 154,7 

XI/2004       140,6 155,3 

III/2005       142,2 155,8 

V/2005       145,7 156,4 

III/2006       149,2 157,5 

XI/2006       151,1 158,7 

IV/2007       151,6 159,5 

XI/2007       152,8 160,9 

IV/2008       155,0 162,3 

XI/2008       158,5 164,4 

IV/2009       158,8   

X/2009       162,0   

II/2010       164,1   

V/2010       164,7   

VI/2010       165,2   

VIII/2010       162,7   
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Obrázek č. 6 Graf nárůstu hladiny důlních vod na jamách bývalých dolů Kohinoor I a Alexander 
[PKÚ, upraveno, autor] 

 

Obrázek č. 7 Graf nárůstu hladiny důlních vod na vrtu HK 229 a bývalé těžní jámě dolu 1. Máj 
[PKÚ, upraveno, autor] 

Nárůst hladin na měřených místech v centrální části SHP - jámy 
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3.4.2.5 Popis oblasti zlikvidovaného dolu Kohinoor II, důvod volby 

čerpacího místa 

Všechny jámy dolu Kohinoor II byly zlikvidované zpevněným zásypem v celé délce 

jámového stvolu s výjimkou jámy MR 1. U té byla provedená likvidace jámovou 

zátkou, kdyţ do ní byly instalované kolony pro ponorná čerpadla. Jáma MR 1 byla 

tedy ponechaná jako čerpací místo, z důvodu situování dolu v jedné z nejhlouběji 

uloţených partií hnědouhelné sloje. Postupný nárůst hladiny důlních vod by 

nepříznivě ovlivnil dobývání hnědého uhlí v okolní oblasti, zejména pak těţbu na 

lomu Bílina [13]. Bylo proto rozhodnuto, ţe k eliminaci těchto nepříznivých vlivů 

a dále k faktu, ţe čerpanou vodu lze vyuţít při zatápění zbytkové jámy bývalého 

lomu Leţáky – Most, bude čerpání pokračovat při udrţování úrovně hladiny na 

výši -20 aţ -22,5 m n.m. jako úrovně, která umoţní bezpečné vydobytí veškerých 

zásob na lomu Bílina, uvaţovaných v současnosti k těţbě. Zvolení této úrovně 

hladiny důlních vod znamená její nárůst v oblasti dolu Kohinoor a v dalších 

přilehlých oblastech o cca 70 m [14].  

3.4.2.6 Měření provedená na odvodňovacích vrtech v předpolí lomu 

Bílina 

Jako další varianta alternativního vyuţití důlních vod bylo v rámci práce provedeno 

zjištění parametrů důlních vod, čerpaných z odvodňovacích vrtů v předpolí lomu 

Bílina. Vrty nezastihují uhelnou sloj, jsou ukončeny po proniknutí známými 

kolektorovými vrstvami nadloţních písků, které musí být z báňsko bezpečnostního 

hlediska před postupem těţebních řezů odvodněny. Měřeny byly odvodňovací vrty 

H 11, H 12 a i 1 [15]. Měření bylo provedeno dvakrát, ve dnech 23.6. a 26.8.2010. 

Jednotlivé vrty jsou provedeny do hloubky: H 12 – 103 m [16], H 11 – 130 m [17], 

I 1 – 170 m [18]. Na obrázku č. 11 je pohled na měřený odvodňovací vrt H 11. 

Vrty H 11 a H 12 odvodňují předpolí jiţní části lomu Bílina v oblasti za tzv. 

strukturou Albert. Ta se nachází v mělčeji uloţené partii sloje, navazující na sloj 

těţenou bývalým dolem a lomem Venuše. Struktura Albert, resp. elevace v uhelné 

sloji, nazvaná po bývalém hlubinném dolu Albert, těţícím hnědé uhlí v této elevaci, 

je oblast v předpolí lomu, která vyzdviţením kolektorových vrstev v nadloţí 

odděluje jiţ odvodněnou část navazující na lom Bílina od dále situované části, 
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která směrem od lomu upadá a je v ní proto dosud naakumulována voda [19]. 

Proto také byla měřením zjištěná poměrně vysoká hladina důlních vod ve vrtech 

H 11 a H 12, na úrovni 32 – 33 m pod úrovní terénu. V tabulce č. 8 je uvedená 

naměřená teplota vodního sloupce vrtů H 11 a H 12.  

Tabulka č. 8 Teploty vodních sloupců v odvodňovacích vrtech H 11, H 12 a I 1 [autor] 

 

Vrt I 1 je provedený v předpolí lomu v oblasti mezi zlomy Viktoria a Bílinským 

zlomem. Zde je patrné, ţe oblast je jiţ částečně odvodněna, hladina ve vrtu byla 

zjištěna na úrovni – 120 m pod terénem, jak je patrné z tabulky č. 8, tedy 

podstatně hlouběji neţ u vrtů bariéry H. V tabulce je rovněţ uvedená naměřená 

teplota vodního sloupce vrtu I 1. Na obrázcích č. 8, 9 a 10 je znázorněn nárůst 

teploty vody ve vrtech H 12, H 11 a I 1 v závislosti na výši vodního sloupce. 

H 12

23.6.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 274 241,7

hloubka hladiny [m] - 32,04

úroveň hl. měření [m] 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5 103

teplota 8,75 9,6 10,3 10,4 10,5 11,5 12,8 15,2

26.8.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 274 241,7

hloubka hladiny [m] - 32,04

úroveň hl. měření [m] 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5 103

teplota 10 10,4 11 11,1 11,2 12,4 13,6 15,3

H 11

23.6.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 280 247,8

hloubka hladiny [m] - 32,19

úroveň hl. měření [m] 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 130

teplota 9,55 10,75 11,8 12 12,1 12,2 12,2 12,35 13,6 15,1 15,5

26.8.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 280 249,7

hloubka hladiny [m] - 30,24

úroveň hl. měření [m] 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 130

teplota 11,6 13,05 13,9 14 14,2 14,3 14,5 14,6 15,4 17,1 17,2

I 1

23.6.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 286 166,2

hloubka hladiny [m] - 119,6

úroveň hl. měření [m] 125 135 145 150

teplota 13,5 13,7 13,8 13,8

26.8.2010 vrt hladina

„z“ souř. [m n.m.] 286 166,1

hloubka hladiny [m] - 119,7

úroveň hl. měření [m] 125 135 145 150

teplota 14,9 15,7 16,5 16,5
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Obrázek č. 8 Graf průběhu nárůstu teploty v závislosti na výši vodního sloupce u odvodňovacího 
vrtu H 11 [autor] 

Měřením teploty akumulovaných vod v odvodňovacích vrtech bylo zjištěno, ţe se 

její výše pohybuje v rozmezí od 9 – 16°C. Teplota vody v nadloţním kolektoru 

se zřejmě pohybuje okolo 12 – 14°C, jak bylo změřeno na výtoku vody z potrubí 

vrtu H 10 do otevřeného koryta, viz foto č. 12. Byla naměřena hodnota 12,3°C, 

resp. 13,8°C. Voda, čerpaná kontinuálně z vrtu, představuje zřejmě 

nejreprezentativnější vzorek, co se týká teploty vod uloţených v písčitých 

vrstvách. Jedná se tedy o teplotu vyšší, neţ u vod akumulovaných v rudních 

důlních dílech, ale niţší, neţ u vod akumulovaných v uhelné sloji. Alternativně by 

se dalo uvaţovat o vyuţití akumulované tepelné energie i v těchto důlních vodách. 

Tomu ale brání dva poměrně závaţné důvody. Prvním z nich je fakt, 

ţe instalované odvodňovací vrty nemají dlouhou ţivotnost. 
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Obrázek č. 9 Graf průběhu nárůstu teploty v závislosti na výši vodního sloupce u odvodňovacího 
vrtu H 12 [autor] 

 

Obrázek č. 10 Graf průběhu nárůstu teploty v závislosti na výši vodního sloupce u odvodňovacího 
vrtu I 1 [autor] 
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Obrázek č. 11 Detail měření teploty důlních vod na odvodňovací vrtu H 11 [autor] 

 

Obrázek č. 12 Přechod čerpacího potrubí v otevřené koryto u odvodňovacího vrtu H 10, detail 
provedeného měření teploty čerpaných důlních vod [autor] 

Svému účelu slouţí v období maximálně několika let, neţ těţba postoupí směrem 

k odvodňované oblasti, popřípadě neţ je tato oblast odvodněna. Nelze také 

zaručit, ţe vrt nezhavaruje ještě dříve vlivem zapískování nebo jiným vlivem. To 
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znamená neustálé překládání části technologie instalované pro získávání energie 

z důlních vod a tím potřebu dodatečných nákladů. Druhým důvodem je pak 

poměrně malé roční čerpané mnoţství z odvodňovacích bariér, jak ukazuje 

tabulka č. 11 – Čerpané mnoţství důlních vod z odvodňovacích vrtů na lomu 

Bílina za období 2000 – 2010. 

Tabulka č. 9 Roční čerpaná množství důlních vod z odvodňovacích vrtů na lomu Bílina za období 
2003 – 2010 [Severočeské doly a.s., Doly Bílina, upraveno] 

Rok Čerpané mnoţství (m3) 

2003 229 099 

2004 169 180 

2005 166 614 

2006 167 018 

2007 135 925 

2008 143 504 

2009 90 736 

2010 220 605 

 

3.5 Výběr varianty k dalšímu řešení 

Porovnáním zejména mnoţství akumulovaných, popřípadě čerpaných důlních vod 

a srovnáním jejich zjištěných teplot, bylo z uvedených variant pro tuto práci 

zvoleno téma, zabývající se alternativním vyuţitím důlních vod v HDD a SDD 

v SHP a moţností jejich vyuţití z hlediska akumulované tepelné energie v důlních 

vodách.  

Oba výše uvedené parametry, podle kterých byl výběr posuzován, byly zjištěny 

u hnědouhelných HDD a SDD v podstatně lepších hodnotách. Proti důlním vodám, 

akumulovaným v rudních důlních dílech mají důlní vody z uhelné sloje podstatně 

vyšší teplotu i větší akumulovaný objem. 

V porovnání s vyuţitím vod akumulovaných ve zbytkových jamách povrchových 

lomů je pak výhodou legislativně podstatně méně problematické vypořádání 

a v neposlední řadě i vliv sezónnosti na vyuţití vod ve zbytkových jamách. 

V následující kapitole je provedený výběr řešené oblasti a zdůvodnění výběru.  
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4 Popis situace v SHP ve vztahu k akumulovaným důlním vodám 

Akumulace důlních vod v přetěţené uhelné sloji se vyskytují prakticky po celé 

ploše pánve. Na některých místech probíhá nebo probíhalo jejich čerpání 

i po ukončení hornické činnosti, většinou z bezpečnostních důvodů. Jako příklad 

lze uvést čerpání na jámě Kateřina v Modlanech, zajišťující ochranu lomu 

Chabařovice v době těţby v něm a při provádění následných likvidačních prací. 

Dalším příkladem je čerpání na jámě Franz Josef v Trmicích, udrţující hladinu 

spodních vod na úrovni pod základy zde stojících staveb. Čerpání na těchto dvou 

důlních dílech ve východní, tzv. teplicko – ústecké části SHP tedy mělo za cíl 

udrţení výše hladiny důlních vod v uhelné sloji na poţadované úrovni.  

V tabulce č. 10 je uvedené mnoţství vyčerpaných důlních vod za období 

2001 - 2010 na obou zde uvedených místech [20]. Z tabulky je zřejmý zejména 

pokles mnoţství čerpaných vod na jámě Kateřina, způsobený naplněním jezera 

na stanovenou úroveň. Tento pokles je v souladu s příslušnými podmínkami 

vydaných rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Chabařovice, a to jak 

pro dobývání, tak i pro následnou likvidaci lomu. V době těţby bylo čerpání nutné 

z důvodu bezpečného vydobytí hnědého uhlí, kdy se sniţovalo mnoţství přítoků 

důlních vod z okolních stařin na minimum. V etapě likvidace lomu pak byla 

příslušným rozhodnutím daná podmínka z hlediska eliminace moţnosti porušení 

těsnění uhelné sloje v likvidovaném lomu. Hladina důlních vod v jámě Kateřina 

a hladina vznikajícího jezera ve zbytkové části lomu se dle této podmínky nesmí 

lišit o více neţ cca 4 m z důvodu minimalizace vlivu hydrostatického tlaku 

na těsnění sloje. Postupným zvyšováním hladiny jezera aţ na konečnou úroveň, 

které bylo dosaţeno ve třetím čtvrtletí roku 2010, tak byla potřeba čerpání důlních 

vod na jámě postupně sniţována, aţ bylo čerpání v říjnu 2009 zastaveno úplně, 

protoţe jiţ rozdíl hladin nebyl vyšší neţ 4 m. V roce 2010 bylo čerpání opět 

zahájeno, ovšem z opačného důvodu. V tomto období se opět rozdíl hladin zvýšil 

nad povolený rozdíl, v tomto případě však důsledkem zvýšení hladiny důlních vod 

nad úroveň, obvyklou v předchozím období. Rozdíl tedy způsobila změna výše 

hladiny v jámě Kateřina [21]. Jáma bude následně zlikvidována, zřejmě metodou 

jejího úplného zásypu nezpevněným zásypovým materiálem z důvodu zatopení 
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značné části jámového stvolu, tudíţ nemoţností pouţití zpevněného zásypu. 

Jáma Kateřina těţní, situovaná pouze několik desítek metrů od jámy Kateřina, je 

příkladem svislého HDD, které bylo zlikvidováno pouţitím nezpevněného 

zásypového materiálu ze stejného důvodu.  

Tabulka č. 10 Roční čerpaná množství důlních vod na jamách Kateřina a Franz Josef v teplicko – 
ústecké části SHP [PKÚ, upraveno] 

  1. pololetí 2. pololetí celkem rok 

ČS Kateřina 790 389 950 981 1 741 370 

ČS Franz Josef 699 320 753 760 1 453 080 

Celkem 2001 1 489 709 1 704 741 3 194 450 

ČS Kateřina 1 147 926 578 050 1 725 976 

ČS Franz Josef 796 160 582 320 1 378 480 

Celkem 2002 1 944 086 1 160 370 3 104 456 

ČS Kateřina 945 798 561 117 1 506 915 

ČS Franz Josef 444 194 170 836 615 030 

Celkem 2003 1 389 992 731 953 2 121 945 

ČS Kateřina 26 561 909 956 936 517 

ČS Franz Josef 220 275 531 540 751 815 

Celkem 2004 246 835 1 441 496 1 688 331 

ČS Kateřina 847 417 648 802 1 496 219 

ČS Franz Josef 613 223 412 538 1 025 761 

Celkem 2005 1 460 640 1 061 340 2 521 980 

ČS Kateřina 146 199 577 091 723 290 

ČS Franz Josef 307 325 0 307 325 

Celkem 2006 453 524 577 091 1 030 615 

ČS Kateřina 0 0 0 

ČS Franz Josef 80 628 507 693 588 321 

Celkem 2007 80 628 507 693 588 321 

ČS Kateřina 0 903 106 903 106 

ČS Franz Josef 570 240 577 653 1 147 893 

Celkem 2008 570 240 1 480 759 2 050 999 

ČS Kateřina 0 75 871 75 871 

ČS Franz Josef 845 530 442 449 1 288 029 

Celkem 2009 845 530 518 370 1 363 900 

ČS Kateřina 0 807 080 807 080 

ČS Franz Josef 667 976 904 256 1 572 236 

Celkem 2010 667 976 1 711 336 2 379 312 
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Při čerpání na jámě Kateřina bylo prováděné i měření teploty čerpaných důlních 

vod ve čtrnáctidenních intervalech. Během čerpání za poslední období 

provozování čerpání se teplota důlních vod pohybovala mezi hodnotami 14,5 aţ 

16°C. Z důvodu této poměrně nízké teploty důlních vod oblast není uvaţovaná 

k vyuţití touto prací. 

Z hlediska četnosti zvodnělých stařinných systémů, jejich propojení důlními díly, 

jejich rozsáhlosti a prozkoumanosti, i pro aktuální moţnost jejich vyuţití je pro tuto 

práci zvolena studie tzv. centrální části SHP. Hydrogeologické poměry oblasti jsou 

poměrně dobře známy, v minulosti byla provedena celá řada studií, zaměřených 

na tuto problematiku. Ty měly za účel prokázat jednak komunikaci 

mezi jednotlivými důlními systémy, kdyţ byly ve zvolených oblastech 

do protékajících důlních vod přidávány indikační prvky, které byly následně 

vyhledávány v místech předpokládaných směrů proudění důlních vod 

v sousedních dolech [22, 23, 24, 25, 26, 27]. Dalším účelem provedených studií 

bylo zjišťování jednotlivých zvodnělých systémů a jejich horizontálního 

i vertikálního rozsahu [13, 14]. Z oblasti jsou dále velmi dobře zachované 

spolehlivé údaje o čerpání důlních vod na jednotlivých dolech, podrobné informace 

o uloţení paty sloje i o její mocnosti a o stavu důlních děl v ní vedených. Rovněţ 

moţnost alternativního vyuţití zvodnělých systémů je zde nejvyšší z celé SHP.  

Na obr. č. 20 jsou schematicky znázorněny zvodnělé stařinné plochy v centrální 

části SHP, dále podrobně vyznačené v přílohách E a F – situace zvodnělých 

stařinných systémů v SHP. Znázorněný stav byl zjištěn studií, zadanou PKÚ 

ke zpracování VÚHU v Mostě a zaměřenou na zjištění hydrogeologické situace 

před a po ukončení čerpání důlních vod na dole Kohinoor II [13, 14]. Studie 

teoreticky rozebrala moţnosti zvýšení hladiny důlních vod na několik zvolených 

úrovní a vyhodnotila situaci do 16.6.2008. Tímto dnem bylo ukončené čerpání 

důlních vod na dole Kohinoor II a následovala závěrečná etapa likvidačních prací 

na dole. Vzhledem k situování dolu Kohinoor II bylo v době jeho likvidace zřejmé, 

ţe součástí ukončení hornické činnosti zde musí být i řešení otázky 

akumulovaných důlních vod.  
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Jako moţné stavy jejich zvýšené hladiny byly zvoleny úrovně -60 m n.m., 

0 m n.m., 60 m n.m. a 225 – 230 m n.m.  

Stav -60 m n.m. byl definovaný jako stav, kdy bude zatopena část stařin v depresi 

dolu Kohinoor II v takové ploše, ţe se plošně (nikoli ale úrovní hladiny) spojí 

se sousední zvodní Kohinoor – Alexander. Stav 0 m n.m. odpovídá stavu zatopení 

všech stařin v dole Kohinoor II a stav 60 m n.m. odpovídá úrovni dna lomu Bílina 

v době provedení studie, při kterém by jiţ docházelo k vytékání důlních vod 

do lomu Bílina. Poslední uvedený stav, tj. úroveň cca 230 m n.m., odpovídá situaci 

před zahájením hornické činnosti v centrální části SHP, je podmíněný ukončením 

veškeré hornické činnosti v okolí a vzhledem k dnešnímu stavu těţební činnosti je 

nepravděpodobný. 

Po vyhodnocení moţných variant bylo, vzhledem k budoucímu postupu lomu 

Bílina západním směrem, ve kterém uhelná sloj postupně upadá aţ na hodnotu 

0 aţ -20 m n.m. v konečné hranici jeho těţby (dle moţných variant), rozhodnuto 

o provedení takových technických opatření, která zajistí maximální úroveň hladiny 

důlních vod v oblasti zlikvidovaného dolu Kohinoor II na úrovni -20 m n.m. 

Znamená to rozšíření plochy, na které jsou stařinné systémy zatopeny, jak je 

znázorněno na obr. č. 21, s praktickým spojením zvodní Kohinoor II 

a Kohinoor - Alexander v jednu, rozlohou i objemem nejvýznamnější zvodeň 

v SHP, zvodeň Kohinoor. Další okolní zvodně jsou sice plošně navázány, hladina 

důlních vod je zde však podstatně vyšší, jak je uvedeno dále.  

4.1 Výčet jednotlivých známých stařinných zvodnělých systémů 

v centrální části SHP 

K jednotlivým zjištěným zvodněným stařinným systémům lze uvést: 

4.1.1 Albrechtický stařinný zvodnělý systém 

Albrechtická zvodeň v předpolí lomu ČSA s hladinou pohybující se na úrovni cca 

60 m n.m. v roce 2005 [13]. Úroveň hladiny důlních vod je měřena na jámě MK 6, 

znázorněné na obrázku č. 13. Plocha bude částečně odtěţená v rámci povolených 

postupů velkolomu ČSA, v současnosti je jiţ částečně těţbou zasaţená, viz 

přílohy E a F. Vlivem postupu těţby do plochy s hlouběji uloţenou slojí je k datu 
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31.12.2010 výše hladiny zvodně téměř totoţná s úrovní dna lomu. Malý rozdíl 

mezi těmito dvěma hodnotami je způsobený tím, ţe důlní díla bývalých hlubinných 

dolů zde nedosahují aţ k patě sloje, výše hladiny se v současnosti pohybuje na 

úrovni cca 53 – 55 m n.m. 

4.1.2 Jiřetínský stařinný zvodnělý systém 

Jiřetínská zvodeň s hladinou ve výši 81 m n.m. měřenou na vrtu HJI 325 

(pracovně označovaném jako OM II) [13]. Pohled na vrt je znázorněný na obrázku 

č. 14. Postup velkolomu ČSA dle dnes platného povolení k hornické činnosti se 

zastaví cca na její jiţní hranici. V případě prolomení tzv. „Územně ekologických 

limitů“, stanovených Usnesením vlády ČR č. 444/1991, dojde k postupu lomu ČSA 

přes obce Černice a Horní Jiřetín a tím i k odtěţení této stařinné zvodně a k jejímu 

zániku.  

4.1.3 Centrumský stařinný zvodnělý systém 

Centrumská zvodeň s hladinou k dubnu 2010 ve výši 82 m n.m. Výše hladiny je 

zde dosud měřena na vrtu KP 50 (pracovně označovaném jako Ju III). Vrt KP 50 

je situovaný v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III, dnes areál 

Podkrušnohorského technického muzea. Svojí plochou patří zvodeň mezi menší 

systémy. Je situována především v oblasti bývalého dolu Julius, s výraznějším 

nahromaděním důlních vod podél zlomu Centrum. Pozice vrtu je na obrázku č. 15. 

4.1.4 Stařinný zvodnělý systém Viktoria 

Zvodeň Viktoria s předpokládanou úrovní hladiny ve výši 10 m n.m [13]. Rovněţ 

patří mezi plošně menší systémy, v současnosti není k dispozici měřící místo 

(jáma, vrt), které by potvrdilo předpoklad o stavu hladiny, uvedený ve výše 

uvedené studii. 

4.1.5 Chudeřínský stařinný zvodnělý systém 

Chudeřínská zvodeň s předpokládanou úrovní hladiny ve výši 20 m n.m [13]. 

Poslední ze známých a nebo předpokládaných zvodnělých systémů bez moţnosti 

ověření hladiny měřením. 
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Obrázek č. 13 Pohled na ohlubeň bývalé jámy MK 6 [autor] 

 

Obrázek č. 14 Pohled na vrt HJI 325 [autor] 
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Obrázek č. 15 Pohled na vrt KP 50 [autor] 

4.1.6 Venušský stařinný zvodnělý systém 

Venušská zvodeň - hladina 57 m n.m. k období duben 2010. Hladina 

koresponduje s úrovní nadmořské výšky dna lomu Bílina v místě, kde důlní vody 

vytékají Venušskou chodbou nebo chodbami navazujícími, majícími v místě jejich 

odkrytí lomovou stěnou niţší výškovou úroveň počvy, do lomu. Postupem lomu 

do hlouběji uloţených partií loţiska bude docházet ke sniţování výše hladiny 

zvodně a objemu akumulovaných vod jejím odvodněním směrem do lomu. Bylo 

provedeno kontrolní měření teploty důlních vod, vytékajících ze systému do lomu 

Bílina. Stařinné vody zde v okamţiku měření vytékaly z důlní chodby a byly 

smíšené s vodami ze svodového skrývkového vrtu. Teplota takto smíšených 

důlních vod zde dne 29.6.2011 měla hodnotu 20,1°C. Na obrázku č. 16 je pohled 

na důlní chodbu, obnaţenou uhelným řezem lomu Bílina, ze které v současnosti 

vytékají důlní vody z Venušského zvodnělého systému do lomu Bílina. 
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Obrázek č. 16 Pohled na důlní chodbu obnaženou uhelným řezem lomu Bílina s vytékající důlní 
vodou z Venušského stařinného zvodnělého systému [autor] 

4.1.7 Stařinný zvodnělý systém Háj-Nelson 

Hájská zvodeň s hladinou 164,4 m n.m. (údaj ze srpna 2008) je tvořena 

zatopeným systémem stařin, zejména bývalých dolů 1. Máj, Döllinger a Viktorin. 

Výše hladiny byla měřena do srpna 2008, poté došlo ke zhavarování měřící kolony 

umístěné v jámě 1. Máj. 

Nádrţ Nelson s hladinou 165,2 m n.m. k datu 24.6.2010 tvoří zatopené stařiny 

stejnojmenného bývalého dolu.  

Nárůst hladiny u obou zvodní v čase je uvedený na obrázku č. 7. Obě zvodně jsou 

zde záměrně uvedeny společně. Důvodem je jejich bezprostřední sousedství. 

Oblast mezi Hájem a Duchcovem je místem, kde je uhelná sloj uloţená mělčeji 

neţ v oblasti dolu Nelson, kde je pata sloje situována v nadmořské výšce cca 

0 m n.m., jak je patrné z tabulky č. 4 – Profil vrtem HK 229. Tento vrt byl dokončen 

dne 30.9.1985 a v hloubce 236,3 – 236,5 m zastihl cihlovou klenbu dlouhého 

důlního díla. Následující den zde byla zjištěna hladina důlních vod na úrovni 

6,42 m n.m., která zůstala nezměněna i po provedení nálevových zkoušek. 
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Propustnost vrtu byla naposledy ověřena nálevovou zkouškou, provedenou dne 

12.5.2011 [28]. Zkouškou byla prokázána hydraulická komunikace vrtu 

se stařinným systémem dolu Nelson. V tabulce č. 6 je pak uvedena naměřená 

výška hladiny důlních vod ve vrtu HK 229 za období duben 1997 aţ červen 2010. 

Hladina se ve sledovaném období aţ na výjimečné stavy nepřetrţitě zvyšovala 

aţ na úroveň 165,2 m n.m., coţ je 76,3 m pod úrovní terénu. Dále je zde uveden 

nárůst hladiny důlních vod na jámě 1. Máj za období duben 1998 aţ srpen 2008. 

i zde je patrný nárůst hladiny. Ten je zpočátku velmi mírný, výraznější zvyšování 

hladiny nastává zhruba v polovině roku 2001, kdy její výška dosahuje přibliţně 

stejné úrovně jako hladina na vrtu HK 229. V tomto momentu tedy patrně nastává 

dosaţení tzv. „přelivové úrovně“, tj. dosaţení takové výšky hladiny, při které 

dochází k významnějšímu přetékání důlních vod z jedné samostatné zvodně 

do druhé a k jejich spojení. Z údajů uvedených v obrázku č. 7 je zřejmé, 

ţe přelivová úroveň mezi zvodněmi Háj a Nelson je na úrovni cca 135 m n.m. Poté 

jiţ dochází k odtoku vod z oblasti hájské vlivem vyrovnání hladin v menší míře 

a hladina se zvyšuje zhruba stejnou rychlostí v obou zvodních. K tomu je ještě 

třeba dodat, ţe důlní systémy byly velmi často vzájemně propojené v podzemí. 

Důvody byly bezpečnostní, kdy bylo zajištěno více východů z dolu, lepší moţnosti 

větrání a pod., ekonomické, se slučováním jednotlivých těţařů, pouţívání bliţších 

jam pro dopravu pracovníků i rubaniny, i jiné. Tato propojení zde však byla 

po provedení likvidace jednotlivých dolů přerušena výstavbou uzavíracích hrází. 

Tyto hráze dnes nelze povaţovat za spolehlivou vodní uzávěru vzhledem 

ke způsobu jejich výstavby i ke značné výšce vodního sloupce a tím i velikosti 

hydrostatického tlaku. Přesto je po vyhodnocení nárůstu výšky hladiny v obou 

zvodních zřejmé, ţe pokud voda přes tyto hráze komunikuje, tak se tak děje 

v nevýznamném mnoţství. Od zhruba poloviny roku 2001 lze na obrázku č. 7 

vysledovat velice podobnou velikost nárůstu hladin zvodní Háj a Nelson 

s pozvolna se zmenšujícím rozdílem mezi jejich absolutními výškami. Na základě 

těchto údajů lze zvodně Háj a Nelson v současnosti povaţovat za propojené. 

Dalším zajímavým momentem při sledování výše hladiny důlních vod ve vrtu 

HK 229 bude jistě zjištění stavu, při kterém dojde k přelivu důlních vod ze spojené 

zvodně Háj-Nelson do oblasti bývalého dolu Alexander přes jiţ zmiňovanou 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 58 - 

Inundační poruchu, tj. stavu, při kterém jiţ nebude docházet ke zvyšování hladiny 

ve vrtu. Jeho současný stav je znázorněný na obrázku č. 17 – Pohled na vrt HK 

229.  

 

Obrázek č. 17 Pohled na vrt HK 229, propojený se zvodnělým stařinným systémem Háj-Nelson 
[autor] 

4.1.8 Stařinný zvodnělý systém Kohinoor 

Původně sestávající ze zvodně Alexander a zvodně Kohinoor I. Oba zatopené 

systémy obsahují plochu stejnojmenných bývalých dolů. V oblasti dolu Alexander 

bylo měření prováděno na těţní jámě dolu. Ta byla postupně přesypávána vnější 

výsypkou Pokrok lomu Bílina, dvakrát však bylo provedené prodlouţení měřící 

kolony o celkem 27,13 m. V březnu 2003 došlo k deformaci této kolony 

ve výsypkovém tělese, takţe jiţ zde nebylo moţné měření provádět. Poslední 

zaznamenaný údaj je z února 2003, s hladinou ve výši -12,57 m n.m. Zvodeň 

Kohinoor I s hladinou -17,9 m n.m. k říjnu 2002 na jámě K 4 a -10,7 m n.m. 

k dubnu 2002 na jámě K 5 tvoří zatopené stařiny bývalého dolu Kohinoor I [14]. 

Obě jámy byly ve druhém pololetí 2002 zlikvidované úplným zásypem, bohuţel 

bez ponechání moţnosti sledování výše hladiny důlních vod. Nárůst hladin u obou 
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zvodní v čase je uveden na obrázku č. 6. Obě zvodně jsou zde opět záměrně 

uvedeny společně. Důvodem je jejich bezprostřední sousedství a podobná situace 

ve stavu důlních vod. Z hodnot uvedených v tabulce č. 7 a na obrázku č. 6 

u těchto měřících míst je zajímavý zejména značně strmý nárůst hladiny důlních 

vod na dole Alexander v období říjen 1997 aţ duben 2000, kdy se hladina zvýšila 

z úrovně -76,2 m n.m. o 58 m. Dále se jiţ výše hladiny následující tři roky, tj. 

do února 2003, kdy bylo provedené poslední měření, zvyšovala jen mírně, pouze 

o 5,6 m na úroveň -12,6 m n.m. a tato hodnota zůstávala srovnatelná s hodnotami 

ve stařinném systému dolu Kohinoor I. Maximální výškový rozdíl hladin těchto 

dvou zvodní byl před ukončením měření výšky 7,2 m. Tyto zvodně lze tedy 

v současnosti povaţovat za spojené. 

Dalším zajímavým faktem, souvisejícím se čtyřmi naposledy popsanými zvodněmi 

je existence překopu „AB“ mezi bývalými doly Nelson a Alexander. Ten byl 

izolován protiprůvalovými hrázemi, jejichţ porušení se v době výstavby 

předpokládalo při nahromadění důlních vod v depresi nelsonských jam nad kótu 

32 m n.m. Z popsaných údajů je zřejmé, ţe k porušení hrází dosud nedošlo. 

Poslední změřený rozdíl ve výši hladin důlních vod na dolech Alexander a Nelson 

je z dubna 2003, kdy činil 155,1 m!  

 

Obrázek č. 18 Pohled na jámu K 1 dolu Kohinoor II při její likvidaci zpevněným zásypem [PKÚ, 
upraveno] 
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Obrázek č. 19 Pohled na budovu zlikvidované jámy MR 1, upravenou pro čerpání důlních vod 
[autor] 

 

Obrázek č. 20 Schéma zvodnělých stařinných systémů v centrální části SHP – stav do 16.6.2008 
[VÚHU, upraveno] 

Vysvětlivky k obrázku: čísla zvodní: 1 – Albrechtická, 2 – Jiřetínská, 3 – Centrumská, 4 – Viktoria, 

5 – Chudeřínská, 6 – Venušská, 7 – Hájská, 8 – Nelson, 9 – Alexander, 10 – Kohinoor, 

11 - Kohinoor II (před ukončením čerpání). Modrá plocha – podzemní akumulace důlních vod. 

Bod - místo čerpání důlních vod nebo pozorování výše jejich hladiny. 
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Obrázek č. 21 Schéma zvodnělých stařinných systémů v centrální části SHP – stav po 17.5.2010 
[VÚHU, upraveno, autor] 

Vysvětlivky k obrázku: čísla zvodní: 1 – Albrechtická, 2 – Jiřetínská, 3 – Centrumská, 4 – Viktoria, 

5 – Chudeřínská, 6 – Venušská, 7 – Hájská, 8 – Nelson, 9 – Alexander, 10 – Kohinoor, 11 – 

Kohinoor II (po ukončení čerpání). Modré plochy – podzemní akumulace důlních vod. Bod – místo 

čerpání důlních vod nebo pozorování výše jejich hladiny. 

Systém důlních děl dolu Kohinoor II byl do 16.6.2008 bez hladiny. Čerpáním byla 

po dobu těţby a následně likvidačních prací prováděných v podzemí zachovávána 

úroveň pod -90 m n.m., tzn. na úrovni zajišťující řádné odvodnění důlních děl. 

Situace je znázorněna na obr. č. 20. Po likvidaci HDD dolu, instalaci ochranných 

kolon pro ponorná čerpadla a dalšího potřebného zařízení na jámě MR 1 a jejím 

následném uzavření jámovou zátkou byla sledována hladina důlních vod, jejich 

výše a rychlost stoupání, znázorněno na obrázku č. 24.  

K datu 17.5.2010 bylo dosaţeno úrovně hladiny -20,49 m n.m., k tomuto dni bylo 

zahájeno zkušební čerpání důlních vod. Rozdíl hladiny důlních vod na jámě K 5, 

která je situována nejblíţe dolu Kohinoor II oproti stavu na jámě MR 1 činí 10,2 m. 

Vzhledem k hydraulickým překáţkám, kterými zde jsou především uzavírací hráze 

vystrojené průtočným potrubím a ve vztahu k předchozím údajům znamená 

navýšení hladiny faktické propojení nádrţí Kohinoor II a Kohinoor I - Alexander do 

jediné velké zvodně Kohinoor, jak je znázorněno na obr. č. 21. Podrobně je 

situace znázorněná v přílohách E a F. Na obrázku č. 18 je pohled na jámu K 1 
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v době její likvidace, na obrázku č. 19 pohled na budovu zlikvidované jámy MR 1, 

odkud je realizováno čerpání důlních vod. 

4.2 Výběr stařinných zvodnělých systémů vhodných k alternativnímu 

vyuţití se zaměřením na vyuţití důlních vod 

Jak je z předchozí kapitoly patrné, je v současnosti celkový počet stařinných 

zvodní osm. Jedná se o stařinné zvodnělé systémy Albrechtický, Jiřetínský, 

Centrumský, Viktoria, Chudeřínský, Venušský, a o spojené zvodnělé systémy Háj-

Nelson a Kohinoor. 

Z tohoto počtu některé zvodnělé systémy pro jejich alternativní vyuţití ve vztahu 

k důlním vodám v nich akumulovaných vyuţít nelze, popřípadě by byl 

zanedbatelný výsledný efekt. Hlavní důvody, ztěţující, eventuelně úplně 

znemoţňující jejich vyuţití, jsou uvedené dále. 

4.2.1 Shrnutí stařinných zvodnělých systémů nevhodných ke zvolenému 

alternativnímu vyuţití 

4.2.1.1 Zvodnělé stařinné systémy Chudeřínský, Viktoria a Venušský 

Stařinné systémy v současnosti nejsou spojené s povrchem důlním dílem, 

umoţňujícím čerpání důlních vod.  

Jedná se hlavně o stařinné systémy Chudeřínský a Viktoria. Vzhledem k výtoku 

důlních vod Venušskou chodbou do lomu Bílina, který představuje pro jejich 

vyuţití značný problém z hlediska kolidování s těţbou je sem zařazen i stařinný 

systém Venušský. Alternativní vyuţití by v tomto případě bylo moţné 

za předpokladu uskutečnění jejich spojení s povrchem vrtem, zaústěným 

do důlního díla systému. Vzhledem k navýšení finanční náročnosti takovéto akce, 

poměrně malé ploše systémů a v neposlední řadě i ke značné nejistotě 

ve výsledku takovéto akce (důlní díla mohou být neprůchodná, zanesená, 

existence malého mnoţství aktuálních informací o zvodních) nejsou tyto zvodnělé 

stařinné systémy dále v práci dále uvaţované.  



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 63 - 

4.2.1.2 Zvodnělé stařinné systémy Albrechtický, Jiřetínský a Venušský 

Stařinné systémy budou přetěţené povrchovou lomovou těţbou, tedy zcela 

nebo částečně zaniknou.  

Jedná se o stařinný systém Albrechtický, Venušský a popřípadě Jiřetínský. 

Z tohoto výčtu zanikne nejdříve částečně systém Albrechtický. Venušská zvodeň 

není celá zasaţena těţbou lomu Bílina, postupem lomu do hlubších partií ovšem 

bude klesat hladina důlních vod v ní, tudíţ i jejich akumulované mnoţství 

na minimální úroveň. Přetěţení Jiřetínské zvodně lomem ČSA v současnosti brání 

Usnesení vlády ČR č. 444/1991, stanovující „Územně ekologické limity“. Proto je 

eventuelní alternativní vyuţití této plochy moţné, i vzhledem k faktu, ţe pokud by 

výše zmíněné limity byly zrušeny, postup lomu ČSA do této oblasti by byl otázkou 

poměrně dlouhého časového období, během kterého by bylo vyuţití moţné. 

Z tohoto výčtu nejsou dále v práci uvaţovány zvodnělé stařinné systémy 

Albrechtický a Venušský, stařinný systém Jiřetínský je uvaţován jako rezervní 

moţnost pro alternativní vyuţití důlních vod. 

4.2.1.3 Zvodnělé stařinné systémy Chudeřínský, Centrumský a Viktoria 

Stařinné systémy jsou plošně malé, s neznámým mnoţstvím akumulované vody.  

Sem patří, kromě zvodní Chudeřínské a Viktoria, vyloučených jiţ v jednom 

z předchozích bodů, ještě systém Centrumský. Ten je sice s povrchem propojený 

funkčním vrtem KP 50 (funkčnost prokázaná pozitivní nálevovou zkouškou), 

nejsou však dispozici podrobné informace, potřebné pro jeho vyuţití. Rovněţ 

stařinný systém Centrumský je tedy uvaţovaný pouze jako rezervní moţnost 

pro alternativní vyuţití důlních vod. Jeho vyuţití je však podmíněno nutností 

provedení dlouhodobých čerpacích zkoušek a měření, provedených při tomto 

čerpání. 
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4.2.2 Shrnutí stařinných zvodnělých systémů vhodných pro alternativní 

vyuţití 

Z provedeného vyloučení nevhodných, popřípadě méně vhodných stařinných 

zvodnělých systémů je patrné, ţe pro alternativní vyuţití důlních vod, řešené touto 

prací, přichází do úvahy především stařinné zvodně Háj-Nelson a Kohinoor. 

4.2.2.1 Zvodnělý stařinný systém Háj-Nelson 

Stařinný systém Háj-Nelson je v současnosti spojený s povrchem jiţ zmíněným 

vrtem HK 229. Při jeho realizaci byly provedeny mj. také nálevové zkoušky. 

1.10.1985 byla v 11:00 hod. Změřena hladina vody ve vrtu (zjištěna v hloubce 

235,20 m pod úrovní terénu) a poté byla provedena první nálevová zkouška 

(1 m3.6 min-1). Hladina poklesla ze 131,65 m pod úrovní terénu (90 sec. po nálevu) 

na původní úroveň za 35 min. V 17:00 hod. bylo ve výstroji vrtu perforováno 

20 děr v hloubce 236,50 – 238,50 a 2.10.1985 v 9:00 hod. byla opět změřena 

hladina vody ve vrtu (zjištěna v hloubce 235,20 m pod úrovní terénu) a provedena 

druhá nálevová zkouška (2 m3.20 min-1). Hladina byla 150 sec. po nálevu 

zastiţena v hloubce 235,23 m pod úrovní terénu a ustálila se za 5 min. na původní 

úrovni [28]. Hydrologická měření tedy prokázala propojení vrtu s důlními vodami 

dolu Nelson III a dobrou propustnost výstroje. Další poměrně významnou 

skutečností příznivou pro moţnost vyuţití důlních vod je fakt, ţe se jedná o plošně 

i objemově druhou největší zvodnělou stařinnou zvodeň, u které je předpoklad 

stálé dotace vod pro její poměrně dlouhou návaznost na výchozy sloje na svazích 

Krušných hor. Je zde ovšem nutné pro ověření čerpatelného mnoţství důlních vod 

a jejich teploty provést zkušební čerpání. Teplota zde byla v rámci provedených 

měření zjišťována pouze ve vodním sloupci o výšce cca 70 m z jeho celkové 

výšky téměř 150 m. I v necelé polovině výšky vodního sloupce však průměrná 

naměřená teplota vykázala průměrný nárůst o 5,85°C, jak je znázorněno 

na obrázku č. 5. Z průběhu nárůstu lze předpokládat další zvyšování teploty vody 

se zvyšující se hloubkou na hodnoty srovnatelné s hodnotami teploty důlních vod, 

čerpaných na jámě MR 1, jak je uvedeno dále. Vrt je situovaný v blízkosti měst 

Duchcova a Oseku, coţ zvyšuje moţnost vyuţití důlních vod, respektive tepelné 

energie v nich akumulované. Z tabulky č. 6 je patrné roční čerpané mnoţství 
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z jámy 1. Máj, které se v období let 1990 aţ 1997 pohybovalo mezi 

650 000 - 750 000 m3. V roce 1997 zde bylo čerpání ukončeno. Na obrázku č. 33, 

umístěném na konci kapitoly, je znázorněný hlubinný důl Nelson a jeho okolí ve 

vztahu k povrchové situaci. 

4.2.2.2 Zvodnělý stařinný systém Kohinoor 

Jedná se o spojené zvodnění důlních děl bývalých dolů Alexander a Kohinoor I 

a II. Oblast je místem nejhlubšího uloţení uhelné sloje v SHP. Po navýšení hladiny 

důlních vod v oblasti zlikvidovaného dolu Kohinoor II na úroveň -20 m n.m. zde 

vznikl souvislý zvodnělý systém o rozsáhlé ploše, zasahující kromě jiţ popsaných 

dolů i do části stařin bývalého dolu Pluto. Plošně jsou na zvodeň napojeny 

i zvodněné systémy Venušský, Viktoria a Háj-Nelson, které jsou však od této 

zvodně výškově oddělené hydraulicky poměrně těsnými nespojitými 

diskontinuitami [13]. Nejvýraznějším příkladem vzájemného výškového oddělení 

zvodní je zvodeň Háj-Nelson, oddělená od zvodně Kohinoor tzv. Inundační 

poruchou, přičemţ výškový rozdíl hladin obou zvodní je v současnosti více neţ 

175 m. Z tabulky č. 6 je patrné roční čerpání na dole Kohinoor II za období 1990 

aţ 2008, kdy bylo čerpání ukončeno. Roční mnoţství vyčerpaných vod se 

pohybovalo mezi 1 000 000 – 2 950 000 m3 se zřetelným zvýšením od roku 1997, 

kdyţ v roce předchozím bylo ukončeno čerpání na sousedním dole Pluto. V tomto 

období jiţ bylo vţdy čerpané mnoţství vyšší neţ 2 000 000 m3. Důl Kohinoor II byl 

zlikvidován úplným zásypem jam zpevněným zásypovým materiálem, s výjimkou 

jámy MR 1 zlikvidované instalací jámové zátky, se zapuštěním ponorných 

čerpadel. Jáma je tedy jiţ určena a připravena k čerpání důlních vod, coţ je 

oproti ostatním zvodnělým oblastem největší výhoda – při dalším alternativním 

vyuţívání důlních vod odpadá nutnost realizace podstatné části technických prací, 

nutných k zajištění poţadovaného mnoţství důlních vod. 

Pro téma, řešené prací, bylo tedy zvoleno alternativní vyuţívání důlních vod 

v oblasti zvodnělého stařinného systému bývalých dolů Alexander, Kohinoor I 

a Kohinoor II – zvodně Kohinoor. Jako variantní moţnosti alternativního vyuţívání 

důlních vod jsou uvaţovány zvodnělé stařinné systémy Háj-Nelson, Centrumský 

a Jiřetínský, v uvedeném pořadí co do moţnosti jejich vyuţití.  
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4.3 Popis oblasti dolu Kohinoor II a vzniku zvodnělého systému v něm 

Po roce 1997, kdy bylo ukončené čerpání na dole Alexander, nastává postupné 

zaplavování důlních děl vodou v tomto dole a dále i v sousedním dole Kohinoor I. 

Tím je daný vznik zvodně Alexander – Kohinoor I.  

Ke dni 8.9.1999 byl na základě Usnesení vlády č. 912 zařazen důl Kohinoor II 

mezi útlumové lokality a dne 31.8.2002 zde byla ukončena těţba. Dále bylo 

rozhodnuto o provedení likvidace tohoto dolu. K datu 31.12.2002 byl zpracovaný 

Závěrečný likvidační výpočet zásob, tvořící součást Závěrečné zprávy dolu 

Kohinoor II [8]. Zásoby ve výši 289 918 316 tun v dobývacím prostoru Lom II byly 

ve výpočtu vyčísleny jako zásoby bilanční, následně byl na 47. zasedání komise 

pro odpis zásob výhradních loţisek dne 2.12.2003 schválen jejich převod 

do zásob nebilančních. Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o převodu 

zásob bylo vydáno dne 26.1.2004 pod č.j. 53686/03/6600. Za dobu těţby na dole 

Kohinoor II, tj. od roku 1899 do roku 2002 včetně, zde bylo vytěţeno celkem 

52 319 850 tun uhlí. 

Byla zpracovaná dokumentace Plánu likvidace, podle které měly být provedené 

veškeré likvidační práce. V době ukončení těţby na dole existovalo celkem pět 

úvodních svislých HDD – jámy K 1, K 2, K 3, MR 1 a Lb 2, z tohoto počtu byly 

podle původního Plánu likvidace, tj. úplným zásypem zpevněným zásypovým 

materiálem, v roce 2003 zlikvidované jámy K 2, K 3 a Lb 2.  

Likvidace dolu Kohinoor II podle původního Plánu likvidace je znázorněná na 

obrázku č. 22. První etapa likvidačních prací (modře vyznačená důlní díla) byla 

provedená v západní části dolu. Tato důlní díla byla od zbytku dolu oddělena 

čtyřmi dvojicemi zdí, vţdy v kombinaci válcová uzavírací hráz a kuláčová uzávěra 

s vyplněním prostoru mezi nimi elektrárenským popílkem. Všechny tyto uzávěry 

byly vybaveny potrubím pro odvod důlních vod. Jako první svislé HDD byla 

následně zlikvidována jáma Lb 2, spolu s provedením likvidace nejvýchodnější 

části dolu Kohinoor II (zeleně zvýrazněná důlní díla). Jáma Lb 2 byla od 

navazujících důlních děl oddělena válcovými uzavíracími hrázemi. Hloubka jámy 

činila 224,79 m, jednalo se tedy o nejméně hluboké úvodní HDD v dole 

Kohinoor II. V další etapě likvidace dolu následovalo uzavření důlních děl 
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v centrální části dolu zvané Dolové pole (zvýrazněno červenou barvou). Souběţně 

proběhla stavba uzavíracích hrází válcových u jámy Kohinoor 2. Realizací 

popsaných staveb došlo k uzavření všech partií dolu s výjimkou chodeb, 

spojujících jámy K 1 a MR 1 a navazujícího systému akumulačních chodeb. 

Likvidace jam K 2 a K 3 probíhala podobným způsobem, jako jámy Lb 2, tzn. 

úplným zásypem jámových stvolů zpevněným zásypovým materiálem, 

s kombinací materiálů o různých pevnostech v tlaku v různých místech jámových 

stvolů.  

Po změně záměru likvidace dolu byla zpracovaná pro zbylá důlní díla nová 

dokumentace. Postup likvidačních prací byl dodatečně pozměněný potřebou 

zajištění udrţování hladiny důlních vod na výši, která nebude v budoucnu 

ohroţovat vydobytí uhelných zásob na lomu Bílina. Pro vyčerpané důlní vody bylo 

zároveň nalezeno vyuţití jako alternativního zdroje pro napouštění zbytkové jámy 

po lomu Most – Leţáky, popřípadě pro zajištění hygienického průtoku Mračným 

potokem. Pro nezlikvidovaný zbytek dolu Kohinoor II byl tedy vypracovaný nový 

Plán likvidace, podle kterého byla likvidace dolu dokončena. Zbylá dvě svislá HDD 

byla zlikvidovaná: 

Jáma K 1 úplným zpevněným zásypovým materiálem s ponecháním pozorovacího 

potrubí. 

Jáma MR 1 byla vystrojená ochrannými kolonami pro ponorná čerpadla 

aţ na úroveň -25 m n.m., poté byla v rozmezí 0,2 aţ 8,2 m pod povrchem 

uzavřená jámovou zátkou, s ponecháním prostupů kolon a pozorovacích potrubí 

a uzavřená ţelezobetonovým povalem s ponechaným kontrolním a měřícím 

otvorem.  

Práce na likvidaci zbylých dvou jam a důlních děl proběhly v roce 2008.  

Likvidace zbylé části dolu včetně zbylých vodorovných důlních děl proběhla také 

podle změněného Plánu likvidace, souběţně, resp. s mírným předstihem 

před likvidací jam K 1 a MR 2. Je znázorněná na obr. č. 23.  

K datu 16.6.2008 bylo v dole Kohinoor II ukončeno čerpání a urychleně 

dokončené zbylé likvidační práce v podzemí. Poté následovalo dokončení 
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likvidačních prací na povrchu a zapuštění ponorných čerpadel do ochranných 

kolon na stanovenou úroveň.  

 

Obrázek č. 22 Schematický obrázek původního Plánu likvidace HDD dolu Kohinoor II s barevně 
odlišenými etapami [PKÚ, upraveno] 

 

Obrázek č. 23 Schematický obrázek změněného Plánu likvidace zbylé části dolu Kohinoor II [PKÚ, 
upraveno] 
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Zprovoznění ponorných čerpadel mohlo být logicky provedeno teprve po zvýšení 

úrovně hladiny důlních vod na takovou úroveň, kdy byla čerpadla pod hladinou. 

Savce čerpadel byly umístěné na úrovni -25 m n.m., jako horní hranice hladiny 

byla stanovená kóta -20 m n.m. a kóta, při které jsou čerpadla vypínaná, byla 

pomocí vypínacích čidel nastavená na úroveň -22,5 m n.m.  

Doba nárůstu hladiny důlních vod je znázorněná na obrázku č. 24. Zkušební 

čerpání důlních vod na jámě MR 1 bylo zahájené dne 17.5.2010, po navýšení 

hladiny důlních vod na úroveň -20,49 m n.m. 

Doba, potřebná pro zaplnění veškerých volných prostor dolu i části dolů přilehlých 

důlními vodami, činila 701 dní, tzn. přibliţně 23 měsíců. Čas zaplňování důlních 

prostor vodou se tedy přiblíţil spíše prognózám o delší potřebné době k akumulaci 

důlních vod. Na obrázku č. 34, umístěném na konci kapitoly, je situace hlubinného 

dolu Kohinoor II a jeho okolí ve vztahu k povrchové situaci. 

Na obrázku č. 24 je znázorněný nárůst hladiny důlních vod na jámě MR 1 

po ukončení čerpání v dole v čase. V příloze E je zakreslená plocha zatopených 

důlních děl s uvedením hlavních vrstevnic paty uhelné sloje, hranic jednotlivých 

bývalých dolů, rozsahu zvodní a dalších informací před ukončením čerpání v dole 

Kohinoor II, v příloze F je znázorněný změněný stav po zvýšení hladiny důlních 

vod v oblasti dolu Kohinoor II na úroveň –20 m n.m. 

4.3.1 Zahájení zkušebního čerpání na dole Kohinoor II 

Jiţ před zahájením vlastního čerpání na jámě MR 1 bylo provedeno měření teploty 

důlních vod pomocí teploměrů, instalovaných na ponorných čerpadlech. V době 

před zahájením čerpání byly odečítány teploty v rozmezí 29,5 – 30,1°C. 

Na obrázku č. 25 je zachycený digitální výstup ze všech tří teplotních čidel.  

Dne 17.5.2010 bylo zahájeno zkušební čerpání důlních vod na jámě MR 1. 

Hlavním cílem zkušebního provozu bylo stanovení optimálního čerpacího reţimu, 

při kterém se bude hladina důlních vod udrţovat na poţadované úrovni. 

Vyhodnocení zkušebního provozu je zde uvedeno za období 17.5.2010 

aţ 20.5.2011. 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 70 - 

 

Obrázek č. 24 Graf nárůstu hladiny důlních vod na jámě MR 1 po její likvidaci jámovou zátkou 
[PKÚ, upraveno] 

Ve sledovaném období byl realizovaný čerpací reţim ve třech základních moţných 

variantách. Nejprve v reţimu chodu všech tří čerpadel, poté dvou čerpadel 

v chodu a následně jednoho čerpadla v chodu, v uvedeném pořadí.  

Průběh čerpacího reţimu s chodem všech tří čerpadel i dvou čerpadel v chodu 

mělo na jámě MR 1 podobný průběh. Během několika hodin byla vţdy hladina 

sníţená na vypínací úroveň, která je nastavená vzhledem k výšce savců čerpadel 

na úroveň -22,5 m n.m. Doba, potřebná k dosaţení vypínací úrovně, se 

pohybovala většinou mezi 4,5 aţ 5,5 hodinami u reţimu se spuštěnými všemi 

čerpadly, po dobu 7 aţ 7,5 hodin u reţimu se dvěma čerpadly v chodu. Vyčerpané 

mnoţství se pohybovalo u reţimu se spuštěnými třemi čerpadly v rozmezí cca 

3 000 aţ 3 700 m3, u reţimu se dvěma čerpadly v chodu mezi cca 3 000 aţ 

3 350 m3. Mnoţství vyčerpaných vod do dosaţení vypínací hladiny je tedy u obou 

reţimů velmi podobné. V přepočtu na roční výši se jedná o mnoţství v rozmezí 

cca 1 100 000 aţ 1 350 000 m3. Oba zkoušené způsoby měly společný 

charakteristický znak v poměrně rychlém sníţení hladiny na vypínací úroveň 

a zároveň poměrně rychlém opětovném zvýšení hladiny na úroveň, pohybující se 
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mezi hodnotami –21 aţ -20 m n.m. U obou způsobů bylo spouštěno čerpání 1 x 

za 24 hodin. Porovná-li se doba zvýšení hladiny u těchto způsobů čerpání, tzn. 

nárůst ve výši 1,5 aţ 2,5 m za necelých 24 hodin s dobou zvyšování hladiny 

před zahájením čerpání, kdy v období posledních cca 18-ti měsíců činil nárůst 

hladiny v průměru 0,4 m za týden, je zřejmé, ţe pokles hladiny, způsobený 

čerpáním, není celý v ploše rozlivu stařinného zvodněného systému Kohinoor II. 

Dochází zde evidentně k tvorbě depresního kuţelu, který je následně po vypnutí 

čerpání v době mezi 16,5 aţ 19,5 hodinami opět vyrovnán rychlým přítokem vody 

do plochy vzniklé depresní kotliny, evidentně rychlejším, neţ je celkový přítok vod 

do oblasti bývalého dolu Kohinoor II. Rovněţ tímto způsobem vyčerpané mnoţství 

důlních vod, přepočtené na roční mnoţství, tvořilo maximálně 50 % mnoţství 

důlních vod, čerpaných zde v minulosti. Výjimku tvořilo čerpání po delší odstávce 

v březnu 2011, způsobené opravou ponorných čerpadel, kdy i při spuštěných dvou 

čerpadlech trvalo cca tři týdny, neţ bylo dosaţeno sníţení hladiny na stanovenou 

úroveň z úrovně, na kterou se hladina navýšila během odstávky. Mnoţství důlních 

vod, vyčerpaných v čerpacím reţimu s chodem dvou a tří ponorných čerpadel, 

včetně doby jejich chodu do okamţiku vypnutí je uvedeno v tabulce č. 13. Tento 

čerpací reţim byl zkoušený v první fázi čerpání, v době od zahájení čerpání 

do poloviny června 2010. 

Po zkoušce čerpání s více spuštěnými čerpadly byl zahájený zkušební čerpací 

reţim, kdy bylo spuštěno vţdy pouze jedno čerpadlo. Při tomto reţimu 

ve vyhodnocovaném období nenastal případ, kdy by hladina důlních vod dosáhla 

vypínací úrovně a čerpání bylo z tohoto důvodu přerušeno. Čerpání tedy běţelo 

v tomto reţimu nepřetrţitě, s kolísáním hladiny nejčastěji v rozmezí -20,5 

aţ -21,5 m n.m. Roční čerpané mnoţství důlních vod, vztaţené k nepřetrţitému 

čerpání jedním čerpadlem, činí cca 1 900 000 m3, redukované o nutné doby 

odstávek pak cca 1 600 000 m3, coţ dává předpoklad ke krátkému cyklickému 

zapojování chodu druhého čerpadla k dosaţení potřebného ročního čerpaného 

mnoţství důlních vod v případě poţadavku čerpání stejného mnoţství důlních vod, 

jakého bylo dosahováno v minulosti. Takové mnoţství vyčerpaných důlních vod by 

mělo zaručit udrţení výše hladiny na stanovené úrovni v celé ploše bývalého dolu 

Kohinoor II.  
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Kromě zjišťování velikosti průtoku čerpaných vod byla z důvodu jejich vypouštění 

do povrchové retence, respektive vodoteče, sledovaná i míra jejich znečištění. 

Pro vypouštění byly příslušným vodohospodářským orgánem, kterým je v tomto 

případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 

stanovena maximální povolená mnoţství znečišťujících látek.  

4.3.1.1 Parametry znečišťujících látek v čerpaných důlních vodách na 

jámě MR 1 

Zkušební čerpání mělo mj. za cíl i získání informace o tom, při jakém čerpacím 

reţimu bude míra znečištění čerpaných vod pod stanovenými hranicemi, pokud 

moţno minimální.  

V rámci zkušebního provozu byly odebírané kontrolní vzorky z čerpaných vod. Ty 

měly za cíl určit, zda čerpané vody nepřekračují povolenou míru znečištění.  

 

Obrázek č. 25 Digitální výstupy teplotních čidel z ponorných čerpadel na jámě MR 1 [autor] 

První kontrolní vzorek byl odebraný při prohlídce instalovaného čerpacího systému 

dne 10.5.2010, druhý jiţ při zkušebním čerpání dne 19.5.2010. Oba vzorky 

z maximálních povolených znečišťujících parametrů překročily hodnotu CHSKCR 
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a nerozpustných látek, druhý pak i hodnotu SO4
2-. Vzorek č. 1 byl odebraný přímo 

z jámy MR 1, vzorek č. 2 byl odebraný u výpustního objektu do jezera Most [29]. 

Dne 7.6.2010 byl odebraný třetí kontrolní vzorek, opět u výpustního objektu 

do jezera Most, u tzv. větve „A“. U vzorku bylo zjištěno překročení maximálních 

povolených znečišťujících parametrů CHSKCR, nerozpustných látek, SO4
2- 

a FeCELK. Rovněţ parametry dalších znečišťujících látek, stanovených obecnými 

předpisy, zejména limitem dle Nařízení vlády č. 61/2003, byly téměř všechny 

překročeny, snad s výjimkou hodnoty pH a teploty [30]. Z tohoto důvodu prakticky 

nebylo uskutečněno čerpání důlních vod do jezera Most a důlní vody byly 

vypouštěny tzv. větví „B“ čerpacího potrubí do Mračného potoka. 

Zde byly dne 21.6.2010 odebrané další dva vzorky, z toho vzorek č. 4 u konce 

trubní části vyústění potrubí do retenční nádrţe a vzorek č. 5 při vyústění potrubí 

do Mračného potoka. Z výsledků rozboru vyplynulo, ţe oba vzorky stále 

překračovaly povolené hodnoty ukazatelů SO4
2-, vzorek č. 4 i povolenou hodnotu 

nerozpustných látek [31]. Kromě toho byly překročené i některé maximální 

parametry stanovené Nařízením vlády č. 61/2003. Zjištěné laboratorní analýzy 

odebraných vzorků jsou uvedené v tabulce č. 11, včetně jejich porovnání 

s limitními hodnotami rozhodnutí KÚÚK a NV č. 61/2003. 

Tabulka č. 11 Výsledky provedených analýz vzorků odebraných při čerpání důlních vod na jámě 
MR 1 a jejich porovnání s povolenými hodnotami [PKÚ, upraveno] 

Ukazatel Jednotka 
Vzorek 

č. 1 
Vzorek 

č. 2 
Vzorek 

č. 3 
Vzorek 

č. 4 
Vzorek 

č. 5 

Limit 
KÚÚK 

Limit 
NV  

pH - 7 7,25 7,22 7,04 7,96 6 – 9 6 – 8 

teplota ˚C 26,2 20,5 20,0 19,0 23,0 25,0 25,0 

CHSKCR mg.l-1 112 59 56 44 28 50 35 

NL mg.l-1 
137 81 146 33,9 8,4 25 30 

SO42- mg.l-1 
99,8 145 237 222 288 120 300 

Fecelk mg.l-1 
0,0715 0,0102 39 0,1140 0,0208 3 2 

Mn mg.l-1 
0,706 0,823 1,080 0,714 0,843 - 0,5 

N-NH4+ mg.l-1 
8,92 9,39 9,73 15,2 10,1 - 0,5 

RAS mg.l-1 
474 596 666 630 656 - - 

suma 
PAU μg.l-1 0,41 <0,19 0,47 1,08 <0,19 - 0,2 
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Všechny vzorky byly odebírané jako směsné, na základě osmi dílčích objemově 

stejných vzorků (1,0 l), odebraných v intervalu 15 min.  

Kromě stanovených maximálních hodnot znečišťujících látek byla rozhodnutím 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, 

č.j. 1689/ZPZ/07/K-013 ze dne 18.8.2007, stanovená i maximální povolená teplota 

čerpaných vod. Maximální povolená výše teploty vypouštěných vod v místě výtoku 

do retence v Mračném potoce z výtlačného potrubí je 25°C.  

U výše popsaných vzorků tedy byly zjištěné hodnoty teploty v rozmezí 19 - 26,2°C. 

Zkušební čerpání ukázalo ve sledovaném období z hlediska míry znečištění 

čerpaných vod neţádoucími příměsmi jako nejvýhodnější variantu s jedním 

čerpadlem v chodu, s nepřetrţitým čerpáním po celých 24 hodin, při kterém byly 

přítoky vod k jámě MR 1 z prostoru dolu Kohinoor nejplynulejší a nedocházelo 

k dynamickým jevům v důlních vodách, způsobujících zvýšení koncentrací 

znečišťujících látek, coţ potvrzují další odebírané vzorky. Přesto se koncentrace 

příměsí pohybují většinou okolo jejich povolených mezních hodnot. Proto je 

v současnosti řešen způsob jejich úpravy v trase potrubního přivaděče a hledána 

optimální varianta pro jeho umístění. Situace úpravny důlních vod by měla být 

zvolena tak, aby bylo moţné provádět čerpání jak větví „A“, tak i větví „B“, 

tj. do jezera Most i do Mračného potoka, tedy v rozmezí jáma MR 1 – větvení 

potrubí. 

4.3.1.2 Popis trasy výtlačného a gravitačního potrubí k odvádění 

čerpaných důlních vod z jámy MR 1 

K zajištění odvodu poţadovaného mnoţství důlních vod s maximální uvaţovanou 

čerpací kapacitou 10,8 m3.min-1, tj. cca 5,7 mil. m3.rok-1 byla provedená výstavba 

výtlačného a gravitačního potrubí. Stavba byla provedená v rámci likvidace dolu 

Kohinoor II, její provedení se dotklo vzhledem k situaci jedné z gravitačních větví 

i likvidace lomu Most – Leţáky.  

Jednotlivá čerpadla jsou napojená na samostatné výtlačné řády z ocelového 

potrubí o rozměru 194 x 9 mm. Na povrchu, v budově jámy, jsou tyto výtlačné řády 

spojené do společného ocelového výtlačného potrubí o rozměru 377 x 6 mm. 
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Ocelové potrubí je instalované v celé ploše budovy jámy. Dále v oploceném areálu 

jámy, v nezámrzné hloubce, přechází do plastového potrubí typu PROFUSE 

HDPE, PE 100, SDR 17, DN 400 x 23,7 mm s ochrannou venkovní vrstvou, 

zajišťující odolnost potrubí proti případným poklesům terénu. 

Výtlačný řád, včetně gravitačních větví, je umístěný v celé délce pod povrchem 

z důvodu zajištění poţadavku nezamrzání.  

Výtlačný řád je dlouhý celkem 1768 m. V prostoru mezi hranou lomu Most – 

Leţáky končí rozdělovací šachtou, ve které jsou namontovány regulační prvky. Ty 

mají za úkol především zajištění poţadovaného směru čerpání důlních vod. 

V rozdělovací šachtě výtlačné potrubí přechází do větví „A“ a „B“. 

Větev „A“, která je zhotovená ze stejného materiálu, jako výtlačné potrubí, je 

provedená v délce 1339 m. Dále, v bezprostřední blízkosti obvodové komunikace 

jezera Most, potrubí přechází v otevřené koryto, ústící do jezera. Koryto je 

zpevněné geotextilií a cementovou maltou a končí zaústěním do jezera. Jeho 

délka se postupným zvyšováním hladiny jezera postupně zkracuje, aţ dosaţením 

konečné výše hladiny jezera, stanovené na úroveň 199 m n.m. dosáhne konečné 

projektované délky.  

Větev „B“ je ukončená pod tzv. popelovou skládkou K4 – sever. Je zhotovená 

ze sklolaminátového potrubí HOBAS DN 450 mm a dlouhá je 1475 m. Končí 

vyústěním do retenční nádrţe, z níţ čerpaná voda odtéká do Mračného potoka 

a následně do řeky Bíliny [32].  

Na obr. č. 29 je znázorněná situace výtlačného a gravitačního řádu, včetně 

původního návrhu větve „B“. Přeloţka větve „B“ je na obrázku označena červenou 

čerchovanou čarou a znázorňuje skutečný stav potrubí v terénu. Potřeba přeloţky 

větve „B“ nastala aţ po povolovacím procesu a byla tedy řešena změnovým 

řízením. Obrázky č. 26 a 27 znázorňuje pohled na větev „A“, obrázek č. 28 pohled 

na větev „B“ v době provádění měření teploty důlních vod, na obrázku č. 30 je 

celkový pohled na důlní vody, vytékající větví „B“. 
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Obrázek č. 26 Pohled na vyústění potrubí a otevřené koryto ústící do jezera Most (větev „A“, 
v pozadí napouštěné jezero Most) [autor] 

 

Obrázek č. 27 Pohled na vyústění potrubí a otevřené koryto ústící do jezera Most (větev „A“) 
[autor] 
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Obrázek č. 28 Pohled na vyústění větve „B“ do retenční nádrže v době provádění měření teploty 
důlních vod [autor] 

4.3.1.3 Provedená měření teploty důlních vod z jámy MR 1 

V rámci zkušebního čerpání důlních vod byla uskutečněná vzhledem k zaměření 

práce měření teploty čerpaných důlních vod, s cílem zjištění teploty a mnoţství 

důlních vod a moţnosti následného vyuţití akumulované tepelné energie v nich.  

Měření byla prováděná pomocí přístroje OALT 100/150, vloţením čidla přístroje 

do výtoku z výtlačného potrubí do retence v Mračném potoce, jak je patrné 

z obrázku č. 28, popřípadě odečtem teploty z teplotních čidel, instalovaných 

v jámě MR 1, v době přerušení čerpání. Měření vyčerpaného mnoţství je 

prováděno pomocí indukčního průtokoměru, instalovaného na výtlačném potrubí, 

jak je znázorněno na obr. č. 31. 

Měření, uvedená v práci, byla prováděná v období od zahájení čerpání důlních 

vod, tedy od 17.5.2010 po dobu jednoho roku, do data 20.5.2011. Celkem bylo 

uskutečněno 53 měření ve zhruba týdenních intervalech v průběhu prakticky 
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celého roku. Výsledky provedených měření teploty čerpaných vod jsou uvedeny 

v tabulce č. 12, v tabulce č. 14 je pak uvedeno čerpané mnoţství důlních vod 

z dolu za sledovanou dobu.  

Naměřená teplota důlních vod se pohybovala při čerpání v rozmezí 27,7 – 31,5°C, 

jak je patrno z tabulky č. 12 a z obrázku č. 32 – Teplota důlních vod, čerpaných 

z jámy MR 1. Průměrná zjištěná teplota čerpaných důlních vod byla 29,41°C. 

Pro srovnání vyčerpaného mnoţství je zajímavé porovnání údajů, uvedených 

v tabulce č. 6 – Čerpaná mnoţství důlních vod na dole Kohinoor II a na okolních 

dolech za období 1995 – 2010 s údaji z tabulky č. 14 - Mnoţství důlních vod 

za období květen 2010 – květen 2011, čerpaných na jámě MR 1 ponornými 

čerpadly. Je zřejmé, ţe čerpané mnoţství důlních vod ponornými čerpadly na 

jámě MR 1 je cca o 35 % niţší, neţ mnoţství čerpané v době provozu dolu.  

Tento rozdíl v čerpaném mnoţství je vysvětlován tím, ţe je nutné poloprovozními 

zkouškami zjistit nejvhodnější čerpací reţim. Čerpacím reţimem s chodem dvou 

nebo tří ponorných čerpadel je vyčerpáno mnoţství, pohybující se většinou 

v rozmezí hodnot 3 000 - 7 000 m3.den-1. Tímto mnoţstvím v ţádném případě není 

sníţená hladina důlních vod v celé ploše dolu Kohinoor II. Čerpáním s pouţitím 

čerpacího reţimu se současně spuštěnými dvěma nebo třemi čerpadly tedy 

nastává vyvolání stavu, kdy čerpané mnoţství je vyšší, neţ aktuální přítoky 

důlních vod k jámě z okolního prostředí dolu. V dole Kohinoor II byly v rámci 

likvidačních prací při výstavbě uzavíracích hrází provedeny jejich úpravy, 

popřípadě revize hrází jiţ existujících, mající za cíl zajistit průchod 

předpokládaného mnoţství důlních vod. Uzavírací objekty situované mimo důl 

Kohinoor II nebo mimo jeho části, které byly uzavírány v době před likvidací dolu, 

v současnosti nemusí mít potřebnou průtočnou kapacitu pro včasné svádění 

veškerých důlních vod do dolu Kohinoor II, zejména v místě hlavních přítoků 

do dolu, kterými je přeliv z nádrţe stařinových vod Alexander – Kohinoor I přímým 

směrem i přes důl Pluto. Při nezměněné velikosti přítoků do dolu Kohinoor II to 

tedy znamená, ţe do oblasti centrální části SHP, jmenovitě do okolí stařinného 

zvodnělého systému dolu Kohinoor II, dnes dle údajů o čerpání z minulosti přitéká 

více důlních vod, neţ je na jámě MR 1 čerpáno a hladina důlních vod se v tomto 
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zvodnělém systému můţe místně dále zvyšovat. Nebezpečí zvyšování hladiny 

směrem k lomu Bílina je ovšem velmi malé vzhledem k tomu, ţe tímto směrem 

byly uzavírací hráze v dole provedeny nově a s vyhovující velikostí instalovaných 

propustných otvorů i k tomu, ţe v době provozu dolu nebyly známy ţádné 

významné přítoky důlních vod do centra dolu z tohoto směru. Rovněţ tak se 

zřejmě nezměnily ani přítoky do dolu z ostatních směrů, které jsou podruţné 

a bezprostředně navazují na zlikvidované prostory dolu Kohinoor II, kromě přítoků 

hlavních, zmíněných výše. Pro čerpací reţim se spuštěným jedním ponorným 

čerpadlem se jiţ vyčerpané roční mnoţství výrazně zvyšuje. V prvním roce 

čerpání činilo celkové vyčerpané mnoţství důlních vod 1 782 466 m3, kdyţ v první 

etapě, s chodem dvou nebo tří čerpadel, bylo vyčerpané mnoţství za jednotku 

času podstatně niţší, jak je patrné z tabulky č. 14.  

Vhodně nastaveným čerpacím reţimem je moţné mnoţství vyčerpaných důlních 

vod zřejmě dále zvýšit. Jako nevhodné se z tohoto hlediska ukázaly čerpací 

reţimy se spuštěnými dvěma nebo třemi čerpadly. Nepřetrţitý provoz jednoho 

čerpadla však zajistí menší vyčerpané mnoţství důlních vod, neţ jaké bylo 

čerpáno v minulosti. Navrţeno je tedy čerpání s jedním čerpadlem v provozu, se 

spuštěním druhého čerpadla v přesně stanovených případech. Jedná se o pokud 

moţno co nejpřesněji nastavené vypínání chodu druhého čerpadla s hladinovým 

vypínáním, které doplní, v ideálním případě o zbylých 35 %, čerpané mnoţství tak, 

aby bylo srovnatelné s mnoţstvím čerpaným v minulosti. Po určité době bude 

nutné opětovné provedení vyhodnocení přírůstku vyčerpaných vod, čerpaných 

takto nastaveným reţimem, proti reţimu s jedním čerpadlem v chodu. 

V současnosti je předmětem poloprovozních zkoušek. 
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Obrázek č. 29 Schéma situace výtlačného a gravitačních potrubí pro důlní vody, čerpané z jámy 
MR 1 [PKÚ, upraveno] 
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Obrázek č. 30 Pohled na vyústění potrubí do retenční nádrže (větev „B“) [autor] 

 

Obrázek č. 31 Indukční průtokoměr na výtlačném potrubí, jáma MR 1 [autor] 
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4.4 Shrnutí získaných informací 

Z výše uvedeného textu jsou pro potřebu této práce shrnuté následující poznatky: 

Zjištěná míra znečištění čerpaných vod je zatím nejniţší v čerpacím reţimu, kdy je 

spuštěné jedno čerpadlo. Teoreticky by se neměla zvýšit ani při stejném reţimu, 

variantně doplňovaném spouštěním druhého čerpadla při vyšších přítocích 

k čerpacímu místu. Je však nutné toto tvrzení podpořit odběrem a rozborem 

vzorků při tomto čerpacím reţimu. Rovněţ zřejmě bude nutná k zajištění 

poţadovaných parametrů vypouštěných vod výstavba úpravny důlních vod. 

Tabulka č. 12 Teplota důlních vod, čerpaných z jámy MR 1 [autor] 

č. měř. datum 

teplota 

(˚C) 
č. 

měř. datum 

teplota 

(˚C) 
č. 

měř. datum 

teplota 

(˚C) 

1 17.5.2010 29 19 18.9.2010 29,4 37 28.1.2011 28,7 

2 21.5.2010 29,2 20 25.9.2010 29,6 38 4.2.2011 29,1 

3 28.5.2010 29,2 21 3.10.2010 30,2 39 10.2.2011 29,7 

4 4.6.2010 28,7 22 10.10.2010 30,5 40 17.2.2011 30,3 

5 11.6.2010 29,3 23 15.10.2010 30,4 41 25.2.2011 31,5 

6 18.6.2010 28,6 24 18.10.2010 30,8 42 3.3.2011 30,1 

7 25.6.2010 28,2 25 1.11.2010 30,5 43 10.3.2011 30 

8 1.7.2010 29,1 26 12.11.2010 29,8 44 17.3.2011 29,8 

9 8.7.2010 29,6 27 15.11.2010 29,0 45 24.3.2011 29,9 

10 15.7.2010 29,4 28 24.11.2010 29,2 46 1.4.2011 30,2 

11 22.7.2010 30,1 29 2.12.2010 29 47 8.4.2011 30,6 

12 29.7.2010 29,6 30 8.12.2010 28,8 48 16.4.2011 30,3 

13 5.8.2010 29,5 31 14.12.2010 28,6 49 23.4.2011 29,4 

14 12.8.2010 29,3 32 21.12.2010 28,3 50 29.4.2011 29,7 

15 19.8.2010 28,9 33 30.12.2010 28,1 51 7.5.2011 29,8 

16 26.8.2010 29 34 7.1.2011 27,7 52 14.5.2011 29,1 

17 1.9.2010 29,1 35 13.1.2011 28,2    53  20.5.2011     29,4 

18 10.9.2010 28,9 36 21.1.2011 28,4       

průměr   29,41             

 

Čerpané mnoţství důlních vod se bude pohybovat v rozmezí 1 600 000 aţ 

3 000 000 m3. Dolní uvedená hranice znamená nepřetrţité čerpání jedním 

čerpadlem, s ponecháním doby nutných provozních odstávek. Takovýto čerpací 

reţim jiţ byl ve zkušebním provozu vyzkoušený s tím, ţe při něm nedochází 

k vypínání čerpadla vlivem sníţení hladiny.  
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Obrázek č. 32 Graf teploty důlních vod, čerpaných z jámy MR 1 [autor] 

Horní uvedená hranice představuje maximální historické čerpané mnoţství důlních 

vod z dolu Kohinoor II v době před jeho likvidací a je spíše teoretická. 

Teplota čerpaných důlních vod se v době měření pohybovala mezi 27,7 – 31,5°C, 

s průměrnou zjištěnou teplotou 29,41°C. 

První poznatek je důleţitý pro moţnost vypouštění čerpaných vod do povrchových 

vodních děl a toků při zajištění poţadované kvality. Druhé dva poznatky pak určují 

vlastní výstup této práce, tedy velikost akumulované energie v důlních vodách 

a moţnou míru jejího vyuţití v praxi. 

Tabulka č. 13 Množství důlních vod, čerpaných na jámě MR 1, údaj za prvních 25 dnů čerpání, 
včetně počtu čerpadel v chodu a doby jejich chodu [PKÚ, upraveno] 

Datum 
Doba provozu čerpadla (hod.) Vyčerpané 

mnoţství (m3) 1 2 3 

17.5.2010 10:04 9:54 9:30 7 741 

18.5.2010   7:00 07:22 3 329 

19.5.2010 1:58 1:55 0:00 881 

20.5.2010 12:55 6:57 5:52 5 667 

21.5.2010 4:34 4:30 4:27 3 006 

22.5.2010 4:55 4:51 4:48 3 273 
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Datum 
Doba provozu čerpadla (hod.) Vyčerpané 

mnoţství (m3) 1 2 3 

23.5.2010 5:15 5:12 5:07 3 496 

24.5.2010 05:32 05:29 05:25 3 684 

25.5.2010 05:15 05:13 05:07 3 489 

26.5.2010 05:19 05:17 05:18 3 540 

27.5.2010 4:49 4:47 4:42 3 197 

28.5.2010   6:55 6:54 3 110 

29.5.2010   6:59 6:57 3 077 

30.5.2010   07:00 06:58 3 084 

31.5.2010 05:27 05:03 05:05 3 600 

1.6.2010 07:14 00:24 07:25 3 312 

2.6.2010 05:31 05:20 04:32 3 631 

3.6.2010 06:58 07:00   3 138 

4.6.2010 06:57 07:00   3 140 

5.6.2010 06:57 07:00   3 137 

6.6.2010 06:58 07:00   3 131 

7.6.2010 06:55 01:10 08:08 3 553 

8.6.2010 06:57   07:00 3 042 

9.6.2010 06:57   07:00 3 049 

10.6.2010   06:58 07:00 3 059 

Celkem       86 366 

 

Tabulka č. 14 Množství důlních vod za období květen 2010 – květen 2011, čerpaných na jámě 
MR 1 ponornými čerpadly [PKÚ, upraveno] 

  Čerpání důlních vod Čerpání důlních vod Čerpání důlních vod 

Měsíc jezero Most Mračný potok Celkem 

  (m3) (m3) (m3) 

květen 10 0 53 914 53 914 

červen 10 0 96 590 96 590 

červenec 10 0 115 201 115 201 

srpen 10 0 116 172 116 172 

září 10 0 160 720 160 720 

říjen 10 0 154 776 154 776 

listopad 10 0 154 147 154 147 

prosinec 10 0 137 506 137 506 

leden 11 0 114 660 114 660 

únor 11 0 127 573 127 573 

březen 11 0 65 547 65 547 

duben 11 0 277 448 277 448 

květen 11 0 208 212 208 212 

celkem 0 1 782 466 1 782 466 
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Obrázek č. 33 Situace HDD a poddolovaných území v ploše stařinného zvodnělého systému Háj-
Nelson ve vztahu k povrchové situaci [CS, upraveno] 

 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 86 - 

 

Obrázek č. 34 Situace HDD a poddolovaných území v ploše stařinného zvodnělého systému 
Kohinoor ve vztahu k povrchové situaci [CS, upraveno] 
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Vysvětlivky k mapovým výřezům: 
 

předpokládaný výchoz uhelné sloje 
 
odtěţený výchoz uhelné sloje 
 
zjištěný výchoz uhelné sloje 
 
Novodvorská jílová rozsedlina 
 
hranice vyuhlení povrchovými 
 
vodorovná HDD hlubinných dolů 
 
zlom se směrem úklonu 
 
sloj přetěţená hlubinným způsobem 
 
hranice dobývacích prostorů 
 
hranice chráněných loţiskových území 
 
vodní plocha 
 
lesní plocha 

 

vodní tok 

 
plocha a název sídelního útvaru 
 
komunikace hlavní 
 
komunikace vedlejší 
 
ţeleznice. 
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5 Definování velikosti akumulované tepelné energie důlních vod čerpaných 

na jámě MR 1 a navrţení technického způsobu vyuţití této tepelné 

energie 

5.1 Definování velikosti akumulované tepelné energie důlních vod 

čerpaných na jámě MR 1 

5.1.1 Definování minimálního a maximálního vyuţitelného mnoţství tepelné 

energie, stanovení hodnot, potřebných pro výpočet velikosti 

získatelné tepelné energie 

K určení minimálního a maximálního získatelného mnoţství tepelné energie 

čerpaných důlních vod je třeba stanovit velikost dvou základních veličin. 

První z nich je stanovení mnoţství čerpaných důlních vod, vztaţeného k jednotce 

času. Vzhledem k poměrně málo proměnnému mnoţství čerpané vody v čase, 

i vzhledem k jednoduššímu následnému porovnání s jinými zdroji tepelné energie, 

bylo zjišťováno mnoţství čerpaných důlních vod za rok. Takto získaná hodnota 

umoţňuje zároveň i porovnání mnoţství, čerpaného v minulosti z dolu Kohinoor II 

se současně čerpaným mnoţstvím. Za první rok čerpání z jámy MR 1 po navýšení 

hladiny na úroveň –20 m n.m., tedy za období 17.5.2010 – 16.5.2011, bylo 

vyčerpáno celkem 1 782 466 m3 důlních vod, jak je uvedeno v tabulce č. 14. Údaj 

je převzatý z interních záznamů PKÚ, konzultovaných v průběhu zpracování 

disertační práce.  

Tato hodnota je dále uvaţována jako „skutečné mnoţství čerpaných důlních vod“. 

Jako „minimální roční mnoţství čerpaných důlních vod“ byla stanovená hodnota, 

charakterizovaná nepřetrţitým čerpáním pomocí jednoho čerpadla, která 

představuje při stanoveném neměnném výkonu čerpadla 3,6 m3 mnoţství 

1 892 160 m3.rok-1. Vzhledem k potřebě technologických a kontrolních odstávek 

přivaděče vod i zařízení na vyuţívání tepelné energie bylo uvaţované „minimální 

roční čerpané mnoţství důlních vod“ upraveno na 1 600 000 m3.rok-1. 

Z údajů, uvedených v tabulce č. 6 je zřejmá hodnota „maximálního uvaţovaného 

mnoţství čerpaných důlních vod“ na jámě MR 1. Je jí nejvyšší hodnota čerpání 
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z dolu Kohinoor II, kterou je 2 951 759 m3.rok-1 v roce 2002. Toto mnoţství bylo 

s minimální rezervou upraveno na výši 3 000 000 m3.rok-1. 

Roční čerpané mnoţství důlních vod se tedy bude pohybovat v rozmezí 1 600 000 

aţ 3 000 000 m3.rok-1.  

Druhou základní veličinou je určení teploty čerpaných důlních vod. Během 

vypracování této práce bylo v prvním roce čerpání provedeno měření teploty 

důlních vod ve zhruba týdenních intervalech. 

Přivaděč důlních vod z MR 1 je rozdělený do dvou větví, tzv. větve „A“, ústící 

do jezera Most a větve „B“, ústící do vodoteče Mračného potoka. Vzhledem 

k neúplné znalosti kvalitativních parametrů vypouštěných vod nebylo v době 

měření, vzhledem k nevratnosti případné kontaminace jezera Most, prováděno 

vypouštění důlních vod větví „A“. Měření bylo v případě, ţe v době jeho provádění 

probíhalo čerpání, prováděno vţdy v místě výtoku důlních vod z potrubí do 

otevřeného koryta Mračného potoka. V případě přerušení čerpání z důvodu 

technologické odstávky, poruchy čerpadel, či jiných, bylo měření prováděno přímo 

v jámě MR 1 odečtem z teplotních čidel, instalovaných v kolonách čerpadel pod 

úrovní udrţované hladiny, s digitálním výstupem umístěným v budově bývalé jámy 

MR 1, jak je znázorněno na obr. č. 25.  

V tabulce č. 12 jsou uvedeny naměřené teploty čerpaných důlních vod. Maximální 

naměřená teplota byla zaznamenána ve výši 31,7°C, minimální 27,4°C. Teplota 

důlních vod se tedy v době měření pohybovala v rozmezí 4,1°C. Dále je zde 

uvedena i průměrná vypočtená teplota důlních vod ve výši 29,41°C. Zde je nutné 

dodat, ţe měřící místo B je od jámy MR 1 vzdáleno 3 243 m (součet délek 

výtlačného potrubí – 1 768 m a větve „B“ – 1 475 m). K vypouštěcím objektům 

jsou důlní vody vedeny svařovaným polyetylénovým potrubím o průměru DN 400 

aţ DN 450, uloţeným v zemi v nezámrzné hloubce. Z délky potrubí je zřejmé, ţe 

část tepelné energie nutně důlní vody musely předat okolnímu horninovému 

prostředí. Z měření je rovněţ vypozorovatelné, ţe větší část tepelné energie důlní 

vody předávají při jejich přerušovaném čerpání. Je to zřejmě z důvodu, ţe v době 

přerušení čerpání okolní zeminy odvádí teplo do okolí bez jeho stálého ohřevu 

a při opětovném spuštění čerpání je předávání tepla větší z důvodu vyšších 
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teplotních rozdílů mezi vodami a okolím. Naopak při kontinuálním čerpání byl 

teplotní rozdíl menší, v okolí uloţení potrubí nastal téměř rovnováţný stav 

předávání tepla a i teplota vod při jejich výtoku z potrubí do otevřeného koryta byla 

celkově mírně vyšší. Předávání tepla okolním zeminám se v zimě 2010 – 2011 

projevilo i tím, ţe v místě uloţení potrubí nebyla zmrzlá půda a neudrţela se zde 

ani sněhová pokrývka. Popsaný rozdíl naměřených teplot vypouštěných vod při 

přerušovaném a kontinuálním čerpání byl sice pozorovatelný, nebyl však příliš 

podstatný a nemá vliv na mnoţství získatelné tepelné energie.  

Pro dále uvedené výpočty velikosti tepelné energie byla průměrná uvaţovaná 

teplota čerpaných vod z důvodu ponechání rezervy sníţena z průměrné zjištěné 

teploty na hodnotu 26°C.  

5.1.2 Výpočet minimálního, skutečného a maximálního mnoţství získatelné 

tepelné energie 

Minimální získatelné roční mnoţství akumulované tepelné energie v čerpaných 

důlních vodách se určí dle vzorce (1) [33]: 

Qmin = m . c . (t2 – t1), (1). 

kde  

m - hmotnost čerpaných důlních vod [kg], 

c - měrná tepelná kapacita [J . K-1 . kg-1], 

t1 - průměrná výstupní teplota důlních vod [°C], 

t2 - průměrná vstupní teplota důlních vod [°C], 

Qmin - minimální získatelné roční teplo [J]. 

Minimální roční čerpané mnoţství = 1 600 000 m3, => mdvmin = 1 600 000 000 kg. 

Měrná tepelná kapacita vody není konstantní veličina, mírně se mění v závislosti 

na teplotě vody [33]. Byla proto zvolena pro hodnotu průměrné teploty vody 

ve výměníku dle vzorce (2) [34]: 

 

tprům = (t1 + t2)/2 = (26 + 14)/2 = 20°C, (2). 
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Měrná tepelná kapacita vody o průměrné teplotě 20°C = 4 182 J . K-1.  kg-1 [35]. 

 

Průměrná vstupní teplota důlních vod = 26°C. 

 

Průměrná výstupní teplota důlních vod = 14°C.  

 

Minimální roční čerpané mnoţství důlních vod a průměrná vstupní teplota důlních 

vod jsou hodnoty, získané v rámci zkušebního provozu  a měření, proběhlých 

na jámě MR 1, jak je uvedeno v předcházejících kapitolách. Průměrná výstupní 

teplota je hodnota, získaná výpočty návrhu tepelného výměníku, jak je uvedeno 

v následujících kapitolách. Potom 

Qmin = 1 600 000 000 . 4182 . (26 - 14) = 80 294 400 000 000 J = 80 294 400 MJ,

  (1).  

Ve výpočtu je uvaţovaná výsledná velikost tepelné energie v minimální hodnotě. 

V dalších výpočtech je minimální získatelná tepelná energie pouţita jen ve vztahu 

k jejímu praktickému vyuţití jako mnoţství tepelné energie, které je k dispozici 

prakticky kdykoliv v průběhu čerpání, tzn. kdykoliv ji lze vyuţít (pro moţnost 

vytápění rodinných domků, bytových jednotek, ohřevu teplé uţitkové vody, 

vyhřívání koupaliště apod.). 

Hodnota tepelné energie, uvaţovaná pro výpočet dimenzování potřebných 

technických zařízení k jejímu získání musí být, vzhledem k nutné technické 

rezervě, uvaţovaná naopak jako její maximální moţná hodnota pro moţnost 

vyuţití případných vyšších získatelných hodnot tepelné energie, neţ jen 

minimálních nebo skutečných. Ve výpočtu maximální získatelné tepelné energie 

se pouţije stejný vzorec, pouze se změnou mnoţství čerpaných vod z minimálního 

na maximální: 

Maximální roční čerpané mnoţství důlních vod vychází z údajů, uvedených 

v tabulce č. 6, upravených v předchozím textu na hodnotu: 

Maximální roční čerpané mnoţství = 3 000 000 m3, => mdvmax = 3 000 000 000 kg. 

Ostatní hodnoty ve vzorci zůstávají stejné, jako v předchozím. Potom 
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Qmax = 3 000 000 000 . 4182 . (26 – 14) =150 552 000 000 000 J = 

150 552 000 MJ,  (1). 

Určení hodnoty „skutečné získatelné velikosti tepelné energie“ je odvozené 

od „skutečného mnoţství čerpaných důlních vod“. „Skutečné mnoţství čerpaných 

důlních vod“ je hodnota, zjištěná v prvním roce čerpání z jámy MR 1, jak je 

uvedeno výše, a činí mdvr = 1 782 466 m3.rok-1. Ostatní hodnoty ve vzorci 

zůstávají opět stejné, jako v předchozím. Potom 

Qskut = 1 782 466 000 . 4182 . (26 – 14) =  89 451 273 744 000 J = 

89 451 273,744 MJ,  (1). 

5.2 Získatelné roční mnoţství tepelné energie v porovnání s roční 

spotřebou tepelné energie zvolených vzorových jednotek 

Jako zvolená srovnávací jednotka je v prvním případě uvaţován rodinný dům 

o průměrné velikosti, s průměrně velikými energetickými ztrátami, určený 

pro bydlení čtyřčlenné rodiny, ve kterém je pojem roční spotřeba tepelné energie 

chápaný jako součet energetických nároků na vytápění jednotky a na ohřev teplé 

uţitkové vody pro domácnost, která jej obývá, popřípadě obdobný ekvivalent 

se stejnou energetickou potřebou. 

Průměrná energetická potřeba pro vytápění a ohřev teplé uţitkové vody takto 

zvolené jednotky (dále označovaná jako „Qrrd“) je 162 000 MJ. Z toho je cca 75 % 

tepelné energie vynakládáno na vytápění a 25 % na ohřev teplé uţitkové 

vody [36]. 

Ve druhém případě je jako jednotka zvoleno kryté vyhřívané koupaliště standardní 

velikosti, s roční spotřebou tepelné energie, stanovenou podle [37] na cca 

Qrkk = 7 000 000 MJ.  

Při celoročním provozu koupaliště tedy k zajištění vytápění rodinných domů 

při uvaţování minimální získatelné tepelné energie dle vzorce (3) zbývá: 

Qminrd = Qmin – Qrkk = 80 294 400 - 7 000 000 = 73 294 400 MJ,  (3), 

kde 

Qminrd  - minimální tepelná energie, slouţící k vytápění rodinných domů, 
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Qmin - minimální získatelné roční mnoţství akumulované tepelné energie 

v čerpaných důlních vodách, 

Qrkk - tepelná energie k zajištění celoročního provozu krytého koupaliště. 

Potom minimální vyuţitelná roční tepelná energie z čerpaných důlních vod, zbylá 

pro pokrytí energetické potřeby rodinných domů, představuje kapacitu pro zajištění 

energetických potřeb celkového počtu srovnávacích jednotek rodinných domů 

určeného vzorcem (4): 

pmin = Qminrd/Qrrd = 73 294 400/162 000 = 452,44  (4), 

kde 

pmin - celkový minimální počet srovnávacích jednotek, kterým lze zajistit 

energetickou potřebu vyuţitím tepelné energie čerpaných důlních vod. 

Při uvaţování maximální získatelné tepelné energie dle vzorce (3) zbývá: 

Qmaxrd = Qmax – Qrkk = 150 552 000 - 7 000 000 = 143 552 000 MJ,  (3), 

kde 

Qmaxrd  - maximální tepelná energie, slouţící k vytápění rodinných domů, 

Qmax - maximální získatelné roční mnoţství akumulované tepelné energie 

v čerpaných důlních vodách, 

Qrkk - tepelná energie k zajištění celoročního provozu krytého koupaliště. 

Potom zbylá maximální vyuţitelná roční tepelná energie z čerpaných důlních vod 

představuje kapacitu pro zajištění energetických potřeb celkového počtu jednotek 

rodinných domů dle vzorce (4): 

pmax = Qmaxrd/Qrrd = 143 552 000/162 000 = 886,1 (4), 

kde 

pmax - celkový maximální počet srovnávacích jednotek, kterým lze zajistit 

energetickou potřebu vyuţitím tepelné energie čerpaných důlních vod. 

Při uvaţování skutečné získatelné tepelné energie dle vzorce (3) zbývá: 

Qskutrd = Qskut – Qrkk = 89 451 273,744 - 7 000 000 = 82 451 273,744 MJ,  (3), 
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kde 

Qskutrd  - skutečná tepelná energie, slouţící k vytápění rodinných domů, 

Qskut - skutečné získatelné roční mnoţství akumulované tepelné energie 

v čerpaných důlních vodách, 

Potom zbylá skutečná vyuţitelná roční tepelná energie z čerpaných důlních vod 

představuje kapacitu pro zajištění energetických potřeb celkového počtu jednotek 

rodinných domů dle vztahu: 

pskut = Qskutrd/Qrrd = 82 451 273,744/162 000 = 509  (4), 

kde 

pskut - celkový skutečný počet srovnávacích jednotek, kterým lze zajistit 

energetickou potřebu vyuţitím tepelné energie čerpaných důlních vod. 

5.3 Návrh technického zařízení k vyuţití tepelné energie akumulované 

v čerpaných důlních vodách na jámě MR 1 

Z hodnot, uvedených v předchozí kapitole, je zřejmé moţné vyuţití tepelné 

energie, naakumulované v čerpaných důlních vodách. Je zde rovněţ naznačený 

moţný způsob jejího vyuţití. Tento způsob je navrţený jako vzorový pro potřeby 

této práce, přičemţ moţných způsobů vyuţití tepelné energie je samozřejmě více. 

Vzorový postup byl navrţený z důvodu blízkosti obce Mariánské Radčice, která je 

dále uvaţovaná pro návrh podkladu pro rámcový projekt vytápění obce a případně 

zde vybudovaného krytého vyhřívaného koupaliště. 

V Mariánských Radčicích bylo v roce 2001 dle údajů, dostupných na stránkách 

Českého statistického úřadu 102 obývaných budov [38]. Terénním šetřením bylo 

zjištěno, ţe za posledních deset let zde přibylo cca 50 nově postavených 

rodinných domů, celkem je tedy v současnosti v obci 152 obývaných budov. 

Z tohoto počtu se jedná ve 144 případech o rodinné domy běţných parametrů 

a v 8 případech o objekty s větší zastavěnou plochou. Jedná se o budovu 

městského úřadu, restaurace, fary, pošty, prodejny potravin, mateřské školy 

a o dvě budovy, slouţící nájemnímu bydlení s více bytovými jednotkami. U těchto 

osmi objektů je jejich potřeba tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé uţitkové 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 95 - 

vody uvaţovaná jako čtyřnásobek průměrného rodinného domu, jsou tedy 

uvaţované jako 32 průměrných rodinných domů. V tom případě je v obci moţné 

uvaţovat s celkem 176 vytápěnými jednotkami, rovnajícími se rodinným domům 

standardní velikosti. Dále je zde navrţeno vybudování krytého vyhřívaného 

koupaliště, které bude mít rovněţ energetickou potřebu zajištěnou pomocí 

navrţeného zařízení. 

V předchozí kapitole byl při současném zajištění tepelné energie o výši, potřebné 

pro provoz krytého vyhřívaného koupaliště, stanovený celkový minimální počet 

jednotek (rodinných domů), kterým lze zajistit jejich energetickou potřebu vyuţitím 

tepelné energie důlních vod na hodnotu 452 a celkový skutečný počet stejných 

jednotek na hodnotu 509. Porovnají-li se zjištěné počty s redukovaným počtem 

obývaných budov v obci (176), je zřejmé, ţe tepelná energie z čerpaných důlních 

vod, vyuţitá navrţeným způsobem, pokryje veškerou potřebu tepelné energie 

k vytápění a k ohřevu teplé uţitkové vody v obci i k vyhřívání krytého koupaliště 

s poměrně značnou rezervou, která i při uvaţování pouze minimální vyuţitelné 

tepelné energie činí cca 60 %. Tato rezerva je nutná z důvodu pokrytí sezónních 

vlivů, kdy v zimním období je potřeba dodávky tepelné energie vyšší, neţ v letním 

období. V další úvaze tato rezerva tedy není uvaţovaná. Stejně tak nejsou 

uvaţovány ani tepelné ztráty, se kterými bude navrţené zařízení pracovat, 

přebytek produkované tepelné energie v letním období a případné doplnění 

vytápění krytého koupaliště o druhý zdroj v případě mimořádných odběrů tepelné 

energie pro potřeby rodinných domů v mimořádně chladném období. Přesným 

stanovováním těchto hodnot by došlo k překročení kapacitních moţností této 

práce. Menší tepelný výkon je zajištěný pohyblivým výkonem navrţených 

tepelných čerpadel, který je ve výši 540 – 940 kW. 

Pro vyuţití tepelné energie akumulované v čerpaných důlních vodách byl 

vzhledem k podmínce zachování celistvosti výtlačného potrubí navrţen způsob 

s tepelným výměníkem nainstalovaným na rozvětvené výtlačné potrubí, kdy 

čerpané vody prochází přes tepelný výměník, ve kterém odevzdají tepelnou 

energii nosnému médiu. V případě čerpacího reţimu s chodem dvou nebo tří 

ponorných čerpadel zbytek čerpaných vod obchází tepelný výměník 

překlenovacím potrubím, protoţe je jejich mnoţství větší, neţ které je moţné 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 96 - 

přes tepelný výměník převést i ze kterých lze navrţeným tepelným výměníkem 

získat jejich naakumulovanou tepelnou energii. Na obr. č. 35 je znázorněno 

zapojení opláštěného vícesekčního deskového výměníku AlfaDisc T20PFG-216PL 

Alloy na výtlačné potrubí včetně zapojení ohřívané vody do systému.  

 Vstup a 

výstup 

ohřívané 

vody 

Vstup 

čerpaných 

vod 

Výstup 

čerpaných 

vod 

1 880 
863 

2 032 

 

Obrázek č. 35 Zapojení opláštěného vícesekčního deskového výměníku AlfaDisc 150 na výtlačné 
a okruhové potrubí [Alfa Laval, upraveno] 

Ze sekundárního okruhu, coby výstupu z tepelného výměníku, je čerpadlem 

prostřednictvím okruhu přepravního potrubí tepelná energie dodávána nosným 

médiem ohřátým na teplotu výstupu z tepelného výměníku, tj. na 22°C, k tepelným 

čerpadlům a dále případně k výměníkovým stanicím. Od těchto zařízení je pak 

dále dodávána vodou, ohřátou jiţ na 70°C k jednotlivým odběrným místům.  

Tepelné výměníky je moţné nainstalovat do systému celkem tři, pro vyuţití 

maximálního mnoţství tepelné energie při chodu všech tří ponorných čerpadel. 

Vzhledem k navrţenému způsobu vyuţívání tepelné energie, i k tomu, ţe 

maximální vypočtené mnoţství tepelné energie je teprve třeba prokázat při dalším 

čerpání jako reálné, je do systému, navrţeného touto prací, zvolen jeden 
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opláštěný vícesekční deskový výměník AlfaDisc T20PFG-216PL Alloy o tepelném 

výkonu Pv = 3,005 MW, viz příloha A disertační práce.  

Dle vzorce (5) pro výpočet výkonu [39]: 

P = W/t, (5), 

se vypočte skutečný potřebný výkon pro „skutečné mnoţství čerpaných důlních 

vod“, kdyţ práce W je v tomto případě rovna „skutečné roční získatelné velikosti 

tepelné energie“ Qskut, tedy se rovná W = 89 451 273,744 MJ. Doba t = 1 rok, tedy 

31 536 000 s. 

Potom skutečný výkon tepelného výměníku: 

Pskut = Qskut/t = 89 451 273 744 000/ 31 536 000 = 2 836 481 W = 2,836 MW, (5). 

Pskut < Pv, navrţený tepelný výměník tedy velikostí svého výkonu vyhovuje 

pro čerpací reţim s jedním ponorným čerpadlem v chodu i pro skutečný čerpací 

reţim, pouţitý v prvním roce čerpání.  

Budova tepelných výměníků, navrţená touto prací, je navrţena o rozměrech, které 

zajistí moţnost dodatečné instalace všech tří tepelných výměníků, spolu s dalšími 

nutnými regulačními, jistícími a řídícími prvky, pro případné vyuţití veškeré tepelné 

energie naakumulované v důlních vodách při chodu všech tří ponorných čerpadel 

najednou. Jedná se o budovu s rozměry 7,5 x 7,5 x 3,5 m. 

Rozvod ohřáté kapaliny z tepelného výměníku k tepelným čerpadlům je navrţený 

potrubím ze svařovaného polyetylénu o průměru DN = 225 mm, tepelně 

izolovaným, uloţeným v zemině, v nezámrzné hloubce cca 1,1 m, o celkové délce 

1 325 m.  

Tepelná čerpadla jsou navrţena tři, typu YORK-SABROE, HeatPac o jmenovitém 

výkonu jednotlivých čerpadel 530 - 940 kW. Zajistí přenos veškerého tepelného 

výkonu od tepelného výměníku, viz příloha B disertační práce. Pro většinu 

bytových jednotek jiţ zajišťují přívod tepelné energie přímo k nim.  

Výjimku tvoří centrální část obce, kde se nachází velké veřejné budovy poměrně 

nedaleko od sebe. Pro ty je navrţeno zařazení výměníkové stanice typu MAXI-S-

AN-pref-AKU, s výkonem cca 170 kW pro vytápění a 50 kW pro teplou uţitkovou 
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vodu, která zajistí přívod poţadovaného mnoţství tepelné energie pro tyto budovy, 

a to jak pro potřebu jejich vytápění, tak i pro zajištění teplé uţitkové vody. Cena 

této výměníkové stanice, včetně řídícího systému a akumulačního zásobníku, činí 

cca 390 000 Kč.  

Pro vyuţití tepelné energie pro jednotlivé rodinné domy jsou k pouţití moţné malé 

výměníkové systémy typu MAXI-S-family, o výkonu cca 20 kW pro vytápění 

a 20 kW pro teplou uţitkovou vodu, které z instalovaného horkovodního systému 

zajistí odběr tepla pro jednotlivé jednotky. Cena těchto malých výměníkových 

systémů, včetně řídícího systému a akumulačního nepřímotopného zásobníku 

160 litrů, je cca 115 000.- Kč. Pro poměrně vysokou cenu i vysoký dosahovaný 

výkon, přesahující potřeby RD, mohou být variantně pouţity i výměníkové stanice 

s niţším výkonem, tedy i s niţší cenovou úrovní.  

Pro vytápění krytého bazénu je navrţena výměníková stanice typu MAXI-S-prim-

DWH o výkonu cca 1 000 kW, s rozebíratelnými výměníky tepla, která zajistí 

převod tepelné energie v mnoţství, potřebném pro zajištění provozu krytého 

bazénu. Cena této výměníkové stanice, včetně řídícího systému, je 

cca 665 000 Kč. Další podrobnosti o navrţených výměníkových stanicích jsou 

uvedeny v příloze C disertační práce. 

Rozvodný systém horkovodního potrubí je navrţený v délce 1 400 m, o průměru 

DN 225 mm, ze svařovaného polyetylénu, tepelně odizolovaný, uloţený v zemině, 

v nezámrzné hloubce cca 1,1 m. Je jím dodávána voda o teplotě 70°C, kterou lze 

pouţít pro navrţený účel, tj. pro vytápění a ohřev teplé uţitkové a bazénové vody. 

Situace vyhřívaného krytého koupaliště je navrţena mezi obcí Mariánské Radčice 

a předpolím lomu Bílina. Zde jsou projektované poměrně velkorysé kompenzace 

těţební společnosti Severočeské doly a.s., Doly Bílina za těţbou způsobené 

zhoršení ţivotního prostředí v obci. Projektová dokumentace těţebních 

kompenzací je v současnosti ve fázi podání ţádosti o vydání územního rozhodnutí 

pro projekt, prozatím beze změn, daných touto prací. Její součástí je mj. 

vybudování komplexu přírodních vodních nádrţí v revitalizovaném území, 

do kterého je moţné vyhřívané koupaliště dodatečně zakomponovat. 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 99 - 

 

Obrázek č. 36 Schéma způsobu využití tepelné energie akumulované v čerpaných důlních vodách 
na jámě MR 1 [autor] 

Celý způsob vyuţití tepelné energie důlních vod je znázorněný na obrázku č. 36 – 

Schéma způsobu vyuţití tepelné energie akumulované v čerpaných důlních 

vodách na jámě MR 1.  

Způsob vyuţití tepelné energie je provedený podle návrhu organizací Alfa Laval 

spol. s.r.o. a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o., kterým byly 

pro jeho zpracování poskytnuty následující vstupní parametry: 

Tepelné výměníky: 

Poţadované průtokové mnoţství: proměnlivé ve třech hodnotách: 

3,6 - 7,2 - 10,8 m3.min-1, přičemţ zařízení na vyuţití tepelné energie je navrţeno 

na prvním stupni průtokového mnoţství. 

Teplotní spády tepelných výměníků: 

Plášť (čerpané důlní vody):  
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Vstup – 26°C. 

Výstup – 14°C. Teplotní rozdíl – ∆ t1 = 12°C. 

Desky (ohřívaná voda):  

Vstup – 10°C. 

Výstup – 22°C. Teplotní rozdíl – ∆ t2 = 12°C. 

Tepelná čerpadla: 

Vstup ………… 22°C 

Výstup ………. 70°C 

Výkon: min. 2,836 MW. 

Výměníkové stanice: 

Bazén: 

Vstup ………… 70°C 

Výstup ………. 25°C 

Výkon: 1 000 kW. 

Veřejné budovy: 

Vstup ………… 70°C 

Výstup ………. 25°C 

Výkon: 170 kW vytápění, 50 kW teplá uţitková voda. 

Rodinné domy: 

Vstup ………… 70°C 

Výstup ………. 25°C 

Výkon: 20 kW vytápění, 20 kW teplá uţitková voda. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení vyuţívání tepelné energie důlních 

vod, čerpaných na jámě MR 1 

6.1 Výčet investičních nákladů na výstavbu zařízení na vyuţívání tepelné 

energie 

Potřeba čerpání důlních vod na jámě MR 1 byla primárně vyvolaná jinými důvody, 

neţ vyuţíváním tepelné energie v nich naakumulované. Těmito důvody bylo, jak je 

popsáno v předešlých kapitolách, udrţování hladiny důlních vod na stanovené 

úrovni a jejich vyuţití při napouštění jezera Most, popřípadě při udrţování jeho 

hladiny na stanovené výši, zejména v období sráţkových deficitů, spojených 

s nadměrným odparem z hladiny jezera. Z hlediska velikosti investičních nákladů 

tato skutečnost znamená, ţe do celkových nákladů na investici není započítaná 

investice do přizpůsobení jámy MR 1 k čerpání, tj. není uvaţováno vyplenění její 

zbytečné výstroje, instalace čerpacích kolon a její uzavření jámovou zátkou. 

Taktéţ nejsou započítány náklady, spojené s instalací ponorných čerpadel, 

zhotovením přivaděče důlních vod a s tím souvisejících zařízení, umístěných 

zejména v budově bývalé jámy, slouţících pro rozvodné, regulační a měřící účely. 

Do investičních nákladů je tedy třeba započítat následující poloţky: 

Investice do zřízení objektu pro umístění tepelného výměníku s příslušenstvím 

v trase přivaděče důlních vod, v jeho části od jámy MR 1 k rozdělovacímu místu, 

ze kterého jiţ pokračují větve „A“ a „B“. Od rozdělovacího objektu směrem 

k výpustním místům by bylo moţné tepelnou energii vyuţívat pouze v případě, 

ţe bude čerpání uskutečňováno do té větve, na které by byl tento objekt 

zhotovený. V navrţené části trasy přivaděče je moţné tepelnou energii vyuţívat 

kdykoliv při čerpání. Je tedy nutné ve zvoleném prostoru provést zemní práce, 

obnaţující jiţ uloţené potrubí, a následně provést výstavbu objektu, do kterého 

bude osazený tepelný výměník a další potřebné zařízení. Navrţená stavba je 

částečně zahloubená pod úroveň terénu, s nutnou hydroizolací proti zemní 

vlhkosti, z betonu, o vnitřních rozměrech min. 7,5 x 7,5 x 3,5 m. Rozměry stavby 

jsou zvoleny tak, aby byla moţná snadná kontrola a údrţba všech nainstalovaných 

zařízení a snadná montáţ, popřípadě i demontáţ hlavních strojních zařízení 

v případě nutnosti jejich výměny. Proto je navrţený objekt s částečně 
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demontovatelnou betonovou střechou. Vstup do objektu je navrţený 

uzamykatelnými ocelovými dveřmi. Orientační cena navrţeného objektu by se 

měla pohybovat v relaci cca 500 000 Kč. 

Investice do tepelného výměníku. Vstupní parametry čerpaných důlních vod byly 

k navrţení tepelných výměníků, zajišťujících předání poţadovaného mnoţství 

tepelné energie, zadány organizaci, zabývající se touto problematikou. Z hlediska 

situace na českém trhu byla k návrhu řešení vybrána organizace Alfa Laval spol. 

s r.o., jako jedna z renomovaných organizací v tomto segmentu trhu. Vstupními 

parametry jsou zejména čerpané mnoţství a vstupní a výstupní teplota čerpaných 

vod. Dále téţ vstupní a výstupní teplota ohřívaných vod, jak je uvedeno 

v kapitole 5.3. Organizace na základě poţadovaných hodnot navrhla variantní 

řešení způsobu předávání veškeré získatelné tepelné energie. Prvním způsobem 

bylo vsazení dvou rozebíratelných deskových tepelných výměníků typu T20PFG-

344PL Alloy 316 o výkonu 2 x 4,507 MW, druhým pak vsazení tří rozebíratelných 

deskových tepelných výměníků typu T20PFG-216PL Alloy 316 o výkonu 

3 x 3005 MW. Nabídka organizace na návrh tepelných výměníků byla autorovi 

zaslána elektronickou poštou, její vytištěná verze tvoří přílohu A disertační práce. 

Pro dané řešení byla zvolená pozměněná druhá varianta. Pro druhou variantu 

hovoří skutečnost, ţe je čerpání na jámě MR 1 zajištěno instalací tří ponorných 

čerpadel. V zásadě jsou tedy moţné pouze tři skokové úrovně, jakými lze čerpání 

důlních vod uskutečňovat, tj. pomocí jednoho, dvou nebo tří ponorných čerpadel. 

Druhá varianta, se třemi deskovými výměníky, tedy umoţní synchronizaci jejich 

provozu s pracovním reţimem ponorných čerpadel, kdyţ vţdy jeden tepelný 

výměník je schopný odebrat poţadované mnoţství tepelné energie vţdy takovému 

mnoţství důlních vod, které odpovídá čerpacímu výkonu jednoho ponorného 

čerpadla. Změna navrţené varianty pak spočívá v instalování pouze jednoho 

tepelného výměníku z důvodu minimálního vyuţití ostatních dvou navrţeným 

způsobem. Chod dvou i tří ponorných čerpadel je uvaţován spíše jako výjimečný 

pracovní reţim. Pro tento případ je v systému navrţeno překlenovací potrubí, 

paralelní s napojením tepelného výměníku na potrubí, pro zajištění průchodu 

veškerých čerpaných vod navrţeným systémem, tzn. části důlních vod tepelným 

výměníkem a jejich přebytku překlenovacím potrubím. Náklady na pořízení 
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jednoho deskového výměníku typu T20PFG-216PL Alloy 316 o celkovém výkonu 

3,005 MW včetně jeho izolace organizace Alfa Laval spol. s r.o. v nabídkovém 

listě vyčíslila na 34 470 Euro, coţ při kursu Eura ke koruně 1 : 24,445 k datu 

3.6.2011 [40] odpovídá nákladům v celkové výši 842 620 Kč. Vzhledem k uvedení 

ceny v Eurech není tato cena konstantní, lišit se bude vţdy v závislosti na pohybu 

kurzu obou zmíněných měn. Výkon tepelného výměníku postačuje pro zajištění 

energetické potřeby dle návrhu této práce. Budova tepelného výměníku je 

navrţena o rozměrech, zajišťujících případné vsazení tří tepelných výměníků 

do systému pro vyuţití veškeré tepelné energie, akumulované v důlních vodách. 

Investice do tepelných čerpadel. Parametry tepelných čerpadel jsou dány zejména 

maximálním mnoţstvím tepelné energie, vstupujícím do navrţeného systému 

z tepelného výměníku, ze kterého vyplývá maximální velikost tepelné energie, 

vyrobitelná těmito tepelnými čerpadly.  

Pro variantu s navrţeným jedním tepelným výměníkem bylo organizací JOHNSON 

CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. navrţeno osazení systému třemi 

tepelnými čerpadly typu YORK-SABROE, HeatPac. Nabídka organizace na návrh 

tepelných čerpadel byla autorovi zaslána elektronickou poštou, její vytištěná verze 

tvoří přílohu B disertační práce. Organizace na základě poţadovaných hodnot 

navrhla řešení způsobu vyuţití veškeré tepelné energie získané z tepelného 

výměníku.  

Systém tepelných čerpadel jiţ zajišťuje vlastní kvantitativní poţadavky odběratelů 

tepelné energie. Systém musí být navrţen tak, aby velikost tepelné energie z něj 

vystupující byla plynule regulovatelná s ohledem na aktuálně odebírané mnoţství. 

Tato skutečnost mj. znamená, ţe nebude navrţeným řešením vţdy dosaţena 

poţadovaná účinnost, protoţe se můţe část neodebrané tepelné energie vracet 

zpět do okruhu výměník – tepelné čerpadlo. Jako vyhovující všem těmto 

poţadavkům bylo organizací JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. 

s r.o. navrţeno do systému zapojení tří tepelných čerpadel typu YORK-SABROE, 

HeatPac o jmenovitém výkonu jednotlivých čerpadel 530 - 940 kW, tedy 

s celkovým maximálním výkonem Pmax = 2,82 MW. Nabídková cena navrţených 

tepelných čerpadel je 3 x 133 212 Euro, coţ při kursu Eura ke koruně 1 : 24,445 
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k datu 3.6.2011 odpovídá nákladům v celkové výši 9 769 102 Kč. Rozměry 

tepelného čerpadla tohoto typu jsou 4 050 x 1 000 x 2 000 mm. 

Zřízení objektů pro umístění tepelných čerpadel s příslušenstvím v okruhu 

přepravního potrubí s vodou, ohřátou tepelným výměníkem. Situace objektů je 

znázorněná na obr. č. 37 - Schematický nákres situace rozvodného potrubí 

a jednotlivých prvků rozvodného systému. Navrţené stavby pro umístění 

tepelných čerpadel jsou celkem tři, částečně zahloubené pod úroveň terénu, 

s nutnou hydroizolací proti zemní vlhkosti, z betonu, o vnitřních rozměrech min. 

7,5 x 3,5 x 3,5 m. Rozměry stavby jsou zvoleny tak, aby byla moţná snadná 

kontrola a údrţba všech nainstalovaných zařízení a snadná montáţ, popřípadě 

i demontáţ hlavních strojních zařízení v případě nutnosti jejich výměny. Proto jsou 

opět navrţeny objekty s částečně demontovatelnou betonovou střechou. Vstup 

do objektů je navrţen uzamykatelnými ocelovými dveřmi. Orientační cena jednoho 

navrţeného objektu by se měla pohybovat v relaci cca 300 000 Kč, cena tří 

objektů celkem tedy 900 000 Kč. 

Investice do automatických měřících a regulačních prvků, umístěných v systému 

v rozmezí tepelný výměník – tepelné čerpadlo – výstup ohřáté vody 

do rozvodného potrubí – případně výměníková stanice – výstup z výměníkové 

stanice. Jedná se o prvky, zajišťující automatickou návaznost chodu systému 

na aktuální čerpací reţim na jámě MR 1. Prvky musí být propojeny s řídícím 

systémem, regulujícím čerpání, musí zajišťovat automatický přechod z jednoho 

reţimu na druhý a regulovat výkon tepelných čerpadel i v závislosti na aktuální 

výši odběru tepelné energie odběrateli. Organizací Alfa Laval spol. s.r.o. 

odhadnutý návrh rozmístění jednotlivých prvků a jejich stanovený počet a druh 

počítá s investicí do regulace a měření v celkové výši 12 300 Euro, coţ při kursu 

Eura ke koruně 1 : 24,445 k datu 3.6.2011 odpovídá nákladům v celkové výši 

300 674 Kč. 

Investice do rozvodu přepravního potrubí s vodou, ohřátou tepelným výměníkem. 

Jedná se o instalaci tepelně odizolovaného potrubí o světlém průměru 

DN 225 mm, vedoucího od vstupu a výstupu do tepelného výměníku k jednotlivým 

tepelným čerpadlům. Tato část dopravuje vodu, ohřátou na 22°C. Je navrţena 
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v délce 1 325 m. Dále o instalaci rozvodu vody, ohřáté tepelnými čerpadly 

na teplotu 70°C, vedené k jednotlivým odběrným místům, respektive 

k výměníkovým stanicím a dále od těchto stanic k jednotlivým odběrným místům. 

Tato část je navrţena v délce 1 400 m. Oba zmíněné rozvodné systémy je 

navrţeno umístit v zemině, v nezámrzné hloubce 1,1 m. Je tedy potřeba 

provedení zemních prací, spočívajících ve vyhloubení liniových výkopů. Dále je 

u prvního rozvodného systému třeba v případě rozvodu od tepelných výměníků 

k jednotlivým tepelným čerpadlům provedení dvou mikrotunelů, vedených pod 

komunikacemi, protínajícími trasu rozvodů, jak je znázorněno na obr. č. 37. Dále 

je po cca 500 m navrţena stavba uzamykatelných revizních šachtic, osazených 

ručně ovládanými uzavíracími ventily pro případ uzavření části rozvodu v případě 

havárie části systému a ke kontrole rozvodného systému a v místě větvení 

rozvodného systému stavba dvou uzamykatelných regulačních šachtic, osazených 

automatickými prvky k regulaci dodávané tepelné energie do jednotlivých větví 

rozvodného systému. Rovněţ v případě rozvodu od tepelných čerpadel 

k jednotlivým odběrným místům je po cca 200 m navrţena stavba uzamykatelných 

revizních šachtic, osazených ručně ovládanými uzavíracími ventily pro případ 

uzavření části rozvodu v případě havárie části systému a ke kontrole rozvodného 

systému. Je navrţen rozvod, umoţňující dodrţení minimální napojovací 

vzdálenosti jednotlivých odběrných míst od rozvodného systému s instalací 

rozbočovacích prvků na potrubí, umoţňujících napojení na jednotlivá odběrná 

místa. Navrţený rozvodný systém tedy umoţňuje odběratelům moţnost napojení 

se s minimálními náklady. Celková délka výkopů a tím i rozvodů je navrţena 

v celkové délce 2 725 m. Pro celkové potřebné práce k provedení instalace 

rozvodného systému byl organizací EPS - Servis spol. s r.o. provedený návrh 

rozpočtu s uvedením potřebných prací a jejich ceníkových poloţek. Návrh 

rozpočtu vytvořený organizací byl autorovi zaslán elektronickou poštou, vytištěná 

verze tvoří přílohu D disertační práce. Cena za provedení veškerých výkopových 

prací, včetně zhotovení mikrotunelů, zhutnění, podkladu potrubí, zpětného záhozu 

výkopu atd. je celkem 1 109 633 Kč. Cena za zhotovení a uloţení rozvodného 

systému, zhotovení a osazení revizních a regulačních šachtic, kontrolu těsnosti 
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systému je 3 597 797 Kč. Celková výše investice do rozvodného systému je tedy 

4 707 430 Kč.  

Na obr. č. 37 je znázorněné schéma rozvodného systému mezi tepelnými 

výměníky a tepelnými čerpadly s výměníkovými stanicemi a návrh rozvodného 

systému, přenášejícího jiţ vodu, ohřátou na 70°C.  

 

Obrázek č. 37 Schematický nákres situace rozvodného potrubí a jednotlivých prvků rozvodného 
systému [mapy.cz, upraveno] 

Investice do výměníkových stanic. Výměníkové stanice jsou v investici uvaţovány 

celkem dvě. Z toho jedna je určena k rozvodu tepelné energie do jednotlivých 

domů s větším počtem srovnávacích jednotek (počet srovnávacích jednotek 32), 

dále označeno jako veřejné budovy, a jedna je určena k odběru tepelné energie, 

potřebné pro provoz krytého koupaliště s vyhřívanou vodou. Dle celkového 

určeného mnoţství odebírané tepelné energie byl organizací Alva Laval spol. 

s r.o. provedený návrh osazení systému jednou výměníkovou stanicí typu MAXI-S-

AN-pref-AKU, pouţitou pro zajištění tepelné energie pro veřejné budovy a jednou 

typu MAXI-S-prim-DWH, pouţitou pro zajištění tepelné energie pro krytý bazén. 

Celková cena těchto dvou výměníkových stanic je 1 055 000 Kč. Objekty pro jejich 

umístění nejsou do investice uvaţovány, umístění výměníkové stanice pro veřejné 

budovy je uvaţováno v hospodářské místnosti jedné z nich, umístění výměníkové 

stanice pro krytý bazén je uvaţováno v investici stavby vlastního bazénu. Nabídka 

organizace Alfa Laval spol. s r.o. k osazení systému výměníkovými stanicemi byla 
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autorovi zaslána elektronickou poštou, její vytištěná verze tvoří přílohu C 

disertační práce. 

Vlastní napojení jednotlivých odběratelů není v tomto případě uvaţované jako 

investice, napojení odběratelů by mělo být zajištěno finančně samotnými zájemci 

o napojení. 

Vstupní investice tedy v celkové výši činí součet jednotlivých výše popsaných 

realizovaných investic. Dle výše uvedeného je zapotřebí vynaloţit investici 

v celkové výši 18 074 826 Kč. 

K obsahu této kapitoly je potřeba poznamenat, ţe se jedná o příkladný návrh 

vyuţití tepelné energie, naakumulované v důlních vodách. Jedná se o návrh 

takového zařízení, které je schopno zajistit vyuţití tepelné energie v celé její 

moţné nejčastější výši, tj. v reţimu, kdy je v chodu jedno instalované ponorné 

čerpadlo. Tento stav je vypozorovaný jako nejčastější a zajišťující provoz systému 

po celé poţadované období. Z toho vyplývá skutečnost, ţe je zde další prostor 

pro  projekční organizace, zabývající se navrhováním podobných zařízení k tomu, 

aby byl systém v případě aktuální potřeby upravený o moţnost zvýšeného vyuţití 

tepelné energie, zejména při stavu s chodem dvou ponorných čerpadel, který je 

předpokládaný při zajištění vyčerpání mnoţství důlních vod, srovnatelných 

s mnoţstvím čerpaným v době provozu dolu Kohinoor II v cca 20 – 40 % celkové 

doby provozu. Výše popsaný návrh je v tomto kontextu nutné chápat jako 

vzorovou moţnost vyuţívání tepelné energie v důlních vodách. 

6.2 Výčet druhů nákladů na provoz zařízení 

Náklady na provoz zařízení je moţné rozdělit do dvou kategorií. 

První částí nákladů jsou náklady, tvořené spotřebovanou elektrickou energií, 

potřebnou na provoz zařízení. Provoz ponorných čerpadel na jámě MR 1 není 

v tomto výčtu zahrnutý, protoţe potřeba čerpání důlních vod není primárně 

vyvolaná vyuţívání naakumulované tepelné energie. Předpokládané roční náklady 

na provozování tepelných čerpadel, výměníkových stanic a dalších elektrických 

prvků v zařízení jsou uvedeny v následujícím textu. 
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Druhou částí jsou náklady, vynaloţené na kontrolu a údrţbu zařízení. 

Předpokládané roční náklady na kontrolu a údrţbu zařízení jsou opět uvedeny 

dále. 

 

6.3 Srovnání získatelného mnoţství tepelné energie s ekvivalentem 

jiných zdrojů tepelné energie 

V době vypracování této práce nebylo navrhované zařízení realizováno, tudíţ ani 

nebylo v provozu. Jako srovnávací hodnota tedy byla zvolena velikost tepelné 

energie, kterou by bylo moţné získat provozováním navrţeného zařízení 

v průběhu prvního roku čerpání z jámy MR 1, která je touto prací 

zadokumentovaná a ověřená. 

Ze změřeného mnoţství vyčerpaných důlních vod v období prvního roku 

provozování čerpání, tj. 1 782 466 m3, vyplývá hmotnost vyčerpaných důlních vod 

mdvr = 1 782 466 000 kg. Po doplnění dalších hodnot, potřebných pro výpočet 

velikosti tepelné energie, byla v kapitole 4.1.2 stanovena hodnota skutečného 

ročního získatelného mnoţství tepelné energie Qskut = 89 451 273,744 MJ. 

Chceme-li porovnat takto určenou velikost tepelné energie s ekvivalentem jiného 

zdroje energie, pouţije se vzorec (6): 

me = Qskut/Qi
m  (6), 

kde  

me - hmotnost ekvivalentu jiného zdroje tepelné energie v případě, ţe se jedná 

o tuhý nebo kapalný zdroj tepelné energie (kg) 

Qi
m - výhřevnost 1 kg zdroje tepelné energie (MJ.kg-1). 

nebo vzorec (7): 

ne = Qskut/Qi
v (7), 

kde 

ne - objemové mnoţství ekvivalentu jiného zdroje tepelné energie v případě, 

ţe se jedná o plynný zdroj tepelné energie (m3) 
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Qi
v - výhřevnost 1 m3 zdroje tepelné energie (MJ.m-3). 

Hodnoty výhřevnosti jednotlivých zdrojů tepelné energie jsou [41, 42]:  

Hnědé uhlí tříděné - Qi
m = 17,18 MJ.kg-1.  

Černé uhlí energetické - Qi
m = 29,21 MJ.kg-1.  

Dřevo suché - Qi
m = 18,56 MJ.kg-1.  

Dřevo s obsahem 20 % vody - Qi
m = 14,62 MJ.kg-1.  

Lehký topný olej - Qi
m = 42,3 MJ.kg-1.  

Těţký topný olej - Qi
m = 40,61 MJ.kg-1.  

Zemní plyn - Qi
v = 33,48 MJ.m-3.  

Propan - Qi
v = 46,4 MJ.m-3.  

Potom lze vypočíst hmotnostní nebo objemové mnoţství ekvivalentního zdroje 

tepelné energie při jeho známé výhřevnosti, který by se dal vyuţitím tepelné 

energie, nahromaděné v důlních vodách, nahradit: 

Hnědé uhlí tříděné – Most:  

me = 89 451 273,744/17,18 = 5 206 710 kg = 5 206,71 t (6). 

Černé uhlí energetické – Ostrava: 

me = 89 451 273,744/29,21 = 3 062 351 kg = 3 062,351 t (6). 

Dřevo suché:  

me = 89 451 273,744/18,56 = 4 819 572 kg = 4 819,572 t (6). 

Dřevo s obsahem 20 % vody:  

me = 89 451 273,744/14,62 = 6 118 418 kg = 6 118,418 t (6). 

Lehký topný olej:  

me = 89 451 273,744/42,3 = 2 114 687 kg = 2 114,687 t (6). 

Těţký topný olej:  

me = 89 451 273,744/40,61 = 2 202 690 kg = 2 202,69 t (6). 

Zemní plyn: 
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mv = 89 451 273,744/33,48 = 2 671 782 m3 (7). 

Propan: 

mv = 89 451 273,744/46,4 = 1 927 829 m3 (7). 

Lze také určit velikost elektrické energie, potřebné pro výrobu stejného mnoţství 

tepelné energie, jakou lze získat vyuţitím čerpaných důlních vod. Při výpočtu není 

uvaţována účinnost. Platí vzorec (8) [36]: 

1 kWh = 3,6 MJ (8), 

potom vypočítaná velikost potřebné elektrické energie je: 

E = Qskut/3,6 = 89 451 273,744/3,6 = 24 847 576 kWh = 24,85 GWh (8). 

Shrnutí – při získávání tepelné energie z čerpaných důlních vod na jámě MR 1 lze 

získat mnoţství tepelné energie, srovnatelné s velikostí tepelné energie, získané 

spálením cca 5 200 t hnědého uhlí, 3 000 t černého uhlí, 4 800 t suchého dřeva, 

6 100 t dřeva s obsahem 20 % vody, 2 100 t lehkého topného oleje, 2 200 t 

těţkého topného oleje, 2 600 000 m3 zemního plynu, 1 900 000 m3 propanu nebo 

pouţitím elektrické energie v mnoţství cca 24,85 GWh. Vzhledem k zaokrouhlení 

směrem dolů jsou uvedená mnoţství jednotlivých zdrojů tepelné energie 

minimální.  

6.4 Náklady na vytápění a ohřev teplé uţitkové vody v jednom rodinném 

domu, nastavení úhrady za tepelnou energii získanou z důlních vod, 

návratnost vloţené investice 

6.4.1 Stanovení energetické potřeby na vytápění a ohřev teplé uţitkové 

vody jednoho rodinného domu 

Stanovení energetické potřeby bylo převzato z uvedených internetových stránek. 

Energetická potřeba vypočtená převzatou aplikací odpovídá běţně 

spotřebovávané velikosti tepelné energie srovnávací jednotky, tj. rodinného domu 

o standardní velikosti [36].  
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6.4.2 Nastavení úhrady za tepelnou energii získanou z důlních vod 

Z tabulky č. 15 je zřejmá výše roční energetické potřeby k vytápění rodinného 

domu o standardní velikosti a na ohřev teplé uţitkové vody v něm pro průměrnou 

čtyřčlennou rodinu. Je zřejmé a všeobecně známé, ţe zejména ty zdroje tepelné 

energie, zajišťující při vytápění a ohřevu teplé uţitkové vody maximální komfort, 

patří mezi nejdraţší. Naopak zdroje, u kterých je tento komfort podstatným 

způsobem sníţený, jsou značně levnější. Podstatou nastavení úhrady za tepelnou 

energii získanou z důlních vod tedy musí být úvaha, ţe úhrada musí být niţší, neţ 

jsou náklady na vytápění pomocí komfortních zdrojů tepelné energie, měla by být 

na stejné nebo mírně vyšší úrovni, neţ na jaké se pohybují náklady na vytápění 

hnědým uhlím. Hnědé uhlí a dřevo jsou často pouţívanými topnými médii, 

představují však potřebu provádění dalších prací, potřebných k zajištění vytápění 

a přináší další negativní faktory (štípání, řezání, ukládání, přinášení, vynášení 

popele, čištění komínu, úklid, prašnost apod.). Pokud bude úhrada za tepelnou 

energii získanou z důlních vod nastavena na úroveň, srovnatelnou s těmito zdroji 

tepelné energie, lze očekávat přechod uţivatelů těchto zdrojů k alternativnímu 

zdroji tepelné energie. 

Celková roční energetická potřeba rodinného domu na vytápění a na ohřev teplé 

uţitkové vody včetně veškerých energetických ztrát je odvozena z tabulky č. 15. 

Cena jednotky tepelné energie při pouţití jednotlivých zdrojů tepelné energie je 

odvozena ze vzorce (9): 

cE = cv / Qrrd  (9), 

kde  

Qrrd - průměrná roční energetická potřeba tepelné energie na vytápění a ohřev 

teplé uţitkové vody v průměrném rodinném domu, zjištěna jako hodnota 

Qrrd =162 GJ. 

cv - cena v Kč za vytápění a ohřev teplé uţitkové vody v rodinném domu 

za 1 rok při pouţití konkrétního druhu zdroje tepelné energie. 

cE - cena jednotky tepelné energie v Kč za 1 GJ. 
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Tabulka č. 15 Výpočet energetické potřeby vytápěného objektu [tzbinfo.cz, upraveno] 

 

Cena za vytápění a ohřev teplé uţitkové vody v rodinném domu za 1 rok 

při pouţití jednotlivých druhů paliva [43]: 

Hnědé uhlí - 20 250 Kč.rok-1.  

Černé uhlí - 40 300 Kč.rok-1.  

Dřevo suché - 11 600 Kč.rok-1.  

Dřevo s 20 % obsahem vody - 14 800 Kč.rok-1.  

Lehký topný olej - 80 200 Kč.rok-1.  

Zemní plyn - 64 500 Kč.rok-1.  

Propan - 77 200 Kč.rok-1.  

Elektřina - kondenzační kotel - 96 700 Kč.rok-1.  

Elektřina - přímotop - 115 600 Kč.rok-1.  
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Vypočtená cena za jednu měrnou energetickou jednotku u jednotlivých zdrojů 

tepelné energie je potom následující: 

Hnědé uhlí: cE = 20 250/162 = 125 Kč/GJ (9). 

Černé uhlí: cE = 40 300/ 162 = 249 Kč/GJ (9). 

Dřevo suché: cE = 11 600/ 162 = 72 Kč/GJ (9). 

Dřevo s 20 % obsahem vody: cE = 14 800/ 162 = 91 Kč/GJ (9). 

Lehký topný olej: cE = 80 200/ 162 Kč/GJ = 495 Kč/GJ (9). 

Zemní plyn: cE = 64 500/ 162 Kč/GJ = 398 Kč/GJ (9). 

Propan: cE = 77 200/ 162 = 476 Kč/GJ (9). 

Elektřina kondenzační kotel: cE = 77 200/ 162 = 597 Kč/GJ (9). 

Elektřina přímotop: cE = 115 600/ 162 = 714 Kč/GJ (9). 

Cena dálkově dodávaného tepla se pohybuje mezi cca 400 Kč/GJ (Praha) aţ 

600 Kč/GJ (Bechyně) [44, 45]. 

Z uvedeného rozboru vyplývá cena jednotky tepelné energie pro jednotlivé 

uvaţované zdroje tepelné energie. Mezi nejdraţší zdroje patří elektřina - vytápění 

pomocí kondenzačního kotle i z přímotopů, propan, dálkový rozvod tepla, lehký 

topný olej a zemní plyn. U těchto zdrojů tepla se cena za 1 GJ pohybuje v rozmezí 

cca 400 – 700 Kč/GJ. Je to dáno jiţ zmiňovaným komfortem dodávky tepelné 

energie, kdy určitá část odběratelů dá přednost vyšší ceně s tím, ţe k zajištění 

vytápění jim stačí jiţ jenom „otočit knoflíkem“. Z dalších zdrojů bylo po úvaze 

vypuštěno černé uhlí, protoţe v severočeském regionu se jej k vytápění prakticky 

nepouţívá. Pro konkrétní vyuţití, navrţené prací, tj. vytápění objektů v obci 

Mariánské Radčice, nejsou dále v porovnání rovněţ uvaţovány zemní plyn (není 

provedena plynofikace obce) a dálkový rozvod tepla (není zde zaveden). Další 

druhy zdrojů tepelné energie, tj. hnědé uhlí a dřevo, vychází v porovnání nákladů 

na jednotku tepelné energie výrazně levněji, jak je uvedeno v předchozím textu. 

U těchto zdrojů tepelné energie se cena za 1 GJ pohybuje v rozmezí cca 

70 - 130 Kč/GJ. Jedná se ovšem o úsporu na úkor komfortu. Výše úhrady 

za tepelnou energii, získanou z čerpaných důlních vod, by tedy měla být 
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nastavena na takovou úroveň, která by oslovila odběratele všech zdrojů tepelné 

energie. Maximální zjištěná cena zde pouţívaných zdrojů tepelné energie byla 

zjištěna ve výši 714 Kč/GJ (elektřina – přímotopy), minimální zjištěná cena je 

ve výši 72 Kč/GJ (suché dřevo). 

Výše úhrady za 1 GJ tepelné energie, dodané ze zařízení na vyuţívání důlních 

vod z jámy MR 1, byla výpočtem, uvedeným dále, stanovena na hodnotu 

240 Kč.GJ-1, coţ představuje roční výši nákladů na vytápění a ohřev teplé uţitkové 

vody ze vzorce (10): 

Rn = cE . Qrrd = 240 . 162 = 38 880 Kč (10), 

kde 

Rn - roční náklady na vytápění a ohřev teplé uţitkové vody rodinného domu 

(Kč). 

Při stanovení výše úhrady byla v úvahu brána i skutečnost, ţe pro odběratele 

představuje přechod na tento druh vytápění další zvýšení komfortu. Odpadá 

nutnost revizí plynových i elektrických zařízení, revizí komínů, je sníţena i nutnost 

obměny poměrně nákladného nainstalovaného vytápěcího systému z důvodu jeho 

opotřebení v čase. 

6.4.3 Návratnost vloţené investice 

K době návratnosti vloţené investice je nutné znát celkové vloţené náklady na 

investici do zařízení, celkové provozní náklady vztaţené na jednotku času 

a celkové příjmy z investice, vztaţené na jednotku času. 

6.4.3.1 Celkové vloţené náklady na investici do zařízení 

Celkové vloţené náklady na investici do zařízení byly vyčísleny v kapitole 5.1 

ve výši 18 074 826 Kč. 

6.4.3.2 Celkové provozní náklady vztaţené na jednotku času 

Jako časová jednotka bylo zvoleno období jeden rok. Provozní náklady se skládají 

z následujících částí: 

a) Náklady na provoz tepelných čerpadel  
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Náklady na roční provoz tepelných čerpadel jsou určeny z internetových stránek 

prodejce elektřiny ČEZ a.s., z ceníku, platného k datu 1.1.2011, sazba 

pro podnikatele – tepelné čerpadlo - C55d [46] a z parametrů tepelných čerpadel, 

zejména z jejich příkonu. Tvoří zdaleka nejpodstatnější sloţku celkových nákladů 

na provoz zařízení. Celkové náklady na provoz se určí dle vzorce (11): 

 

NE = nsp + nse (11), 

kde  

nE - celkové roční náklady na provoz 

nsp - roční úhrada za stálou platbu. 

nse - roční úhrada za spotřebovanou energii. 

Určení roční úhrady za stálou platbu ze vzorce (12) [47]: 

nsp = pm . kdph . 12 = 739 . 1,2 . 12 = 10 641,60 Kč . rok-1 (12), 

kde 

pm - měsíční plat za rezervovaný příkon, stanovený dodavatelem na výši 

739 Kč. 

kdph - vliv daně z přidané hodnoty, uvaţovaná daň ve výši 20 % (stav v roce 

2011). 

Určení roční úhrady za spotřebovanou energii ze vzorce 13 [47]: 

nse = nsevt + nsent (13), 

kde 

nsevt - úhrada za spotřebovanou energii ve vysokém tarifu. 

nsent - úhrada za spotřebovanou energii v nízkém tarifu. 

Pro určení úhrady za spotřebovanou elektrickou energii je nutné určit velikost 

roční spotřebované elektrické energie ze vzorce (14): 

Sroč = Pcelk .t (14), 

kde  
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Sroč - výše roční elektrické spotřeby (MWh) 

Pcelk - celkový příkon tepelných čerpadel (MW). 

t - doba provozu tepelných čerpadel (h). 

Celkový příkon tepelných čerpadel se stanoví vzorcem (15): 

Pcelk = Pč . n = 0,182 . 3 = 0,546 MW (15), 

kde  

Pč - příkon tepelného čerpadla (MW). 

n - počet čerpadel v chodu. 

Příkon tepelného čerpadla typu YORK-SABROE, HeatPac je dle poţadovaného 

topného výkonu v rozmezí 125 – 182 kW. Pro potřeby této práce je uvaţovaný 

příkon jako maximální, tj. 182 kW a počet čerpadel v chodu tři. Tři tepelná 

čerpadla v chodu jsou nutná k zajištění odběru veškeré tepelné energie získané 

z jednoho tepelného výměníku.  

Doba provozu tepelných čerpadel je uvaţována nepřetrţitá, tedy  

t = 8 760 h.rok-1. 

Velikost roční spotřebované elektrické energie je tedy ve výši: 

Sroč = Pcelk .t = 0,546 . 8760 = 4782,96 MWh (15). 

Roční spotřebovanou elektrickou energii je dále třeba rozdělit na mnoţství, 

spotřebované v době tzv. vysokého a nízkého tarifu z důvodu různé ceny 

za dodávku elektřiny. Zvolený tarif je ve vysokém tarifu po dobu 2 hodin denně, 

zbytek, tj. 22 hodin je účtovaný jako nízký tarif [46]: 

Roční spotřebovaná elektrická energie ve vysokém tarifu je dle vzorce (16) 

ve výši: 

Sročvt = Sroč . 2/24 = 4782,96 . 2/24 = 398,58 MWh (16). 

Roční spotřebovaná elektrická energie v nízkém tarifu je dle vzorce (17) ve výši: 

Sročnt = Sroč . 22/24 = 4782,96 . 22/24 = 4384,38 MWh (17). 

Úhrada za spotřebovanou energii ve vysokém tarifu je dle vzorce (18) ve výši [47]: 
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nsevt = (Sročvt . cevt + Sročvt . kde) . kdph (18), 

kde  

nsevt - úhrada za spotřebovanou energii ve vysokém tarifu (Kč). 

Sročvt - roční spotřeba elektrické energie ve vysokém tarifu (MWh). 

cevt - odpovídající distribuční sazba pro vysoký tarif, stanovená dodavatelem 

na výši 2 600,53 Kč.MWh-1. 

kde - vliv daně z elektřiny, stanovený dodavatelem na výši 23,80 Kč.MWh-1. 

kdph - vliv daně z přidané hodnoty ve výši 1,2 (20 % dph, výše sazby platná 

v roce 2011). 

Tedy  

nsevt = (398,58 . 2600,53 + 398,58 . 23,8) . 1,2 = 1 255 206,50 Kč.rok-1 (18). 

Úhrada za spotřebovanou energii v nízkém tarifu je dle vzorce (19) ve výši [47]: 

nsent = (Sročnt . cent + Sročnt . kde) . kdph (19), 

kde  

nsent - úhrada za spotřebovanou energii v nízkém tarifu (Kč). 

Sročnt - roční spotřeba elektrické energie v nízkém tarifu (MWh). 

cent - odpovídající distribuční sazba pro nízký tarif, stanovená dodavatelem na 

výši 2 183,66 Kč.MWh-1. 

Tedy  

nsent = (4384,38 . 2 183,66 + 4384,38 . 23,8) . 1,2 = 11 614 012,20 Kč.rok-1 (19). 

Potom roční úhrada za spotřebovanou elektrickou energii, zajišťující chod 

tepelných čerpadel je dle vzorce (13) ve výši: 

nse = nsevt + nsent = 1 255 206,50 + 11 614 012,20 = 12 869 218,70 Kč.rok-1 (13). 

Potom náklady na roční provoz tepelných čerpadel jsou dle vzorce (11) ve výši: 

Ntč = nsp + nse = 10 641,60 + 12 869 218,70 = 12 879 860,30 Kč.rok-1 (11). 
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V nákladech na tepelná čerpadla jsou zahrnuty i náklady na regulaci v objektu 

tepelných výměníků a tepelných čerpadel. Náklady na provoz jsou vypočteny 

bez jakýchkoliv technologických odstávek. 

b) Náklady na provoz regulačních šachet 

Provoz regulačních šachet představuje pouze náklady na provozování zde 

umístěných regulačních prvků a na jejich kontrolu a údrţbu, jsou odhadnuty na: 

Nrš = 50 000 Kč.rok-1. 

c) Náklady na provoz výměníkových stanic 

Při uvaţovaném celkovém příkonu čerpadel a dalších elektrických zařízení, 

tvořících součást výměníkových stanic pro veřejné budovy a pro krytý bazén 

30 kW je roční cena za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 710 000 Kč. 

Roční náklady na obsluhu a kontrolu výměníkových stanic jsou uvaţovány ve výši: 

Pro veřejné budovy cca 10 000 Kč. 

Pro krytý bazén cca 25 000 Kč.  

Celkové roční náklady na provoz výměníkových stanic jsou tedy ve výši 

Nvs = 745 000 Kč.rok-1. 

Celkové náklady na provoz zařízení jsou dle vzorce (20) tvořeny: 

Np = Ntč + Nrš + Nvs = 12 879 860,30 + 50 000 + 745 000 = 13 674 860,30 Kč.rok-1

 (20). 

d) Náklady na kontrolu a údrţbu tepelného výměníku a tepelných čerpadel 

Zařízení jsou navrţena jako bezobsluţná, s automatickým provozem. Kontrola 

bude prováděna v cca týdenních intervalech, v rozsahu 4 hodiny týdně. Celkem 

tedy v rozsahu 408 hodin za rok. Při účtovaných nákladech 500 Kč.hod-1 jsou 

náklady na kontrolu zařízení dle vzorce (21) ve výši: 

Nk = Nhk . phk = 500 . 408 = 104 000 Kč.rok-1 (21), 

Kde 

Nhk - účtované náklady na kontrolu zařízení (Kč.hod-1). 

phk - počet hodin kontroly zařízení (hod.rok-1). 
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Údrţba zařízení je nutná v rozsahu dvou týdenních výluk v provozu zařízení, 

ve kterých bude skupinou čtyř pracovníků prováděna běţná údrţba zařízení 

v ranních osmihodinových směnách. Náklady, účtované na údrţbu, v rozsahu 

500 Kč.hod-1 na jednoho pracovníka, jsou dle vzorce (22) v celkové výši: 

Nú = Nhú . phú . ppú . pdú = 500.8.4.10 = 160 000 Kč.rok-1 (22), 

kde 

Nhú - účtované náklady na údrţbu zařízení. 

phú - počet hodin na údrţbu zařízení. 

ppú - počet pracovníků údrţby. 

pdú - počet dnů údrţby 

Dále je nutné k nákladům na údrţbu přičíst náklady na dopravu pracovníků 

a náklady na potřebné náhradní díly. Stanoveno ve výši: 

Ndnh = 200 000 Kč.rok-1. 

Celkové náklady na údrţbu zařízení dle vzorce (23) jsou: 

Núc = Nú + Ndnh = 160 000 + 200 000 = 360 000 Kč (23). 

Celkové náklady na kontrolu a údrţbu zařízení dle vzorce (24) jsou: 

Nkú = Nk + Núc = 104 000 + 360 000 = 464 000 Kč (24). 

Celkové náklady v prvním roce sestávají z nákladů na investici do zařízení 

a z nákladů na provoz, kontrolu a údrţbu zařízení dle vzorce (25): 

N1 = Ni + Np + Nkú = 18 074 826 + 13 674 860 + 464 000 = 32 213 686 Kč.rok-1

 (25). 

Celkové náklady v dalších letech tvoří náklady na provoz, kontrolu a údrţbu 

zařízení dle vzorce (26): 

Nn = Np + Nkú = 13 674 860 + 464 000 = 14 138 860 Kč.rok-1 (26). 
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6.4.3.3 Celkové příjmy z investice 

Ke zjištění celkových příjmů z investice za období jednoho roku je třeba znát 

celkové roční mnoţství vyuţitelné tepelné energie, koeficient vyuţitelnosti tepelné 

energie a cenu za jednotku tepla. 

Celkové roční vyuţitelné mnoţství tepelné energie je stanoveno v kapitole 5.1.2. 

Je uvaţováno minimální vyuţitelné mnoţství tepelné energie, tj. mnoţství, 

vyuţitelné při chodu jednoho ponorného čerpadla s upraveným čerpacím výkonem 

Q = 1 600 000 m3. Minimální vyuţitelné mnoţství tepelné energie je stanoveno 

ve výši: 

Qmin = 80 294 400 MJ = 80 294,4 GJ.   

Koeficient vyuţitelnosti tepelné energie je zvolený na hodnotu: 

kv = 0,8. 

Cena za jednotku tepelné energie je stanovena v kapitole 5.4.2 na výši: 

240 Kč.GJ-1. 

Potom celkové roční příjmy z investice jsou dle vzorce (27) ve výši: 

Pi = Qmin . kv . cE = 80 294,4 . 0,8 . 240 = 15 416 525 Kč.rok-1 (27). 

6.4.3.4 Výpočet návratnosti vloţené investice 

Pro zjištění návratnosti investice je nutné znát roční zisk. Ten se zjistí stanovením 

rozdílu mezi příjmy ze získané tepelné energie a mezi náklady na provoz zařízení 

dle vzorce (28): 

z = Pi - Nn = 15 416 525 - 14 138 860 = 1 277 655 Kč (28). 

Doba návratnosti investice se pak zjistí jako podíl vloţené investice a ročního 

zisku dle vzorce (29): 

Dn = Ni/z = 18 074 826/1 277 655 = 14,15 let (29). 

Celková doba návratnosti vloţené investice byla tedy zjištěna jako cca 14 let.  



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 121 - 

7 Závěr 

Historie, ale i současnost lidského společenství, je poznamenána snahou člověka 

o neustálé zlepšování podmínek, ve kterých se pohybuje. Tato snaha je většinou 

více nebo méně úspěšná. Mezi způsoby, jakými si lidstvo zajišťuje nejrůznější 

statky ke zlepšení ţivotní úrovně patřilo a dosud patří i dobývání různých nerostů 

jakoţto zdrojů surovin člověkem vyuţívaných k nejrůznějším účelům.  

Po vytěţení loţiska nerostných surovin byla nejdříve důlní díla člověkem 

opouštěna ve stavu, v jakém bylo dobývání ukončeno. Teprve v posledním období 

dochází k tomu, ţe je legislativou určeno vloţení části prostředků, získaných 

těţbou, do zajištění nebo úplné likvidace provedených důlních děl. V posledních 

několika letech pak je postupně zahajováno i ZaL těch důlních děl, která byla 

opuštěna jiţ v dřívějším období.  

Cílem této práce bylo poukázat na některou z dalších alternativních moţností 

vyuţití likvidovaných důlních děl, která je moţná. V práci byl proveden rozbor SDD 

a HDD, vyskytujících se v Ústeckém kraji. Dále zde bylo provedeno jejich 

rozdělení podle druhu vyuţívaných skupin nerostných surovin a byl proveden 

výběr skupiny HDD a SDD, vhodné pro řešení zvoleného způsobu jejich 

alternativního vyuţití. HDD a SDD v uhelné sloji SHP, jako vhodná vybraná 

skupina HDD a SDD, byla rozebrána z hlediska moţnosti jejich vyuţití a byla 

vybrána skupina několika vhodných důlních děl, jakoţto nejvhodnějších objektů 

k vyuţívání tepelné energie, nahromaděné v důlních vodách, které jsou v nich 

naakumulovány. Z těch potom byla vybrána jáma MR 1 zlikvidovaného dolu 

Kohinoor II, na které byla prokázána reálná moţnost vyuţití nahromaděné tepelné 

energie. 

Dále byl v práci, na základě zjištěných i převzatých poznatků i vlastních 

provedených měření, proveden výpočet velikosti takto nahromaděné tepelné 

energie a v hrubých rysech navrţen způsob jejího vyuţití, včetně provedení 

technicko ekonomického zhodnocení navrţeného způsobu vyuţití.  

Práce konkrétně poukázala na vyuţití pouze jediného likvidovaného HDD 

navrţeným způsobem, bylo v ní ovšem poukázáno i na to, ţe se nejedná o jedinou 

moţnost vyuţívání tepelné energie, skryté v důlních vodách. Byly zde uvedeny 
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další příklady HDD a SDD, zjištěné v rámci prováděné práce, ze kterých lze 

podobným způsobem tepelnou energii vyuţívat. Rovněţ zde bylo okrajově 

poukázáno i na další moţnosti vyuţití HDD a SDD, mezi které patří zejména další 

moţnosti, spojené s akumulacemi důlních vod, tzn. zejména jejich vyuţití 

pro vodárenské účely. Takový způsob vyuţití jistě v budoucnosti výrazně nabude 

na významu. 

Cílem práce tedy bylo poukázat na to, ţe důlní díla, opuštěná po ukončení těţební 

činnosti, lze při vhodně zvoleném způsobu ZaL efektivně vyuţívat i po jejich 

zlikvidování a ţe ukončení těţby vţdy nemusí znamenat ukončení veškeré 

činnosti na nich. Řešená problematika tento cíl ve zvoleném rozsahu naplnila. 
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Příloha A textové části disertační práce: 
 

Nabídka Alfa Laval spol. s r.o. – tepelné výměníky 
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Věc: Nabídka rozebíratelných deskových výměníků Alfa Laval číslo PS-10-1036 vytápění 

důlní voda-TČ * 

 

Vážený pane,  

 

posílám Vám nabídku na rozebíratelné deskové výměníky navržené dle Vašich parametrů. 

Cena je uvedena v Euro měně. 

 

 

Projekt Návrh Označení 
K

s 

Cena 

/ks 

[EUR

] 

Cena 

celkem  

[EUR] 

Dodací 

lhůta od 

objednání 

[týdny] 
 

PS-10-

1036 

vytápění 

důlní 

voda-TČ 

 3x 

T20PFG-

216PL 

Alloy 316 

T20-PFG 216PL 

ALLOY 316 
3 

32207

,- 
96620,- 

15  

Cooling Izolace 3 2263,- 6789,- 

 

 2x 

T20PFG-

344PL 

Alloy 316 

T20-PFG 344PL 

ALLOY 316 
2 

46236

,- 
92472,- 

15  

Cooling Izolace 2 2745,- 5490,- 

  

     
  

Cena výměníků je uvedena bez izolace. 

 

V případě, že Vaše firma s Alfa Laval během posledního roku neobchodovala, bude nutné 

Vám před dodáním vystavit stoprocentní zálohovou fakturu.  

Uvedené ceny budou přepočítávány aktuálním kurzem Euro dle ČNB v den objednání. 

Aktuální kurz je  24,710 Kč/EUR. 

 

Ceny bez DPH zahrnují dopravu na místo instalace v ČR. 

Dodací lhůty jsou aktuální, ale před objednáním musí být potvrzeny nebo upraveny. 

Standardní dodací lhůta ne tyto výměníky je 5 týdnů. 

Nabídka platí tři měsíce. 

Uvedené ceny jsou ceníkové. 

Ostatní smluvní podmínky, které nejsou jinak specifikovány, se řídí dle Orgalime S2000. 

V příloze naleznete podrobné technické specifikace a rozměrové výkresy navržených 

rozebíratelných deskových výměníků. 

Prosím prostudujte přiložené technické specifikace. 

Jakékoli dotazy rád zodpovím. 

 

* na případné objednávce uvádějte prosím číslo nabídky! 
 

Těším se na další spolupráci a zůstávám s pozdravem 

 

  Ondřej Musil 

Součást nabídky tvoří:  

- příloha – Technické specifikace 

- příloha – Technické výkresy 
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Technická specifikace deskového výměníku tepla Alfa Laval  
 

Model: T20-PFG 216PL ALLOY 316  (1*108MH, 1*107ML)    
 

Zákazník:  Navrhoval: Ondřej Musil 

Projekt: CZPROML-2131 Návrh: 3x T20PFG-216PL 

Alloy 316 

Nabídka: PS-10-1036 vytápění důlní voda-TČ Datum: 9.9.2010 

 

Specifikace 1 výměníku z 3 zapojených paralelně pro celkový výkon 9014 kW   
__________________________________________________________________________________________ 
           

   Horká strana Studená strana 

Tekutina Water Water 

Hustota kg/m3 997.4 998.5 

Měrná tepelná kapacita kJ/(kg*K) 4.19 4.20 

Viskozita vstup cP 0.875 0.960 

Viskozita výstup cP 1.17 1.31 

 

Objemový průtok m3/h 216.0 214.8 

Teplota vstupu °C 26.0 10.0 

Teplota výstupu °C 14.0 22.0 

Tlaková ztráta kPa 19.1 19.5 

 

 Výkon kW 3005 

LMTD K 4.0 

Souč. prost. tepla teoret. W/(m2*K) 3931 

Souč. prost. tepla skut. W/(m2*K) 3931 

Teplosměnná plocha m2 190.5 

Souč. zanesení * 10000  m2*K/W 0.0 

Rezerva     % 0.0 

 

Typ proudění médií Protiproud       

Směr proudění  S1 -> S2  S4 <- S3 

 

Počet desek 216 

Počet efektivních desek 214 

Kanály 1*108MH 1*107ML 

Počet průchodů 1 1 

Rezerva na rozšíření 41 

 

 

Materiál desek/tloušťka   ALLOY 316 / 0.50 mm   

Materiál těsnění      NBRP CLIP-ON NBRP CLIP-ON 

 

Velikost připojení mm 205.0 205.0 

Rychlost proudění v hrdle m/s 1.818 1.814 

 

Konstruk./Test. přetlak bar 16.0/20.8 16.0/20.8 
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Konstrukční teplota °C 80.0 80.0 

 

Celková délka x šířka x výška mm 2135 x 780 x 2165 

Obsah tekutiny dm3 307.8 304.9 

Čistá váha, prázdná / pracovní kg 2410 / 3020 

 

Přepravní váha ( SKID LYING ) kg 2540 

Objem m3 5.7 

délka x šířka x výška mm 2380 x 950 x 2525  

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Tato specifikace je vypočítána na základě údajů sdělených zákazníkem. Provoz výměníku 

bude odpovídat 

této specifikaci jen v případě dodržení provozních podmínek, pro které byla tato 

specifikace vypracována.  
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Technická specifikace deskového výměníku tepla Alfa Laval  
 

Model: T20-PFG 344PL ALLOY 316  (1*172MH, 1*171ML)    

 

Zákazník:  Navrhoval: Ondřej Musil 

Projekt: CZPROML-2131 Návrh: 2x T20PFG-344PL 

Alloy 316 

Nabídka: PS-10-1036 vytápění důlní voda-TČ Datum: 9.9.2010 

 

Specifikace 1 výměníku z 2 zapojených paralelně pro celkový výkon 9014 kW   
__________________________________________________________________________________________ 
           

   Horká strana Studená strana 

Tekutina Water Water 

Hustota kg/m3 997.4 998.5 

Měrná tepelná kapacita kJ/(kg*K) 4.19 4.20 

Viskozita vstup cP 0.875 0.960 

Viskozita výstup cP 1.17 1.31 

 

Objemový průtok m3/h 324.0 322.3 

Teplota vstupu °C 26.0 10.0 

Teplota výstupu °C 14.0 22.0 

Tlaková ztráta kPa 19.9 20.2 

 

 Výkon kW 4507 

LMTD K 4.0 

Souč. prost. tepla teoret. W/(m2*K) 3789 

Souč. prost. tepla skut. W/(m2*K) 3714 

Teplosměnná plocha m2 304.4 

Souč. zanesení * 10000  m2*K/W 0.053 

Rezerva     % 2.0 

 

Typ proudění médií Protiproud       

Směr proudění  S1 -> S2  S4 <- S3 

 

Počet desek 344 

Počet efektivních desek 342 

Kanály 1*172MH 1*171ML 

Počet průchodů 1 1 

Rezerva na rozšíření 29 

 

 

Materiál desek/tloušťka   ALLOY 316 / 0.50 mm   

Materiál těsnění      NBRP CLIP-ON NBRP CLIP-ON 

 

Velikost připojení mm 205.0 205.0 

Rychlost proudění v hrdle m/s 2.727 2.721 

 

Konstruk./Test. přetlak bar 16.0/20.8 16.0/20.8 
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Konstrukční teplota °C 80.0 80.0 

 

Celková délka x šířka x výška mm 2735 x 780 x 2165 

Obsah tekutiny dm3 490.2 487.4 

Čistá váha, prázdná / pracovní kg 2990 / 3970 

 

Přepravní váha ( SKID STANDING ) kg 3160 

Objem m3 6.7 

délka x šířka x výška mm 3000 x 890 x 2500  

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Tato specifikace je vypočítána na základě údajů sdělených zákazníkem. Provoz výměníku 

bude odpovídat 

této specifikaci jen v případě dodržení provozních podmínek, pro které byla tato 

specifikace vypracována.  
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Příloha B textové části disertační práce: 
 

Nabídka JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. – tepelná 
čerpadla 
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p. Jiří Varady 

 

 

 

20. června 2011 

mmp 

11/06/mpr/033-538 

Re. „Předběžná nabídka tepelného čerpadla“ 

 

Vážený pane, 

 

Navazujeme na jednání s Vámi a níže uvádíme naši nabídku na průmyslové tepelné 

čerpadlo SABROE typ HeatPac pro napojení na nepřímý okruh zdrojové důlní vody.  

 

Na rámu jednotky jsou umístěny výměníky, blok kompresoru, el. rozvádeč pro motor 

kompresoru a řídící panel UNISAB III s příslušenstvím jednotky. V příloze přikládáme 

katalogový list zařízení. 

 

A. Předběžné technické parametry 

 

Typ    YORK-SABROE, HeatPac  

Zatížení 100 % 

Chladivo  R717 

Zdrojová voda +22/+15°C ÷ +39/+34°C 

Topená voda +35/+55°C ÷ +60/+70°C 

El. příkon na hřídeli komp. 125kW ÷ 182kW 

Topný výkon 530kW ÷ 940 kW 

Topný faktor 4,2 ÷ 5,1 

Rozměry jednotky lxšxv 4050x1000x2000mm 

Provozní hmotnost 4120 kg 

 

B. Předběžná cenová nabídka 

1ks, HeatPack YORK-SABROE, tepelné čerpadlo 

Doprava CIP, ČR 

bez instalačních a montážních prací, bez uvedení do provozu 

Cena celkem bez DPH 111 010,- EUR 

C. Platnost nabídky 

Předběžná nabídka zůstává v platnosti do 30.9.2011. Po vyjasnění tech. zadání Vám rádi 

vypracujeme konečnou nabídku. 

Jsme Vám plně k dispozici pro Vaše dotazy a připomínky. 

 

S přátelskými pozdravy, 

 

Ing. Miroslav Příhoda     Ing. Boris Chramosta 

Sales Manager, Industry Refrigeration         Branch Manager, Industry Refrigeration 

tel.   +420 274 008 618    tel.    +420 274 008 617 

gsm +420 602 378 091    gsm  +420 602 130 802 

e-mail: miroslav.prihoda@jci.com  e-mail: boris.chramosta@jci.com 

  

mailto:miroslav.prihoda@jci.com
mailto:boris.chramosta@jci.com
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Příloha C textové části disertační práce: 
 

Nabídka Alfa Laval spol. s r.o. – výměníkové stanice 
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Váţený pane Varady, 

 

v příloze naleznete schémata a níţe jednotlivé přibliţné ceny. 

 

Výměníková stanice pro bazén: výkon cca 1 000 kW, pouţité jsou rozebíratelné výměníky tepla, 

cena cca 665 tis. včetně řídicího systému, rozměry 3 x 4 x 2,5 m (š x d x v), typ stanice MAXI-S-

prim-DWH. 

 

Výměníková stanice pro veřejné budovy: výkon cca 170 kW pro UT a 50 kW pro TUV, cena cca 

390 tis. včetně řídicího systému a akumulačního zásobníku, rozměry 1 x 3 x 2,5 m (š x d x v), 

zásobník v průměru 0,9m, typ stanice MAXI-S-AN-pref-AKU. 

 

Výměníková stanice pro rodinné domy výkon: cca 20kW pro UT a 20kW pro TUV, cena cca 115 tis. 

včetně řídicího systému a akumulačního nepřímotopného zásobníku 160litr, nástěnné provedení, 

rozměry 0,6 x 0,9 x 0,29 m (š x d x v), zásobník v průměru 0,6 m, typ stanice MAXI-S-family  

 

Co se týče provozních nákladů, tak to velice záleţí na provozu jednotlivých výměníkových stanic 

(elektrické energie čerpadel), případná obsluha atd., pak by se tam dalo zahrnout čištění výměníků 

(domky 2 000 Kč/rok, budovy 6  000 Kč/rok, bazén aţ 20 tis. Kč/rok vţdy v závislosti na provozu 

a kvalitě vody), roční servisní prohlídka 3 500 – 25 000Kč. 

 

Doufám, ţe Vám poskytnuté údaje pro Vaše potřeby postačí. 

 

Omlouvám se za zpoţdění, v době dovolených toho je opravdu hodně. 

 

S pozdravem 

Pavel Santler 

 

 

 

 

Pavel Santler, Ing. 

Sales Engineer EIE Comfort 

Tel direct: +420 234 710 756 - Mobile: +420 606 633 396 - Fax: +420 234 710 705 

pavel.santler@alfalaval.com 

 

Alfa Laval spol. s r.o. 

U Nakladoveho nadrazi 6 - 130 00 Praha 3 - Czech Republic 

Registration number: 00198501 



Jiří Varady: Alternativní vyuţití HDD a SDD v centrální části SHP při jejich 
zajišťování a likvidaci 

2011 - 133 - 

Tel switchboard: +420 234 710 700 - Fax switchboard: +420 234 710 705 

www.alfalaval.cz - czechrepublic.info@alfalaval.com 
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Příloha D textové části disertační práce: 
 

Nabídka EPS-Servis spol. s r.o. – rozpočet uloţení rozvodného 

systému 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
              

Objekt : 
Název 
objektu :     JKSO :   

    Rozvodný systém       

Stavba : 
Název 
stavby :     SKP :   

    
Vytápění z obnovitelného 
zdroje - jáma MR 1     

Projektant :   Počet měrných jednotek : 0 

Objednatel :   Náklady na MJ : 0 

Počet listů :     Zakázkové číslo :   

Zpracovatel projektu :   Zhotovitel :     

        EPS-Servis spol. s r.o. 

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

  
Dodávka 
celkem 0         

Z 
Montáţ 
celkem 0         

R HSV celkem 3 908 359         

N PSV celkem 14 499         

ZRN celkem 3 922 858         

              

HZS 0         

RN II.a III.hlavy 3 922 858 
Ostatní 
VRN     0 

ZRN+VRN+HZS 3 922 858 
VRN 
celkem     0 

Vypracoval 
Za 
zhotovitele   

Za 
objednatele     

    Jméno :   Jméno :     

Datum : Datum :   Datum :     

    Podpis:   Podpis :     

              

Základ pro DPH 0 %  činí :   0 Kč   

Základ pro DPH 10 %  činí :   0 Kč   

DPH 10 %  činí :   0 Kč   

Základ pro DPH 20 %  činí :   3 922 858 Kč   

DPH 20 %  činí :   784 572 Kč   

CENA ZA OBJEKT CELKEM     
4 707 430 

Kč   
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Stavba :  Vytápění z obnovitelného zdroje - jáma MR 1       

Objekt :  Rozvodný systém       

                  

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
                  

  Stavební díl   HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 

1 Zemní práce   653 970 0 0 0 0 

2 Základy,zvláštní zakládání 7 194 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 100 062 0 0 0 0 

8 Trubní vedení   2 983 665 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 163 468 0 0 0 0 

734 Armatury   0 14 499 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT 3 908 359 14 499 0 0 0 

                  

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
                  

Název 
VRN     Kč % Základna   Kč 

            0   0 

  
CELKEM 
VRN         0 
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Poloţkový rozpočet  
              

Stavba : 
 Vytápění z obnovitelného zdroje - 
jáma MR 1       

Objekt :  Rozvodný systém     

              

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ mnoţství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         

1 
121 10-
1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 816,00 49,30 40 228,80 

2 
131 10-
1102.R00 

Hloubení nezapaţených jam v hor.2 do 1000 
m3  m3 981,00 96,60 94 764,60 

3 
162 20-
1101.R00 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
20 m  m3 545,00 30,20 16 459,00 

4 
167 10-
1102.R00 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v mnoţství nad 
100 m3  m3 1 797,00 61,00 109 617,00 

5 
174 10-
1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 545,00 70,20 38 259,00 

6 
181 30-
1115.R00 

Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 
500m2  m2 2 725,00 19,90 54 227,50 

7 
162 20-
1102.R00 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m  m3 816,00 35,50 28 968,00 

8 
162 60-
1102.R00 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
5000 m  m3 436,00 180,00 78 480,00 

9 
171 20-
1201.RT1 

Uloţení sypaniny na skládku včetně poplatku 
za skládku m3 436,00 90,00 39 240,00 

10 
175 10-
1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny  m3 237,00 358,00 84 846,00 

11 
141 72-
1103.R00 

Řízené protlačení a vtaţení PE d 225 mm, 
hor.1 - 4  m 24,00 2 870,00 68 880,00 

  Celkem za 1 Zemní práce       653 969,90 

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání         

12 
215 90-
1101.R00 

Zhutnění podloţí z hornin nesoudrţných do 
92 % PS  m2 1 090,00 6,60 7 194,00 

  Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání       7 194,00 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce         

13 
451 57-
3111.R00 

Loţe pod potrubí ze štěrkopísku vč. dodávky 
mat.  m3 109,00 918,00 100 062,00 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       100 062,00 

Díl: 8 Trubní vedení         

14 
893 11-
1111.R00 

Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 
1,5 m  kus 11,00 9 750,00 107 250,00 

15 
892 35-
1111.R00 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 
225  m 5 450,00 18,00 98 100,00 

16 
871 52-
1103.R00 

Montáţ plast. potrubí svařov.na tupo DN 225 
mm  m 5 450,00 158,00 861 100,00 

17 583-41806.4 Kamenivo drcené frakce  16/22  T 478,00 352,00 168 256,00 

18 286-51580 Odbočka 90° RAUVIA PE DN 225  kus 12,00 900,53 10 806,36 

19 286-13518 Trubka DUOFLEX 225x8,6mm L6m  m 5 450,00 317,00 1 727 650,00 

20 
891 36-
3431.R00 

Montáţ ventilů regulačních v objektech DN 
250  kus 9,00 1 167,00 10 503,00 

  Celkem za 8 Trubní vedení       2 983 665,36 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         

21 
998 27-
6201.R00 

Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná 
kamenivem  t 556,96 293,50 163 467,76 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       163 467,76 

Díl: 734 Armatury         

22 
734 23-
1618.R00 Ventily uzavírací ventilové  kus 9,00 1 611,00 14 499,00 

  Celkem za 734 Armatury       14 499,00 
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