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ANOTACE: 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou čerpání vody na čerpací stanici Obří 

pramen v Lahošti, která vznikla jako řešení náhrady za škody způsobené důlní činností 

v této oblasti. Vznikem těchto škod byl ohroţen provoz lázeňské činnosti v Teplicích.  

Popisuje stav organizace a technického zázemí při umělém zdvihání hladiny vody na 

čerpací stanici. Především se zaměřuje na provoz čerpací techniky a její provozování 

z ekonomického hlediska. 

Vyhodnocuje  parametry,  které  jsou  v současné  době  nastavené  pro čerpání vody 

a nabízí moţná řešení vedoucí k úsporám při čerpání vody.  

 

Klíčová slova: čerpání vody, důlní škody, důlní vody, vypouštění vody 

 

 

SUMMARY: 

 

This thesis deals with the pumping water of pumping station Obří pramen in Lahošť, 

which was created as a solution to  compensation  for  damage  caused  mining  activities 

in this area. The creation of such damage was threatened by  traffic Teplice spa activities. 

Describes the state of organization and technical background in artificial 

 lift surface water pumping station. Mainly focuses on the operation of pumping equipment 

 and  run it from an economic point of view. 

Evaluate parameters that are currently set for pumping  of water and offers 

 possible solutions leading to savings in pumping water. 

 

Keywords:  pumping water, mining damage, mine water, discharge of water 
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1 ÚVOD 

V současné době médii rádo a často uţívané poškozování ţivotního prostředí ze 

strany těţebních společností je typickou ukázkou jednostrannosti „nezávislého“ tisku, 

který nerespektuje ani společenskou potřebu hornické činnosti, která je, a bezesporu 

ještě dlouho bude, rozhodujícím zdrojem energie a surovin, ani to, ţe, v našem státě je 

jasně definovaná zákonná povinnost  vypořádání škod vzniklých jak v průběhu, tak 

jako následky hornické  činnosti.  Jinou otázkou, která ovšem s problémem úzce 

souvisí je to, zda v nedávné minulosti, stejně jako v aktuální současnosti, byla a je 

našemu kraji poskytována adekvátní náhrada za způsobené škody na krajině, sídlech  

a samozřejmě také na zdejších obyvatelích. 

Tento, moţná aţ příliš razantní úvod, si klade za cíl upozornit na jednu ze škod 

na prostředí, která vznikla hornickou činností, na její vypořádávání v průběhu více 

neţ 100  let,  svědčící  o cíleném a odpovědném  přístupu všech  zúčastněných, o vůli, 

která umoţnila dlouhodobou koexistenci zdánlivě neslučitelných činností, a to 

hornictví a lázeňství a zároveň uvádí tuto práci jako pokus o příspěvek k završení 

dlouhodobých snah o nápravu. 

Napravování důlních škod, jak je jiţ uvedeno výše,  patří mezi základní povinnosti 

důlních  společností.  Tuto  povinnost   jim  ukládá   zákon č.  44/1988 Sb.,  Horní  zákon, 

v § 36 a následujících. Typickou ukázkou rozsáhlé důlní škody, která vznikla jiţ v závěru 

19. století a její vypořádání bylo uzavřeno, ale ze strany Lázní porušeno.  

V roce 1879 došlo na dole Döllinger k provalení vod do provozovaných dolů. 

Zatopení dolů a oběti  na  ţivotech  byly  jen  jedním  z  důsledků  tohoto  neštěstí. Po 

katastrofě se projevila, do té doby netušená,  souvislost  s  termálními  prameny,  které 

tvořily  základ  lázeňství  v Teplicích v Čechách. Ztráta léčivých pramenů byla pro Lázně 

naprostou katastrofou. Z Vídně přijela zvlášť  jmenovaná  císařská  komise, která  měla 

objasnit příčiny  zániku  teplické  termy. Aţ po  dlouhém  soudním  sporu  mezi  Lázněmi 

a doly byla uzavřena dohoda, která vyústila v technické i finanční řešení koexistence Lázní 

a dolů. Po jistou dobu bylo v době mimo lázeňskou sezónu omezeně dolováno, ale 

současný plný  provoz dolů  a lázní nebyl moţný. Aţ  v  roce  1895  byla podepsána 

smlouva, která ukončila jednání mezi těţaři a Lázněmi. Byly stanoveny ochranné pilíře, 
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tedy plochy se zákazem dobývání, okolo tehdy známých tektonických linií, aby se 

zabránilo opětovnému proniknutí vody do dolů a v celé, potenciálně pro termální prameny 

nebezpečné, duchcovské oblasti, stanovily předpisy přísná bezpečnostní opatření. Součástí 

dohod bylo udrţování uměle sníţené hladiny termálních vod v Teplicích a v souvisejících 

puklinách v dolech na duchcovsku, konkrétně na dole Döllinger.  Vody ze zatopených dolů 

byly odčerpány a dolovalo se v omezeném rozsahu.  

 

Touto prací řešený objekt – Čerpací stanice Obří pramen v Lahošti u Duchcova je 

přímým nástupcem dolů, které téměř aţ do konce roku 2004 udrţovaly hladinu vod za 

podmínek  přímo  vycházejících  ze  smlouvy  z  roku  1895  mezi  doly,  městem  Teplice 

a kníţetem Clarym a souvisejících nařízení. 

Legislativně provoz Čerpací stanice Obří pramen podléhá Hornímu Zákonu a jeho 

prováděcím předpisům a Zákonu č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě a jeho prováděcím předpisům, zejména  Vyhlášce Českého báňského úřadu 

č. 22/1988 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, která v části sedmé ukládá 

podmínky při odvodňování dolů a čerpání důlních vod. Zde je určeno zřízení čerpacích 

stanic, vedení dokumentací atd.  

Čerpání vody z Obřího pramene spadá v současné době pod důlní společnost 

Kohinoor, a. s. a pro tuto společnost je zajišťována firmou Humeco, a. s.   

Cílem mé diplomové práce je posoudit, zda je stav a provoz čerpací stanice Obří 

pramen v souladu s platnou legislativou a úroveň ekonomiky provozu. Pokud by byly 

zjištěny nesrovnalosti, navrhla bych jejich řešení. 
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2 ČERPACÍ STANICE OBŘÍHO PRAMENE 

Čerpací stanice Obří pramen se nachází v prostoru obce Lahošť přibliţně 5,2 km na 

západ od Teplic, v ochranném pásmu stupně IIc přírodních léčivých zdrojů lázeňského 

místa Teplice v Čechách.  

2.1 Historie Obřího pramene 

Historie místa, které známe jako Obří pramen, sahá daleko do minulosti, do dob 

Keltů. Důkazem významu tohoto místa je obrovský poklad bronzových šperků, který byl 

nalezen po zapadnutí vody následkem důlní katastrofy. Jeho poloha je zobrazena na 

obrázku č. 1.  

 

Obrázek č. 1: Obří pramen na mapě 2. Rakouského vojenského mapování 

    Zdroj: ing. L. Blaha 

Obří pramen vyvěral na povrch jako vydatný zdroj vody odvodňující západní část 

podzemního rezervoáru,  tvořeného  puklinami  v  ryolitovém tělese mezi městy Teplicemi 

a Duchcovem v severní části obce Lahošť u Duchcova.  Vydatnost pramene byla velmi 

vysoká, uváděné údaje kolísají mezi 27 – 42 l.s
-1

, nejčastěji je uváděna teplota 25 °C. Za 

svou existenci prošel Obří pramen řadou změn. 
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K první změně došlo, kdyţ bylo místo vývěru obehnáno 4 metry vysokou kamennou 

zdí, která tvořila nádrţ pro vyvěrající pramennou vodu. Z ní voda odtékala na vodní kolo 

(poháněné shora) a zvedáním do vodojemu byla rozváděna do duchcovských městských 

lázní. Dále voda poháněla hamr na drcení křemence v Obřím mlýně. 

V roce 1870 byly zaloţeny v okolí města Duchcova doly, jejichţ těţební pole bylo 

ukončeno na Döllingerském tektonickém zlomu. Hnědouhelná sloj zde byla v přímém 

kontaktu se zvodnělým ryolitem. Propojení otvírkových důlních děl s tímto skalním 

masivem mělo za následek průnik vod do dolů. Nikdo netušil, ţe je to voda, která má 

spojitost s Obřím pramenem. 

Mnoţství vody, která v této souvislosti vnikla do dolů, nebylo nijak velké, ale 

projevilo se na vydatnosti Obřího pramene. V roce 1874 došlo k jiţ tak výraznému poklesu 

vydatnosti Obřího pramene, ţe vodní kolo muselo být odstaveno. Následně byla provedena 

rekonstrukce a v roce 1876 bylo uvedeno do provozu vodní kolo poháněné spodní vodou.  

Roku 1879 došlo ke katastrofálnímu průvalu ryolitových vod do dolu Döllinger, 

který svými destruktivními účinky negativně ovlivnil i teplické termy. Při této katastrofě 

byly zatopeny hlubinné doly  na  duchcovsku. Následně došlo ke ztrátě přirozeného přelivu 

termálních pramenů, coţ byla pro Lázně katastrofa. Hrozilo zastavení lázeňské činnosti, 

ale také dolování. Následovala řada soudních sporů mezi podnikateli v Lázních a těţaři 

uhlí. Příslušné instituce vydaly rozhodnutí, ţe zájmy Lázní jsou nadřazeny báňskému 

podnikání a báňští podnikatelé musí nést odpovědnost za následky průvalu a podřídit se. 

V době  soudních  sporů  došlo  k  dalším průvalům  do  dolů, a to v letech 1887  a 1892  

na  dole Viktorin, který bylod dolu Döllinger cca 800 metrů daleko. 

Po demontáţi vodního kola v roce 1881 se začalo s hloubením šachtice v místě 

bývalého vývěru vody. Následný rok byl při hloubení nalezen keltský bronzový poklad 

mimořádného rozsahu, který  Obří  pramen proslavil ve  světovém  měřítku. V hloubce 

15,8 metrů  hloubení dosáhlo  ryolitu, v němţ  byla  mocná  puklina. Po jejím vyčištění do 

hloubky 30 metrů bylo dosaţeno hladiny ryolitových vod. 

Protoţe při změnách barometrického tlaku se v této puklině hromadil kysličník 

uhličitý, byla vyhloubena výdušná jáma zajišťující odvětrávání nedýchatelného plynu. 

Zaklesnutím hladiny Obřího pramene i vodojemu bylo ukončeno zásobování lázní města 

Duchcova.  
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Opatření technického rázu, zajišťující souběţný provoz jak lázní, tak dolů, přijatá 

v letech 1879 aţ 1895, odpovídala moţným řešením na konci 19. století. Systém hrází, 

vybudovaný v místě průvalů ryolitových vod do hlubinných dolů, prokázal svou funkčnost, 

další  opatření  zajišťovala  bezpečnost  například  detailním  geologickým  průzkumem, 

ale nebylo uvaţováno nad stárnutím staveb. V 60. letech 20. století se zvýšila propustnost 

hrázového systému vybudovaného na jednotlivých dolech a dlouhodobé působení vody si 

vybralo daň i na stavu důlních objektů dolů zajišťujících čerpání. To si vynutilo definitivní 

sanaci průvalových míst na hlubinných dolech a vybudování nového místa čerpání, které 

udrţovalo tehdy dohodnutou hladinu ryolitových vod na kótě 192,5 m n. m. Tomuto místu 

naprosto  vyhovoval  z  hlediska  hydrauliky  původního  vodního  reţimu Obří pramen.  

Po provedení čerpacího pokusu v roce 1968 byl semestrální komisí schválen projekt nové 

čerpací stanice. 

V letech 1974 – 1977 bylo provedeno zbudování čerpací stanice na Obřím prameni. 

Původní jáma byla zasypána a v její ose byla vyhloubena nová jáma o průměru 3,1 metru 

aţ do hloubky 30 metrů. Ve směru pukliny byl vyraţen překop o déle 10 metrů jako 

budoucí čerpací stanice. Odvětrávací jáma zůstala zachována, byly vyměněny pouze 

ventilátory. V místě, kde stávala kamenná zeď, byla postavena budova se zdvihacím 

zařízením pro výměnu a nutnou údrţbu čerpací technologie. Po vybavení čerpací stanice 

technologií   převzala  tato  v  roce  1977  povinnost  udrţovat  hladinu  ryolitových  vod  

na duchcovsku na kótě 192,5 m n. m. (coţ je Döllingerská úroveň). 

Čerpací stanice byla vybavena 4 čerpadly CVA, v 80. letech 20. století bylo 

doplněno další čerpadlo, které zajišťovalo dodávku vody pro městské koupaliště 

v Duchcově. 

Pokles  účinnosti  čerpadel  a  jejich  naprosté  morální  zastarání  vyvolal koncem 

20. století potřebu rekonstrukce čerpací techniky. Navíc v té době došlo k postupnému 

ukončení hlubinného dolování na duchcovsku a začaly se projevovat negativní důsledky 

nastoupání hladin  terem  v Teplicích,  které  provedla   lázeňská  organizace. Podařilo se   

prokázat  a přesvědčit jak zástupce Lázní, tak státní orgány, ţe chladnutí terem v Teplicích, 

má příčinné souvislosti, které je moţno omezit, nebo v lepším případě napravit, mimo jiné 

téţ opuštěním „Döllingerské“ úrovně a nastoupáním hladin na duchovsku, tedy na Obřím 

prameni, a tím došlo ke sníţení rozdílů hladin. 
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Obrázek č. 2: Archivní fotografie původní čerpací stanice 

Zdroj: ing. L. Blaha 

První stoupací krok byl uskutečněn ještě před instalací ponorných čerpadel. Jeho 

cílem bylo, v rámci moţností, ověřit správnost názorů, ţe opuštění Döllingerské úrovně 

neovlivní negativně prameny a získat poznatky o chování zvodně při nastoupávání.  Toto 

nastoupání proběhlo v roce 2001. Výsledkem bylo, ţe maxima denních hladin 

zaznamenaná na ČS Obří pramen dosáhla těsně nad kótu 195 m n. m. Tím byla udrţována 

jen minimální 0,5 m rezerva pod podlahou ČS. Nastoupání prokázalo, ţe nehrozí negativní 

ovlivnění pramenů v Teplicích.  

To umoţnilo zpravovat návrh na úplnou rekonstrukci ČS. V roce 2004 byla stará 

čerpací technika nahrazena novými ponornými čerpadly, umoţňujícími nastoupávání 

hladiny podle dohodnutého harmonogramu. Vše je řízeno a kontrolováno počítačovým 

systémem. [1,8]  

Během prvního nastoupání byl zatopen prostor původní ČS a získána nutná výška 

hladiny pro provoz ponorných čerpadel.  Další   nastoupávání  byla  “rutinní”  a  proběhla 

v letech  2004,  2007  a  2009.  Současná  kóta  hladiny  na  ČS  Obří  pramen  se  blíţí  

206 m n. m., coţ znamená, ţe hladinu se podařilo zvýšit (= sníţit čerpací výšku)  o cca 
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13,5 metru. Geodetická původní čerpací výška vztaţená ke kótě  ohlubně  jámy  ČS byla 

32 metrů, současná je 19 metrů.  

Organizačně  Obří pramen  původně patřil Valdštejnům a po znárodnění se stal 

součástí zastavených provozů dolu 1. Máj. Ten pak byl součástí národního podniku Doly 

Klementa Gotwalda. Po ukončení činností Dolů Klementa Gotwalda, n. p. byl v rámci 

koncernu SHD vytvořen koncernový podnik Doly Vítězného února v  Záluţí,  od  roku  

1991  byl  transformován  na  Doly  Hlubina  s.  p.  Po vzniku Mostecké  uhelné 

společnosti a.s.  přešel  do  jejího  majetku. V současnosti provoz  řídí  Kohinoor  a.s. – důl   

Centrum  a technicky čerpání zajišťuje Humeco a.s.    

2.2 Průval na dole Döllinger a zánik terem 

Voda se v duchcovském dole Döllinger objevovala, jiţ od počátků dolování. Bylo 

známo, ţe v šachtě vyvěrala teplá voda z jedné rozsedliny. Horníci tohoto dokonce 

vyuţívali ke koupání, nikdo však netušil souvislost mezi vodou vyvěrající v dole a Obřím 

pramenem.  

Jiţ v roce 1870 začal pokles vydatnosti Obřího pramene v Lahošti, který byl vzdálen 

asi dva kilometry do tohoto dolu. Koncem června 1878 se pramen náhle ztratil úplně. Ani 

tyto jasné příznaky však nikoho nevarovaly. Kdyţ se zdálo, ţe nebezpečí pominulo, dostali 

havíři příkaz dále těţit uhlí. Také v únoru 1879 bylo pozorováno zvýšené prosakování 

vody. Byly jen vysloveny domněnky, ţe voda pochází z ryolitu. V té době také poklesla 

vydatnost termálních pramenů v Teplicích. Protoţe v dolech se projevily přítoky vod, 

vzrůstalo přesvědčení, ţe důl Döllinger stahuje termální vodu. 

Dne 10. února 1879, mezi 13. a 14. hodinou, se náhle provalila do předku chodby, 

protínající základní směrnou, na třetím Döllingerském patře, studená, mlékovitě kalná 

voda (podle profesora Höfera v prvních 10 minutách s vydatností cca 2 000 m
3
 za minutu), 

ţe jí část osazenstva v počtu 21 muţů, zaměstnaných na nejhlubším místě III. patra, padla 

za  oběť.  Potom   průvalová   voda   přestoupila   sedmimetrový  zlom,  který  odděloval  

2. a 3. patro dolu a pronikla dolem Fortschritt I do nejníţe poloţeného dolu Nelson, kde si 

vyţádala další dvě oběti na lidských ţivotech. Během  několika  hodin  byly  doly  Pokrok 

a Nelson úplně zatopeny vodou. O něco pomaleji probíhalo zatopení výše poloţeného dolu 
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Viktorin, protoţe byl od výše jmenovaných dolů oddělen širokým pásem stařin. Postupně 

byly tedy zatopeny důl Viktorin (13. února) a důl Gisela (15. února). 

Toto neštěstí vyvolalo značný údiv a zděšení, které se ještě zvýšilo poté, kdyţ 64 

hodin po průvalu vody do dolů náhle zapadly proslulé teplické prameny. Dosud 

nepředvídaná spojitost teplických pramenů byla tímto nezvratně prokázána. Aby se 

zabezpečil vzestup jímaných pramenů pro nastávající lázeňskou sezónu, bylo dolům  jiţ 

23. února úředně zakázáno provádět jakékoli čerpání důlních vod. 

Na toto reagovalo  město  Teplice  rozesláním  stíţností  všem  příslušným úřadům 

na dolování u Duchcova. Označilo těţbu za rabování a poţadovalo přímo úplné a trvalé 

zastavení jakékoliv důlní činnosti.  

Dne 22. února 1879 byly zahájeny práce na hloubení šachty hlavního pramene 

Pravřídla v Teplicích. Pramen byl nalezen ve více neţ 14-ti metrové hloubce. Hloubení 

šachtice pokračovalo   dále,  aby   byl  zajištěn  dostatečný  prostor  pro  čerpání.  Projevy  

průvalů a porovnání úrovní hladin prokázaly, ţe v podzemí mezi Teplicemi a Duchcovem 

je velký propojený podzemní rezervoár vody. Voda  se  zde  shromaţďuje  a  vykazuje  

stejný  tlak u Lahoště a v Teplicích. Obří pramen a prameny v Teplicích spolu souvisí. 

Voda z Pravřídla však musela být od té doby pro láznění trvale čerpána na povrch. [1,8] 

2.3 Další ohrožení Obřího pramene a terem 

Odvodňování na dolech dále pokračovalo. Byla  zpřístupněna  i  puklina  v porfyru 

na dole Döllinger. Z ní vytékalo stále ještě značné mnoţství vody o teplotě 20 
o
C. Město 

Teplice naléhalo, aby bylo učiněno rozhodnutí o zahrazení místa průvalu. Majitelé dolů ani 

město Teplice však nechtěli nést náklady s tím spojené. Rozhodl aţ císař, který přislíbil 

městu pomoc.  

Dne 27. září 1881 dal úřad příkaz k okamţitému zahájení prací na zahrazení místa 

průlomu. Práce byly zpoţděny přípravou, započaly aţ v lednu 1882. Do hlavní chodby 

byly vestavěny silné tlakové hráze, chodba aţ k  místu  průvalu byla  také  silně  obezděna 

a místo průvalu bylo dne 22. května 1882 uzavřeno ventilem. Tímto způsobem bylo místo 

průvalu izolováno od zbytku dolu. Krátce na to začala voda v Teplicích stoupat.  

Definitivně byla otázka vzájemného obviňování mezi majiteli lázní a dolů vyřešena 

v roce 1895, po podepsání smlouvy. Došlo k dohodě pod názvem „Narovnání mezi majiteli 
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lázní a dolů“ s tím, ţe od té doby budou důlní podniky udrţovat hladinu ryolitových vod 

tak, aby terma vytékala na kótě 180 m n. m. (Severní moře), coţ je cca 196 m n. m. 

Z hlediska Státní báňské správy byla celá záleţitost kodifikována v roce 1911 vydáním tzv. 

„Normativního  výnosu“ . Tento  „Normativní výnos“  stanovil  plochy  zákazu  dobývání 

a podmínky pro dolování tak, aby bylo minimalizováno riziko dalších průvalů vod do dolů 

a tím minimalizováno riziko dalšího poškození pramenů dolováním. 

Správnost opatření stanovených „Normativním výnosem“ byla potvrzena při tzv. 

průvalu ryolitových vod na dole Gisela v roce 1897. K tomuto průvalu došlo při vrtání 

průzkumného vrtu při raţení překopu do počvy. Díky opatřením stanoveným 

„Normativním výnosem“ se tato událost nijak neprojevila ani na pramenech v Teplicích 

ani na bezpečnosti dolů. [1,8] 

2.4 Obří pramen v nedávné době 

V průběhu 70. let 20. století byla na dolech mezi Duchcovem a Osekem dokonale, 

s pouţitím moderní techniky a metod, sanována všechna průvalová místa. Čerpání bylo 

z vodotěţné jámy Döllinger přeneseno na Obří pramen v Lahošti, kde byla vyhloubena 

přístupová šachta a zřízena podzemní čerpací stanice. Byla umístěna přímo do mohutné, 

místy přes 2 metry široké pukliny v ryolitu, kterou původně proudila voda do pramenního 

výronu v úrovni terénu. Po  přenesení  čerpání  byla  důlní  díla  bývalých  dolů  Döllinger 

a Viktorin uzavřena a doly zlikvidovány. 

V Teplicích proběhla v roce 1980 rozsáhlá rekonstrukce LD Beethowen včetně 

čerpací stanice umístěné v šachtici Pravřídla. Byla zrušena původní podzemní čerpací 

stanice a přesunuta na povrch. Došlo ovšem k jednostrannému zvýšení hladiny v Teplicích 

z původních 198,5 m n. m. na 202,5 m n. m. Přičemţ kolísání související s intenzitou 

lázeňského  provozu  způsobilo, ţe  byla  posléze  překročena  kóta hladiny  205 m n. m. 

Po čase se ukázalo, ţe pro optimální reţim zdrojů v Teplicích je nutné zvednout   úroveň   

hladiny   i   na   Obřím  prameni.  Úpravy  byly  provedeny  současně  s další  modernizací  

Pravřídla  na  podzim  roku  2004. Pro  udrţování hladiny  se čerpá  na ČS Obří pramen 

třemi ponornými čerpadly měsíčně  téměř 200 000 m
3
 vody  (2005  –  2011    byl průměr 

131 900 m
3
/měsíc) do potoka Bouřlivce. Dalším, menším, ponorným čerpadlem se v létě 
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voda čerpá na koupaliště v Duchcově. Provoz čerpací stanice je plně automatizován. 

Kontrolován a řízen je dálkově z dolu Centrum v Záluţí.  

Na Obřím prameni postupně dochází k navyšování hladiny ryolitové vody. Vliv 

zvyšování na termy v Teplicích je pečlivě sledován. Po celou dobu nastoupávání hladin 

nebyly zjištěny ţádné negativní jevy na pramenech v Teplicích. Naopak, všechny prameny, 

na kterých se projevil vliv nastoupávání hladiny na Obřím prameni, vykazují zlepšující se 

balneační parametry. [1,8] 

2.5 Tektonika v zájmové oblasti 

V západní části území na Teplicku je několik zlomů, které probíhají směrově shodně 

s krušnohorským zlomovým pásmem. Z nich jsou nejdůleţitější zlomy o velké výšce 

skoku, které způsobují, ţe se na některých místech stýká uhelná sloj s teplickým ryolitem. 

V zájmové oblasti je to döllingerská, viktorínsko-giselská a barborská porucha. 

Döllingerská porucha má obloukovitý průběh a omezuje hlouběji zakleslou kru 

pánevního neogénu proti teplicko-lahoštskému hřbetu ryolitu. Můţeme ji sledovat v území 

severně od Duchcova, z míst, kde se kříţí s tzv. inundačním skokem směrem východním. 

Není to jediný zlom, nýbrţ nepříliš široký systém paralelních zlomů, podle nichţ zapadla 

pánevní kra. Mocnost skoku je největší severozápadně od Duchcova, v místě  od  dolu  

Döllinger aţ k Jeníkovu, a to asi 60 m; směrem k Oldřichovu se zmenšuje aţ na 15 m. 

Význam této poruchy spočívá v tom, ţe uhelná sloj v důsledku tektonických pohybů přímo 

sousedí s teplickým ryolitem, nositelem ryolitových vod, zvláště v místech bývalých dolů 

Döllinger, Viktorin a Gisela, kde po roce  1879 se udály všechny průvaly. 

Po průvalu na dole Döllinger byla vytvořena představa o lineární souvislosti místa 

průvalu přes Obří pramen v Lahošti s Pravřídlem, a tím i s ostatními prameny tzv. 

„teplickým zlomovým pásmem“. Tato teorie ovšem nebyla nikdy potvrzena. 

Podle sledování zlomů  v  uhelné  sloji  v důlním  poli dolu  Barbora prochází příčný 

zlom  z území Krušných hor údolím Domaslavického potoka a pokračuje od Křiţanova 

k Jeníkovu, těţebním polem dolu Barbora.  Tento příčný zlom končí na Oldřichovské 

poruše mimo území průvalů. Neprotíná poruchu Viktorínskou ani Döllingerskou. 
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Podle posledních poznatků však tento zlom není nositelem zvodnění. Jako 

pravděpodobnější se jeví soustava dutin a porézních prostředí, které částečně mají směr 

odpovídající takovému zlomu, ale nemusí se zlomem souviset. [3] 

2.6 Hydrogeologické strukturní členění 

Teplicko je relativně samostatná oblast puklinové zvodně ryolitu. Významnou úlohu 

zde hraje rozpukání ryolitu a hydrogeologická funkce zlomů, zlomových pásem a jejich 

průběh. Na zřídelní pukliny v ryolitu je vázán výstup termy skupiny teplické a šanovké. 

Přírodní reţim podzemních vod teplického ryolitu byl narušen hornickou činností. 

Odvodnění ryolitu je dnes umělé (odběr terem v Teplicích a čerpání na Obřím prameni).  

Kromě oblastí, kde je ryolit přímo na povrchu, tvoří nepropustný strop hlavnímu 

zvodněnému prostředí  slívovce, popř.  jílovíté  vápence  svrchnoturonské  nebo  coniacké 

a terciérní sedimenty. Zvodnělé terciérní obzory mají obvykle samostatný oběh, avšak 

časté jsou (díky intenzívnímu porušení těţbou a tektonickým poměrům) případy vzájemné 

komunikace. 

Teplická terma je vázána na těleso ryolitu a návaznost na rulová tělesa v hlubokém 

podloţí nebyla prokázána. [3] 
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3 TECHNOLOGIE ČERPACÍ STANICE 

Pro provoz čerpací stanice je důleţitým dokumentem Provozní řád. Pro čerpací 

stanici Obří pramen byl vydán Provozní řád čerpací stanice Obřího pramene Lahošť platný 

od 1. 12. 2009. Zpracovala ho firma Humeco, a. s. a schválil ho Závodní společnosti Důl 

Kohinoor, a. s. V tomto  dokumentu  jsou  zapracovány  i  jednotlivé  Návody  na obsluhu 

a údrţbu provozovaných zařízení, které byly tímto dokumentem schváleny a jsou 

prohlášeny za pokyny pro obsluhu a údrţbu zařízení. Jedná se především o čerpadla, 

kladkostroj pro zvedání čerpadel a řídicí systém čerpací stanice. 

Čerpací stanici je moţné provozovat ve třech reţimech. Jde o reţim místního 

ovládání („Deblok“), dálkového ovládání a v plně automatickém reţimu. Spouštění 

čerpadel při automatickém reţimu probíhá na základě vyhodnocení řídící jednotkou.  

Reţimy je moţné kombinovat. 

Základním principem je snaha udrţet hladinu v rozmezí 203,65 – 206,05 m n. m. 

(stav 09/2011). Proto je systém nastaven tak, aby se čerpadla automaticky spouštěla, pokud 

hladina dosáhne nad určené maximum, i kdyţ jsou provozována místním nebo dálkovým 

ovládání. Dalším poţadavkem na provoz je vyčerpání co největšího moţného mnoţství 

vody, pro udrţení stanovené hladiny, v době nízkého tarifu za odebíranou elektrickou 

energii. [13] 

3.1 Čerpadla na čerpací stanici 

Čerpací stanice je osazena celkem čtyřmi čerpadly s chladícími plášti, spuštěnými 

z ohlubně čerpací jámy, napojenými na výtlačná potrubí. Minimální úroveň hladiny vody 

nad sacím otvorem čerpadel musí být 2 m. Tři čerpadla Grundfos SP 300-1A G čerpají 

vodu do potoka  Bouřlivce  a  jedno  čerpadlo  Grundfos SP 125-5-AA čerpá vodu během 

léta do koupaliště v Duchcově.  

Čerpadla Grundfos i jejich motory mají kluzná loţiska mazaná vodou a nevyţadují 

údrţbu. Na základě stanoviska servisní firmy POTEX nejsou prováděny pravidelné 

kontroly s ohledem na sloţitost demontáţe a montáţe. Prohlídky jsou prováděny pouze při 
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poruchách, sníţení průtoku nebo jiných anomáliích. Důvodem pro tento postup je 

dostatečná kontrola čerpadel pomocí automatického systému ČS a zabudovaných čidel. 

Čerpadlo Grundfos SP 300-1A G - základní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Základní parametry čerpadel SP 300-1A G   

Popis  Hodnota 

Název výrobku:  SP 300-1A G 

Údaje čerpadla pro dané otáčky  2900 ot.min
-1

 

Skutečná vypočítaná hodnota 

průtoku: 
300 m

3
.h

-1
 

Výsledná dopravní výška 

čerpadla: 
31,7 m 

Výtlačné hrdlo:  DN 175 

Průměr motoru: 8 inch 

Teplota kapaliny: 16 °C 

Hustota:  998,9 kg.m
-3

 

Typ motoru: MMS8000 

Jmenovitý výkon - P2: 45 kW 

Frekvence el. sítě: 50 Hz 

Jmenovité napětí: 3 x 380-400-415 V 

Jmenovité otáčky:  2900-2910-2920 ot.min
-1

 

Čistá hmotnost: 317 kg 

           Zdroj: Grundfos  

Provoz čerpadel je nastaven tak, aby byl průtok 300 m
3
.h

-1 
a odběr byl 98 A. Průtok 

je nastaven mechanickým šoupětem na poţadovanou hodnotu a následně je šoupě zajištěno 

v této poloze. Provozní řád čerpací stanice zakazuje obsluze manipulovat šoupětem, pokud 

k tomuto nedostane písemný příkaz.  

Z vyhodnocení čerpaných mnoţství a provozních hodin bylo zjištěno, ţe 

průtokoměry vykazují průměrný čerpací výkon 5,1 m
3
.min

-1
. Coţ je 306 m

3
.h

-1
. 

Navazující šoupě, které je elektricky ovládané, se otevírá do 20 sekund po sepnutí 

čerpadla. Takto nastavené hodnoty jsou optimální pro provoz čerpadel. Ostatní ochranné 
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funkce jsou přednastaveny a jejich další přenastavení provádí pouze autorizovaný servis 

Grundfos. 

V případě, ţe některé čerpadlo není průběţně provozováno, je nutné je 1x měsíčně 

spustit na dobu minimálně 10 minut. Obsluha přepíná systematicky jednotlivá čerpadla tak, 

aby všechna měla přibliţně stejný počet provozních hodin.  

Čerpadlo Grundfos SP 125-5-AA - základní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Základní parametry čerpadel SP 125-5-AA 

   Popis  Hodnota 

Název výrobku:  SP 125-5-AA 

Údaje čerpadla pro dané otáčky  2900 ot.min
-1

 

Skutečná vypočítaná hodnota 

průtoku: 
125 m

3
.h

-1
 

Výsledná dopravní výška 

čerpadla: 
87 m 

Výtlačné hrdlo:  Rp 6 

Průměr motoru: 8 inch 

Teplota kapaliny: 16 

Hustota:  998,9 kg.m
-3

 

Typ motoru: MMS8000 

Jmenovitý výkon - P2: 45 kW 

Frekvence el. sítě: 50 Hz 

Jmenovité napětí: 3 x 380-400-415 V 

Jmenovité otáčky:  2900-2910-2920 ot.min
-1

 

Čistá hmotnost: 236 kg 

           Zdroj: Grundfos 

Čerpání se zajišťuje na základě smlouvy mezi těţební organizací a městem Duchcov. 

Koupaliště se nachází v blízkosti bývalého dolu Döllinger. Voda se do něj čerpá nezávisle 

na čerpání do potoka Bouřlivce. 
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Průtok čerpadla je nastaven mechanickým šoupětem na výtlaku čerpadla na hodnotu 

100 m
3
.h

-1 
při odběru 96 A. Tyto hodnoty jsou optimální pro provoz čerpadla. Obsluha 

čerpací stanice opět nesmí s tímto šoupětem manipulovat bez písemného příkazu. 

Z vyhodnocení čerpaných mnoţství a provozních hodin bylo zjištěno, ţe průtokoměr 

vykazuje průměrný čerpací výkon 2 m
3
.min

-1
. Coţ je 120 m

3
.h

-1
. 

Čerpadlo je provozováno v letních měsících, kdy je v provozu koupaliště. V zimních 

měsících je nutné ho 1x měsíčně na krátkou dobu uvést do provozu. [13] 

3.2 Výtlačné potrubí 

Výtlačné potrubí do potoka Bouřlivce 

Výtlačné potrubí je tvořeno dvojicí identických potrubí. Kaţdé z nich je řešeno dále 

uvedeným způsobem.  

Připojení potrubí na zpětnou klapku čerpadel je provedeno přírubou DN 175 

s přechodovým kusem DN 175/200, PN 10. Výtlačné potrubí v jámě je vyrobeno 

z ocelových trub DN 200. Výtlačná potrubí jednotlivých čerpadel jsou připojena na dvojici 

potrubí  DN  250,  která   tvoří  potrubí   do   potoka   Bouřlivce. Na  výtlačném   potrubí  

je v objektu ČS osazen indukční průtokoměr. Délka celého potrubí aţ do šachtice u potoka 

je cca 57,2 m. 

Výtlak je konstruován tak, ţe je moţné připojit kterékoliv čerpadlo do kteréhokoliv 

výtlaku. Při běţném provozu jsou vyuţita obě potrubí tak, ţe do kaţdého potrubí čerpá 

jedno čerpadlo. Výjimečně mohou čerpat všechna tři čerpadla současně. Potom do vyššího 

výtlaku bude čerpat jedno čerpadlo a do niţšího dvě čerpadla. [13] 

Výtlačné potrubí do koupaliště v Duchcově 

Výtlačné potrubí je vyrobeno z ocelových trub DN 150 s oboustranně navařenými 

přírubami DN 150, PN 10. Trubní díly jsou ţárově pozinkovány. Na poslední přírubě 

výtlačné kolony DN 150 je osazeno ručně ovládané krátké šoupě Hawle 4000 DN 150. 

Slouţí k nastavení průtoku vody. V potrubí uvnitř budovy je vloţen indukční průtokoměr 

DN 150 a uzavírací klapka s elektropohonem DN 150. Výtlačné potrubí je vedeno 

z budovy čerpací stanice a  protlakem  pod  silnicí. Za  silnicí  je odbočka do koupaliště 

v Duchcově a přetok do Bouřlivce. Napojení do potoka Bouřlivce je vyuţíváno při 
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krátkodobém provozování čerpadla v době mimo provozu napájení koupaliště. Délka  

výtlaku  do koupaliště je cca 2 420 m z PE a PVC. Při čerpání do koupaliště obsluha 

čerpací stanice ručně uzavře odbočku do potoka Bouřlivce. [13] 

3.3 Manipulace s čerpadly a výtlačným potrubím 

Pro montáţ a demontáţ čerpadel a pro manipulaci s výtlačným potrubím slouţí 

elektrický lanový kladkostroj GHM 4000-20-4/1-6 pojíţdějící po nosníku jeřábové dráhy. 

Zařízení má tyto parametry: 

nosnost = 4 000 kg 

zdvih = 6 m 

Zařízení je vybaveno „mikrozdvihem“ pro přesnou manipulaci s břemenem, coţ je 

výhoda např. při propojování dílů potrubí. 

Zvedací zařízení GIGA, které je umístěné v čerpací stanici, musí být pravidelně 

kontrolováno a jeho dokumentace musí být umístněna v čerpací stanici. Dokumentace 

obsahuje pasport k elektrickému lanovému kladkostroji, který vydala společnost GIGA, 

s.r.o. Liberec. Tato dokumentace obsahuje také provozní návod pro elektrický kladkostroj, 

jehoţ součástí jsou pokyny k přepravě břemen, zakázané manipulace,  vázání,  zavěšování 

a také údrţba kladkostrojů. S touto dokumentací musí být obsluha čerpací stanice 

seznámena a musí ji dodrţovat. [13] 

3.4 Řídící systém ČS Lahošť 

Řídící systém se skládá z řídícího operátorského panelu, který je umístěn přímo 

v objektu čerpací stanice a ze vzdálené operátorské stanice umístěné v dispečinku na dole 

Centrum. Vzdálená operátorská stanice je s řídícím panelem spojena pomocí radiové 

komunikace a protokolu Modbus. 

Řídící operátorský panel B&R PP41 se skládá z grafického displeje se sadou tlačítek 

a z řídícího automatu PLC. Grafický displej zobrazuje provozní stavy ČS a pomocí tlačítek 

umoţňuje nastavit parametry řídícího programu, který běţí v řídícím automatu. Řídící 

automat měří veličiny z technologie a řídí provoz jednotlivých aktivních členů (čerpadel, 

ventilů, apod.).  
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Vzdálená operátorská stanice se skládá z počítače PC s W 2000 a z 19 palcového 

TFT displeje. V tomto počítači běţí program vytvořený ve vývojovém systému Control 

Web 2000. Tento  program  monitoruje  stav řízené technologie. Archivuje stavy, poruchy 

a  provozní hodnoty.   Dále   umoţňuje   obsluze  „dálkově“  zapínat   jednotlivá   čerpadla 

a nastavovat počet m
3
 čerpaných do koupaliště. 

Vizualizační program najede automaticky po uvedení počítače do zapnutého stavu. 

Automaticky proběhne také přihlášení do Windows 2000.  

Řídící systém PLC zobrazuje šachtu s čerpadly, ventily a potrubím a je zobrazen na 

obrázku č. 3. Podle provozních stavů se jednotlivé prvky probarvují. Lze zobrazit menu, 

pomocí kterého má operátor umoţněno otevírat další uţivatelská okénka. Na nich se 

zobrazují alarmy, teploty, průtoky, hladiny, dálkové ovládání aj.  

Čerpadla jsou provozována ve třech reţimech, jak jsem jiţ uvedla úvodu této 

kapitoly. Provozování během dálkového nebo místního reţimu je zcela v reţii obsluhy, ať 

jde o obsluhu přímo na ČS nebo v dispečinku na dole Centrum. Platí přitom tři výjimky, 

kdy systém převede provoz na automat. V případě, kdy hladina klesne pod povolené 

minimum, systém čerpadla odstaví. Pokud hladina nastoupá nad povolené maximum, 

provede systém spouštění čerpadel podle určeného pořadí. Systém také blokuje opětovná 

zapínání čerpadel během několika minut po posledním běhu. Toto opatření je důleţité pro 

ochranu čerpadel před zničením, ke kterému by došlo při opakovaném krátkodobém 

zapnutí.  

Automatické spouštění čerpadel vychází z principu, ţe nejprve se spustí jedno 

čerpadlo  a  zkontroluje  se změna hladiny. Po  zahájení   provozu   čerpadla  se 

předpokládá zvíření hladiny, proto se po krátkou dobu měření neprovádí. Pokud je 

následně zjištěno stálé stoupání hladiny vody, spustí se další čerpadlo. Jestliţe se problém 

opakuje, systém spustí i poslední čerpadlo. Čerpadla jsou zapnutá, dokud se voda 

nevyčerpá na dolní mez hladiny, nebo dokud neskončí doba během které je dodávána 

elektrická energie ve sníţeném tarifním stupni. 
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Obrázek č. 3: Display řídícího systému 

Zdroj: vlastní foto 

Tento systém hlídá hladinu vody pomocí dvou tlakových snímačů. Pokud jsou 

snímače mimo provoz, je vyhlášen varovný stav. V tomto případě jsou čerpadla uvedena 

do místního reţimu a zapnout je lze pouze z místa po fyzické kontrole výšky hladiny. Po 

zprovoznění čerpání ponornými čerpadly bylo toto hlídání mimořádně důleţité, protoţe 

hrozilo vyčerpání pod minimální mez a zničení čerpadel.  V současnosti jiţ „jen“ zajišťuje 

plnění podmínek daných semestrální komisí. [13] 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Čerpací stanice Obří pramen vznikla jako podzemní dílo vytvořené hornickou 

činností. Proto také patří mezi důlní díla a jeho provoz se řídí báňskou legislativou. 

Základním zákonem báňské legislativy je zákon č. 44/1988 Sb., Horní zákon. 

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného vyuţívání 

nerostného  bohatství,  zejména  při  vyhledávání   a   průzkumu,   otvírce,   přípravě  

a dobývání loţisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti 

s jejich dobýváním, jakoţ i bezpečnosti provozu a ochrany ţivotního prostředí při 

těchto činnostech. 

Tento zákon, mimo jiné definuje, co je to důlní škoda a kdo za vzniklou škodu 

odpovídá. Tato definice je uvedena v § 36 odst. 1 a 2: „Za důlní škodu se považuje i ztráta 

povrchové a podzemní vody, podstatné snížení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její 

jakosti, k němuž došlo v důsledku vyhledávání a průzkumu ložisek, pokud se provádí 

důlními díly, dobývání výhradních ložisek,  zřizování,  zajišťování  a  likvidací důlních děl 

a lomů, včetně jejich zařízení, odvalového, výsypkového a kalového hospodářství 

organizací, úpravy a zušlechťování nerostů, prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

jakož i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.“  

Dále je ve stejném paragrafu v odst. 3 uvedeno, ţe „za důlní škodu odpovídá 

organizace, jejíž činností byla škoda způsobena…“. Paragraf 37 odst. 2 uvádí následující: 

„Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení vydatnosti jejího zdroje nebo 

zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku vody, 

popřípadě  nahradit  škodu   úhradou   nákladů   spojených   s jejím  obstaráním,  jestliže 

je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty podzemní vody 

platí zvláštní předpisy.“ 

Ztráta vody v Teplicích, která byla způsobena průvalem vody do dolů, je případem 

důlní  škody. V  době,  kdy  ke  vzniku  škody  došlo,  však  neplatila  legislativa  tak, jak 

je uvedeno výše. Odpovědnost důlním společnostem byla tehdy určena na základě 

rozhodnutí císařské komise. 
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Dále Horní zákon definuje v § 40 důlní vody. „Důlními vodami jsou všechny 

podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových 

důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, 

podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými 

stálými povrchovými nebo podzemními vodami.“ Proto jsou vody čerpané na Obřím 

prameni důlními vodami. 

Dle Horního zákona je organizace při hornické činnosti „oprávněna vypouštět důlní 

vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových, popřípadě do podzemních 

vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek 

stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví“. Vody 

čerpané z ČS Obří pramen důlní společnost nevyuţívá, pouze je vypouští do potoka 

Bouřlivce. V letních měsících jsou tyto vody čerpány i na koupaliště v Duchcově jako 

součást náhrady důlních škod, protoţe před zapadnutím Obřího pramene bylo jeho vody 

vyuţíváno pro lázně v Duchcově. Mezi těţební společností a městem Duchcov byla 

sepsána smlouva o dodávání vody z Obřího pramene do koupaliště. 

Takto je definován Obří pramen jako důl, jako podzemní čerpací stanice a jako důlní 

provoz dle platné legislativy. 

Z technického   hlediska   je   však  provoz  ČS  v podstatě  zbytečný.  Hlavní  účel, 

tj. zajistit souběţný provoz dolů a lázní, jiţ v současnosti pominul, protoţe na všech 

dolech, které byly potenciálně ohroţeny ryolitovými vodami, bylo ukončeno dolování. 

Proto všechny současné kroky všech zúčastněných vedou k tomu, aby, bez ohroţení 

teplických terem, byl co nejvíce navrácen původní stav ryolitových vod před průvaly.  

Návrat  není  moţný  okamţitým  zastavením  čerpání  na  ČS  Obří pramen. Rychlý 

a ničím nekontrolovaný návrat vod do původních prostor by totiţ mohl způsobit 

katastrofální stavy například v objektech, které byly v roce 1980 vybudovány pod úroveň 

původního vývěru termy v komplexu LD Beethoven a v jeho okolí. Proto musí být návrat 

k původnímu stavu realizován postupnými kroky, aby bylo moţno na projevy opětovného 

zavodnění správně a včas reagovat bez vzniku dalších škod. 
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4.1 Vývoj systému čerpání a současný stav 

Jak je jiţ uvedeno výše jedním z následků průvalů vod do dolů byla ztráta 

přirozeného přelivu teplických terem. Hlavním léčivým zdrojem v Lázních bylo a je 

Pravřídlo. Pouţijeme-li Pravřídlo jako měřítko pro hodnocení způsobené důlní škody 

můţeme konstatovat, ţe teplota Pravřídla v Teplicích se před důlními katastrofami 

pohybovala mezi 48 
o
C aţ 49 

o
C. Po průvalech a ztrátě vydatnosti teplota Pravřídla značně 

poklesla. Před zavedením regulovaného odběru z Pravřídla, se jeho teplota pohybovala 

kolem 42 
o
C a silně kolísala. Klesla dokonce aţ pod 38,5 

o
C. Zvýšení teploty Pravřídla 

bylo v té době otázkou udrţení nejen dobré pověsti, ale i samotné existence Lázní.  

Výzkum  věnoval   velkou   pozornost  pověřování  hydrogeologické  funkce  zlomů 

a zjišťování hydrogeologických poměrů v jednotlivých tektonických krách. V závěrečné 

fázi výzkumu byl pro ověření teoretických předpokladů o zákonitostech oběhu podzemní 

vody v ryolitu zaveden odběr vody cca 9.000 m
3
.den

-1
 z bývalého dolu Döllinger, druhým 

opatřením bylo zavedení regulovaného systému provozu čerpání na Pravřídle.  

 Bylo prokázáno, ţe po zavedení regulovaného odběru z Pravřídla došlo ještě 

v průběhu roku 1963 a následně v roce 1964 ke zvýšení teploty aţ na 43 
o
C. [3] 

Po rekonstrukci LD Beethowen, kdy byla opuštěna bývalá ČS v prostoru Pravřídla, 

začal dlouhodobý pokles teploty čerpané vody z šachtice Pravřídla. Součástí hledání řešení 

bylo odvrtání hlubokého vrtu na území Teplic v Čechách. Provozně označený jako TP 28, 

zastihl v hloubce přibliţně 972 m puklinu s horkou termou coţ umoţnilo doplňovat 

chladnoucí vodu z Pravřídla na poţadovanou balneační teplotu. Vrt TP 28 byl posléze 

prohlášen státními orgány za léčebný zdroj Hynie. Díky existenci tohoto zdroje se podařilo 

překonat kritické sníţení teploty na Pravřídle a udrţet lázeňský provoz. V současnosti je  

jiţ  TP 28 vyuţíván pouze sporadicky, protoţe Pravřídlo zajišťuje dostatečné mnoţství 

termy plně vyhovující balneologickým poţadavkům pro provoz všech lázeňských domů.   

Výška hladiny Pravřídla závisí na čerpání vody z Obřího pramene, ale také na jeho 

vyuţívání Lázněmi. Při velkém odběru dochází ke sniţování hladiny a teploty čerpané 

termální vody. V současné době je teplota této termy v průměru 40,1 
o
C a hladina se 

pohybuje kolem kóty 212,5 m n. m.  
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Poslední   zvyšování    hladiny    na    čerpací    stanici   Obří    pramen   probíhalo    

v listopadu  2009,  kdy byla  hladina  zvyšována  z  průměrné  hodnoty  202,00 m  n.  m.  

na průměrnou hodnotu 205,00 m n. m. Přehled čerpaného mnoţství v jednotlivých krocích 

navyšování hladiny na Obřím prameni je zřejmý z tabulky č. 3. 

Tabulka č. 3: Přehled čerpání na Obřím prameni a vliv na Pravřídlo 

 Ø výška 

hladiny       

(m n. m.) 

Čerpání ČS Obří 

pramen (m
3
) 

Ø teplota na 

Obřím prameni       

(
o
C) 

Ø výška hladiny 

na Pravřídle       

(m n. m.)  

Ø teplota na 

Pravřídle         

(
o
C)  

2005 199,51 1 683 763 16,39 203,92 38,80 

2006 199,54 1 640 784 15,73 204,95 38,41 

2007 199,96 1 523 808 16,05 204,78 38,65 

2008 202,19 1 528 217 16,38 206,74 39,32 

2009 202,61 1 392 459 16,34 207,50 39,62 

2010 205,34 1 512 046 16,45 209,19 39,93 

2011 205,32 1 848 209 16,34 209,09 39,98 

 202,07 11 129 286 16,24 206,60 39,24 

Zdroj: ing. L. Blaha 

V tabulce uvedené teploty udávají hodnotu na typickém (historicky měřeném) místě 

šachtice Pravřídla, které se nachází 1 m pod hladinou termy v šachtici. Tento údaj je 

uváděn pro zachování kontinuity a relevantnosti dat. Teplota čerpané vody na výstupu 

čerpadla zajišťujícího lázeňský provoz je v současnosti o 1,5 °C vyšší.  

4.2 Ekonomický přehled čerpací stanice Obří pramen 

Všechny poloţky na Obřím prameni jsou výdajové. Z vyčerpané vody neplynou 

zřizovateli ţádné příjmy, protoţe voda je volně vypouštěna do potoka Bouřlivce nebo 

bezúplatně vedena do koupaliště v Duchcově.  

V následujícím přehledu uvedu, jaký vliv mělo postupné nastoupávání hladiny na  

náklady na čerpání vody v jednotlivých letech od rekonstrukce ČS. Jak jsem jiţ uvedla 

v kapitole 2.4, rekonstrukce ČS byla provedena v létě roku 2004, v září a říjnu proběhlo 



 

Václava Langmajerová: Čerpání vody na Obřím prameni v Lahošti 

2012  23 

 

zatopení prostoru původní ČS, od listopadu bylo spuštěno čerpání pomocí nových 

čerpadel, a od ledna 2005, po nasycení hydraulického systému byla ČS v plném provozu. 

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený na  čerpací stanici je ve vlastnictví  

Kohinooru  a.s. a Czech Coal a.s. Společnost Czech Coal a.s. vlastní v současné době na 

ČS pouze budovu čerpací stanice, jejíţ pořizovací ceny v roce 2004 byla 5.194.451,- Kč. 

Čerpadla, která jsou pouţívána, jsou v současné době jiţ účetně odepsána. Majetek, který 

je vlastnictví dolu Kohinoor a.s., je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Majetek dolu Kohinoor a.s. na ČS 

Inv.č. Název Pořizovací cena Datum pořízení 

400 597 Transformátor 22/20 kV 146.826,- 18.8.2003 

400 472 Příslušenství čerpací stanice 136.847,- 18.8.2003 

221 450 Protlak pro čerpací stanici 69.647,- 18.8.2003 

220 902 Příslušenství jámy C.1A2 75.139,- 18.8.2003 

Zdroj: důl Kohinoor a.s. 

V následující tabulce č. 5 jsou udány náklady, které se týkají provozu ČS za období 

od provedené rekonstrukce v technologii čerpání vody do roku 2011. Graf č. 1 vyjadřuje 

poměr jednotlivých nákladů. 

Kohinoor jako provozovatel přeúčtovává většinu nákladů spojených s provozem ČS 

na Czech Coal a.s., tato společnost provádí souhrnné vyúčtování. Pouze odpisy si kaţdá 

společnost udává do svých nákladů sama za sebe. 

Největší vliv na výši nákladů má, jak z uvedené tabulky vyplývá, spotřeba elektrické 

energie. Ta přímo souvisí s provozem čerpadel  a  čerpáním  vody. V  kapitole  5  Návrhy  

a doporučení se budu tedy snaţit zjistit, zda by bylo moţné náklady na čerpání sníţit. 

Další  markantní  poloţkou je  poloţka ostatní sluţby. Tyto sumy obsahují náklady 

na  zajištění  provozu  ČS  firmou  Humeco. V  této  poloţce je  zahrnut  drobný  materiál  

a opravy prováděné na ČS, které provádí Humeco, a mzda pracovníka, který na ČS 

pracuje. Dále také čistící, mycí prostředky a ochranné pomůcky, pro naplnění 

legislativních poţadavků k zajištění ochrany zdraví při práci. Z této poloţky se také hradí 

telefony, které jsou na ČS pouţívány. 
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Větší opravy, které byly prováděné externími firmami, jsou následující. Opravy 

prováděné v roce 2005 se týkaly výměny těsnění výtlačného řádu a byla provedena první 

oprava čerpadla firmou Hydron s.r.o. 

Tabulka č. 5: Přehled nákladů za jednotlivé roky v Kč 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

501 – 

dr.majetek 
0 0 0 0 5381 0 0 

502 – 

spotřeba 

energie 

501 220 623 280 886 314 346 913 583 320 622 200 766 834 

502 – pitná 

voda 
1672 -163 829 639 797 884 1 007 

502 - celkem 502 892 623 117 887 143 347 552 584 117 623 084 767 841 

511 – opravy 

a údrţba  
68 330 31 340 188 712 296 226 17 594 60 000 35 710 

517 – ostatní 

sluţby 
540 000 552 000 552 000 720 150 552 000 552 000 552 000 

519 – cizí 

aktiva 
0 0 0 0 20 450 20 952 20 186 

538 – ostatní 

poplatky 
14 000 15 375 15 375 15 375 15 226 15 375 0 

548 - 

pojištění 
26 000 0 0 0 72 72 72 

551 – odpisy  545 654 545 654 545 654 545 654 545 654 545 654 545 654 

celkem 1 696 876 1 767 486 2 188 884 1 924 957 1 740 494  1 817 137 1 921 463 

Zdroj: CC a.s., Kohinoor a.s. 

Graf č. 1: Poměr nákladových položek na celkový objem nákladů 

Poměr nákladových položek na celkový objem nákladů

30,79%5,34%

33,21%

29,25%

1,40%

0,47%

0,04%

0,20%

0,69%

odpisy energie celkem opravy a údržba ostatní služby

cizí aktiva ostatní poplatky pojištění dr.majetek

 Zdroj: vlastní zpracování 
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V následujícím roce, tedy 2006, byl proveden servis a oprava řídícího systému ČS, 

tyto sluţby zajišťuje firma PAS Procesní Autorizační Systémy s.r.o., která toto zařízení 

instalovala.  

V roce 2007 byla provedena firmou PAS výměna snímače hladiny. Také byla 

provedena oprava čerpadla firmou Potex, která také v následujícím roce provedla opravu 

dalšího čerpadla a jeho motoru.   

Opravy provedené v roce 2008 se týkaly výměny výtlačného řádu, tuto výměnu 

provedla firma Humeco, a.s. a další byly spojené s opravou radiového spojení ČS 

s dispečinkem. Toto spojení bylo posléze nahrazeno spojením přes telefon a na ČS byl 

k pevné lince přidán také mobilní telefon, aby bylo moţné rychlé a spolehlivé spojení 

čerpacího  místa  s  dispečinkem   Kohinooru  a  Czech  Coal a.s.  Obsluha  ČS   pracuje  

na odloučeném pracovišti a je její povinností se ohlašovat na dispečinky společností, 

v určených intervalech. Pokud by došlo k prodlení, můţe být vyhlášena mimořádná 

situace. Proto jsou na pracovišti k dispozici obě moţná spojení, aby v případě výpadku 

jednoho spojení, mohlo být pouţito náhradní.  

V roce 2009 došlo k instalaci záloţního počítače na ČS. Instalaci a spuštění 

prováděla opět firma PAS. K tomuto kroku došlo v důsledku velké chybovosti přenosů 

řídícího systému na Kohinoor a částečných ztrát dat. Ve zbývajících dvou letech nebyly 

provedeny zásadnější opravy. 

Přehled mezi vyčerpaným mnoţstvím a spotřebou elektrické energie vyjadřuje 

tabulka č. 6 a následující graf. 

Tabulka č. 6: Přehled vyčerpaného množství a spotřeba elektrické energie 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

spotřeba el. 

energie (kWh) 262 111 331 022 421 715 311 342 247 406 259 274 326 601 

vyčerpané 

mnoţství (m
3
) 1 683 763 1 640 784 1 523 808 1 528 217 1 392 459 1 512 046 1 848 209 

vyčerpané 

m
3
. kWh

-1
 6,42 4,96 3,61 4,91 5,63 5,83 5,66 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 2: Porovnání spotřeby elektrické energie s vyčerpaným množstvím vody 

Množství  m
3
 vyčerpaných pomocí 1 kWh

0
1
2
3
4
5
6
7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

roky

m
3
.k
W
h
-1

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu č. 2 je patrný velmi neočekávaný průběh výkonu čerpadel. Po instalaci v roce 

2004 a plném provozu v roce 2005 došlo v roce 2006 bez zjevných příčin ke zhoršení 

účinnosti čerpání. Rok 2007, kdy došlo k nastoupání kóty hladiny o 3 m, se projevil další 

pokles čerpacího výkonu. V tomto roce byl poměr vyčerpaného objemu vody a spotřeby 

elektrické energie nejniţší. V následujícím roce došlo ke zlepšování hodnot  vyčerpaného 

mnoţství vody na spotřebovanou kWh. Od roku 2008 je patrné zlepšení hodnot čerpacího 

výkonu.  

V posledních letech výkon čerpadel pohybuje kolem 5,7 m
3
.kWh

-1
. V roce 2011 je 

znát opět klesající tendence. Ta můţe být způsobena opotřebením čerpadel.  

4.3 Spotřeba energie 

Spotřeba elektrické energie je hlavní částí nákladů vynaloţených po dobu provozní 

ţivotnosti čerpadla. Obecně je uváděno procentní rozloţení nákladů takto: 5 % nákupní 

náklady, 85 % provozní náklady a 10 % činí náklady na opravu a údrţbu. Nejvyšších úspor 

lze dosáhnout tedy v oblasti spotřeby energie. 

Roční spotřebu energie ponorného čerpadla lze vypočítat následujícím způsobem: 

E = c . h . P1  [Kč]   [12] 

c   – specifická cena energie (Kč.kWh
-1

) 

h   – počet provozních hodin za rok (hod.) 
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P1 – příkon ponorného čerpadla (kW). 

Energetický příkon ponorného čerpadla se dá jednoduše spočítat ze vzorce  

motor

P
P



2
1     [kW] 

Poţadovaný příkon P2 jsem odečetla z křivky P2/Q, kterou udává výrobce čerpadel. Tato 

křivka je znázorněna  na  obrázku  č. 5. V  tomto  případě  je  hodnota  P2  pro  čerpadla  

SP 300-1A G  38,3 kW  a   stejným   způsobem   jsem  odvodila  hodnotu  i  pro  čerpadlo  

SP 125-5-AA (obrázek č. 6). V  tomto případě je hodnota P2 39,9 kW.  

 Kontrolní propočet s pouţitím provozní hodnoty z ČS:  

P2 = 3 . U . I . cos φ  [kW] 

U = 385 V      U = 385 V 

I = 98 A       I = 96 A  

cos φ = 0,593      cos φ = 0,643 

P2 = 38,75 kW – pro SP 300-1A G  P2 = 41,16 kW – pro SP 125-5-AA 

 Z porovnání teoretického výpočtu a odečtu z křivky je moţno vyvodit, ţe hodnota 

registrovaná a vykazovaná na ČS, tedy odběr proudu v A, je pro kontrolní výpočet 

pouţitelná téměř bez výhrad v případě čerpadel 1-3, pro hodnocení čerpadla č. 4 je rozdíl 

mezi vypočtenou a odvozenou hodnotou značný. Jelikoţ i odborná literatura uvádí pouţitý 

vzorec jako, do značné míry, orientační, protoţe ve skutečnosti je výkon ovlivněn mnoha 

dalšími parametry, budu nadále pouţívat hodnoty odečtené z křivek výrobce. 

 Účinnost  motoru  čerpadla  se  odvodí  z  tabulky  výrobce,  kterou  uvádím  jako 

obrázek č. 4. Zatíţení motoru je následující:  

pro SP 300-1A G: 
45

3,38
= 85,1 %. Hodnota účinnosti pro motory bude tedy 86 %. 

pro SP 125-5-AA: 
45

9,39
= 88,7 %. Hodnota účinnosti pro motor bude opět 86 %. 

motor

P
P



2
11 = 

86,0

3,38
= 44,53 kW – pro čerpadla SP 300-1A G 
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motor

P
P



2
12  = 

86,0

9,39
= 46,40 kW – pro čerpadlo SP 125-5-AA 

Obrázek č. 4: Hodnoty účinností motorů 

 

Zdroj: [14]  

Tato teoretická hodnota téměř přesně koresponduje s tabulkovým výkonem 

instalovaného motoru (45 kW). Z toho plyne správnost výše uvedeného postupu.  

Zvýšením zatíţení motoru na tabulkových 45 kW ale nedojde ke vzniku 

energetických úspor, neboť jak plyne z údajů výrobce, energetická účinnost 86 % se týká 

celého pracovního rozsahu čerpadla. 

Pro další výpočty budou pouţity údaje uvedené na grafech (obrázek č. 5 a č. 6). Tyto 

údaje pochází přímo od výrobce a lze předpokládat jejich maximální správnost. 

Pro čerpadla č. 1 - 3 vycházejí tedy následující hodnoty: 

P1 = 44,6 kW 

P2 = 38,3 kW 

Pro čerpadlo č. 4 vycházejí tedy následující hodnoty: 

P1 = 46,3 kW 

P2 = 39,9 kW 
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Obrázek č. 5: QH a P2/Q křivka čerpadla SP 300-1A G 

 

Zdroj: [19]  
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Obrázek č. 6: QH a P2/Q křivka čerpadla SP 125-5-AA 

 

Zdroj: [19]  
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 K dalším výpočtům budu potřebovat specifickou cenu energie. Pro lepší přehlednost 

hodnotím  pouze  poslední  3  roky  z  celého období.  Průměrná  cena  v  tomto   období   

je uvedena  v tabulce  č. 7 a  provozní  hodiny  jednotlivých  čerpadel  za období let 2009 – 

2011 uvádím v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 7: Průměrná cena el. energie v jednotlivých letech 

rok 2009 2010 2011 

spotřeba el. energie (Kč) 583 320 622 200 766 834 

spotřeba el. energie (kWh) 247 406 259 274 326 601 

cena za 1 kWh 2,36 2,40 2,34 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 8: Provozní hodiny jednotlivých čerpadel ve sledovaném období 

rok 2009 2010 2011 

SPG 300-1 AG    

čerpadlo č. 1 2 416 1 575 2 024 

čerpadlo č. 2 662 1 623 2 108 

čerpadlo č. 3 1 406 1 662 1 868 

celkem 4 484 4 860 6 000 

SP 125-5-AA    

čerpadlo č. 4 162 203 101 

    Zdroj: Humeco, a.s. 

Nyní tedy mohu přistoupit k výpočtům roční spotřeby energie za uvedené období pro 

jednotlivá čerpadla. Tento přehled je uveden v tabulce č. 9. Pouţiji výše uvedený vzorec:  

E = c . h . P1   [Kč]. 
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Tabulka č. 9: Přehled o nákladech na elektrickou energii 

rok čerpadla c h P1 Kč 

2009 

E1 2,36 2 416 44,6 254 298,50 

E2 2,36 662 44,6 69 679,47 

E3 2,36 1 406 44,6 147 989,94 

E4 2,36 162 46,3 17 701,42 

celkem 
    

489 669,32 

2010 

E1 2,40 1 575 44,6 168 588,00 

E2 2,40 1 623 44,6 173 725,92 

E3 2,40 1 662 44,6 177 900,48 

E4 2,40 203 46,3 22 557,36 

celkem 
    

542 771,76 

2011 

E1 2,34 2 024 44,6 211 232,74 

E2 2,34 2 108 44,6 219 999,31 

E3 2,34 1 868 44,6 194 951,95 

E4 2,34 101 46,3 10 942,54 

celkem 
    

637 126,54 

Zdroj: vlastní zpracování 

Spotřeba  elektrické  energie   čerpadly  činila  značný podíl  z celkových  nákladů  

na energii. Přehled je uveden v tabulce č. 10.  

Tabulka č. 10: Přehled podílů nákladů elektřiny na čerpání 

 

Podíl nákladů na 

elektřinu na čerpání na 

celkových nákladech 

Podíl nákladů na 

elektřinu na celkových 

nákladech 

Podíl nákladů na 

elektřinu na čerpání na 

nákladech na elektřinu 

2009 28,13% 33,51% 83,95% 

2010 29,87% 34,24% 87,23% 

2011 33,16% 39,91% 83,09% 

    

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Využití čerpadel 

 Pokud bychom chtěli zkontrolovat výkonové parametry čerpadel, musíme v této 

souvislosti znát celou řadu hodnot. Mezi nejdůleţitější hydraulické pojmy patří průtok, tlak 

a dopravní výška. 

V následujících výpočtech budu pouţívat při výpočtech hustotu vody, která odpovídá 

průměrné teplotě vody na Obřím prameni. Teplota zdvihané vody je v průměru 16 
o
C. 

Hustotu kapaliny budu tedy uvaţovat 998,942 kg.m
-3

. 

4.4.1 Průtok  

 Průtokem se rozumí mnoţství kapaliny, které prochází čerpadlem za určitou jednotku 

času. Rozlišuje se průtok objemový a hmotnostní. 

Objemový průtok (Q) je průtokem, který je moţno odečíst z charakteristické křivky 

čerpadla. Čerpadlo můţe čerpat určitý objem kapaliny za jednotku času (měří se v m
3
.h

-1
) 

bez ohledu na hustotu, kterou má čerpaná kapalina. Objemový průtok se pouţívá např. 

v oblasti zásobování vodou. Zde je důleţitý objem kapaliny, který čerpadlo dodává. 

Hmotnostní průtok (Qm) vyjadřuje hmotu, kterou čerpadlo přemístí za jednotku času. 

Měří se v kg.s
-1

. Při tomto ukazateli má teplota vliv na velikost hmotnostního průtoku. 

Hustota kapaliny se mění spolu s teplotou. Hmotnostní průtok je důleţitý ve spojení 

s otopnými, chladícími a klimatizačními soustavami, protoţe hmota přenáší energii. 

Vztahy mezi objemovým průtokem a hmotnostním průtokem jsou následující [14]: 

QQm .   [kg.s
-1

]  nebo   


mQ
Q   [m

3
.h

-1
]  

Objemový průtok je na čerpadlech SPG 300-1 AG (dále v textu budu výpočty 

k těmto čerpadlům označovat indexem 1) nastaven na 300 m
3
.h

-1
 (0,085 m

3
.s

-1
) a na 

čerpadle  SP  125-5-AA (dále  v textu   budu  výpočty  k tomuto  čerpadlu označovat  

indexem  2) na hodnotu 120 m
3.

h
-1

 (0,033 m
3
.s

-1
). 

QQm .1  = 998,942 . 0,085 = 84,91 kg.s
-1

; 

QQm .2  = 998,942 . 0,033 = 32,97 kg.s
-1

.    
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Objem vyčerpaného mnoţství za rok 2009 aţ 2011 je zřejmý v tabulce č. 11. 

Uváděné hodnoty se týkají pouze objemového průtoku. Hmotnostní průtok se při čerpání 

na Obřím prameni nevyuţívá. V grafu č. 3 je znázorněno mnoţství vody čerpané do potoka 

Bouřlivce v jednotlivých měsících a letech, v grafu č. 4 je znázorněno mnoţství vody 

čerpané do koupaliště v Duchcově. 

Tabulka č. 11: Přehled čerpaného množství vody 

 

rok 2009 (v m
3
) rok 2010 (v m

3
) rok 2011 (v m

3
) 

měsíc Bouřlivec koupaliště Bouřlivec koupaliště Bouřlivec koupaliště 

leden 118 296 0 84 505 0 198 844 0 

únor 105 257 0 78 969 0 179 642 0 

březen 145 887 0 114 525 0 191 788 0 

duben 145 547 0 115 396 0 173 082 0 

květen 139 799 0 113 954 3 324 166 422 2 928 

červen 129 608 8 102 101 902 6 454 147 275 2 138 

červenec 136 165 7 546 102 178 7 010 143 382 2 900 

srpen 142 139 3 889 140 891 7 667 137 753 3 100 

září 129 314 0 155 360 0 133 228 1 105 

říjen 126 948 0 168 333 0 134 614 0 

listopad 7 681 0 146 113 0 115 648 0 

prosinec 46 281 0 165 465 0 114 360 0 

celkem 1 372 922 19 537 1 487 591 24 455 1 836 038 12 171 

za rok 1 392 459 1 512 046 1 848 209 

Zdroj: ing. L. Blaha 
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Graf č. 3: Přehled čerpaného množství vody do potoka Bouřlivce 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 4: Přehled čerpaného množství vody na koupaliště v Duchcově 

Čerpání do koupaliště v Duchcově
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4.4.2 Tlak 

Tlakem se rozumí míra síly, která působí na jednotku plochy. Rozlišuje se statický 

tlak, dynamický tlak a celkový tlak. Celkový tlak je součtem statického a dynamického 

tlaku.  

Statický tlak psta je tlak, který se měří manometrem umístěným kolmo na průtok nebo 

v klidovém stavu v kapalině.  

Dynamický tlak pdyn je způsoben rychlostí proudění kapaliny. Dynamický tlak není 

moţno měřit běţnými manometry, ale lze dopočíst pomocí tohoto vzorce: 

 2..
2

1
dynp      [Pa]  [14] 

Kde: 

ρ = hustota kapaliny (kg.m
-3

)     

ν = rychlost proudění kapaliny (m.s
-1

)     

Dynamický  tlak  je  moţné  převést  na  statický  tlak  sníţením  rychlosti  proudění 

a opačně.  

Nejdříve si pro výpočet tlaku na řádech na Obřím prameni musíme vypočítat 

rychlosti proudění kapaliny podle vzorce [14]: 

S

Q
  [m.s

-1
]  2.rS     [m

2
]  

Výtlačné potrubí pouţívané pro čerpání do potoka Bouřlivce je DN 200. Poloměr 

tohoto potrubí je tedy 100 mm (0,1 m). Potrubí pouţívané pro čerpání na koupaliště 

v Duchcově má rozměr DN 150. Poloměr je tedy 75 mm (0,075 m). Budeme tedy počítat 

se dvěma údaji.  

Pro řád do potoka Bouřlivce bude platit následující: 

2.rS       
S

Q
  

21,0.14,3S     
0314,0

085,0
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20314,0 mS    
1

.71,2


 sm  

 Pro řád do koupaliště v Duchcově bude platit následující: 

2.rS       
S

Q
  

2075,0.14,3S     
018,0

033,0
  

2018,0 mS    
1

.83,1


 sm  

Pro Obří pramen z těchto výsledků plynou následující výpočty dynamických tlaků: 

2

1 71,2.942,998.
2

1
dynp = 3668,16 Pa = 0,04 baru – hodnoty pod 0,1 baru se povaţují 

za bezvýznamné. 

2

2 83,1.942,998.
2

1
dynp = 1672,68 Pa = 0,02 baru – i v tomto případě se dynamický 

tlak v soustavě pokládá za bezvýznamný. 

4.4.3 Dopravní křivka, QH křivka 

Tato křivka udává dopravní výšku, kterou můţe čerpadlo dosáhnout při daném 

průtoku. Dopravní výška je uváděna v metrech. 

Obrázek č. 5 prezentuje QH křivku čerpadel SP 300-1A G. QH křivka menšího 

čerpadla je zobrazena na obrázku č. 6. [19] 

Pro čerpadlo SP 300-1A G je nutno konstatovat, ţe reálný pracovní bod je vyloţen 

zcela mimo křivku udávanou výrobcem. Toto je moţno pouţít jako signál, ţe čerpadlo 

pracuje neefektivním způsobem. Pro skutečnou výtlačnou výšku na  ČS (23,58 m) vychází 

čerpané mnoţství cca 375 m
3
.hod

-1
, respektive pro reálný průtok (306 m

3
.hod

-1
) by 

čerpadlo pracovalo do výtlačné výšky cca 32 metrů. Graf dodaný výrobcem (obr. č. 5) 

udává  střední   (optimální)   hodnoty   pro  provoz  čerpadla  v tomto  čerpacím  reţimu,  

tj. H = 28,8 m a Q = 336 m
3
.hod

-1
. 

Pro čerpadlo SP 125-5-AA je nutno konstatovat, ţe pracovní bod  je  téměř  přesně 

na QH křivce. Čerpadlo tedy pracuje téměř přesně v optimálním reţimu. Je moţné 
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eventuální zhodnocení vyloţení provozního bodu, ale vzhledem k minimálnímu rozdílu 

vzdálenosti od provozní křivky by náklady na detailní prověření nepřinesly prakticky 

ţádný ekonomický efekt. 

4.4.4 Účinnost, křivka η 

Účinnost je vztah mezi přiváděnou energií a stupněm jejího vyuţití. Pro čerpadla to 

znamená účinnost  ηp vztah  mezi  energií,  kterou čerpadlo vnáší do vody (PH) a příkonem 

na hřídeli (P2). Hodnota P2 je odečítána opět z P2/Q křivky udávané výrobcem. 

22

...

P

HQg

P

PH
p


   [14] 

Kde:  

ρ = hustota kapaliny (998,942 kg.m
-3

)     

g = tíhové zrychlení (9,81 m.s
-2

)     

Q1 = průtok (5,1 m
3
.min

 -1
 = 306 m

3
.h

-1
 = 0,085 m

3
.s

-1
)   

Q2 = průtok (2 m
3
.min

 -1
 = 120 m

3
.h

-1
 = 0,033 m

3
.s

-1
)   

H = dopravní výška [m]  - viz výpočet dále. 

Výpočet geodetické dopravní výšky na ČS Obří pramen: 

Kóta hladiny: 205,32 m n. m. 

Ohlubeň jámy ČS: 224,39 m n. m. 

Rozdíl: 19,07 m. 

Výška potrubí nad ohlubní: 0,82 m. 

Na ČS Obří pramen je geodetická dopravní výška: 19,89 m. 

 Tlakové  ztráty  ve   výtlačném   řádu  zvyšují  výtlačnou  výšku  o  3,69 m  (údaje  

od konzultanta DP), takţe celková dopravní výška je 23,58 m pro čerpání do Bouřlivce. 

 Pro čerpání do koupaliště platí: 

Kóta hladiny: 205,32 m n. m. 

Ohlubeň jámy ČS: 224,39 m n. m. 
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Rozdíl: 19,07 m 

Převýšení potrubí na trase: 8,61 m 

Na ČS Obří pramen je dopravní výška: 28,31 m. 

 Tlakové ztráty ve výtlačném řádu zvyšují výtlačnou výšku o 61,42 m (údaje od 

konzultanta DP), takţe celková dopravní výška je 89,73 m pro čerpání do koupaliště. 

 5128,0
38300

58,23.085,0.81,9.942,998

2

1 
P

PH
p   ηp1= 51,28% 

7273,0
39900

73,89.033,0.81,9.942,998

2

1 
P

PH
p    ηp2= 72,73 % 

Účinnost je v tomto případě niţší  neţ  při  ideálních  podmínkách  (výrobce udává 

86 %) a plném zatíţení. I tak ale z hodnocení provozu vyplývá, ţe čerpací stanice není 

provozována v nejlepším vhodném reţimu a doporučuji detailní zhodnocení příčiny 

účinnosti čerpadel č. 1 aţ 3.   
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Jak jsem jiţ uvedla v kapitole 4.2, v této části své diplomové práce se budu snaţit 

zjistit, zda by bylo moţné sníţit spotřebu elektrické energie a tím sníţit náklady na čerpání 

vody. Pokusím  se  dále  zaměřit  na  faktory  jako   je  dopravní výška kapaliny,  účinnost 

a průtok. 

5.1 Úprava současného stavu 

V současné době je geodetická výška pro čerpání 20,22 m. Úroveň sání čerpadel je 

na kótách 196,25 m n. m. Hladina se pohybuje kolem kóty 205 m n. m. Je zde tedy prostor 

zhruba 8,75 m, o které je moţno zkrátit dopravní trasu a  tím  vyřadit  hydraulický  odpor  

a tlakové ztráty vzniklé z těchto „nadbytečných“ metrů.  

Další  přínos  takového  opatření  by  spočíval  v  úspoře  délky  pouţitého   potrubí  

a přívodních kabelů. I to však nejsou zcela zanedbatelné poloţky, protoţe cena kabelu se 

pohybuje v tisících Kč za bm. (Přesnou hodnotu odmítl dodavatel čerpací techniky sdělit.)   

Jak stanoví Provozní řád ČS, je nutno brát v úvahu také kavitaci, aby se provoz 

čerpadla nedostal mimo provozní křivku QH, a dodrţet poţadavek na minimální úroveň 

hladiny nad sacím otvorem, která musí být 2 metry.  

Kavitace vzniká na zařízeních, která se pohybují velkou rychlostí v kapalině. 

Znamená to vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. 

Pokles tlaku můţe být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti, případně průchodu 

intenzivní akustické vlny v periodách zředění. Kavitační dutiny jsou zpočátku vyplněny 

vakuem, později se vyplní párou okolní kapaliny nebo se do nich mohou rozptylovat plyny 

z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který  kavitaci  vytvořil,  její  bublina  kolabuje 

za vzniku rázové vlny, která má destruktivní účinek na okolní materiál. Kavitace způsobuje 

poškození zařízení a sniţuje jejich účinnost. 

V praxi je zamezení kavitace zajištěno dodrţováním provozních parametrů určených 

výrobcem čerpadla. Zjednodušeně se nebezpečí vzniku kavitace za daných provozních 

parametrů hodnotí  tak, ţe  se  skutečný  provozní  bod,  daný  souřadnicí   výtlačné   výšky  
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a dosaţeného průtoku, vynese do QH křivky dodané výrobcem čerpadla. Je-li provozní bod 

mimo  rozsah  křivky, je čerpadlo kavitací ohroţeno. Pak  je  nutno  kontaktovat  výrobce  

a poţádat o odborné posouzení. Dočasné řešení je zvýšení odporu v potrubí výtlaku např. 

clonou nebo částečným uzavřením armatury, které způsobí, ţe vzroste hydraulický odpor 

čímţ je nahrazena výtlačná výška a omezen průtok. Vzniká nový „provozní“ bod, který je 

dán souřadnicí součtu výtlačné výšky včetně přidaného odporu a průtoku dosaţeného za 

takových podmínek.  

Jak je patrné z obrázku č. 6 tento případ pro čerpadla SP 300-1A G téměř nastal, 

protoţe minimální výtlačná výška, pro kterou lze vystavit pracovní bod v grafu dodaném 

výrobcem, je přibliţně 22 m. [12,17] 

5.2 Úprava průtoku čerpadla SP 300-1A G 

Vyhodnocená nízká účinnost čerpání, která koresponduje se zjištěním při 

vyhodnocení vyčerpaného m
3
 na spotřebu elektrické energie (viz kapitola 4.2) potvrzuje 

doporučení uvedené výše. Je nanejvýš vhodné posoudit reţim provozu čerpadel z hlediska 

vyloţení pracovního bodu a účinnosti provozu čerpadel.  

 Provozní  křivka,  uvedená  na  obrázku  č. 7,  udávaná  výrobcem   končí   při   

výšce 23,58 m na průtoku 380 m
3
.h

-1
. Hodnota P2 v tomto případě bude 38,4 kW a hodnota 

P1 pak 44,8 kW. Kdybychom vyuţili tento maximální průtok, účinnost by činila: 

6379,0
38400

58,23.106,0.81,9.942,998

2

1 
P

PH
p   ηp1= 63,79% 

 Úspora je  vyčíslena  za  rok  2011, kdy  bylo  vyčerpáno  největší  mnoţství   vody  

a čerpadla pracovala nejvíce hodin. Vyčerpané mnoţství bylo 1.836.038 m
3
. Provozní doba 

čerpadel byla 6.000 hodin. Upravené mnoţství hodin na novou hodnotu průtoku by bylo 

4.832 hodin. Cena za 1 kWh v roce 2011 byla 2,34 Kč. 

E = c . h . P1 = 2,34 . 4832 . 44,8  = 506.548,22 Kč. 

 V tomto případě by se zvýšila účinnost čerpadla. Také by došlo k úspoře provozních 

hodin a úspoře v nákladech na elektrickou energii. Úspora v tomto konkrétním roce by 

činila 119.635,78 Kč 
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Obrázek č. 7: QH a P2/Q křivka čerpadla SP 300-1A G při Q=380 m
3
.h

-1
 

 

Zdroj: [19] 
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5.3 Návrh nových čerpadel 

Moţným způsobem sníţení nákladů by byla výměna současných čerpadel za nové 

typy, které by měly lepší parametry pro spotřebu energie. 

SP 360-1F 

Místo stávajících čerpadel SP 300-1A G bych navrhla pouţít čerpadla z vyšší řady, 

neţ jsou současná. Jednalo by se to typ SP 360-1F G. Jmenovitý průtok tohoto čerpadla 

činí 360 m
3
.hod

-1
. Při dopravní výšce 23,58 je výrobcem doporučován průtok 413 m

3
.h

-1
. 

Při výpočtech budu uvaţovat opět o období let 2009 – 2011, kterým jsem se zabývala 

v kapitole 4.3.  

V tomto období byl největší objem vody vyčerpán do Bouřlivce v roce 2011, kdy 

bylo vyčerpáno 1.836.038 m
3
. Provozní hodiny na vyčerpání tohoto mnoţství novým 

typem čerpadla při průměrném průtoku 413 m
3
.h

-1
 by činily 4.446 hodin. Průměrná 

specifická cena energie v tomto roce měla hodnotu 2,34 Kč.kWh
-1

. 

Z  hodnot  uváděných  výrobcem (obr. 8) jsem  opět  zjistila   hodnotu  P1,  která   

činí 45,4 kW a hodnota P2 39 kW. 

K výpočtu roční spotřeby energie pouţiji stejného postupu jako ve výše uvedeném 

případě: E = c . h . P1. 

 Spotřeba energie by byla tedy následující: 

E = c . h . P1 = 2,34 . 4446. 45,4 = 472 325,26 Kč.  

 Náklady na  elektrickou energii za všechna tři provozovaná čerpadla byla v roce 

2011 626.184,00 Kč. V tomto případě by se jednalo o úsporu přibliţně 153.858,74 Kč za 

rok. Při propočtu na jedno nové čerpadlo by to znamenalo úsporu cca 51.286,25 Kč. 

Za poslední uváděné období bylo celkem vyčerpáno 4.696.551 m
3
 a čerpadla 

pracovala celkem 15.344 hodin. V průměru na rok  a  čerpadlo  to  tedy  bylo  521.839 m
3
 

a 1.705 provozních hodin. S novým typem čerpadel by čerpala uvedené mnoţství 

v průměru 1.264 hodin na jedno čerpadlo. Průměrná cena energie činila 2,37 Kč.kWh
-1

. 

Průměrná úspora v tomto období by byla tedy následující: 

E = c . h . P1 = 2,37 . 1705 . 44,6 = 180.221,91 Kč – za současného stavu, 
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E = c . h . P1 = 2,37 . 1264 . 45,4 = 136.003,87 Kč – při pouţití nového čerpadla. 

Průměrná úspora energie za jedno čerpadlo a rok by tedy činila 44.218,04 Kč. 

Obrázek č. 8: QH a P2/Q křivka čerpadla SP 360-1F G při Q=413 m
3
.h

-1
 

 

Zdroj: [19] 
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Čerpadla SP 360-1F G v dnešní době stojí 8.784,- € bez DPH. Společnosti, které se 

podílejí na provozu ČS, jsou plátci DPH, proto mohu uvádět dále tuto cenu bez DPH. Při 

devizovém kurzu ČNB ze dne 26.3.2012 se 1 EURO = 24,635 Kč. Cena čerpadla je tedy 

216.393,84 Kč bez DPH. 

Dobu návratnosti investic lze vypočítat následujícím způsobem: 

A = 12x
úsporyéenergetick

cenanákupní
    [12] 

A = 12
04,218.44

84,393.216
x  = 59 měsíců. 

V tomto případě činí doba návratnosti za jedno čerpadlo 59 měsíců.  

Účinnost čerpadla při stávající dopravní výšce by byla: 

7229,0
39000

58,23.122,0.81,9.942,998

2


P

PH
p   ηp= 72,29 % 

Tento typ  čerpadla  vykazuje  úspory při spotřebě elektrické energie  a  zároveň  má 

i vyšší účinnost neţ čerpadla, která jsou v pouţívaná v současné době.  
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6 ZÁVĚR 

Cíl mé diplomové práce byl naplněn. ČS Obří pramen pracuje v souladu s platnou 

legislativou. Při svých výpočtech jsem však zjistila, ţe čerpadla nepracují v optimálním 

reţimu. 

Při technickém hodnocení provozu ČS Obří pramen bylo zjištěno, ţe přestoţe bylo 

v roce 2009 provedeno nastoupání hladiny, nedošlo k adekvátnímu poklesu měrné spotřeby 

elektrické energie pro čerpání.  

Při dalším hodnocení bylo zjištěno, ţe čerpadla nepracují v optimálním reţimu. 

Jejich teoreticky zjištěná účinnost se pohybuje kolem 51,28 procenta. Coţ při rozsahu 

provozu těchto 3 čerpadel znamená roční ztrátu ve výši cca 120 tisíc Kč (40 tisíc na jedno 

čerpadlo). Tato hodnota je samozřejmě maximální, protoţe je vztaţena k výrobcem 

uváděné účinnosti 86 %. S poměrně velkou jistotou lze však konstatovat, ţe roční úspory 

na jedno čerpadlo by činily (podle ceny za dodávanou elektrickou energii) 30 – 40 tis. Kč. 

Řešením by bylo buď inovovat čerpací techniku, nebo změnit způsob provozu čerpadel 

např. regulací otáček polovodičovými měniči. 

Čtvrté čerpadlo, které zásobuje koupaliště v Duchcově, pracuje téměř v optimálním 

reţimu, i kdyţ je moţno provést drobné zásahy ke zlepšení jeho účinnosti. Tyto zásahy 

nepřinesou ţádný výrazný ekonomický přínos. 

Řídící systém čerpací stanice jehoţ údaje byly pouţity pro zpracování mé diplomové 

práce pracuje spolehlivě a, jak dokazují závěry mé diplomové práce, jeho výstupy jsou 

pouţitelné nejenom pro technické, ale i pro ekonomické hodnocení provozu. 

Obměna čerpací techniky je rovněţ potřebná z toho důvodu, ţe pracovní bod tří 

hlavních čerpadel je vyloţen na okraji křivky a při uskutečnění dalších nastoupávacích 

kroků,  které  jsou  pro  narovnání   škody  spáchané  na  Teplických   termách   potřebné   

a očekávané,   by   jiţ   stávající   čerpací   technika   nevyhovovala.   Navrţené   čerpadlo  

SP 360-1F G je pouze jedním z moţných řešení a vychází pouze z poţadavků na 

energetickou účinnost. Zhodnocení hydraulické správnosti instalace tohoto čerpadla daleko 

přesahuje účel a cíl mé diplomové práce.  
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