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těžba nerostů provází lidstvo od pradávna 

 rozvoj lidstva je na této činnosti silně závislý

každá činnost člověka je v interakci s okolím

 člověk ovlivňuje své životní prostředí



ranný středověk – novověk
zlato-stříbro-měď-cín-wolfram

a jiné ušlechtilé rudy VII. století – XX. století
polymetalické rudy – uhlí - ropa

současnost

uran – uhlí – ropa
(mimo povrchových těžeb : 

stavební a dekorační kámen-štěrkopísek)
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Produkce důlních vod podle těžených surovin

 Poklesový trend v čase – utlumování hornické činnosti

 Není to ale svázáno stoprocentně – důlní vody mohou 

existovat i po ukončení těžby



Zákon č. 44/1988 Sb. 

o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), §40 Důlní vody: 

"…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. "



Obecný horní zákon č. 146/1854  

§ 128 

“… na důlní vody, jež podnikatel hor uvolnil, 

zůstává mu vyhrazeno, i když je nechá 

vytékati na povrch, až do jejich spojení 

s jinými stálými pozemními vodami 

přednostní právo k jejich užívání pro provoz 

hor a hutí i jejich příslušenství....”.

§ 130 

„… za změny množství důlních vod z hor vytékajících 

vlastník hor nezodpovídá …“.



1909  - F. Pantůček, časopis Právník

“…z vod spodních nutno dále vyloučiti vzhledem 

k zvláštním předpisům zákonným 

vody důlní,

ohledně jichž získávání a použití dal zákon horní 

zvláštní ustanovení, 

jakož i vody slané, patřící hornímu regálu



Obecný horní zákon č. 57/1928 Sb. 

§ 129 

„Báňským hejtmanstvím přísluší 

v I. instanci (z agend v obecném 

horním zákonu vytčených) …..“ 

kromě jiného i dle bodu 5.: 

„ …. propůjčovati důlní vody …..“.



Starý čs. horní zákon č. 41/1957 Sb. 

(o využití nerostného bohatství)

těžební organizace je povinna ....

“ ... odvádět nespotřebovanou důlní 

vodu a vypouštět ji do povrchových, 

po případě podzemních vod, je-li to 

nutné i přes cizí pozemky; způsob a 

podmínky stanoví příslušný 

vodohospodářský orgán …"



Vodní zákon č. 138/1973 Sb.

zařazuje důlní vody do kategorie 

„ ... zvláštních vod ... ” 

jsou z přímé působnosti 

vodního zákona vyňaty



Postupná legislativní harmonizace
1. S NV č. 171/1992 Sb. ukazatele přípustného znečištění vod

2. Se zákonem 458/1992 Sb. o státní správě ve vodním 

hospodářství

"Povolí-li vodohospodářský orgán…

výjimečně vypouštění…zvláštních vod 

do vod podzemních,

musí být vypouštěné vody tak vyčištěny, 

popřípadě upraveny, aby nezhoršily 

ani neohrozily jakost vod podzemních"

§12, písm. a : "vypouštění … zvláštních vod 

do vod povrchových, podzemních 

a do veřejných kanalizací“, musí být v souladu 

s požadavky vodního zákona 

a ukazateli znečištění podle § 26



Zákon o vodách 254/2001 

Sb., § 4 odst. 2:

Důlní vody se pro účely tohoto zákona 

považují za vody povrchové, 

popřípadě podzemní, a tento zákon 

se na ně vztahuje, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak.



Současnost: zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon), §40 : 

„ ... Organizace je 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 ….."

"… K vypouštění jiných vod do důlních vod je 

třeba povolení vodohospodářského orgánu vydaného

po dohodě s obvodním báňským úřadem. …. "

"…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. "



Dobývací prostor (§§ 24-28 HZ)

 Důlní dílo je definováno dobývacím prostorem. 

 Pojem důlní vody nemá právní smysl bez spojení s 

důlním dílem, resp. dobývacím prostorem.

 Odborné x legislativní chápání důlních vod

Obvodní báňský úřad dobývací prostor na návrh 

organizace nebo z vlastního podnětu zruší, jestliže 

dobývání výhradního ložiska skončilo nebo bylo 

trvale zastaveno.

Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví 

uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými 

stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi.

Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků 

průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a 

mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho 

zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být 

hospodárně vydobyto.



Štola Xaver  v Markoušovicích (podkrkonošská pánev)

40 let po ukončení báňské činnosti

Výtok  vod 10 l.s-1 - obsahy Fe v jednotkách mg/l  .                              Foto I. Koroš



Důlní vody opuštěných důlních děl

 Právně zůstává nedořešeno postavení důlních vod v době 

po ukončení hornické činnosti, tj. po ukončení likvidace 

dolu, lomu, popř. hliniště.

 ODD – opuštěná důlní díla - díla mimo provoz, která mají 

svého majitele nebo jeho právního nástupce

 OPDD – opuštěná průzkumná důlní díla - provozovaná ze 

státních prostředků v rámci GP, která nebyla po ukončení 

prací předána těžbě

 SDD – stará důlní díla důlní dílo v podzemí, které je 

opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce neexistuje nebo není znám (registr starých 

důlních děl vede ČGS na základě vyhlášky 363/1992 Sb.)



Výklad Českého báňského úřadu 

ke starým důlním dílům:

 „… vytéká-li voda z vyrubaného či zavaleného prostoru 

hlubinných dolů, jde o důlní prostory, a tudíž i důlní vodu, a 

to do jejich spojení se stálými povrchovými či podzemními 

vodami, a to i v případě, že protékají (prosakují) přes odval či 

výsypku …“

 „… pokud došlo k ukončení hornické činnosti, zrušení 

dobývacího prostoru, zaniklo těžební organizaci oprávnění 

k dobývání (dle § 24 odst. 1 horního zákona) a též k 

následnému novému využití důlních děl a lomů, nelze již tyto 

vydobyté prostory pokládat za hlubinné nebo povrchové důlní 

prostory, a proto ani vody, které vnikají do těchto prostor 

nelze považovat za důlní vody podle § 40 odst. 1 horního 

zákona ...”



Výtoky vod z SDD bývalého Dolu Marie do povrchového lomu Jiří 

Sokolovské uhelné, a.s.



Nakládání s důlními vodami (§40 HZ)

Těžební organizace je oprávněna:

 „ ...bezúplatně užívat na základě povolení 

vodohospodářského orgánu důlní vodu jako náhradní zdroj…“

 vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje pro vlastní činnost 

do povrchových, případně do podzemních vod a odvádět ji, 

pokud je to třeba i přes cizí pozemky způsobem a za 

podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a 

orgánem hygienické služby …“

 Je povinna pečovat o důlní vody a hospodárně  je využívat

Použití důlních vod pro jiné účely:

 Vodárenské účely (pitná voda, užitková voda)  - vodní zákon

• povolení vodohospodářského orgánu,

• jímané množství musí být v evidenci odběrů (státní 

vodohospodářská bilance)

 Případně lázeňský zákon: balneologické využití  (jodobromové, 

radioaktivní vody)



v rámci dolu, lomu, těžebny
likvidace a vypouštění vod

mimo dobývací prostor



Problém směsného charakteru důlních 

vod pro jejich další využití



Zdroje důlních vod



Pohyb vody je určován především 

geologickými a hydrogeologickými faktory 

v přírodním, důlní činností neovlivněném stavu.

Ložiskové vody
podzemní vody ložisek nerostných surovin, 

které jsou akumulovány přímo v ložiskové výplni 

nebo v bočních, nadložních či podložních horninách, 

pokud jsou v hydraulické spojitosti s ložiskem

Pohyb ve zvodněné struktuře se řídí zákony

proudění tekutin horninovým prostředím.

ovlivněné

důlní činností
neovlivněné

Jejich pohyb ve zvodněné struktuře je určován

obvykle vznikem nové, umělé odvodňovací báze.



Mimoložiskové vody
tyto zdroje či akumulace přírodních vod

jsou v hornicky neporušeném stavu izolovány 

od ložiskových vod hydraulickými barierami.

vody přírodních zvodní v horninách mimo ložisko

a přírodní vody infiltrující do důlních děl z povrchu 

(vody atmosférických srážek, vody z povrchových toků a nádrží).



Provozní  

a  technologické  vody

Pokud se nejedná o tekutiny a vodné roztoky 

speciálního složení, jde většinou o vody prosté. 

Jsou do důlního prostředí sváděny uměle.

Antropogenní složka důlních vod.

Velmi často jsou pro tyto účely používány 

recirkulované vody v různém stupni mineralizace.



Stařinové vody

Zvláštním druh směsných důlních vod, které protékají 

nebo jsou akumulovány v opuštěných důlních

prostorách, ve vydobytých kavernách apod.

Stařinové vody proudí ve starých důlních dílech 

podle zákonů proudění v otevřených korytech či potrubí ;

v zavalených místech pak i podle zákonů filtrace průlinovým prostředím.



q = 0

Qčerp = Qprov + Qpřít - Qvent - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance dolu :

Hlubinný důl a základní zdroje jeho důlních vod



Těžebna zahloubena pouze v pásmu aerace

Qčerp = Qprov + Qsrážky+ Qpřít - Qvýpar - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance :

likvidované důlní vody



Qčerp = Qprov + Qsrážky+ Qpřít - Qvýpar - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance :

likvidované důlní vody

Těžebna zahloubena pod úroveň hladiny podzemní vody



likvidované důlní vody

Qčerp = Qprov + Qsrážky+ Qpřít - Qvýpar - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance :

Těžebna zahloubena pod úroveň hladiny podzemní vody



Qčerp = Qprov + Qsrážky+ Qpřít - Qvýpar - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance :

Těžebna zahloubena pod úroveň hladiny podzemní vody

výpar

likvidované důlní vody





Qčerp = Qsrážky+ Qpřít - Qvýpar - Qtěžb  Qztrt  Qakum

rovnice vodní bilance :

Těžba z pod úrovně hladiny podzemní vody

likvidované důlní vody



Těžba z pod úrovně hladiny povrchové vody

Qvstup - Qvýstup = Qpřít - Qtěžb  Qztrt

rovnice vodní bilance :

stanoviska ČBÚ č.j. 3111/97 ze dne 23.9.1997 v případě, že „…vodoteč protéká 

stanoveným dobývacím prostorem nebo plochou, na kterou je stanoven POPD a  

nevnikla do důlních prostorů, nepovažuje se voda ve vodoteči za důlní vodu.“



Problém klasifikace vod v těžebnách štěrkopísků,

zejména pak v údolních nivách a údolních terasách řek

klasifikovat jako 

"infiltrované podzemní vody“

nebo „akumulace vod povrchových“

„vody důlní podle vymezení 

(vodního) horního zákona “

V ČINNOSTI
platný dobývací prostor

ZASTAVENÁ
dobývací prostor zrušen



Důlní vody v těžebnách štěrkopísku

 Vydělování důlních vod, případně zařazování původně 

podzemních vod u těžeben štěrkopísků z pod vodní 

hladiny, resp. přímo ze dna vodních toků nebo vodních 

nádrží do vod povrchových je značně nedokonalou a 

umělou konstrukcí, která nevystihuje reálný stav

 je příčinou nepřesností při bilancování přírodních vod

 odlišná metodika evidence vod má pro těžebny, lomy a 

doly příznivější ekonomický dopad

 z hlediska vodohospodářského podává většinou velmi 

zkreslené informace o reálném stavu využívání 

přírodních zdrojů podzemních vod



5.patro

Důl Svornost

12.patro čerpadla

500 – 650 l/min

lázeňský dům

HG-1

Jímání pramene „akademik Běhounek“

12. patro jámy Svornost  v Jáchymově





Děkuji za pozornost.

Josef V. Datel

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

jvdatel@gmail.com


