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Hydrogeologické poměry oblasti SHP
• Od 19 století v severních Čechách prudce rostla těžba hnědého uhlí –
mnohonásobné zvýšení propustnosti uhelné sloje
• Uhelná sloj je v současné době hlubině vyrubána mimo pilířů obcí a
měst v celém prostoru SHP mezi Ústím nad Labem, Mostem a
Litvínovem.

Z hlediska důlně – hydrogeologických poměrů lze SHP rozdělit do tří
samostatných částí:
• Západní oblast kadaňsko-chomutovská
• Centrální – mostecko-bílinská část
• Východní teplicko - ústecká část.
Situace systému důlních vod je patrná z přiložené situace.

ČLENĚNÍ SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE (SHP)
DLE GEOMORFOLOGIE, GEOLOGICKÝCH A TEKTONICKÝCH POMĚRŮ,
STAŘINOVÉHO SYSTÉMU, AKUMULACE A PROUDĚNÍ STAŘINOVÝCH VOD
- ZÁPADNÍ (CHOMUTOVSKÁ) ČÁST
- CENTRÁLNÍ (MOSTECKO-BÍLINSKÁ) ČÁST
- VÝCHODNÍ (TEPLICKO-ÚSTECKÁ) ČÁST
VÝCHODNÍ – TEPLICKO-ÚSTECKÁ ČÁST
8. Oblast ústecká

ZÁPADNÍ – CHOMUTOVSKÁ ČÁST
1. Oblast kadaňsko-chomutovská

CENTRÁLNÍ – MOSTECKO-BÍLINSKÁ ČÁST
2. Oblast ervěnicko-holešická
3. Oblast mostecká
4. Oblast litvínovská
5. Oblast bílinská
6. Oblast radovesická
7. Oblast teplická
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Chráněné ložiskové území
ve správě MŽP

Chomutovsko - kadaňská část jsou podzemní důlní vody vázány na dva
vzájemně izolované stařinové systémy - systémy dolu Václav a dolu Jan
Žižka.
Hydrogeologický režim důlních vod v centrální mostecké části SHP je
určen především doposud probíhající povrchovou těžbou uhlí (Doly
Bílina, lom ČSA a lom Vršany) – čerpání důlních vod na úrovni
– 20 m n.m.

• Důlní voda čerpaná z jámy MR1 je typu Na-Ca-HCO3 s mineralizací
pohybující se kolem hodnoty 800 mg/l a teplotou kolem 28ºC. Obsah iontů
HCO3 se pohybuje kolem hodnot 500 mg/l a obsah síranů kolísá většinou
v rozsahu 20 - 50 mg/l.
• Ze škodlivých látek je pravidelně překračován obsah fluoranthenu a rtuti.
• Zdroje škodlivých látek: současné i historické zápary a zahoření uhlí, bývalé
průmyslové generátory na výrobu svítiplynu a složiště popílků.
• Zvýšený obsah rtuti v podzemní důlní vodě pravděpodobně přirozený obsah
rtuti v uhlí.
• V důsledku čerpání na MR1 jsou rozsahy oxidačních a redukčních pásem
značně ovlivněné. Redukční podmínky byly potvrzeny jen v nejnižších
oblastech kolem čerpací stanice MR1 v hlavní nádrži Kohinoor – Alexander
a v nádrži Nelson (vrt 1.Máj). Všeobecně na většině území ve zvodněné
uhelné sloji prozatím převládají oxidační podmínky s převahou síranů nad
hydrogenkarbonáty.

Nádrže v centrální části SHP:
• nádrž Kohinoor – Alexander
• nádrž Viktoria
• nádrž Centrum
• nádrž Mistr J. Hus
• nádrž Jířetín
• nádrž Chudeřín
• nádrž Nelson
• nádrž Venuše
• nádrž Emerán
• nádrž Most

V Teplicko – ústecké časti SHP lze hydrogeologické poměry po ukončení
těžby v roce 1997 a následné rekultivaci posledního činného dolu Lomu
Chabařovice považovat za více méně ustálené.
Rozdělení oblasti:
• Menší trmická část.
• Většina zájmového prostoru je ovlivňována přetokem na přelivovém vrtu
PV9 a čerpáním na jámě Kateřina.
• Hlubší části teplicko – ústecké pánve - redukční prostředí
• Převaha alkalických zemin (Ca2+, Mg2+) nad alkáliemi (Na-) a HCO3- nad SO42. Mineralizace se pohybuje se kolem hodnoty 1000 mg/l. Charakteristický je
setrvalý stav všech sledovaných složek.
• Teplota vody se pohybuje v hodnotách kolem 16 – 20° C.
• Oxidační pásmo podzemních vod - zvýšená mineralizace (kolem 2000
mg/l), vyšší obsah síranů (800 - 1300 mg/l) a železa (20 - 35 mg/l).
• V oxidačním pásmu leží čerpací stanice Franz Josef.

Možnosti využití podzemní stařinové důlní
vody v SHP – Teplicko – Ústecká část
• Hlubší partie stařin s ustáleným prouděním s redukčními podmínkami – využití
vody jako užitkové.
• Využitelné zásoby podzemních důlních vod 15 - 20 l/s.
• Toto celkové využitelné množství podzemní důlní vody by se mělo vést v patrnosti
při povolování odběru podzemních důlních vod cizím organizacím.
• Prozatím je podzemní stařinová voda využívána vrtem HKK 1 firmy Knauf
Insulation a.s. v množství 1,2 l/s.
• Vyšší odběr by vedl ke snížení nebo až zastavení přetoku na vrtu PV9 a snížení
hladiny podzemní vody v celém zájmovém prostoru.
• Další možností je využití tepelného potenciálu podzemních důlních vod, které
mají teplotu vody cca 17ºC. Využití podzemní důlní vody k tomuto účelu je ovšem
vázáno na výzkum v oblasti omezení vlivu vysoké mineralizace na použitou
technologii.

Možnosti využití podzemní stařinové důlní
vody v SHP – Centrální Mostecká část
• V centrální mostecké části pánve je využití důlních vod omezeno
faktem nutného čerpání důlních vod na Vodní jámě Kohinoor a
udržování hladiny na kótě -20 m n.m. z důvodu ochrany stávajících
důlních provozů před přítoky důlních vod.
• Z doposud známé hydrogeologické situace vyplývá, že důlní vodu v
některých oblastech (nádrž Nelson) lze využít jako užitkovou
(využitelná vydatnost cca 20 l/s).
• I zde existuje možnost využití tepelného potenciálu podzemních
důlních vod, které mají teplotu vody min. cca 20ºC za obdobných
podmínek jako v v Teplicko – ústecké části SHP.

Rizika využití důlních vod SHP
• Vysoká mineralizace – zkrácení životnosti použitých technologií
• Zatěžování životního prostředí látkami rozpuštěnými v důlní vodě.
• U centrálně neřízených a z hlediska celkového neposouzených změn
ve využití důlních vod existuje nebezpečí nepříznivého ovlivnění
hydrogeologického režimu důlních vod, který by ve svých důsledcích
mohl negativně ovlivnit provedené sanační práce na likvidovaných
důlních provozech.

