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1 Úvodní poznámky a projekt SN-CZ „VODAMIN II“

Pod názvem projektu „VODAMIN II“ se spojili saští a čeští partneři, aby přispěli v oblasti
přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a v Krušných horách.

Úplný název projektu zní:

„VODAMIN II – Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční
ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe“.

Problematika řešená v průběhu projektového období se zabývala především stavem a vývojem
podzemních a povrchových vod v těžební oblasti sasko-českého příhraničního regionu. S
ohledem na regionální situaci v Mostecké pánvi a v Horní Lužici ve Svobodném státě Sasko
byla jako pracovní balíček v rámci přeshraniční spolupráce podporována vzájemná výměna
zkušeností v oblasti povrchové těžby hnědého uhlí.

Výsledky tohoto pracovního balíčku jsou zaznamenány v této příručce, aby je bylo možné
dohledat a dále používat.

Úkolem Německa je, aby do roku 2038 postupně ukončilo těžbu uhlí. Také Česká republika
hodlá v dohledné době určitým způsobem snížit těžbu fosilních paliv. K tomu je zapotřebí
konceptů, prostředků a metod. Je nutné mít něco jaků „rámcové plány“ ve velkém měřítku.
Pouhé spoléhání se na procentuální snížení nebo na roky ukončení, jak je tomu často v
politice, je z technického a inženýrského hlediska nedostatečné. Problémy nevyřeší ani právní
snaha se zákonnými požadavky. Příručka má do jisté míry posílit technickou stránku a
nevyhnutelné souvislosti při uzavírání povrchových dolů v souvislosti s přírodou.
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2 Výměna zkušeností v konzultační skupině

Osnova projektu pro projektovou žádost z let 2016/2017 obsahovala práci pracovní skupiny,
uváděné také jako konzultační skupina, pro výměnu zkušeností mezi partnery zapojenými do
obnovy kvality podzemních vod v oblastech těžby hnědého uhlí a ve fázi vyřazování těžebních
objektů z provozu. Plánovaný obsah zahrnoval také potenciál nebezpečí, sanační technologie,
opatření územního plánování (včetně turistického využití) a přemístění a renaturaci vodních
útvarů. Od začátku bylo jasné, že je nutné se soustředit na určité body.

Účast dalších externích odborníků byla možná, zejména proto, že byl nabídnut další znalostní
vstup ze vzdělávacího projektu SN-CZ „TESEUS“ (např. vývoj pro informační systémy
„multikriteriální analýzy rizik“ pro hnědouhelné oblasti TU v Liberci). Od začátku 90. let 20.
století bylo ve východoněmeckých povrchových dolech dosaženo mnoha pozitivních, ale i
negativních zkušeností a poznatků o tom, jak by měla být po ukončení těžby navržena sanace
dolů a rekultivace (LMBV), resp. jak lze ukončení s předvídavostí připravovat již v rámci aktivní
těžby (LEAG a předchozí společnosti).

Ve všech opatřeních hrají vodní poměry zásadní roli nebo jsou dokonce příčinou mnoha
projektů. To znamená, že implementace rámcové směrnice o vodách musí být brána v úvahu
do té míry, jak to kolem roku 1990 nebylo možné předvídat. Tato příručka představí některé
výsledky a souvislosti.

Na projektové poradě dne 21.09.2017 a na zahajovacím workshopu dne 27.03.2018 v Mostě
byly při přednáškách představeny obavy konzultační skupiny a východoněmecké zkušenosti,
které se zabývaly zejména možnými nebezpečími. Zejména čeští partneři vyjádřili kromě
teoretických prezentací také zájem o sledování situací na místě. V souladu s tím byla setkání
konzultační pracovní skupiny spojena s přednáškami o příslušných objektech a obhlídkách
dolů. Proběhla následující setkání:

 13.06.2018: Přednáška o nevyužívaných hnědouhelných povrchovém dolech Kohinoor
/ Ležáky / Most, o dnešním jezeře Most a jeho okolí, s obhlídkou. Pobočka PKÚ v
Mariánských Radčicích.

 24.06.2019: Přednáška o aktivním hnědouhelném povrchovém dole Nochten s
obhlídkou. Weißwasser a okolí, konferenční místnost Turm am Schweren Berg.
Prohlídka čisticího zařízení na důlní vodu (GWRA) Kringelsdorf.

 12.02.2020: Diskuse s pracovní skupinou PKÚ v souvislosti s vytvořením databáze.
 24.07.2020: Obhlídka s výkladem na místě u nepoužívaného povrchového dolu Lohsa

II, nyní vodní nádrže Lohsa II, a bývalého povrchového dolu Dreiweibern, nyní
Dreiweiberner See (Dreiweibernské jezero).

Ve zbytku této příručky jsou prohlédnuté povrchové doly a navštívené objekty podrobněji
popsány v samostatných částech.



VODAMIN II: Těžba hnědého uhlí a rámcová směrnice o vodách

10

Okrajově byly konzultační skupinou v databázi stanoveny pro účely srovnání v projektu
Vodamin II měřicí body podzemní vody a v některých případech měřicí body prosakující vody
s naměřenými parametry. Data byla poskytnuta od všech partnerů projektu z oblastí jejich
práce. Uspořádání databáze a sestavu dat převzal v samostatném pracovním balíčku Dr.
Tobias Arnstadt z institutu iTN . Do databáze lze nahlédnout na https://vodamin2.pku.cz/.
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3 Zákonná povinnost těžařů v Německu

Společnost Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) jako
státní společnost pro sanaci dolů je v rámci svých povinnosti dle horního a vodního zákona
odpovědná za návrh vodních systémů v krajině po ukončení těžby ve středním Německu a
Lužici. Ve skutečnosti je společnost LMBV, jejíž sídlo se nachází v Senftenbergu, odpovědná
za všechny hnědouhelné povrchové doly, které byly uzavřeny před rokem 1990, ale byly stále
podřízeny hnědouhelnému provozu, a za povrchové doly, které byly uzavřeny krátce po roce
1990. Tento projekt je v Německu financován na základě správní dohody mezi spolkovou a
zemskou vládou.

Podle horního práva přitom existuje povinnost k opětovné rekultivaci užívaných oblastí,
povinnost odvrátit nebezpečí pro život a zdraví třetích osob a povinnost zabránit veřejným
škodám. Sanační opatření nesmí být v rozporu s převažujícími zájmy veřejnosti a měla by
zabránit dopadům na životní prostředí. Odpovědností podle vodního zákona je vytvořit do
značné míry samoregulační vodní bilanci a plánovat a provádět účinná, technicky proveditelná
a přiměřená opatření ke snížení veřejně škodlivého znečištění těžbou, s přihlédnutím k
hospodářským cílům úřadů pro podzemní vodu a povrchové vodní útvary. To také znamená
provádění cílů rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/EG, 23.10.2000) tam, kde docházelo
k vlivu bývalé těžby.

Obdobně jsou za sanaci svých povrchových dolů odpovědné soukromé těžební společnosti,
které v těžbě působily nebo jsou aktivní i po roce 1990. Za účelem financování těchto prací a
úkolů musí tyto těžební společnosti vytvořit rezervy v aktivní provozní fázi a provést sanační
práce už v okamžik, jakmile to bude podle stavu těžby možné a bezpečné. V současné době
se jedná o těžební společnosti:

 LEAG = Lausitzer Energie Bergbau AG se sídlem v Cottbusu;
 MIBRAG = Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH se sídlem v Zeitzu.

Obě těžební společnosti vlastní holdingová společnost EPH (Energetický a Průmyslový
Holding) původem z České republiky a v případě LEAG navíc ještě investiční společnost PPF
Investments.

V praxi existuje mnoho územních (jednotné povrchové těžební oblasti s poměry před rokem
1990 a po něm) a účinných překrývání (jednotné systémy snižování hladiny spodní vody
způsobené několika povrchovými doly). Prostřednictvím smluvních a úředních dohod byly
stanoveny jasné limity. Od poloviny roku 1994 je zpravidla mezi oblastmi LMBV a aktivní
těžbou stanovena na základě důlních měření dělicí linie. V povrchových dolech Nochten a
Reichwalde existují například výsypkové plochy, které jsou přiřazeny LMBV, protože byly
zaplněny dlouho před rokem 1994. V případě znečištění Sprévy síranem je složité určit podíl
znečišťovatelů (podíl LMBV, podíl LEAG), srov. (Dr. Uhlmann IWB, 13.03.2015).
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Obrázek 1: Základní úkoly uzavírání a následné péče o těžební zařízení dle BBergG1

Zdroj: (LMBV, 30.10.2013), str. 3

1 BBergG: Oficiální zkratka pro spolkový horní zákon (BBergG, 13.10.1980; poslední změna 20.07.2017)
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4 Kvalita vody dle rámcové směrnice o vodách (WRRL) EU

4.1 WRRL, zlepšení stavu
Hlavním cílem rámcové směrnice o vodách je zlepšit stav vodních útvarů a v každém případě
zastavit zhoršování stavu, které je často způsobeno těžbou surovin. Vodami se rozumí jak
povrchová, tak i podzemní voda. ((2000/60/ES, 23.10.2000) čl. 4 o environmentálních cílech).

Posouzení vodních útvarů a trend ke zlepšování měl původně zahrnovat lhůtu do roku 2009.
Mezitím bylo přidáno několik správních období, které vždy zahrnují analýzu stavu, provozní
plán a program opatření. Nyní budou hodnoceny výsledky se stavem kolem roku 2019 a bude
následovat správní období od roku 2021 do roku 2027. Tím vznikl dynamický přístup. Směrnice
od začátku připouštěla úpravu výjimek v případech, kdy nelze cílů zjevně dosáhnout okamžitě,
avšak stanovený cíl vždy zůstává zachován.

Enviromentální cíle musí být prováděny pomocí hospodářských (správních) plánů pro povodí
řek (na základě přílohy VII rámcové směrnice o vodách) a programů opatření (na základě
přílohy VI), které zabraňují zhoršování stavu, chrání, zlepšují a sanují vodní útvary a rozvíjí
ekologický potenciál umělých a silně ovlivněných vodních útvarů. Podrobnosti v čl. 4 (1)
(2000/60/ES, 23.10.2000)

 OWK: „členské státy provedou potřebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech
útvarů povrchových vod (OWK), …“;

 GWK: „členské státy provedou nezbytná opatření k zamezení nebo omezení vstupů
znečišťujících látek do podzemních vod a k zamezení zhoršení stavu všech útvarů
podzemních vod (GWK) …“;

 OWK: „členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů
povrchových vod, …, s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchových vod nejpozději
15 let ode dne vstupu této směrnice v platnost, v souladu s ustanoveními podle přílohy
V, …“;

 GWK: „členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů
podzemních vod a zajišťují vyvážený stav mezi odběrem podzemních vod a jejich
doplňováním s cílem dosáhnout dobrého stavu podzemních vod nejpozději do 15 let
ode dne vstupu této směrnice v platnost v souladu s přílohou V, …“;

 OWK: „členské státy zajistí ochranu a zlepšení stavu všech umělých a silně
ovlivněných vodních útvarů s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a
dobrého chemického stavu povrchových vod nejpozději do 15 let ode dne vstupu této
směrnice v platnost v souladu ustanoveními podle přílohy V, …“;

 GWK: „členské státy provedou za účelem účinného snížení znečišťování podzemních
vod nezbytná opatření k tomu, aby zvrátily jakýkoliv významný a trvající vzestupný
trend koncentrace jakékoliv znečišťující látky jako důsledků dopadů lidské činnosti.“
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Ve složitých případech nedosažení cílů kvality životního prostředí nebo zhoršení lze občas
stanovit méně přísné správní cíle. To je kombinováno s rozsáhlým odborným zdůvodněním a
plánem, jak lze situaci v průběhu času cíleně zlepšit. Tento případ použití je určen pro těžbu
hnědého uhlí v Lužici. Z tohoto důvodu byla například vypracována studie „Méně přísné
správní cíle ...“ (FGG Labe, 17. října 2014) a potvrzena Sdružením oblasti povodí
(Flussgebietsgemeinschaft - FGG). Je nutná neustálá aktualizace hodnocení.

4.2 Vzájemné působení podzemní voda - povrchová voda - suchozemské
systémy

Při zde použitém přístupu je útvar podzemní vody stavěn do popředí. Z německého právního
hlediska v oblasti životního prostředí je proto nutné použít nařízení o podzemních vodách
(GrwV, 09.11.2010), které je prováděcím nařízením pro směrnici EU o podzemních vodách
(2006/118/ES, 12.12.2006) v národním rámci.

V příloze 1 GrwV (nařízení o podzemních vodách) „Popis útvaru podzemní vody“ je výslovně
uveden seznam povrchových vod a suchozemských ekosystémů, které jsou hydraulicky
spojeny s útvarem podzemní vody. Vychází se z možných souvislostí. Stejnou intenci obsahuje
směrnice EU o podzemních vodách. To znamená, že tuto metodiku útvaru podzemní vody a
vzájemných vztahů lze aplikovat ve všech členských státech EU.

Toto spojení je bezprostředně dáno v povrchové těžbě, v prostředí povrchového lomu a v
krajině po těžbě. Ve velkých povrchových dolech se vytváří samostatný systém vodní bilance,
který před těžbou tak, jako je tomu nyní, neexistoval a bude dál působit i v budoucnu. Za těchto
komplikovaných poměrů by mělo být realizováno stanovení cíle rámcové směrnice o vodách
(WRRL), ačkoli antropogenní změny, ke kterým došlo v průběhu staletí, jsou při posuzování
téměř negovány. Cíl, o který je usilováno, je stav, který odpovídá stavovým parametrům v
přílohách, zejména v příloze V rámcové směrnice o vodách (WRRL). Vliv těžby platí jako
antropogenní, avšak na rozdíl od geologických hodnot pozadí nevznikl přirozeně.
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4.3 Důležité parametry stavu vody - podzemní voda

4.3.1 Parametry kvantitativního stavu

Tabulka 1: Uvedení ohledně kvantitativního stavu v právních dokumentech

Látka / parametr Směrnice EU o
podzemních
vodách (2000/60/
ES, 23.10.2000)

Nařízení o
podzemních
vodách (DE)
(GrwV, 09.11.2010)

Kritické veličiny z
těžby hnědého uhlí
(DE), viz (LMBV,
30.10.2015)

Stav hladiny
podzemní vody,
kvantitativní stav

(Monitorování dle
přílohy V č. 2
WRRL)2

Příl. 3 ano

Vysvětlení dle nařízení o podzemních vodách (DE) [3]

Příl. 3 = Kvantitativní stav podzemních vod. Indikátorem pro toto je tendenční vývoj stavu podzemní
vody.

Kvantitativní úvahy útvarů podzemní vody, tzn. rovnováha mezi vytvářením podzemní vody a
odběrem podzemní vody je jedním z cílů rámcové směrnice o vodách (WRRL). Tím se další
dokumenty EU zabývají méně, ačkoli vyjadřuje tato rovnováha zejména udržitelnost. V širším
pohledu je vždy myšleno na aplikační případ „vodárny“. Udržitelnost spočívá v tom, že nelze
čerpat větší množství vody, než kolik je dodáváno vytvářením nové podzemní vody. Měl by se
vytvořit velmi omezený depresní kužel.

U hnědouhelných povrchových dolů v Lužici, ale i v Severočeské hnědouhelné pánvi tak
dochází ke speciálnímu konfliktu. Z technologických důvodů musí být podzemní voda, za
účelem odkryvu uhlí a pro bezpečnost těžby, odčerpána. Následkem toho vznikly v průběhu
času depresní kužely, v minulosti se čím dál víc rozšiřovaly a budou nadále existovat i během
aktivní těžby. Pozorování a redukce těchto depresních kuželů je zásadním úkolem, ačkoliv to
nelze ze specifikace rámcové směrnice EU o vodách (WRRL) bezprostředně vyčíst.

Na rozdíl od chemických a fyzikálních parametrů (srov. oddíl 4.3.2) nelze zadat žádné hodnoty.
Musí být intenzivně sledován vývoj stavů podzemních vod3 jako indikátor celkové vodní
bilance. Negativní účinky musí být minimalizovány a odstraňovány po dlouhou dobu. Tuto
strategii, jak hodnocení, tak tendence méně přísných cílů kvality, a opatření, která je nutné
přijmout, se nachází v německé studii pro Sdružení oblasti povodí Labe a Odry, založené na
útvarech podzemní vody ovlivněných těžbou. (FGG Labe, 17.10.2014). Příslušnými opatřeními
se zabývá oddíl 10.

2 V rámcové směrnici EU o vodách (WRRL, 2000/60/ES, 23.10.2000) uvedeno jako monitorování. Ve speciálnější
směrnici EU o podzemních vodách však chybí.
3 Kromě vodní bilance je stav a vývoj hladin podzemní vody po celá desetiletí důležitým parametrem pro posuzování
geotechnické stability a následně celkové bezpečnosti těžby v lužických povrchových dolech.
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4.3.2 Nejdůležitější parametry chemické kvality vody

4.3.2.1 Na základě směrnice EU o podzemních vodách, nařízení o podzemních vodách (DE)
a zkušeností s těžbou

Výchozím bodem pro pozorování je německé nařízení o podzemních vodách. Pro Českou
republiku však nepředstavuje žádné měřítko. Pro Českou republiku platí rámcová směrnice
EU o vodách (WRRL) a směrnice EU o podzemních vodách, které byly implementovány do
národního práva.

Pro účely srovnání musí být zaznamenány následující parametry:

Tabulka 2: Uvedení chemických parametrů v právních dokumentech

Látka / parametr Směrnice EU o
podzemních
vodách

(2006/118/ES)

Nařízení o
podzemních
vodách (DE)
(GrwV, 09.11.2010)

Kritické veličiny z
těžby hnědého uhlí
(DE)**,  (LMBV,
30.10.2015)

hodnota pH (Monitorování dle
přílohy V č. 2
WRRL)4

Příl. 4, č. 2.3 ano

Železo (neuvedeno) (neuvedeno) ano

Arsen (As) Příloha II, část B Příl. 2 a příl. 7

Kadmium (Cd) Příloha II, část B Příl. 2 a příl. 7

Olovo (Pb) Příloha II, část B Příl. 2 a příl. 7

Rtuť (Hg) Příloha II, část B Příl. 2 a příl. 7

Nikl (Ni) Příloha X WRRL5 (neuvedeno)

Síran (SO4
2- ) Příloha II, část B Příl. 2 ano

Chlorid (Cl-) Příloha II, část B Příl. 2

Dusičnan (NO3
- ) Příloha I, č. 1 Příl. 4, č. 2.3

Amoniak (NH4
+ ) Příloha II, část B Příl. 4, č. 2.3

4 V rámcové směrnici EU o vodách (WRRL, 2000/60/ES, 23.10.2000) uvedeno jako monitorování. Ve speciálnější
směrnici EU o podzemních vodách však chybí.
5 V rámcové směrnici EU o vodách (WRRL, 2000/60/ES, 23.10.2010) uvedeno jako upřednostňovanější látka v příloze
X. Chybí v GrwV, protože je v Německu zjevně považována za nevýznamnou. Toto posouzení se může v odpovídajících
dokumentech České republiky lišit.



VODAMIN II: Těžba hnědého uhlí a rámcová směrnice o vodách

17

Látka / parametr Směrnice EU o
podzemních
vodách

(2006/118/ES)

Nařízení o
podzemních
vodách (DE)
(GrwV, 09.11.2010)

Kritické veličiny z
těžby hnědého uhlí
(DE)**,  (LMBV,
30.10.2015)

Elektrická
vodivost

Příloha II, část B Příl. 4, č. 2.3 ano

Kyslík (O2) (Monitorování dle
přílohy V č. 2
WRRL)6

Příl. 4, č. 2.3

Teplota (°C) * * *

Vysvětlení směrnice EU o podzemních vodách

Příloha II, část B: Všechny uvedené látky a parametry musí být prozkoumány. Mezní hodnoty nebo
podobné hodnoty je třeba stanovit podle předepsaných postupů a vůči EU prokazatelně v národním
rámci. V Německu realizováno nařízením o podzemních vodách. V České republice mohou být k
dispozici odlišné hodnoty.

Vysvětlení dle nařízení o podzemních vodách (DE) (GrwV, 09.11.2010)

Příl. 2 = látky, pro které existují prahové hodnoty. Pokud jsou překročeny, považují se útvary podzemní
vody za ohrožené a musí být obzvláště sledovány a hodnoceny.

Příl. 4 č. 2.3 = Přehledné sledování útvarů podzemní vody, tzn., že tyto hodnoty a jejich průběh v čase
musí být sledovány pro určitý trojrozměrný prostor.

Příl. 7 = Seznam nebezpečných škodlivin

* volný výběr pro účely projektu "VODAMIN II". Indikátor pro geotermické využití. Kromě toho se
Německu nesmí do povrchových vod vypouštět voda, která má teplotu vyšší než 20 °C.

** Tyto parametry jsou nejdůležitějšími veličinami, které jsou ve východoněmeckém hnědouhelném
průmyslu diskutovány při jednání s úřady a veřejností.

Odpovídající parametry se shromažďují pro spodní vodu výsypky a zvednutou vodu (bahnitá
voda)7 v povrchových dolech Nochten a Reichwalde8 v Lužici. V Lužici se provádí povinný
doplňkový program okyselení, a to nejen za zvláštních podmínek. Při zvláštním posuzování
jsou přidány hodnoty kapacity kyselin a zásad (Dr. Uhlmann IWB, 31.12.2013).

6 V rámcové směrnici EU o vodách (WRRL, 2000/60/ES, 23.10.2000) uvedeno jako monitorování. Ve speciálnější
směrnici EU o podzemních vodách však chybí.
7 V České republice běžné rozlišování mezi důlní vodou a podzemní vodou v Německu neexistuje. Vše je bráno jako
podzemní voda. Podzemní voda ovlivněná těžbou se hodnotí jako podzemní voda. Lze případně použít geologicky
podmíněné hodnoty pozadí, které však vznikly přírodní geologií, nikoli těžbou.
8 Těžené povrchové doly. Viz předchozí kapitola.
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Základní program:

 hodnota pH, elektrická vodivost, TIC, DOC, amonium-N, dusičnan-N, o-fosfát-P,
 fosfor celkem, sodík, draslík, vápník, hořčík, karbonátová tvrdost, celková tvrdost,
 chlorid, síran, rozpuštěné železo, železo (II), rozpuštěný mangan, křemík.

Doplňkový program okyselení (pokud je hodnota pH <5):

 Arsen, nikl, kadmium, chrom celkem, zinek, měď, olovo, hliník.

další parametry: sulfid (v případě abnormalit).

Pokud se hodnotí, které parametry byly použity pro srovnání, jsou to často: pH (event. polní a
laboratorní), elektrická vodivost, vápník, hořčík, síran, rozpuštěné železo (také rozpuštěné jako
Fe (II)), hliník, mangan, kapacita kyselina a zásad (pro vyrovnávací tendencí).

Obecně uvedená „mezní hodnota“ se v závislosti na odborné oblasti dělí na skutečnou mezní
hodnotu, ale i na prahové hodnoty, prahové hodnoty bezvýznamnosti a další pojmy. V níže
uvedené tabulce jsou hodnoty pro jednotlivé parametry, které vedou k úvahám, činům nebo
pozorováním, tj. indikují nutnost jednat. Tyto hodnoty nejsou vždy absolutním limitem.

Tabulka 3: Prahové hodnoty pro parametry v podzemní vodě

Látka / parametr Prahové hodnoty
dle GrwV9 (GrwV,
09.11.2010)

Zdroj Další
poznámky

hodnota pH 6,5 … 9,5 (> 4,5) Mezní hodnota jako
indikátor TrinkwV
(TrinkwV, nař. o pitné
vodě 10.03.2016)

U zvláštních
podmínek hodnota v
závorkách. Není
korozivní.

Železo (0,2 mg/l) Ne v GrwV. Mezní
hodnota jako
indikátor TrinkwV

Pouze pro orientaci.

Železo (Fe) (2 … 3 mg/l) Začátek optického
vnímání
("hnědé zabarvení")

Empirická hodnota

Arsen (As) 10 µg/l Prahová hodnota
GrwV; mezní
chemická hodnota
TrinkwV

9 Prahová hodnota definovaná v GrwV (nařízení o podzemních vodách): „Koncentrace škodlivé/znečišťující látky ... nebo
hodnota indikátoru znečištění v podzemních vodách, která je stanoven k ochraně lidského zdraví a životního prostředí“
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Látka / parametr Prahové hodnoty
dle GrwV9 (GrwV,
09.11.2010)

Zdroj Další
poznámky

Kadmium (Cd) 0,5 µg/l Ekotoxikologicky
odvozeno.

Olovo (Pb) 10 µg/l Prahová hodnota
GrwV; mezní
chemická hodnota
TrinkwV

Rtuť (Hg) 0,2 µg/l Ekotoxikologicky
odvozeno.

Nikl (50 µg/l)10 Neoficiální převzetí
z odpadních vod V

Orientační hodnota
pro předloženou
studii a účel.

Síran (SO4
2- ) 250 mg/l

(240 mg/l)

Prahová hodnota
GrwV. Mezní
hodnota jako
indikátor TrinkwV11.
Nesmí být korozivní.

Další klasifikace z
důvodu agresivity
betonu

Chlorid (Cl-) 250 mg/l Prahová hodnota
GrwV; mezní
hodnota jako
indikátor TrinkwV

Dusičnan (NO3
- ) 50 mg/l Kvalitativní norma z

přílohy I č. 1 Grw-
RL

Amoniak (NH4
+ ) 0,5 mg/l Prahová hodnota

GrwV; mezní
hodnota jako
indikátor TrinkwV

Elektrická
vodivost

neuvedeno Měří se dle GrwV. Nesmí působit korozivně.
TrinkWV 2790 µS/cm při 25 °C.

Pro účely srovnání v projektu Vodamin II byly měřicí body podzemních vod a měřené
parametry sestaveny do databáze. Do této databáze lze nahlédnout na
https://vodamin2.pku.cz/.

10 Pomocné převzetí (AbwV, 17.06.2004). Tyto hodnoty vypouštění v čistírnách odpadních vod jsou specifické pro dané
odvětví a technologicky podmíněné. Rozsah těchto mezních hodnot se obvykle pohybuje mezi 50 µg/l až 1 mg/l.
Pronikající voda pro sklad odpadu může být při vypouštění do čistírny odpadních vod činit až 1 mg/l. Při vypouštění
čistírny odpadních vod do vody se obvykle u niklu neměří žádná hodnota.
11 Německá vyhláška o podzemních vodách (GrwV) měla dosud prahovou hodnotu ve výši 240 mg/l. Německá
vyhláška o pitné vodě (TrinkwV) připouští v místě odběru vody jako hodnotu indikátoru (= hodnotu ukazatele) 250
mg/l. Mezitím došlo ke sjednocení na 250 mg/l.
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4.3.2.2 Poznámky k síranu
Uvedená prahová hodnota platí pro pitnou vodu. Při překročení dochází k projevům na chutí
(hořká chuť), pravděpodobně teprve při hodnotách přesahujících 500 mg/l. Vyšší hodnoty v
podzemních vodách jsou možné, přesto nebyla zjištěna toxicita. Problém je v tom, že
odstranění síranových iontů z vody je možné pouze s vynaložením značného úsilí.

Monitorování koncentrace síranů předepisuje směrnice EU o podzemních vodách. Přesné
stanovení prahové hodnoty/mezní hodnoty je záležitostí jednotlivých členských států na
základě rámcových specifikací EU.

Tabulka 4: Třídy koncentrací síranů (FGG Labe, 17.10.2014)

Třída Koncentrace síranu
[mg/1]

Odůvodnění horního limitu třídy

I <240 Prahová hodnota nařízení o podzemních vodách
(GrwV.).

II 240 - 600 Mezní hodnota agresivity na beton
(> 600 mg/l stupeň působení 2: silně agresivní)

III 600-1 400 Sytost sádry v karbonatizovaných zvodnělých vrstvách

IV 1 400-3 000 Mezní hodnota agresivity na beton
(> 3 000 mg/l stupeň působení 3: velmi silně agresivní)

V > 3 000

Zdroj: (FGG Labe, 17.10.2014)

Při koncentracích nad 600 mg/l dochází ke korozním účinkům na beton a zdivo. Je-li přítomen
vápník, sádra může mineralizovat (sádrové usazeniny v potrubí, snižující se pevnost, trhací
účinky při absorpci vody). Tyto okolnosti jsou důležité zvláště při těžbě, u důsledků těžby a při
ochraně životního prostředí. Podle zkušeností z Lužice jsou v podzemních vodách zastoupeny
všechny třídy; omezeno na úzké oblasti, je také možné více než 3 000 mg/l. Aktuální příklady:
přibližně 1% plochy útvarů podzemní vody „Spréva 2-1 / Niesky“ a „Spréva 3-1 / Lohsa-
Nochten“. Podíl> 3000 mg/l v útvaru podzemní vody Schwarze Elster 1-1 / Hoyerswerda klesl
z důvodu ukončení těžby a sanaci dolu téměř na nulu. Na 73% plochy však dochází k
překračování hodnoty 240 mg/l se vzestupnou tendencí (LMBV, 30.10.2015).

Tím se síran ukazuje jako důležitý parametr, který je hlavním předmětem veřejné diskuse v
hnědouhelných oblastech. Někdy je diskuse příliš vyhrocená. Postupy zařízení na čištění
důlních vod / zařízení na úpravu vody lze při aktuálním stavu techniky nelze koncentraci téměř
vůbec snížit.
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Koncept ředění vodohospodářské správy používaný v Lužici je protiopatřením. V diskusi se
většinou neuznává, že uzavřením povrchových dolů a zastavení odvodnění se sníží zásoba
vody na svou přirozenou, dřívější úroveň. Celou situaci zhoršuje změna klimatu.12

Dle zákona č. 401/2015 (ČR: zákony 401/2015, 2015) / (zák. č. 401/2015 Sb.), činí limit jako
přípustná roční průměrná zátěž v České republice 200 mg/l. V České republice jsou uváděny
průměrné hodnoty, zatímco v Německu každá jednotlivá hodnota vyvolává diskusi, i když v
závěrečných hodnoceních jsou použity i metody určitého průměrování.

4.3.2.3 Poznámky k železu
Na první pohled se železo nejeví jako problém. Není uveden v rámcové směrnice EU o vodách
(WRRL), ani ve směrnici EU o podzemních vodách ani v nařízení o podzemních vodách.
Přitom železo stojí značně v popředí v souvislosti s těžbou kvůli hnědým řekám. Je zřejmý
nepříznivý účinek na biologické systémy usazováním a kolmací, i když železo není jed.
Hnědnutí z důvodu přítomnosti železa je jednou z mála viditelných vlastností těchto
environmentálních problémů těžby. Jiné, možná ještě škodlivější parametry nejsou takto
vnímány.

A proto musí být prováděno monitorování obsahu železa. Složité hydrochemické a
geochemické procesy znamenají, že železo existuje v různých formách a může být
vykazováno s různými parametry: Fe2+ (dobře rozpustné ve vodě), Fe3+, Ferozpuštěné, Fecelkem.
Proto jsou v tabulce výše uváděny diferencovaně „prahové hodnoty“.

Dle zákona č. 401/2015 (ČR: zákony 401/2015, 2015) / (zák. č. 401/2015 Sb.), činí limit jako
přípustná roční průměrná zátěž v České republice 1 mg/l. Obsah železa je proto důležitý také
v České republice. Mají také rozsah, protože podle metodických pokynů Ministerstva životního
prostředí z roku 2013 činí hodnota v podzemních vodách 11 mg/l13.

4.3.2.4 Poznámky k hodnotě pH
Pro hodnotu pH musí být prováděno monitorování a stanovovány trendy. Toto se používá k
popisu útvaru podzemní vody, jakož i útvaru povrchové vody. Tento požadavek vyplývá z
přílohy V č. 2 rámcové směrnice EU o vodách (WRRL), nikoli však ze směrnice EU o
podzemních vodách (EU-Grw-RL), kde by se dala očekávat přesnější specifikace. Německé
nařízení o podzemních vodách (GrwV) vzalo tento parametr v úvahu. Zde použitá orientace
na vyhlášku o pitné vodě není ve vápencových krajinách problém. V kysele ovlivněné krajině
Lužice není nižší hodnota místy splněna ani v přirozeném stavu bez vlivu těžby. Pak je nutné
prokázat geologicky podmíněné hodnoty pozadí.

12 K celému problému: Spor o hodnoty síranů se přiostřuje, s odkazem na Dr. Volkera Preuße (Brandenburská technická
univerzita v Cottbusu); Lausitzer Rundschau 14.05.2020, str. 11.
13 Hodnota pro indikátor znečištění dle metodického pokynu MŽP 2013
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5 Geologický úvod

5.1 Hnědouhelná ložiska od Mostu přes Žitavu až po Lužici
Tento úvod je pokus o jednoduchým způsob vyjádření souvislostí mezi ložisky v Mostecké
pánvi a lužickými ložisky. Do tohoto komplexu jsou zahrnuta polská ložiska ve smyslu
východolužických ložisek. Rozsahem úvah je tak říkajíc trojmezí v širším smyslu, a to i ve
smyslu kooperačního programu Interreg.

Obrázek 2: Hnědouhelné pánve v probíhajícím oherském riftu (příkopu)

Zdroj: (Gerth, 2013), str. 539 a upravené zpracování Bartholomäus

Přehled terciárního vulkanického rozšíření v oblasti oherského riftu (příkopu). 1: Lužický vulkanický
komplex, 2: České středohoří, 3: Doupovské hory, LÜ: Lužický přesmyk

Názvy pánví od západu na východ:
BC = Chebská pánev
BS = Sokolovská pánev
BM = Mostecká pánev
BZi  = Žitavská pánev
BBz  = Berzdorfská pánev
BL = Lubanská pánev (Polsko)
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5.2 Výběr výrazných ložisek

Hnědouhelná pole a oblasti

A Písmena povrchových dolů a ložisek uvedených v tabulce 5

Obrázek 3: Schematické umístění ložisek hnědého uhlí v Lužici (s příhraničními oblastmi CZ a PL)

Zdroj: Zpracování Barholomäus, podklad: (Gerth, 2013), str. 543.

Tabulková sestava zahrnuje důležitá ložiska a těžební místa v Lužici, která se v současnosti
nacházejí na německém, ale také na polském a českém území. Na tomto místě nejsou ložiska
Mostecké pánve zohledněna. Avšak v následujícím oddíle 6 je však uveden stručný popis
těžby uhlí na Mostecku . Písmena v tabulce odpovídají názvům na obrázku 3.
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Tabulka 5: Seznam důležitých uzavřených a aktivních povrchových dolů

Písmeno Název
povrchového
dolu

Geologie Těžba Rekultivace a následné užívání

A Olbersdorf Ložisko v
Žitavské pánvi

1980 -1991 Jezero pro rekreaci („Olbersdorfer
See“, 1999 Zemská zahradnická
výstava), dokončena sanace
společností LMBV a zatopení. Horní
právo ukončeno.

B Hartau /
Kristýna (ČR)

Ložisko v
Žitavské pánvi;
také jíl

Povrchový důl Hartau:
1904-1956.
Povrchový důl
Kristýna: 1952- 1969.

Jezero pro rekreaci (jezero
„Kristýna“). Starý důl s částečně
provedenou sanací.

C Turow I a II
(PL)

Ložisko v
Žitavské pánvi

1904-2040;
Povrchová důl s
pásovou dopravou.
Obrovské vnější haldy
až k hranici PL/ČR

Aktivní povrchová těžba. Dodávka
pro polskou elektrárnu Turow.
Schvalovací proces pro rozšíření do
roku 204014.

D Berzdorf Ložisko v
Berzdorfské
pánvi

1860-1910: Hlubinný
důl
1917-1927: první
povrchový důl
1946-1997: druhý
povrchový důl až po
velký povrchový důl

Sanace společností LMBV je téměř
dokončena, horní právo. Zatopení
ukončeno. Zároveň turistické využití
(„Berzdorfer See“ - Berzdorfské
jezero).

E Reichwalde Mělké ložisko
severně od
hlavního
sudetského
zlomu

1980 -203815.
Skrývkový most (důlní
dopravník)

Aktivní povrchová těžba dle horního
práva. Dodávka do elektrárny
Boxberg.
Sanace společností LMBV až po
provozní linku 1994 dle horního
práva. Dosud žádné jiné využití.

F Nochten Mělké ložisko
severně od
hlavního
sudetského
zlomu

1968 – 2038.
Skrývkový most (důlní
dopravník)

Aktivní povrchová těžba dle horního
práva. Dodávky elektráren do
Boxberg a Schwarze Pumpe.
Sanace společností LMBV až po
provozní linku 1994. Těžební linie
pro rozšiřující pole Nochten II se
několikrát změnila. Další využití jako
sádrový sklad, les, přírodní
rezervace a park bludných balvanů
Nochten (Findlingspark Nochten).

G Staré doly v
oblasti
Muskauer
Faltenbogen
(mnoho dolů)

Glaciální strmé
sloje

1850 – 1970.
Těžba v korytech,
spojení povrchové a
hlubinné těžby.

Horní právo ukončeno. Částečná
sanace v poměrech NDR. Jezera ke
koupání, místní rekreace. Geopark
UNESCO „Muskauer Faltenbogen“.

14 Polská strana udělila souhlas. Velmi sporný postup týkající se veřejné účasti v sousedních zemích na základě práva
EU.
15 Některé německé povrchové doly mohly nominálně fungovat nejméně do roku 2045 v závislosti na situaci v
zásobování. Avšak lhůty jsou omezeny současně prosazovanou „politikou postupného ukončení těžby uhlí“ v Německu.
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Písmeno Název
povrchového
dolu

Geologie Těžba Rekultivace a následné užívání

H Trebendorfer
Felder

Glaciální strmé sloje
na okraji geoparku
Muskauer
Faltenbogen

1950 – 1974;
Těžba v korytech bez
hlubinné těžby

Částečná sanace společností
LMBV dle horního práva.
Místní rekreace "Halbendorfer
See". Geopark UNESCO
„Muskauer Faltenbogen“.

I Bärwalde Narušené mělké
ložisko na hlavním
sudetském zlomu

1972 -1995;
Skrývkový most (důlní
dopravník)

Částečně stále probíhající
sanace společností LMBV dle
horního práva. Zatopení
ukončeno. Zároveň turistické
využití („Bärwalder See“ =
největší saské jezero).
Vodní nádrž s dvoumetrovou
lamelou.

J Lohsa II
(Werminghoff III)

Mělké ložisko
severně od hlavního
sudetského zlomu

(1942) 1950-1984.
Technologie dvou
skrývkových mostů
(důlních dopravníků).
1963 poprvé
odvodňování
filtračními studněmi.

Horní právo ukončeno v roce
1984. Sanace společností LMBV
mimo horní právo. Žádné
turistické využití. Aktuálně fáze
zaplavování.
Kapacita vodní nádrže
sedmimetrové lamely jako
původní účel (vodní nádrž Lohsa
II). Pilotní zařízení "Ratzener
Fischteiche“ (rybníky).

J Dreiweibern Okrajové ložisko k
Lohsa II

1980-1989.
Kombinace rypadla a
zakladače (hřeblový
dopravník)

Sanace společností LMBV podle
horního práva. Zatopení
ukončeno. Turistické využití
(„Dreiweiberner See“ -
Dreiweibernské jezero).

K Werminghoff I a
Lohsa I (=
Werminghoff II)

Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu

1913 – 1954 (1945
nekontrolované
zatopení
Werminghoffu I).
Skrývkové mosty
(důlní dopravníky)

Horní právo ukončeno kolem
roku 1970. Sanace v 60. letech.
Poté místní rekreace
(„Knappensee“, „Silbersee“).
První vodní nádrž. Nyní
bezpečnostní problémy a
obnovená sanace LMBV mimo
horní právo.

L (1) Scheibe Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu.

Scheibe: 1984-
1996.
Systém rýpadla,
pásového dopravníku
a zakladače

Sanace společností LMBV podle
horního práva. Zatopení
ukončeno. Začátek turistického
využití / místní rekreace
("Scheibe-See" = Haussee von
Hoyerswerda).
Vodní nádrž jako rezerva.

L (2) Burghammer Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu.
Příležitostná těžba
jantaru.

1959-1973.
Skrývkový most (důlní
dopravník). Po roce
1973 průmyslové
odkaliště.

Sanace společností LMBV podle
horního práva. Zatopení
ukončeno. Začátek turistického
využití přilehlých míst (Bernstein-
See - Jantarové jezero).
Vodní nádrž.
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Písmeno Název
povrchového
dolu

Geologie Těžba Rekultivace a následné užívání

M Pole
povrchových
dolů údolí
Sprévy
(povrchové doly
Spreetal, Bluno,
Spreetal-NO,
Brigitta)

Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu.

Brigitta 1906-1948
Spreetal 1948-1983
Bluno 1955-1968
Spreetal-NO 1981-
1991

Sanace společností LMBV podle
horního práva. Turisticky dosud
nevyužíváno. V současné době
geotechnické problémy a úprava
vody.

N Povrchové doly
Skado a
Koschen

Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu.

Skrývkové mosty
Koschen: 1953 –
1972.
Skado: 1939 –
1977.

Sanace společností LMBV podle
horního práva. Zatopení
ukončeno. Zároveň turistické
využití („Partwitzer See“,
„Geierswalder See“). Zemská
hranice Sachsen/Brandenburg
(Sasko/Braniborsko)

O Povrchový důl
Erika / Laubusch

Mělká ložiska na
hlavním sudetském
zlomu.
Také těžba
sklářského písku

1913-1963.
Skrývkový most (důlní
dopravník), první
velký povrchový důl.

První rekultivace v 60. letech 20.
století. Sesuvy půdy. Druhá
sanace nyní společností LMBV
bez horních práv. Bez
turistického využití.

P Heide VI bei
Lauta

Glaciální strmé
sloje. Těžba
sklářského písku

1940-1970 Sanace první fáze kolem roku
1968. Nyní obnovená sanace
společností LMBV kvůli sesuvům
půdy a erozi rostlé půdy. Cílem
je krajinné jezero „Heide-See“.

R Zeißholz Glaciální
strmé sloje

1910-1970 Sanace první fáze kolem roku
1968. Nyní obnovená sanace z
důvodu sesuvu půdy.

S Muskauer
Faltenbogen,
polská část:
Łęknica- Tuplice
(PL)

Glaciální strmé sloje„Babina“16 od roku
1920 do roku 1973.
Tuplice až do 30. let
20. století.

Bez zásadní sanace. V roce
1973 byla těžařská společnost v
Polsku uzavřena. Předání
Polským státním lesům.
Místy koupaliště a místní
rekreace. Geopark UNESCO
„Muskauer Faltenbogen“
(geologická naučná stezka
„Bývalý důl Babina“).

T Revír Żary (PL) Glaciální strmé slojeKunice do roku
197017 (důl Henryk).

Bez zásadní sanace. V roce
1973 byla těžařská společnost v
Polsku uzavřena.
Projekt „Sorauer Stadtwald“.
Není součástí geoparku.

Zdroj: Bartholomäovo vlastní zpracování jako shrnutí z různých dokumentů. Podklady pochází z projektu SN-CZ KLIPRO 2010
až 2013

16 Název je slovanského původu, možná lužickosrbského Do roku 1945 byl důl německý. Název byl uveden již při
otevření dolu a je uveden také v německých důlních úředních dokumentech.
17 Těžba uhlí probíhala za německých a polských poměrů
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6 Hnědouhelná ložiska Most a Mostecké pánve
Tato kapitola byla vytvořena na základě vyhodnocení brožury společnosti PKÚ [viz (PKU,
2019)] vydané v německém jazyce, jakož i na základě setkání konzultační skupiny s návštěvou
zbytku jezera Most dne 13.06.2018.

6.1 Geologie
Převzetí informací od (PKU, 2019) s drobnými úpravami.

Na konci paleogénu, staršího období třetihor, vznikla v severozápadních Čechách mělká
pánev. Část podhůří Krušných hor v pánvi byla vyplněna přestávkami ve třech etapách. Dnes
se rozlišuje mezi Chebskou pánví na západě, Sokolovskou pánví uprostřed a Mosteckou pánví
na východě.

Severočeská hnědouhelná pánev je výrazná příkopová propadlina (rift). Územní plocha s
uhelnými slojemi činí asi 680 km², celková plocha pánve činí asi 1450 km². Na severu a
severozápadě je ohraničena Krušnými horami, na jihovýchodě Českým středohořím a Labem,
na jihozápadě přechází v Žateckou plošinu a na západě se napojuje na Doupovské hory.

Pánev byla zakryta zejména písčitými a jílovitými sladkovodními sedimenty vysoce kvalitní
uhelnou vrstvou. Jedná se o měkké, nezpevněné nerosty, a proto je terén pánve výškově spíše
plochý. Bezprostřední podloží uhelné vrstvy tvoří terciární písčité a jílovité sedimenty, které se
usadily v primární hornině. Terciární sedimenty jsou pokryty různými materiály ze čtvrtohor.

Obrázek 4: Geologické jednotky v okolí Mostu

Zdroj: (PKU, 2019)
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Obrázek 5: Geologický řez mosteckou pánví východně od Mostu

Zdroj: Geologická minulost České republiky, str. 313

Výšková poloha oblasti zbytku Mosteckého jezera se pohybuje kolem 230 mNN a na severu
se mírně se zvyšuje (260 mNN). Nejnižší bod zbytku bývalé důlní jámy dolu Ležáky - Most po
těžbě uhlí byl ve výšce 112,5 m nad mořem, po zvednutí těsnění dna jezera zasypána, takže
tento bod je aktuálně ve výšce 124 mNN.

6.2 Historický průběh

6.2.1 Historie těžby
Historie může být uvedena pouze v hrubých rysech. Jak ve vývoji, tak i v geologii existují určité
paralely k žitavské pánvi.

 1762: První vykopávky hnědého uhlí proběhly na Zámeckém vrchu (Hněvín) poblíž
Mostu (něm. Brüx). Tam se sloj vykliňuje. Pozdější povrchový důl byl přiveden až k této
linii.

 Několik malých šachet následuje u Striemitzu (Střimice) na východním konci areálu,
kde se dnes nachází vnitřní skládka povrchového dolu.

 Od roku 1870: Bylo založeno několik větších dolů, které byly nejprve rubány jako
hlubinné doly a později také jako povrchové doly: „Franz“, „Friedrich“, „Josef“, „Jan“ a
„Julius I“. Výsledkem je úzké propojení hlubinné a povrchové těžby, které je dodnes
účinné. Některá jména se dnes znovu objevují v hydrogeologické síti měřicích bodů
PKU.

 1878: Počátek dolu „Julius II“, ve kterém probíhala těžba i v oblastech, které se později
sloučily do povrchového dolu „Ležáky“.
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 19.07.1895: Katastrofa tekutého písku, tzv. „kuřavky“ v centru starého Mostu (Brüx).
Tekutý písek proudil do úseků šachty „Anna“ a strhával okolní a přilehlé vrstvy uvolněné
horniny. Došlo k významnému poškození železničních systémů a budov. Z
geotechnického hlediska je tato událost podobná zkapalňování a usazování určitých
jemných písků v Lužici (srov. část 8.6).

 V roce 1900 byl spuštěn důl „Richard“, na který byla brzy soustředěna těžba. Nejpozději
v roce 1923 bylo toto těžební místo přeměněno na větší povrchový důl. V roce 1945
byl přejmenován na důl „Ležáky“.

 Kolem roku 1900 vznikl dále na sever hlubinný důl „Prinz Eugen“, později vedený jako
„Eugen“ a „Evžen“.

 Po roce 1945 byl založen státní podnik „Severočeské hnědouhelné doly“. V roce 1952
a v následujících letech došlo ke spojení dříve jednotlivých těžebních polí a těžba se
rozšířila na sever. V roce 1961 byla dokončena rekonstrukce a využívání moderních
těžebních technologií. Jako nejzazší hranice postupujícího povrchového dolu byl
vytyčen ochranný pás u obce Kopisty (Kopitz) a starého dolu na severu města Most
(Brüx). V této oblasti se v dole Ležáky těžilo uhlí až do roku 1985.

 V roce 1962 se strana (Komunistická strana Československa) a tehdejší vláda
rozhodly, těžit z dosavadního povrchového dolu Ležáky a souběžně s ním z
povrchového dolu Most. S tím byla naplánována demolice starého města Most a
výstavba města nového. Pod Mostem se nacházel vysoce kvalitní uhelný pilíř. V 80.
letech 20. století bylo dosaženo nejvyšší těžby uhlí a skrývky.

 Souběžně probíhaly od roku 1968 první rekultivace vyrubaných výsypkách a haldách,
kdy ještě po dlouhou dobu pokračovala aktivní těžba.

 Od roku 1995 byl plánován konec těžby uhlí a připravila se finální rekultivace. V roce
1999 bylo těženo poslední uhlí.

 V letech 1990 až 2008 probíhala biologická rekultivace na velkoplošné výsypce / haldě
Střimice a vnitřní výsypce povrchového dolu Most.

 Od roku 2004 provádí státní podnik Palivový kombinát Ústí (dále také PKÚ, s.p.)
rozsáhlou sanace důsledků těžby v bývalé hornické oblasti o celkové rozloze více než
1 200 ha. Nejdůležitějším koncepčním dokumentem pro realizaci rekultivačních prací
je Generel rekultivační lokality Ležáky, který je pravidelně aktualizován.

6.2.2 Časová osa rekultivace
Podle českého pojetí je rekultivace považována za závěrečnou fázi sanace důsledků těžby.
Proces rekultivace je rozdělen do dvou (nebo tří) základních etap. Z německého pohledu je celý
proces sanace těžby v České republice mnohem méně spojen s bezpečností těžby než v Lužici.

V první fázi se provádí technická rekultivace. To zahrnuje zejména utváření terénu (zajištění
stability výsypek), navezení ornice (mateční zeminy), odvodňovací opatření, výstavbu
odvodňovacích zařízení výsypky a zřízení obslužných komunikací.
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Druhou fází je biologická rekultivace. Jde o biologické „oživení“ výsypky. Během této fáze se
rozlišují čtyři základní typy - zemědělská rekultivace (vzniká orná půda, vinice, zahrady, sady,
louky), lesnická rekultivace, vodní rekultivace18 a ostatní rekultivace (sem patří nejen ostatní
veřejné zelené plochy, ale také plochy s přirozenou, jakož i řízenou sukcesí). Jelikož všechna
opatření musí být vzájemně propojena, není v praxi možné striktní vymezení.

 Souběžně s těžbou probíhaly od roku 1968 první rekultivace vyrubaných výsypkách a
haldách, kdy ještě po dlouhou dobu pokračovala aktivní těžba.

 V letech 1990 až 2008 probíhala biologická rekultivace na velkoplošné výsypce / haldě
Střimice a vnitřní výsypce povrchového dolu Most. Tyto oblasti byly od dnešního jezera
v určité vzdálenosti.

 V roce 1996 byl vytvořen technický projekt uzavření povrchového dolu a zatopení
zbývající jámy vodou.

 V roce 1998 byla zahájena rekultivace jižního a západního svahu, který je primárně
určen k rekreačnímu využití.

 Od roku 2004 provádí státní podnik Palivový kombinát Ústí (dále také PKÚ, s.p.)
rozsáhlou sanace důsledků těžby v bývalé hornické oblasti o celkové rozloze více než
1 200 ha. Nejdůležitějším koncepčním dokumentem pro realizaci rekultivačních prací
je Generel rekultivační lokality Ležáky, který je pravidelně aktualizován.

 Od roku 2008 byly rekultivovány severozápadní a severní svahy, které jsou v různém
stupni vyhrazeny pro přírodu. Návrh je ovlivněn strmými svahy a místy vystupujícími
vulkanickými horninami (fonolit/znělec).

18 Často se hovoří o hydrologické rekultivaci, která zahrnuje vhodná zařízení, zatopení vodou, vodohospodářské
inženýrství a opatření k udržení, resp. zlepšení kvality vody
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6.3 Důlní vodohospodářství a zatopení vodou

6.3.1 Prostorové vzájemné působení
V okrese Most byly, resp. jsou nejméně čtyři velké povrchové doly. Zejména v centru a na
severu navazují velkoplošné areály s bývalou podzemní těžbou (hlubinné doly).

Tato mozaiková struktura je překryta zřetelnými reliéfy (výškové rozdíly) a jižním okrajem
Krušných hor, průniky terciárními vulkanickými horninami, jakož i podkladovými a prostorově
sousedícími křídovými pískovci.

Obrázek 6 ilustruje mozaiku těžebních oblastí. Ty znamenají:

 Modré pruhy: Doly - hlubinné doly
 Hnědé kostkování: Výsypky povrchových dolů, částečně rekultivované
 Hnědé pruhy: otevřené jámy povrchových dolů

Obrázek 6: Těžařské oblasti (povrchové a hlubinné doly) poblíž Mostu

Doposud byly povrchové doly a stará podzemní těžební zařízení udržována historicky
postupně vytvořeným odvodňováním v suchu. To zpravidla probíhalo odčerpáváním a
vytlačováním vody z šachet a dna povrchových dolů na povrch. Odvodňování tzv. filtračními
studněmi je, stejně jako v Lužici, vzácné. Tyto také nejsou, snad z důvodu nižší propustnosti
mnoha uvolněných hornin, tak účinné.

Všechny struktury vzájemně působí hydrologicky a hydrogeologicky. Podmínky před těžbou
jsou pro lidi jen stěží známé a napodobitelné. Depresní kužely povrchových dolů a
odvodňovací trasy hlubinného dolu se při poklesu hladiny podzemní vody překrývají, ale také
působí ve vzájemné synergii, když hladina podzemní vody po obecném ukončení těžby opět
stoupne. Tento konečný stav lze vytušit. Uzavřený hydrologický model prognostického vývoje
hladin podzemních vod však není v této komplikované situaci k dispozici. Prvním opatřením je
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výstavba měřicí sítě podzemních vod, která je jedním z projektových bodů projektu SN-CZ
„VODAMIN II“.

Poznámka: Autorům není známa zcela srovnatelná situace ve východním Německu, pokud
jde o blízké sousedství zasypaných povrchových dolů, vodou zatopených zbytkových jam a
hlubinných dolů, s výjimkou menšího rozsahu v Muskauer Faltenbogen. Na druhou stranu byly
po celá desetiletí vyvíjeny hydrogeologické modely pro velké těžební oblasti. Tyto dnes
poskytují prognózy hladiny podzemní vody až do roku 2100 a ve spojení s dalšími programy
vývoj zatížení znečišťujícími látkami (např. síranem).

Odvodňování u těžebních oblastí severně a východně od Mostu, jakož i u odvodňování
předpolí aktivního povrchového dolu Bílina se provádí převážně přes čerpací stanici MR-1 v
šachtě dolu Kohinoor. Vyvstává otázka, jaký bude budoucí vývoj vodní hladiny. Bude
obnovena relativně samostatně regulovatelné přirozená vodní bilance19 nebo jsou stále
zapotřebí rozsáhlá technická opatření? Člověk má tendenci dospět k názoru, že odpověď
může být odložena na další generaci.

Hladina podzemní vody v oblasti kolem jezera Most by měla být v nejhlubším místě dna jezera
ve výšce přibližně +100 mNN (stav: červen 2018). Proto je jezero v současné době ještě stále
úplně suché. Na rozdíl od Lužice nehrály stavy hladin podzemní vody při stavebních pracích v
mosteckém revíru doposud téměř žádnou roli.

6.3.2 Přívod důlní vody do jezera Most
V roce 2010 bylo zahájeno zvedání / čerpání důlní vody z bývalého dolu Kohinoor v
Mariánských Radčicích (Maria Ratschitz). Z hydrogeologického hlediska je oblast dolu
Kohinoor nejlepším místem k udržení hladiny důlní vody na úrovni, která odpovídá
plánovanému postupu povrchového lomu Bílina. Čerpací stanice se nachází v bývalé šachtě
MR 1. Z dolu vede tlakové potrubí DN 400 o délce 1 786,9 m, které se poté dělí na dvě části -
větev A ústí do zbytkového jezera Most a má délku 1 303,9 m, větev B ústí do retenční nádrže
s přepadovou hranou do tekoucí vody Mračný potok. V současné době je důlní voda vedena
do tekoucí vody větví B, protože není z hlediska kvality vhodná pro doplňování zbytkového
jezera Most. Hladina vody v jezeře však musí být stabilizována, protože se voda odpařuje a
kromě malého povodí téměř neexistuje žádný přirozený přítok. Za tímto účelem bude i nadále
provozováno předchozí potrubí pro zatopení vodou (vybudované v letech 2006 až 2008),
ačkoli okamžité bezprostřední zatopení vodou již bylo ukončeno. Voda je odebírána z přehrady
Nechranická přehrada.

V roce 2019 byla zahájena výstavba biotechnologického systému pro úpravu a čištění důlní
vody. Jedná se o systém mokrých oblastí s pasivním čištěním. Po dokončení stavby by mělo
být možné použít vyčištěnou důlní vodu ke napájení zbytkového jezera Most.

19 To je cílem hydrologické sanace společností LMBV v Lužici.
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6.3.3 Utváření jezera Most
Nejdůležitější pracovní kroky jsou stručně popsány v hrubých rysech.

 Původní podloží povrchového dolu po bezprostřední těžbě uhlí bylo vysypáním
vytěženého materiálu před dalšími opatřeními zvýšeno nejméně o 12 m.

 2004 – 2007: Položení těsnící vrstvy z minerálního jílu přes celé dno jezera. Položení
ve 3 vrstvách o konečné výškou vrstvy 80 cm. Přes to byla vytvořena nestlačená
ochranná vrstva, která v nevyplněném stavu chránila jílovitou vrstvu před vysycháním.

 2007–2008 a pozdější úpravy: Zpevnění pobřeží a výstavba obslužné komunikace.
Kamenitá sypanina a vlnolam z kamene určeného pro vodní stavby, místy geosyntetika
s překrytím štěrkem. Vodní bilance byla znovu změněna, nominální hladina vody se
zvýšila o 30 cm, což si vyžádalo úpravy břehu.

 Výstavba podzemní těsnící stěny v severozápadní oblasti, aby se zabránilo přítoku
znečišťujících látek ze skládky chemických závodů. Tato zeď byla postavena svisle z
geosyntetických prvků s plastovým těsnicím pásem, spojeným s minerální těsnící
rohoží (EUROBENT CS, s bentonitem) a zasazena do nepropustné vrstvy.

 2006–2008: Výstavba potrubí užitkové vody jako přívodu pro zatopení jezera. Voda je
odebírána z Nechranická přehrada, přiváděna do jezera potrubním systémem (také pro
ostatní uživatele) a na konci potrubím a otevřeným příkopem. Voda nakonec pochází
z Ohře (Eger), ne z nedaleké Biliny kvůli špatné kvalitě vody.

 Kromě toho bylo v roce 2010 vybudováno výše popsané potrubí důlní vody pro udržení
hladiny vody. Tuto variantu lze použít pouze tehdy, je-i nový systém úpravy vody
úspěšně v provozu.

 Napouštění jezera Most probíhalo od října 2008 do září 2014. V letech 2012 a 2013
byly napouštění přerušeno, protože se muselo přizpůsobit o něco vyšší hladině vody.

 Odtok z jezera dosud nebyl vybudován a pravděpodobně také není plánován. Otázkou
zůstává, zda se může jednat o konečný stav, nebo zda existuje riziko, že jezero
„přeteče“. Přemýšlí se o tom, zda by ve vzdálenější budoucnosti nemohl být nutný
„nouzové přepad“ prostřednictvím provozu čerpadla. Odtok volným spádem do řeky
Bíliny (blíž) nebo Ohře je velmi obtížný.

Hlavní parametry zatopeného jezera jsou:

 Vodní plocha: 309 ha; objem vody: přibližně 71 mil. m³
 Jmenovitá provozní výška vodní hladiny: + 199,0 mNN
 Přípustný rozsah kolísání vodní hladiny: + / - 0,60 m
 Maximální výška vodní hladiny: + 199,6 mNN
 Největší hloubka v jezeře: 75 m = + 124 mNN jako výšková kóta
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7 Těžba hnědého uhlí v podhůří Horní Lužice
Tato kapitola uvádí povrchové doly Polska, České republiky a Německa, které se nacházejí
na okraji dnešního středohoří. Geneticky jsou to formace v terciárních pánvích a nížinách.
Většinou se vztahují k terciárnímu vulkanismu a oherskému riftu. Ložiska jsou s největší
pravděpodobností srovnatelná se Mosteckou pánví. Nevznikly na plochých okrajových zónách
historicko-geologického oceánu. Tím se odlišují od „dolnolužických“ ložisek.

Obrázek 7: Schéma terciárních pánví v Horní Lužici

Zdroj: (Tietz, et al., září 2004), str. 58

7.1 Bývalý povrchový hnědouhelný důl Berzdorf / Berzdorfer See
(Berzdorfské jezero)

7.1.1 Všeobecný geologický popis

Povrchový důl Berzdorf byl s odstupem nejdůležitějším povrchovým dolem Berzdorfské
pánve20. Berzdorfská pánev sahá dále na východ do polského území. Vzhledem k tomu, že
zde byla pouze historická těžební místa z doby před rokem 1945, není zde o této skutečnosti
pojednáváno, i když existují i zajímavá fakta.

20 Za použití brožury LMBV „Změny a perspektivy“, Dokumentace 13 Berzdorf (LMBV: Berzdorf, leden 2010), jakož i
pozdější roky a dodatky od U.B.
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Geologický řez

Obrázek 8: Geologický řez ložiskem hnědého uhlí Berzdorf

Zdroj: (LMBV: Berzdorf, pros. 2014)

Uhelné ložisko

Tak zvanými mezivrstvami byly například jíl, jemný písek a silt Taková horizontální přerušení
v uhelných vrstvách rozdělila tělo sloje Berzdorf až do 13 vrstev. V průběhu formování uhlí
vznikl komplex slojí, který měl v nejsilnějším místě mocnost asi 140 metrů. V průměru měla
sloj mocnost asi 80 metrů. Masy ležící nad tím - nadloží, skrývková hornina - byla dalších 50
až 80 metrů silná.

7.1.2 Poměry podzemní vody v průběhu těžby
V těžebním stavu převládaly v této oblasti komplikované poměry podzemních vod, protože v
prohloubeninách v rámci slojového komplexu se v průběhu tisíciletí vytvářely lokálně od sebe
oddělené zdroje podzemní vody. Ty na sebe vzájemně působily a tvořily uzavřený hydraulický
systém. I přes nízkou hladinu podzemní vody to mělo za následek vysoké nároky na
odvodňovací systém povrchového dolu.

Odvodňování povrchového těžby bylo prováděno v povrchovém dolu odčerpáváním bahna ,
tzn. drenážním systémem a podávacími palivovými čerpadly v povrchovém dolu. Na
severozápadním a severním okraji povrchového dolu zachycovaly přitékající povrchovou vodu
do značné míry díky výškovému reliéfu okrajové příkopy („severní okrajové příkopy“).

Na jihu, poblíž dnešní „Modré laguny“, byly vykopány podzemní odvodňovací trasy. Tento
drenážní systém běžel rostlého terénu přes okraj otevřené jámy, která měla být zahrnuta do
tehdejšího budoucího těžebního pole. Výsledkem je, že stále existuje šachta a trasy, které
nebyly odkryty.



VODAMIN II: Těžba hnědého uhlí a rámcová směrnice o vodách

36

Tento systém je zasypán a z hornického hlediska udržován v původním stavu. V lužické těžbě
hnědého uhlí v zásadě nejsou ponechány žádné odvodňovací systémy otevřené, tzn. bez
zasypávání.

Později, od poloviny šedesátých let a při vhodných geologických podmínkách, byly za účelem
odvodňování vrtány tzv. filtrační studny a provozovány podvodními motorovými čerpadly. Toto
odvodnění bylo zcela vyřazeno z provozu až v roce 2010, kdy byla povrchová těžba téměř
ukončena neplánovaným zatopením povrchového dolu při povodních v srpnu roku 2010. I tyto
tzv. filtrační studny musí být stabilně zasypány, a pokud je to možné, musí být opět uzavřeno
hydraulické spojení mezi zvodnělými vrstvami, které vznikly během vytváření vrtů.

Oproti východu (Lužická Nisa, Polská republika) byl přítok podzemních vod blokován těsnicí
zdí (stavebně technicky: milánskou stěnou). Na níže uvedeném obrázku je poloha těsnicí zdi
zobrazena na dobové topografické mapě jako „stavební plocha“ Těsnicí zeď byla zabudována
do hloubky. Poté byla na povrchu vybudována na řece Nisa přehrada a později cyklostezka.
Na východ od meandrující Nisy leží Polská republika, která musela být chráněna před odtokem
podzemní vody.

Obrázek 9: Umístění těsnicí zdi (označené jako stavební plocha) mezi povrchovými doly Berzdorf a Nisa

Zdroj: Topografická mapa NDR 1:25 000, kolem roku 1985. Publikováno v: DVD série „Top 50 Saska“; Doplňková historická
mapa: Mapy NDR před rokem 1989; státní podnik Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2010.

7.1.3 Těžba
V roce 1969 byl zahájen odkryv severního pole. Složité geologické podmínky zde vyžadovaly
překonání výškových rozdílů až 180 metrů při vyvážení skrývky a surového hnědého uhlí. Uhlí
bylo těženo ze severního pole v sedmi pracovních úrovních s výškovým rozdílem přes 100
metrů.

Počátkem roku 1994 bylo dobývání uhlí ukončeno. Poslední uhlí bylo vytěženo koncem roku
1997. V době ukončení bylo ještě možné těžit hnědé uhlí v ložisku a pokračovat v provozu po
dobu 10 až 15 let. Toto uhlí je nyní ztraceno. Další zásoby uhlí nebylo možné od počátku
vytěžit. V roce 1997 byl rovněž ukončen provoz elektrárny Hagenwerder.
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Obrázek 10: Vývoj povrchového dolu Berzdorf

Zdroj: (LMBV: Berzdorf, pros. 2014)

7.1.4 Sesuvy půdy a zvláštní případ „sesuv půdy P“
Geologie ložiska Berzdorf vedla k tomu, že při povrchové těžbě muselo dojít k sesuvům půdy.
Důvodem byly na jedné straně geologicko-tektonické poměry strmého svahu okraje pánve a
na druhé straně extrémně narušené navrstvení uhlí a nadloží. Velké sesuvy, v některých
případech několika milionů metrů krychlových, nebyly neobvyklé. Přitom se zhroutily celé
náspové systémy od úrovně zemského povrchu až po hranici vyrubávání uhlí. Horníci byli v
prvních letech sesuvy půdy většinou překvapeni. Žádné varování neexistovalo. Samozřejmě
existovaly četné známky hrozících sesuvů půdy.

Části krajiny se poklesly a silnice, které vedly podél okraje povrchového dolu, se sesunuly
několik metrů hluboko. Příčiny byly často vyjasněny až zpětně a úroveň znalostí se rozšířila.
Po celou dobu těžby v povrchovém dole Berzdorf byly asi čtyři kilometry od dobrých deseti
kilometrů násypů zasaženy sesuvy půdy, které byly průběžně označovány písmeny abecedy.
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Největší z těchto sesuvů byl sesuv P, který dosáhl přibližně 400 metrů za plánovanou těžební
linií povrchového dolu a daleko do zázemí na západ. V březnu roku 1981 byly v terénu
pozorovány první trhliny, ze kterých se vytvořil tento proudový sesuv. Tyto se vyskytovaly
povrchu příjezdové cesty k povrchovému dolu. Na šířce 1,8 kilometru se pohybovalo asi 100
milionů m³ zeminy. To se však nestalo náhle, jako při sedání vlivem tekutých písků, ale trvalo
mnoho let, než se v 90. letech začaly zasypávat pomocné výsypky.

Poté, co se v roce 1981 objevily první trhliny, byly v krátké době provedeny průzkumné vrty.
Odborníci zjistili, že úzké vulkanické vrstvy, tufy, sopečný popel a zóny rozkladu při přechodu
na pevnou horninu (žulu) na západním okraji ložiska působí jako kluzné plochy. Následné
průzkumy umožnily stanovit měřicí body, které se poté používaly ke kontrole pohybů zeminy.
Místo Jauernick-Buschbach, nad sesuvem půdy P, bylo tak neustále sledováno.

Sesuv půdy P je nyní pokryt silným kobercem zelené vegetace. Posouzení sesuvu půdy P
zůstává po sanaci nejisté a jedná se tedy o geotechnicky uzavřenou oblast. Je to přírodní
rezervace s využitím plochy po ukončení těžby.

Obrázek 11: Geotechnická uzavřená oblast sesuvu půdy P u Berzdorfského jezera (Berzdorfer See)

Sesuv P = oranžová geotechnická uzavřená oblast na mapě (zdroj: webové stránky Saského vrchního
báňského úřadu ve Freibergu). Silná černá čára je výkopová linie, po kterou byla „rostlá“ půda
vybagrována nebo se dodatečně sesunula. Oblast povrchového dolu je mnohem větší než dnes
viditelné jezero. Velké části byly uzavřeny vnitřními výsypkami. Stav z roku 2012 platí dodnes.
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7.1.5 Sanační opatření
Stěžejní úkoly sanace po těžba spočívají v problémových oblastech sesuvů a podzemních
vod, které je třeba zvládnout při plánování a stavební realizaci, a to na dlouhou dobu. Teprve
poté začíná rekultivace, což bylo původně jediným kritériem.

7.1.5.1 Podpůrné navážky jako „podpěry“
Aby při okrajové oblasti a místa na svazích při zahájení zatopení vodou neklouzaly, byly od
roku 1995 prováděny tzv. podpůrné navážky. Především strmé hrany povrchového dolu poblíž
Deutsch-Ossig byly podepřeny skrývkovou horninou z ostatních dolových polí. Zpočátku se
pokračovalo pomocí technologie velkých zařízení v těžební fázi. Zem byla získávána v
prostoru povrchového dolu lopatovým rypadlem, pomocí stávajících pásových dopravníků
transportována na místo určení a přes dva dopravní zakladače o výšce 85 metrů vyklápěna
na úpatí svahu ohroženého sesuvy půdy. Tato navezená zem tvoří jakousi podpěru a vytváří
protitlak na strmé hrany povrchového dolu. Při zakládání podpůrných navážek byly vytvořeny
zóny mělké vody pro prioritní oblasti ochrany přírody.

Postupně byla velká zařízení používaná při sanaci vyřazována z provozu, odstřeleny a
sešrotovány a dopravníková zařízení zastavena. Tím začala éra mobilních techniky pro
pozemní práce: Kolové nakladače a rypadla místo korečkových rýpadel, buldozery místo
zakladačů, dampry/nákladní vozy se sklápěčkami místo dopravníkových zařízení. O jemné
doladění sanace se postarala citlivá technika. Takto byla navrženy výše uvedené podpůrné
konstrukce. Opět bylo nutné pohnout enormním množstvím zeminy.

7.1.5.2 Zpevnění břehu proti příboji vln a pro další použití
Pro konečný vzhled zbytkové jámy Berzdorf bylo samozřejmě nutné zabránit dalším sesuvům
půdy. Za tímto účelem úbočí „sesuvu půdy P“ po obou stranách rozšířena. Cílem bylo
naříznout každou z terasovitých těžebních vrstev tak, aby se ulevilo vysokým strmým svahům
a bylo možné zabránit následným sesuvům půdy. Přitom odstraněná zemina byla použita k
vyplnění podpůrných výsypek. Se zavedením podpůrných konstrukcí do povrchového dolu
začalo vytváření budoucích břehů.

Vhodná inženýrsko-biologická výstavba budoucích břehů probíhala na základě
geotechnických hledisek. Bylo třeba zohlednit erozi větru a vln. Vzhledem k tomu, že sklon
svahů je někdy v poměru 1: 3 opravdu strmý, byl břeh vybudován pomocí kamenných výplní
a podkladem z geotextilních materiálů. To byl jediný způsob, jak dosáhnout požadované
geotechnické bezpečnosti. Břehy bez dalšího zabezpečení vyžadují plochý sklon mezi 1:15 a
1:20.

Dodatečnou oporu získaly břehy vysazením různých skupin dřevin. I na dalších místech bylo
nutné břehy připravit pro budoucí použití: V roce 2001 bylo v době, kdy byl terén stále suchý
(základní profilování), zaraženo do země téměř 500 metrů štětovnic jako přístavní hráz/molo
pro budoucí přístavní nádrž lodního přístavu Tauchritz. Mezitím byl přístav postaven a
Berzdorfské jezero (Berzdorfer See) dosáhlo konečné hladiny vody. Poslední fáze zatopení
byla neplánovaná; tím, že byl při povodních na řece Nise v srpnu 2010 zničen železniční násep
a hráz, a voda se od odvaděče tekla do Berzdorfského jezera.
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7.1.5.3 Povodňové události na severovýchodním svahu
Na severovýchodním svahu poblíž Deutsch Ossig byly náspy definitivně zpevněny. V roce
2009 se odhadovalo, že břeh s výztuží s dodatečným betonovým připevněním kamenité
sypaniny skobami a gabionovými stěnami by měl bouři a vysokým vlnám odolat. Navzdory
tomu byly břehy dne 07.08.2010 na delším úseku zcela zničeny, i když předtím odhadovanou
situaci ohrožení vydržely. Povodeň lužické Nisy zaplavila ochrannou hráz, dálkovou silnici B
99, zničila železniční násyp a „zezadu“ vběhla do částečně zaplaveného povrchového dolu. V
roce 2011 byly břehy vybudovány znovu. Splachování pláží se stále opakuje. V roce 2020 jsou
na severovýchodní pláži plánovány nové pískové navážky. Z dlouhodobého hlediska není
problém formování útesů na plážích ke koupání a na jednotlivých dalších místech obecně
vyřešen.

7.1.6 Vývoj vodního útvaru „BerzdorferSee“ (Berzdorfské jezero)
Voda v jezeře je v neutrálním prostředí: pH = 7,9 (12/2018); 8,7 (06/2020). Maximální hladina
vody je 186,5 mNN. Pak má jezero rozlohu asi 970 ha.21 Jezero bylo plněno od listopadu 2002
do března 2013 vodou z Pließnitzu (přes naplňovací příkop) a z Lužické Nisy (potrubím se
snížením tlaku a vířivou hlavou). Koneckonců, mezi Nisou a níže položeným povrchovým
dnem povrchového dolu byl původně alespoň výškový rozdíl 90 m (zvýšení podloží již bylo
zohledněno), což způsobilo odpovídající tlak vody.

Jezero Berzdorf není využíváno jako vodní nádrž. Byla demontována technická konstrukce
potrubí. Jezero nemůže přijmout další povodňovou vlnu jako k tomu neúmyslně došlo v srpnu
2010. Teoreticky je možné pojmout vodu z Pließnitzu. Možnou významnou povodňovou vlnu
již v horní oblasti zachycuje povodňová retenční nádrž Rennersdorf. Pokračující stav přítoku z
Pließnitzu je otázkou, protože s ohledem na náklady na údržbu se diskutuje o demontáži tohoto
výkopu pomocí závěr. Opačný názor se týká nutného promíchávání a průtoku vody v jezeře.
Předpokladem je, že Pließnitz má potřebné množství vody, které odvod umožňuje.

Začal rozvoj turistiky. Byl překročen počáteční stav. Události roku 2010 na dlouhou dobu rychlý
a úplný vývoj zbrzdily. Návštěvu jezera si osvojuje stále více návštěvníků, zejména z Polska.

21 Údaje dle webových stránek společnosti LMBV. Stav: červen 2020. Na: https://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
lmbv-seen.html und https://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html .

http://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
http://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html
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Obrázek 12: Mapa pro pěší turistiku a přehledová mapa Berzdorfské jezero (Berzdorfer See)

Zdroj: (LMBV, červenec 2018)

7.2 Hnědouhelné povrchové doly v Žitavské pánvi

7.2.1 Vysvětlivky k Žitavské pánvi
Žitavská pánev je geomorfologická struktura. Je to pánev. Tato nížina je téměř ze všech stran
obklopena vyššími nadmořskými výškami, které jsou tvořeny Žitavskými horami (Zittauer
Gebirge) ve spojení s Lužickými horami (Česká republika), výběžkem Šluknovské pahorkatiny,
hřebenem mezi Hirschfelde a Ostritzem (bez zeměpisného názvu) s pokračováním na polské
straně a Jizerskými horami. Lužická Nisa prochází těmito vysokými oblastmi v úzkém údolí
jižně od Hrádku a dalším úzkým údolím ležícím po proudu severně od Hirschfelde.

Žitavská pánev se rozprostírá na území Německa, Polska a České republiky. Polská část na
východ od Nisy byla až do roku 1945 německá a dokonce patřila k Sasku, nikoli k tehdejšímu
Slezsku.
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Hlavní místa pánve jsou Žitava (německy: Zittau), Bogatynia (německy: Reichenau) v Polsku
a Hrádek nad Nisou (německy: Grottau) v České republice. Odpovídajícím způsobem existují
i pojmy Turowská pánev a Hrádecká pánev. Odborníci z ostatních dvou zemí však zpravidla
používají název „Žitavská pánev“ v příslušném národním jazyce v přeshraničním smyslu, a to
i v české geologické literatuře (Žitavská pánev).

7.2.2 Všeobecný geologický popis
Žitavská pánev je geologicky tektonicky způsobená poklesová zóna, která je od středních
třetihor naplněná pískem, štěrkem, jíly a vrstvami hnědého uhlí. Dříve tato zóna, která patří do
mnohem větší poruchové zóny oherského riftu, poklesla v souvislosti s terciárním
vulkanismem. V této poruchové linii se nachází (hnědouhelná) Chebská pánev, Sokolovská
pánev, Mostecká pánev (česky: Středočeská hnědouhelná pánev - SHP),Žitavská pánev a
Berzdorfská pánev. Stále existuje úzké spojení s vulkány.

Zjednodušený náčrtek vrstev hornin a geologická posloupnost kolem Žitavy:

1. Nejstarší horniny jsou žuly a podobné hlubinné horniny.
2. Zvětralá vrstva č. 1, pokud leží během geologické doby na povrchu, jílovitý rozklad.
3. Křídové (turonské) pískovce jsou v okolí Žitavských / Lužických hory, ale

pravděpodobně nejsou v přímém kontaktu s hnědým uhlím.
4. První nejnižší hnědouhelná sloj vytvořená na žule: Seifhennersdorf (historická těžba),

čedičová sloj Žitava (Zittau - není těžena).
5. Poté začal působit terciární vulkanismus, který prorazil žuly a pískovce, teoreticky také

nejhlubší vrstvu uhlí. Tektonické příkrovy (čedič, fonolit) se rozlily na povrchu.
6. Padal popel a tufy. Tato vrstva se v některých oblastech nad nejstarším hnědým uhlím

( GWL).
7. Tvorba uhlí pokračuje. Občas se zase zastaví. Erozní suť se ukládá.
8. Vznikají tak uhelné sloje (žitavská spodní sloj, žitavská svrchní sloj). Mezi nimi se

nachází jíly a silty ( nepropustné podloží a málo zvodnělá vrstva, geotechnické
kluzné plochy) a zejména mezi oběma slojovými skupinami písčité a štěrkové vrstvy
( GWL).

9. Nad nejvyšší uhelnou slojí se znovu ukládala hlína, silt (bahno) a písek třetihor (
částečně GWL). Tyto vrstvy jsou nekonzistentní, rudimentární a na mnoha místech
opět erodované.

10. Ve čtvrtohorách se vytvořily vrstvy související s dobou ledovou: Okrajové vrstvy
elsterského zalednění dosahují až 450 mNN (až do České republiky, až na jižní okraj
povrchového dolu Turow), základní morény, spraše. částečně GWL.

11. Holocén (současná geologická doba): Vytváření teras v údolích řek (s vodní sítí, která
se od dnešního dne liší, tekla lužická Nisa dál na západ).

* GWL: zvodnělá vrstva
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Obrázek 13: Schematický normální profil Žitavské pánve (německá strana)

Zdroj: (LfULG Sasko, 2016), str. 16

Tektonická a geologická struktura je složitá a pro pánev není jednotně dokumentována:

 Systémy poruch, které se protínají téměř v pravých úhlech.
 Koryto řeky Žitavy, se rozbíhá téměř na západo-východ. Pokračování v Polsku, tam

označované jako hlavní zlom (porucha) (?)
 Kromě toho se v Polsku vyskytuje jižní zlom (porucha), který je nyní součástí nového

těžební pole. Dále na jih se rozprostírá Lužický přesmyk.
 V polské části bylo dosud zjištěno 80 poruch.

7.2.3 Poznámky ke geologii na polském území
Geologická struktura kolem povrchového dolu Turów je v zásadě srovnatelná se strukturou
kolem Žitavy, protože Žitavská pánev je v Německu, Polsku a České republice jednotnou
strukturou. Střed pánve se však nachází v povrchovém dole Turow a okrajové oblasti jsou v
důsledku působení Jizerských hor, zejména na jižním poli, odlišné, nepravidelné a strmější.22

22 Vytyčením hranic po roce 1945 nedošlo k žádnému jednotnému modernímu geologickému popisu.
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Obrázek 14: Rozšiřování hnědouhelných slojí v Žitavské pánvi (znázornění polské strany)

Zdroj: (PGE: UVP-Poln. Langf., červenec 2019), str. 82

Vysvětlivky: 1 - hranice Žitavské pánve; 2 - státní hranice; 3 - obrys plánovaného odkrytí; 4 - poruchy; 5
- rozšíření třetí uhelné sloje; 6 - rozšíření 2. uhelné sloje; 7 - rozšíření 3. uhelné sloje;

Vrstvy mají zdola nahoru následující strukturu (zkratka podle polského názvosloví):

 Několik sedimentačních cyklů o mocnosti přes 350 m ve středu. Podloží povrchového
dolu ve výšce -30 mNN.

 Střídání vrstev jílu, hnědého uhlí, písku, štěrku.
 Krystalický základ (PK): Žula a podobné horniny jako masiv, včetně žíly aplitu a

podobných, ale také oblasti s metamorfovanými horninami (břidlice, ruly). Mocná
zvětralá vrstva nahoře (kaolinizovaná), ale ve struktuře původní horniny.

 Komplex zvětrávání (Zgb): Nová struktura s kaolinem, haloysitem, ale také s jílem ze
zvětralého čediče v kombinaci s brekcemi a tufy.

 Podloží uhelného komplexu (JP): Jíl s velkými podíly písku, krystalických úlomků,
zbytků křemene a uhlonosných přísad.

 První uhelná sloj (Ip): vysoký stupeň zuhelnatění, ale také chudé, jílovité oblasti.
Intenzivní tektonická porucha (zlom), téměř od nuly do 35 m (střední část jižního pole).
Průměr je uváděn jako 15 m.

 Dolní (Jmd) a horní střední mezivrstvy(Jmg): Jíl, silt (bahno), písek, štěrk, někdy uhlí
bohaté na xylit v čočkách. 3 m mocná ve střední části až 135 m v západní části.

 Druhá uhelná sloj (IIp): Nejvýznamnější použití a průměrná mocnost. Často bohaté na
xylit, také jílovitý podíl. Ve střední části jižního pole o mocnosti 42 m; v průměru 20 m
mocný; směrem k okraji se snižuje.
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 Třetí uhelná sloj (IIIp): většinou úplně vytěžená. V severní části přímo přiléhající hlavní
vrstva 2. sloje bohaté na xylit.  Na jihu se místy vyskytuje 3. sloj, 2. sloj a svrchní
mezivrstva Jmg, která je těžce oddělitelná. Zde existuje nepravidelné, do sebe
přecházející utváření.

 Nadloží uhelného komplexu (Jn): až 200 m silná nejdůležitější vrstva usazenin z jílu,
siltu, písku, štěrku v různých stupních a nepravidelných uhelných mezivrstev. Horní
části glaciálně tektonicky narušené. Asi 45 % množství sedimentů tvoří kaolinitické jíly.

 Kvartérní komplex (Q): převážně pleistocénní písky, štěrk z doby ledové
(glacifluviálníl), říční terasy, holocénní písky a bahno (naplavená hlína)

Řez ložiskem Turow východně od Nisy - obrázek 15: Standardní řez hnědouhelným ložiskem
Turów (obrázek 15). Zde chybí kvartérní překrytí. Popisky odpovídají výše uvedenému popisu.

Obrázek 15: Standardní řez hnědouhelným Turów

Zdroj: (PGE: UVP-Poln. Langf., červenec 2019), str. 81

7.2.4 Srovnání německé, polské a české klasifikace
Klasifikace uhelné slojí v Polsku probíhá zdola nahoru (I až III), na rozdíl od Dolní Lužice
(nahoře I až IV). Přímá česká klasifikace není známa. Bývalá těžba u Hrádku n.N.
pravděpodobně probíhala na vrchním porubu OO podle německé klasifikace.
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Tabulka 6: Pokus o srovnání klasifikace vrstev

Profil Zittau (údaje DE) GWL
(DE)

Normální profil Turów
(údaje PL)

Poznámky

Holocén (naplavená hlína)
v centru, weichselský
glaciál (svahová hlína)

G1e Kvartérní komplex (Q)

Elster glaciál (naplavený slín s
pískem) na západním okraji.
Sálský glaciál (štěrky) v centru.

G1 Smícháno s Jn? Okrajové vrstvy elsterského
zalednění zabíhají jižně od
povrchového dolu Turow na
české území

Horní vrstva s vrstvami uhlí.
rudimentární

? Nadloží uhelného
komplexu (Jn) silt C

Svrchní sloj - vrchní porub OO Třetí uhelná sloj (IIIp): Sloučení do sebe v oblasti
jihovýchodního okraje. V roce
1928 byl tento areál jako pro
těžbu nevhodný.Hlavní vrstva HM horní mezivrstva Jmg

Svrchní sloj - spodní porub OU Druhá uhelná sloj (IIp):

Vrstva Žitava (Zittau)-C ZiC Nižší mezivrstva
(Jmd) silt B

Žitavská spodní sloj ZU První uhelná sloj (Ip)

Rozklad čediče, tufu, fonolitu ZiB
VBa-Z
VPh-Z

Podloží uhelného
komplexu (JP) silt A

Místy žitavská čedičová sloj ZiA (chybí) Výskyt čedičové
sloje pouze v DE?
V PL se obě vrstvy se
„spojily“

Rozklad granodioritu PGD-Z Komplex zvětrávání (Zgb)

Granodiorit PGD Krystalický základ (PK):

7.2.5 Hydrogeologie a podzemní vody
Hydrogeologické poměry a poměry podzemní vody by musely být znázorněny pro celou
Žitavskou pánev a na základě německých zkušeností by také musely být modelovány.
Enormní hloubka nejhlubšího dna povrchového dolu Turow (asi -30 mNN) má díky depresnímu
kuželu vliv na území sousedních států. Tento komplexní celkový pohled zatím neexistuje. „Tyto
vrstvy rozdělují vědci v Německu a České republice na rozdíl od vědců v Polsku poněkud
odlišně.“ [(PGE: Posuzování vlivů na životní prostředí, červenec 2019), str. 29].
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V této části se autoři pokoušejí popsat určitý jednotný obraz ve smyslu rámcové směrnice EU
o vodách (WRRL), protože vodní útvary (povrchové a podzemní vody) jsou vytvářeny
přeshraničně.

Obrázek 16: Schematický řez zvodnělou vrstvou v jižní poli povrchového dolu Turow

Zdroj: (PGE: Posuzování vlivů na životní prostředí, červenec 2019), str. 81

Legenda:

PL DE
Republika Czeska Česká republika
Polska Polsko
Objaśnienia Vysvětlivky
Kompleks nadkładowy (górny i dolny) węglowy Skrývky uhelného komplexu (svrchní a spodní)
II pokład węgla Uhelná sloj II
Kompleks międzywęglowy Komplex leží mezi slojemi
I pokład węgla Uhelná sloj I
Kompleks podwęglowy Komplex ležící pod slojí
Podłoże krystaliczne Krystalické podloží
Zwałowisko wewnętrzne Vnitřní výsypka
Powierzchnia piezometryczna poziomu nadkła dowego
dolnego

Piezometrická plocha dolního horizontu skrývky

Powierzchnia piezometryczna poziomu międzywęglowego Piezometrická plocha horizontu ležícího mezi slojemi
Powierzchnia piezometryczna poziomu podwęglowego Piezometrická plocha horizontu ležícího pod slojí
Stan eksploatacji - 31.09.2015 Stav těžby - 31.09.2015
Projektowany docelowy stan eksploatacji Projektovaný konečný stav těžby
Powierzchnie uskokowe Zlomové plochy
Numer otworu wiertniczego Číslo vrtu
Rzut na linię przekrojową z odległości 350 m z zachodu Projekce na linii řezu ze vzdálenosti 350 m od západu
Kierunki przepływu wód podziemnych w poszcze gólnych
kompleksach wodonośnych

Směr proudění podzemní vody v jednotlivých vodonosných
komplexech

Odkrywka Turów Povrchový důl Turów
Uskok Główny Hlavní zlom
Uskok Południowy Jižní zlom
Dyslokacja Łużycka Lužická dislokace
Południowy Uskok Hartau Jižní zlom Hartau
m.n.p.m m nad NHN
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Obrázek 17: Schéma zvodnělých vrstev (modré) v Žitavské pánvi a jejich korelace

Zdroj: (PGE: Poln. Langf., červenec 2019), str. 86. Přepracováno a částečně opraveno Bartholomäem

Mezi Polskem, Německem a Českou republikou neexistuje jednotná klasifikace. V polské
žádosti pro povrchový důl Turow byl učiněn pokus, neboť musí být provedeno přeshraniční
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Pouze připojením zvodnělé vrstvy až k podloží
povrchového dolu lze určit (kolem -50 m nad mořem) lze prognosticky určit účinky povrchového
dolu. Jednoduchý přímkový nákres, které zobrazuje výše uvedené schéma, ve skutečnosti,
kvůli mnoha poruchám a zlomům, neodpovídá realitě.

Polsko vykazuje pět útvarů podzemní vody, případně označovaných také jako horizonty
podzemní vody nebo zvodnělé vrstvy23. Z tohoto základního přístupu lze vycházet i v ostatních
dvou státech. Uvedeny jsou:

 Kvartérní zvodnělé vrstvy
 Svrchní horizont skrývky
 Spodní horizont skrývky
 Horizont skrývky mezi uhelnými slojemi („mezivrstvy“)
 Horizont ležící pod uhelnými slojemi

Toto vyjmenování má slouží jako přehled. Sled od shora dolů vede k diferencovanějšímu výčtu

Kvartérní zvodnělé vrstvy

 Usazeniny (holocénních)24 říčních údolí.

23 V případě těchto odborných překladů není přesná definice pojmů jednoduchá a jednoznačná. To zde nebude dále
sledováno.
24 Kurzivou v závorkách jsou uvedeny dodatky U.B.
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 Písčito-štěrkovité usazeniny mimo údolí řek (obvykle spojené s glaciálními
usazeninami = elsterská zalednění a periglaciální usazeniny).

 Výsypky a haldy (takto uvedeno Polskem. Těžební náspy musí být však obzvláště
zhodnoceny ve velkých množstvích).

 Haldy jsou antropogenní náspy, které leží na původním zemském povrchu. Nemusí
zde existovat vůbec žádný odtok dolů. Pak existují základní drenáže, jejichž životnost
je omezená. Velikost haldy (výsypky) poblíž Dzialoszynu - Bogatynie má samostatný
hydrogeologický a hydrologický režim.

 Výsypky jsou z důvodu naplnění nakloněny do vyhloubené jámy. Je nutné posoudit
zejména dělící plochy od okolních přírodních vrstev a hornin, zda zabraňují nebo
napomáhají hydraulický toku s prostředím a jaké jsou časové fáze poklesu a vzestupu
vody. Vysoké výsypky, jako jsou vytvářeny ty na východ od obce Drausendorf bei
Zittau, mohou vést k dosud nezvyklým, eventuálně však možná už před těžbou
podmáčeným plochám.

Svrchní horizont skrývky

 Leží nad první / svrchní uhelnou slojí, která je v Polsku nazývána jako sloj III.
 Z geohydraulického hlediska zjevně často není jasné oddělení kvartérních nadložních

vrstev.
 Tento horizont má vysoký podíl jílu, umožňuje však kontinuální prostorové hydraulické

cesty.
 Podle polských informací existuje na horizontu jasný depresní kužel.

Uhelná sloj III

 Odpovídá svrchní sloji v oblasti Žitavy (Zittau) a Olbersdorfu

Horizont skrývky mezi uhelnou slojí III a II („svrchní mezivrstva“)

 Ve skutečnosti přechází sloj III na jihovýchodním okraji do písčitých a jílovito-siltových
vrstev této mezivrstvy.

 Na okraji pánve obě sloje vybíhají. Mezivrstva, která sloje izoluje ve středu pánve, má
na okraji hydraulické ukončení s kvartérními vrstvami. Současně existují i spojení s
podložím GWL.

 Tato konstelace se týká zejména nové těžební oblasti povrchového dolu.
 To také vyvolává otázku, jak a v jakém místě je vytvořen konečný svah povrchového

dolu. Pokud je umístění nepříznivé, může přirozeně existující hydraulická bariéra
zmizet. To může být důležité pro přítok podzemní vody během těžby, ale také pro
konečný návrh jezera.

 V této vrstvě depresní kužel pokračuje.

Uhelná sloj II

 Hlavním předmět těžby uhlí v rozšířené oblasti povrchového dolu.
 Žitavská oblast: Svrchní sloj spodního porubu
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Horizont skrývky mezi uhelnými slojemi II a I („spodní mezivrstva“)
 Přechází v okrajové oblasti do svrchní mezivrstvy.
 Žádný zvláštní popis v (PGE: EIA pol. Langf., červenec 2019). Charakteristika musí být

převzata z horní mezivrstvy.

Uhelná sloj I

 Z velké části ve středu pánve již vytěžena.
 Odpovídá žitavské spodní sloji

Vrstva podloží pod všemi uhelnými slojemi

 Velkoplošně je v podloží přítomen jíl, často několik desítek metrů (dekametrů).
 Uhelná sloj však má ležet na krystalickém podloží, zejména na jihu.
 Voda v podloží je napnutá, pod tlakem. To platí zejména pro dno aktivního

povrchového dolu. Do jaké míry byla, resp. zase bude, napnutá podzemní voda z
Jizerských hor již v přirozeném stavu a později ve stavu po těžbě účinná, není uvedeno.
Tento dopad lze předpokládat pro celý systém.

 Výsledky průzkumu na německé straně a interpretace, které by se neměly vztahovat
na polskou oblast, avšak nelze je bezpodmínečně vyloučit: Tufové vrstvy terciárního
vulkanismu, drobný čedičová sloj (vytvořený před vulkanismem), navíc s další jílovitou
vrstvou. Eventuálně budou všechny materiály nahromaděny i po touto podložní
vrstvou, protože dělící uhelná vrstva ve skutečnosti neexistuje.

Krystalické podloží

 Jako krystalické podloží jsou k dispozici: žula nebo granodiorit, čedič.
 Různé poruchy, které zasahují i do nadložních vrstev: Hlavní zlom (již těžebně

přestaven, pokračování žitavského koryta?), jižní zlom, lužický přesmyk (?), jižní zlom
Hartau.

 Tyto poruchy jsou hydraulické cesty.
 Nejspodnější zvodnělé vrstvy (GWL) jsou pravděpodobně zónami rozkladu krystalické

pevné horniny.

Povrchový důl se nachází v útvaru podzemní vody PLGW 6000105 (v polském textu je
většinou označována jako JCWPPd č. 105). Zjednodušeně řečeno je tento útvar uváděn se
dvěma horizonty podzemní vody. V Německu hraničí útvar podzemní vody DESN-NE 2. V
České republice jsou útvary podzemní vody administrativně menší. Sousedí přímo
s CZ-64130, CZ-14200 a CZ-14300
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Obrázek 18: Přeshraniční vodní útvary (povrchová voda, podzemní voda) kolem povrchového dolu Turów

Zdroj: (PGE: Poln. Langf., červenec 2019), str. 130.

V dokumentech EIA jsou v hrubých rysech uvedeny některé údaje z roku 2016 o fyzikálně-
chemických vlastnostech zvodnělých vrstev v blízkosti povrchového dolu. Dle umístění lokalit
v jihovýchodní okrajové oblasti je povaha podzemních vod znázorněna na přírodních GWL.
Vysoký obsah a nekvalitní úrovně III až IV již naznačují vliv depresního kužele povrchového
dolu. Protože se jedná o terciární GWL, příčinou nebudou povrchové vlivy. Polské dokumenty
odkazují na vyrovnávání tlaku, který byl způsoben

 místním depresním kuželem důlního odvodňování;
 nadměrným odběrem vody z hlubokých zvodnělých vrstev, které jsou napojeny na

mineralizovanou vodu z vrstev paleozoika a proteozoika.

Souhrnně lze konstatovat, že se vyskytují vody s vysokým obsahem železa a manganu, které
jsou pod tlakem. Teprve nedávno byly před vypuštěním do povrchových vod upravovány. Vody
byly zatím relativně neutrální. U konečného návrhu těžebního jezera lze v určitých fázích
očekávat jako problematická kritéria přítok podzemní vody pod tlakem, stejně jako železo a
mangan (srov. oddíl 7.2.6.3).
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Tabulka 7: Kvalita vody ve vybraných měřicích bodech terciární podzemní vody

Č.
JCW
PD

Město Stratigrafie
zvodnělé
vrstvy

Fyzikálně-
chemické
indikátory III. třídy

Fyzikálně-
chemické
ukazatele IV. třídy

Fyzikálně-
chemické
ukazatele V. třídy

Poslední třída
kvality

105

Białopole Neogén Fe 7,54 mg/l
pH 6,35

III

Opoln o-
Zdrój

Neogén NH4 1,08 mg/l
Mn 0,585 mg/l
O2 0,06 mg/l

pH 6,27 Fe 13,13 mg/l
TOC 36 mg/l

IV

Bogatynia Paleogen a
neogén

NH4 1,48 mg/l
tepl. 12,8 °C
O2 0,13 mg/l

pH 6,4 Fe 17,74 mg/l
Mn 1,254 mg/l

IV

Bogatynia Paleogen a
neogén

Mn 0,948mg/l
O2 0,29 mg/l

pH 6,14 Fe 24,81 mg/l
TOC 33,5 mg/l

IV

Zdroj: (PGE: UVP-Poln. Langf., červenec 2019), str. 146

7.2.6 Povrchový důl Turow: Vybrané problémy

7.2.6.1 Těžební odvodňování

Obrázek 19: Odvodňovací systém v povrchovém dole Turów

Zdroj: (PGE: UVP-Poln. Langf., červenec 2019), str. 33

Dle výše uvedeného výkresu, překladu a interpretace autorů se odvodňování povrchového
dolu skládá z následujících systémů:

Odvodňovací studna (modrý bod na obrázku 19):
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 Pravděpodobně odpovídá filtračním studnám východoněmeckých povrchových dolů.
 Uspořádání ve více či méně jasných spádech.
 Přitom je důraz na přítok podzemní vody jasný:
 pilíře Nisy v místech, kde není žádná těsnicí stěna (krajní zábrany Nisy),
 jihozápadní zábrana směrem k českým hranicím (krajní zábrana )
 terénní zábrana před vnitřní výsypkou Sieniawka, pravděpodobně zasahující pod základnu

výsypky
 terénní zábrana v novém těžebním poli severně od Opolna Zdroj
 výsypková zábrana ve středu ložiska související s hlavním zlomem
 Je patrné, že chybí jižní odvodňovací zábrany, které jsou rozhodně nutné. Plánovaný stav

není zdokumentován a zjevně nepodléhá EIA.

Systém odvodnění výsypky:

 Odtoková šachta na jihozápadní výsypce s čerpací stanicí (červený čtvereček)
 Drenážní systémy pod výsypkami, nejsou rovnoměrně rozloženy, ale zjevně jsou v

klíčových oblastech (modré čáry).
 Zvláštní odvodňování základny pro popílkovou základnu a místo recyklace popela

(popílková skládka?) v severovýchodní oblasti povrchového dolu poblíž správy
povrchového dolu (modré čáry na severovýchodě)

 Drenážní studny
 Odvodňovací příkopy na povrchu, zejména na nyní aktivních jižních náspech.
 Těsnicí zeď podél Nisy poblíž Sieniawky a malá část jižně od Hirschfelde. V rámci

schvalovacího procesu je plánována výstavba těsnicí stěny na jižní hranici výkopu, aby se
snížil dopad na podzemní vodu v České republice.

 Úpravny vody: zařízení na jihu na silnici Siniawka - Bogatynia (postavený společností
VEOLIA), kalové (sedimentační) zařízení jižně od Hirschfelde

7.2.6.2 Poznámky k těsnícím stěnám
Těsnicí stěna podél Nisy (z pohledu povrchového dolu před Nisou) poblíž Siniawky je uvedena
jako 4 250 m dlouhá, podél „pilířů Nisy“. Úsek jižně od Hirschfelde je mnohem kratší. Probíhá
diskuse o výstavbě těsnicí stěny na jižní hranici výkopu.

Podle údajů by těsnicí stěny měly utěsňovat „mezivrstvu“ zvodnělé vrstvy MW. Není známo, ve
které jílovité, zádržné vrstvě se nachází základna těsnicí stěny. Není jasné, zda budou výše
položené zvodnělé vrstvy utěsněny.

Postup použitý v tomto povrchovém dole se liší od východoněmeckého postupu pro budování
milánských stěn pomocí frézovací technologie. V Turow se zhotovují překrývající se vyvrtané
piloty, což je ve stavebnictví běžné. To znamená, že ve větších hloubkách nelze vyloučit
nehomogenity způsobené odchylkami vyvrtaných otvorů. Polští autoři hovoří o regálovém
uspořádání. Pokud je těsnicí stěna vybudována z různých úrovní za sebou (bermy) a je tak
odsazena, netvoří jednotnou svislou plochu a voda tak může obtékat, podtékat nebo přetékat.
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7.2.6.3 Hrubé předběžné plánování finální podoby po ukončení těžby
Po těžbě by mělo vzniknout jezero, jehož hladina je plánována kolem +225 mNN. Tato
vrstevnice by měla být výsledkem přítokových vod a odtokových možností do Lužické Nisy.
Dopad jezera na životní prostředí dosud nebyl hodnoceny. Podle názoru žadatelů o schválení
dalších pokračování zbývá ještě několik let (PGE: EIA pol. Langf., červenec 2019).

Na základě východoněmeckých zkušeností je zapotřebí začít okamžitě zkoumat
hydrogeologické a hydrologické účinky na životní prostředí, aby bylo možné včas reagovat na
problémové případy v technologii, i když k nim dojde později.

Nyní patrné problémové případy, které byly identifikovány během zpracovávání této příručky,
ale dokumentech EIA se neobjevují:

 Nebezpečí přemokření pro obec Drausendorf. K tomu musí být rozpoznány hydraulické
procesy.

o Obecně se zjišťuje, že spojení může existovat přímo od nového jezera v přímém
směru s určitými okolními místy. Prostřednictvím struktur, které proudy utěsňují
nebo silně zadržují, vznikají u vodní hladiny spády. Tím vzniká argument, aby byly
vyvráceny diskuze o rizicích.

o Nepřihlíží se k tomu, že v dlouhodobém horizontu, ne nutně od samého začátku,
může začít v propojených podzemních skalních vrstvách ve velké hloubce
účinkovat „princip spojených nádob“. Hydrostatický tlak konečné hladiny vody
pohání tok téměř na podloží povrchového lomu spojováním porézních vrstev s
jinými místy. Tam může podzemní voda spadat pod artézský tlak, pokud existuje
hydraulické připojení k povrchu, malé prohlubně nebo jiná jezera. Tyto poměry
musí být hydrogeologicky prozkoumány a vymodelovány v rozsáhlém prostorovém
systému.25

o Při historickém srovnání je třeba poznamenat, že hladina vody u jezera zbytkových
jam zharmonizovala a vyrovnala předchozí hladiny podzemní vody na nové
pobřežní linii. Na tomto pobřeží jsou „vstupní údaje“ o hladinách a tlaku vody v
přírodních, nedotknutých vrstvách odlišné od stavu před těžbou. Vzhledem k
morfologii v oblasti kolem Bogatynie, Hrádku a Žitavy mohou být účinky zvláště
patrné.

 Jiné geohydraulické podmínky v severní oblasti Žitavské pánve od Nisy ve směru na
Oderwitz. Samotná polská strana naznačuje, že v příkopové oblasti, hluboko na
německém území, dochází k výraznému poklesu podzemní vody. V obráceném případě
zatlačí jezero zbytkových jam při konečné hladině vody do této oblasti. Voda se nedostane
přímo na povrch. Může však dojít ke vzdutí u dosud obvyklého odtoku podzemní vody
(povrchové doly po celá desetiletí) nebo dokonce k přirozenému stavu před těžbou.

25 Nejedná se o žádnou utopii. Bylo to prokázáno hydraulickým spojením z povrchového dolu Delitzsch-jihozápad s
vysokou hladinou vody na povrch vnitřní výsypky povrchového dolu Goitsche poblíž Bitterfeldu v roce 2005, kdy se
plánovaná suchá louka neočekávaně vyvinula v bažinu a vodní plochu. Vzdálenost činí asi 10 km.
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Obrázek 20: Příprava na konečnou rekultivaci povrchového dolu Turów

Zdroj: (PGE: EIA-Poln. Langf., červenec 2019), str. 27

7.3 Těžba hnědého uhlí Hartau u Žitavy a Hrádku n.N.
U Hartau se nachází malé nepoužívané jílové a hnědouhelné doly. Terciární jíl byl používán v
cihlářství. V jílu se nachází malé hnědouhelné sloje, které byly také dočasně těženy. Uvnitř
byla vrstva s pařezy tisovců, obzvláště v těch otevřených kolem roku 1929 a 1957. V roce 1932
byl vyproštěn obrovský pařez a umístěn před gymnázium „Johanneum“ v Zittau (Žitavě).

O něco hlouběji se nachází hnědé uhlí, které se těžilo od roku 1833 společností Reichenberger
Kohlenabbau-Verein. V roce 1836 byl v oblasti Žitavy použit k odvodnění první parní stroj.
Těžba probíhala na obou stranách dnešní státní hranice (Hartau a Görsdorf). Na německé
straně zůstaly zbytky větrací jámy. Ve 2. polovině 19. století probíhala těžba v hlubinných
dolech ve větším měřítku pro významnou libereckou textilní společnost. V roce 1896 byly
možnosti hlubinného dolu vyčerpány.

V roce 1904 byl na německé straně u Weißbachtalu otevřen povrchový důl. Ten zásoboval
městskou elektrárnu v Zittau (Žitavě). V souvislosti s rozšířením zařízení v Hirschfelde byl
povrchový důl uzavřen. Tento povrchový důl byl znovu v provozu od roku 1946 do roku 1956
jako důl „Solidarita“. Areál je nyní z velké části zasypán skládkami. Plánovaný povrchový důl
Zittau-jih by se od roku 1990 vyhloubil na celém území bývalého těžebního areálu poblíž
Hartau na německé straně, aby se mohlo těžit hnědé uhlí ve větší hloubce.
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Upozornění: Pro Olbersdorf, Hartau, Hrádek a pro mezi těmito místy nacházející se území
existují dvě hornické naučné stezky s informačními tabulemi.

 Naučná stezka „Po stopách těžby“ Zittau - Olbersdorf - Hartau - Hrádek n. N. (CZ)
 Naučná stezka povrchových dolů u „Olbersdorfer See“

Obrázek 21: Oblast na trojmezí u jezera Kristýna (Česká republika)

Zdroj: Fotografie informační tabule pro turisty; U.B.

Důl "Kristýna" Hrádek nad Nisou (Česká republika)

V roce 1952 byl v oblasti bývalého těžebního areálu otevřen povrchový důl. V roce 1958 byla
zatopený mohutnou záplavou Nisy, přičemž voda byla po třech měsících znovu odčerpána.
Těžba uhlí byla zastavena v roce 1969. Do roku 1972 probíhala rekultivace. Zbytková jáma je
dnešní jezero Kristýna, které se nachází poblíž trojmezí. Na české a německé straně je známé
jako jezero pro odpočinek, koupání, surfování, autocamping a prosté restaurace.
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7.4 Povrchový důl Olbersdorf a plán těžby kolem Zittau (Žitavy) od roku
1990

7.4.1 Vývoj těžby
V povrchovém dole „Glückauf“ byla vytěžena pouze svrchní sloj. V roce 1908 byly zahájeny
přípravné práce pro povrchový důl, ve kterém byla v roce 1910 souběžně zahájena hlubinná
těžba. V roce 1913 byla hlubinná těžba zcela zastavena. Provoz byl ukončen v roce 1938 poté,
co v roce 1933 došlo na vnitřní výsypce k prvnímu sesuvu půdy. Jáma se poté naplnila
stoupající podzemní vodou.

Jednotlivé části uhlí obsahují značné množství pyritu. Tento byl občas těžen zvlášť. Souvisí to
také se skutečností, že během spalování dochází k vysokému zatížení SO2. Ostatní uhelné
vrstvy, z nichž některé jsou také pod Žitavou, měly / mají vysoký obsah živce živičné, a je tak
vhodné pro nízkotepelnou karbonizaci uhlí. Při hoření mají srovnatelný dopad na životní
prostředí. Tento surovinový potenciál však nebyl vyčerpán.

Po skončení druhé světové války byl povrchový důl znovu otevřen v roce 1947, mimo jiné pro
účely zásobování elektrárny Zittau. Od roku 1958 se hnědé uhlí již ručně netěžilo, od té doby
se používaly bagry a od roku 1966 se používalo korečkové rypadlo. Těžba probíhala ve
vlakovém provozu. Od roku 1980 byla technologie přeměněna na pásová dopravníková
zařízení. Ve stejném roce bylo dokončeno přemístění Grundbachu.

V roce 1975 byl povrchový důl přidělen podniku „Braunkohlenwerk Oberlausitz, Hagenwerder“
a bylo otevřeno nové dolové pole III; v roce 1985 následovalo dolové pole IV a první opatření
pro nový povrchový důl Zittau-jih. Rozšíření zajistilo dodávky uhlí pro elektrárny Hagenwerder
a Hirschfelde.

Obrázek 22: Poloha a vývoj povrchového dolu Olbersdorf

Zdroj: (LMBV: Olbersdorf, 2019)
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V důsledku těžby v povrchovém doly vznikla zbytková jáma o hloubce 38 m. Dnešní
Grundbachhöhe je vnější výsypkou povrchového dolu. Zde se skrývka ukládala na přírodním
terénu, a ne do prostorů povrchového dolu.

Z důvodu plánovaného rozšíření na velký povrchový důl Zittau-jih, který měl do budoucna
sloužit jako zásobovací základna pro elektrárnu Hagenwerder, byly části olbersdorfského
Niederdorfu přestěhovány do novostaveb v Oberdorfu. Problematické stěhování dalších
místních částí způsobilo v roce 1989 přehodnocení a v roce 1990 se vláda NDR rozhodla
povrchový důl Olbersdorf uzavřít.

Těžba uhlí v letech 1908-1938 činila 2,5 mil. t, v letech 1947-1974 pak 11 mil. t a letech 1975-
1991 8 mil. t. Povrchový důl Olbersdorf byl jedním z nejmenších povrchových dolů NDR.
Pohyboval se stále na okraji tak trochu jako exot, ale přesto to celou dobu běželo až do
politického převratu. Vzhledem ke své malé velikosti byl také prvním sanovaným povrchovým
dolem. Avšak perspektivní plánování NDR předpokládalo, že se povrchový důl rozšíří tak, aby
vznikl velký povrchový důl Zittau-jih, a poté by případně mohl následovat povrchový důl Zittau-
sever. První kroky již byly podniknuty, jak bylo zmíněno výše. Pak by na západ od Nisy vznikl
„Povrchový důl Turow“.

Obrázek 23: Plánované německé povrchové doly po roce 1990 kolem Zittau (Žitavy)

Zdroj: (LMBV: Olbersdorf, 2019)
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7.4.2 Sanační opatření
Ukončení těžební provozu proběhlo 30. září 1991. Řádné zatopení zbytkové jámy
povrchového dolu trvalo od 15. září 1996 do 2. března 1999. Sanační práce provedla
společnost LMBV mbH.

 Podpůrné navážky na úpatí svahů a vytváření svahů pomocí berm
 Zploštění horního okraje svahu
 Kamenité sypaniny na březích, navážka štěrkových a pískových ploch (částečně ze

štěrkopískového lomu Hagenwerder) a kulturní vrstvy půdy
 Zachování / zasypání šachet a štol starého dolu na okraji povrchového dolu a v okolí

Žitavy (89 šachet na Kummersbergu, Hasenbergu, poblíž Hartau a v Zittau-jih)
 Zalesnění lesních ploch a výsadba dřevin pro parku (Zemská zahradnická přehlídka)
 Zatopení přemístěním Grundbachu (nové údolí Grundbachu), vytvoření jezera

Grundbach a jeho zavedením do zbytkové jámy. Naplňování jezera vodou od roku
1996 do března 1999. Výpustný objekt Olbersdorfer See (Olbersdorfského jezera) do
řeky Mandau.

 V roce 1996 bylo zastaveno odvodňování filtračními studněmi a zvedla se hladina
podzemní vody.

 Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero) má následující parametry: Přívod 8,5 mil. m³
zátopové vody, plocha jezera asi 60 ha, objem vody asi 6,0 mil. m3, nejhlubší místo 37
m, dnes průtok Grundbachu a hydraulické spojení s podzemní vodou.

Mezitím představuje Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero) a jeho okolí atraktivní místní
rekreační krajinu pro Zittau (Žitavu) a další sousední města. V roce 1999 se na sanované a
rekultivované ploše uskutečnila 2 Saská zemská zahradnická výstava.
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8 Těžba hnědého uhlí v severní Horní Lužici

8.1 Geologický a hydrogeologický přehled
Jako severní Horní Lužice je zde chápana jižní, převážně saská část dolno-lužického
hnědouhelného revíru. Celý lužický revír se nachází na území spolkových zemí Sasko a
Braniborsko. V této zprávě se vymezují ložiska pánve Horní Lužice, kterým byla věnována
pozornost v předchozí kapitole.

Obrázek 24: Lužické útvary podzemní vody ovlivněné těžbou hnědého uhlí

Zdroj: (FGG Labe, 17.10.2014), str. 11

Z morfologického hlediska, a tedy pro hydrologii, těžební odvodňování a obnovení podzemních
vod, jsou důležité tyto struktury:

 Lužické ledovcové údolí na jihu: s těžebními oblastmi v těchto podmínkách blízko
podzemních vod (např. povrchové doly Reichwalde, Bärwalde, Lohsa I a II)
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 Dolnolužický Grenzwall a Muskauer Faltenbogen na severu se značnými glaciálními
poruchami, které mají významný vliv na hydrauliku (např. Trebendorfská pole
(Trebendorfer Felder), povrchové doly poblíž obce Weißwasser)

 Ledovcové údolí Baruther dále na sever v Braniborsku
 Mezi ledovcovými údolími jsou náhorní plošiny, sandry a vysoko položené pánve s

většími vzdálenostmi podzemní vody od povrchu (např. Muskauer Heide, povrchový
důl Nochten, povrchový důl Welzow-jih)

 V těchto strukturách se vytvořily tři systémy odtoku vody, které jsou dle rámcové
směrnice EU o vodách (WRRL) následně také významné pro útvary povrchových vod
a útvary podzemních vod:

o Lužická Nisa, která na severu vlévá oderského systému a do Baltského moře.
Protéká oblastí Muskauer Faltenbogen.

o Spréva, která obecně teče také na sever a u Sprembergu protíná lužický
Grenzwall. Vlévá se do labského systému a tím do Severního moře.

o Schwarze Elster, která se ze směru na sever stáčí na západ a vyhýbá se tak
lužickému Grenzwall. Vlévá také do Labe, avšak na úplně jiné trase než Spréva.

o Všechny tyto řeky místy využívají lužické ledovcové údolí.
 Z toho vyplývají výše uvedené útvary podzemní vody (GWK). Pro území sledovaná ve

zprávě jsou důležité následující GWK:
o SP 2-1 = GWK Spréva 2-1 (Niesky)
o SP 3-1 = GWK Spréva 3-1 (Lohsa-Nohten)
o NE 1-1 = GWK Nisa 1-1 (Muskauer Heide)
o GWK Nisa-MFB (Muskauer Faltenbogen). Těžce posouditelná speciální

struktura bez tendence ke změnám s ohledem na rámcovou směrnici EU o
vodách (WRRL).

o SE 1-1 = GWK Schwarze Elster 1-1 (Hoyerswerda-Senftenberg)

Nad předtřetihorním podložím je uložena 150 až 200 metrů mocný sled jemných písků, siltů,
jílů a hnědouhelných slojí. Opakovanými transgresemi a regresemi ukazuje podmíněný,
cyklický sled facií suchozemských a okrajově mořských usazenin, tedy časem se měnících
plochých mořských pláží. V Dolní Lužici se těží hlavně takzvaný druhý lužický slojový horizont
(2. LFH) středního miocénu. 2. LFH zahrnuje čtyři transgresně-regresní cykly, které lze od
sebe odlišit více či méně marginálními inkluzemi siltové sedimentace (tzv. mezivrstvy). První
lužický slojový horizont (1. LFH) svrchního miocénu vykazuje výkyvy v mocnosti a silnější
okrajové větvení do částečných slojí. 3. LFH není v této oblasti celoplošně vyvinut. Nejhlubší
slojí je čtvrtý LFH, který je dalece rozšířený, ale dosud nebyl těžen kvůli své hloubce.

V blízkosti okrajů povrchových dolů probíhají zpravidla kvartérní kanály. Takové kanály často
ohraničují jednotlivá hnědouhelná pole.

Jedná se o kanály, které byly během ledových dob zaříznuty do podloží velkými proudy vody,
které se pravděpodobně pohybovaly pod ledovci a byly téměř současně naplněny zásypovými
hmotami. Viz také vysvětlení [(Kupetz, 2009), str. 43]. Tyto kanály na některých místech
odstranily část 2. lužické sloje nebo vedou dokonce ještě hlouběji, než byla položena sloj.
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Tyto kanály odhalují odtokové struktury v geologické minulosti a tvoří systém v celé oblasti
Lužice.

Je třeba je vnímat jako geohydraulická spojení v hydrogeologii a odvodňování, ale také v
případě opětovného se zvedání podzemní vody. Jsou vyplněny pískem a štěrkem jako dobrá
zvodnělá vrstva (GWL), ale místy také silty, jíly a naplavenými slíny jako těsnící oblasti. Takové
kanály mohou být naplněny kvartérním materiálem do maximální hloubky 100 m.

Vysvětlení a legenda k následující mapě.

Uhelná pole 2. lužického horizontu slojí a struktury pleistocenních kanálových struktur v dolnolužickém hnědouhelném
revíru Návrh: W. NOVVEL 1992
1 - Hnědé uhlí 2. lužického horizontu slojí;
2 - Hnědouhelné povrchové doly
3 - důl v provozu;
4 - důl mimo provoz;
5 - významné endogenně-tektonické poruchové struktury v 2. lužickém horizontů slojí,
přičemž:

A - Příkopová zóna Zinnitz,
B - Příkop Groß Jehser,
C - Příkop Drehna,
D - Poruchová zóna Calau-Plieskendorfer,
E - Příkopová zóna Reddern,
F - Mulda Altdöbern,
G - Prizenerská porucha,
H - Příkop Lubochow,
J - Lindchenská porucha,
K - Příkop Kauseher,
L - Poruchová zóna Stradew-Buckow,
M - Příkopová zóna Terpe,
N - Příkop Weißwasser,
O - Příkop Nochten,
P - Příkop Branitz,
Q - Porucha Sedlitz-Bückgener,
R - Porucha Bluno;

6 - průnik před třetihorního horninového masivu;
7 - Izohypsy (hloubkové linie) kvartérní báze ve strukturách pleistocenního kanálu.
Hloubka je značena barevnou stupnicí;
8 - stopové linie regionálních geologických řezů 1 až 3
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Obrázek 25: Pole hnědého uhlí a kvartérních kanálů v Lužici

Zdroj: (Nowel, et al., 1994) str. 23

Zejména ve slojích a jemně klastických slojových doplňcích bohatých na organické látky,
ale i v hrubě klastických terciárních sedimentech se za anoxických podmínek vytvořil
pyrit FeS2. V anoxickém prostředí zóny nasycené vodou zůstal pyrit geochemicky stabilní.
Aerobní zvětrávání způsobené poklesem podzemní vody a provzdušňováním mělo za
následek uvolňování kyselin, síranů a železa.
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8.2 Povrchové doly LEAG a sanace dolů společnosti LMBV
Oba hnědouhelné povrchové doly Nochten a Reichwalde jsou stále v aktivní těžbě. Tvoří
provozní oddělení těžební společnosti LEAG (Lausitzer Energie Bergbau AG). Povrchové doly
byly otevřeny před rokem 1990 a byly těženy. Tím vyvstaly požadavky na sanaci, které vznikly
v době NDR. Proto existuje „rozdělující dohoda“, ve kterých oblastech má provádět sanaci stát,
protože jsou považovány za těžební důsledky z dob NDR. Za tyto oblasti odpovídá společnost
LMBV. Za všechny ostatní plochy odpovídá aktivní, tržně založená těžební společnost LEAG
a musí tyto služby provádět, jakož i pro ně vytvářet finanční rezervy. Jelikož je realizace těchto
principů rozdělování v infrastruktuře kontinuálního povrchového dolu je komplikovaná, byly v
roce 1994 definovány takzvané meze rozdělování, které jsou znázorněny na obrázcích níže
(obrázek 26 a obrázek 32).

U všech hydrologických otázek by bylo konkrétní provedení podle zásady „znečišťovatel platí“
ještě neprůhlednější. Proto se obě těžební společnosti mohly dohodnout, že budou považovat
Sprévu a Schwarzer Schöps za dělící linii v oblasti činnosti povrchových dolů Nochten a
Reichwalde: LEAG na východ, LMBV na západ.

8.3 Povrchový důl Nochten

8.3.1 Nástin vývoje povrchového dolu
Otevření povrchového dolu Nochten začalo v roce 1968 poblíž obcí Mulkwitz a Mühlrose. První
půdní masy odkryvu, když ještě nebyl k dispozici žádný povrchový těžební prostor pro
zakládání, se nacházejí na vnější haldě Mulkwitz na severozápadě. V této době vznikla šachta
1 pro odvodňování pomocí důlních hlubinných chodeb. To byl starý, velmi náročný
odvodňovací proces při těžbě lužického hnědého uhlí. Po tomto zahájení bylo veškeré pozdější
odvodňování skrývky, podloží a vyklápění prováděno pomocí vrtaných filtračních studní.

Povrchový důl Nochten těží především 2. lužickou sloj (mocnost 10 až 12 m). Místy je
vytvořena na tím ležící mocná 1. lužická sloj (výhodná pro těžbu přibližně ve 3 m), u které se
vyplatí zvláštní těžba. To bylo v začátcích povrchového lomu (1974 až 1981) a v současnosti
se situace se stavem těžby kolem Weißwasseru na sever (od roku 2006) opakuje. V
současnosti je dno povrchového dolu asi 100 m pod povrchem. Tam se nachází spodní hrana
2. lužické sloje. Hloubka 1. lužické sloje se pohybuje mezi 20 m a 40 m.

Povrchový důl je od roku 1974 provozován 60 m vysoký skrývkový most (důlní dopravník). To
znamená, že v povrchový dolu se postupuje na ploše vždy dopředu, ale nikdy ne do hloubky.
Nejhlubší patro kolísá pouze v takové hloubce, jak se mění spodní hrana 2. uhelné sloje v
hlubinném zařízení.

Poznámka: Zde použitá technologie těžby se zjevně poněkud liší od technologie v Mostecké
pánvi, kde hraje větší roli hloubkový rozvoj. Skrývkové dopravníkové mosty (AFB) se v České
republice nepoužívají, dokonce ani v německém rýnském revíru, protože geologická a
geometrická struktura ložiska není k tomuto účelu vhodná.

Je otázkou, zda je to také důvod nízkého využívání filtračních studní pro odvodnění.

Současný stav těžby ve srovnání s obrázkem pokročil dále a nyní sahá až k silnici Weißwasser
- Trebendorf. Podle původního těžebního plánu se by měl povrchový důl u Mulkwitzu do roku
2040 vrátit do výchozího bodu s částečným odtěžením vnější výsypky. Kvůli změněné uhelné
a energetické politice dochází ve starých plánech ke škrtům. Zabírá se méně krajinných a
zastavěných vesnických oblastí, než se původně plánovalo.
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Obrázek 26: Umístění a vývoj těžby povrchového dolu Nochten

Zdroj: (Reichwalde, pros. 2016), str. 6

8.3.2 Geologie a těžební vodní hospodářství
Níže jsou v profilu zobrazeny důležité geologické vrstvy a zvodnělé vrstvy v oblasti
povrchového dolu Nochten. Tím je vidět mnohavrstvá struktura celých terciárních vrstev.
Povrchový důl se uzavírá v hloubce asi 100 m až 120 m dolů do vrstvy pod 2. lužickou slojí (2.
miocénní komplex slojí). Pod tím se nachází další vrstvy až do hloubky kolem 250 m dokud se
opět nevytvoří další hodnotné uhelné sloje (4. miocénní komplex slojí). V dobách NDR byla
tato sloj prozkoumána a byly učiněny počáteční úvahy o tom, jak by mohla být těžba
technologicky navržena. To nám však poskytlo důležité poznatky o tom, jak vypadá
hydrogeologie v hlubinné oblasti.

V areálu povrchového dolu je kvartérní nadloží relativně tenké, na rozdíl od povrchového dolu
Reichwalde. Na západ od Weißwasseru jsou nad uhlím silné vrstvy jílu, které se usadily v
třetihorách po hnědém uhlí. Poblíž okrajů povrchového dolu probíhají zpravidla tyto kvartérní
kanály, které již byly popsány výše.
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Obrázek 27: Geologický profil a zvodnělá vrstva u povrchového dolu Nochten

Zdroj: (Kupetz, 2009), str. 70f a zpracování Bartholomäem
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V případě odvodňování povrchového dolu v jeho současné podobě musí být také uvolněny
vodonosné vrstvy přímo pod dnem povrchového dolu (GWL 50), aby hluboká podzemní voda
nepronikla do povrchového dolu zespodu.

Základní prvky odvodnění povrchového dolu jsou:

 Okrajová zábrana filtrační studně: Zábrana, tzn., že na východním okraji dolu mimo
výkop stojí řada filtračních studní a blokuje přítok podzemní vody z okolí odčerpáváním
vody. Tyto hrají důležitou roli pro geohydraulické poměry před bezprostřední těžbou,
během těžby a také při opětovném zvedená hladiny podzemní vody. Ve všech fázích
slouží bezpečnosti těžby.26

 Terénní zábrana filtrační studny: Tyto zábrany jsou umístěny v několika řadách v
předpolí povrchového dolu. Vytahují podzemní vodu z vrstev skrývky / vrchních vrstev
a uhlí, které se ještě bude těžit. Tyto filtrační studny jsou během těžební fáze
přebagrovány

 Výsypková zábrana filtrační studny: Tyto filtrační studny regulují zvedání podzemní
vody na výsypce po těžbě. Tím se zabrání spontánnímu zvednutí.

 Odvodňovací příkopy na dně povrchového dolu se studnami pro případné odvodnění
podloží

 Zadržování vody v mezilehlé hadici, která zůstala otevřená mezi původními těžebními
poli a novými těžebními poli od roku 2005 ve středu ložiska. Tato oblast bude zasypána
až v závěrečné fázi materiálem z vnější haldy Mulkwitz.

 Přenos zvednuté podzemní vody do zařízení čištění důlní vody Tschelln, většinou
pomocí potrubí. Voda se poté odvede do Sprévy a použije se k zaplavení
Hermannsdorfského jezera (Hermannsdorfer See, viz níže).

 Ekologicky stanovený přenos důlní vody do příkopu Rothwasser pro odvod do Nisy a
pro podporu vodní bilance ve vlhkých oblastech (např. přírodní rezervace
Trebendorfská zoologická zahrada).

26 Porušení geostatické a geodynamické rovnováhy mezi skutečnou hladinou vody ve výsypkách skládkách a hladinou
vody ve zbytkové jámě Nachterstedtu (která se již využívá jako jezero Concordia) vedlo mimo jiné ke katastrofickému
sesuvu půdy z 18.07.2009. Osada, která byla postavena na výsypce, byla zničena. 3 obyvatelé se v noci sesunuli se svými
domy do jezera a zemřeli. Vytvořila se přívalová vlna vysoká až 1,50 m, která se přes jezero pohybovala téměř jeden den.
Podívejte se také na přednášku U. Bartholomäa na zahajovacím workshopu VODAMIN-II dne 27.03.2018 v Mostě „Jsou
zkušenosti z rizikových událostí při sanaci těžby ve východním Německu přenositelné pro projekty mosteckého
povrchového dolu?“



VODAMIN II: Těžba hnědého uhlí a rámcová směrnice o vodách

68

Obrázek 28: Filtrační studna okrajové zábrany na východním okraji povrchového dolu Nochten

Zdroj: Foto Dr. Arnstadt (obhlídka dolu dne 24.06.2019)

Mezi další účinné zvláštnosti patří:

 Geologická zvláštnost, který působí jako těsnicí zeď: Poruchová zóna nad příkopem
Weißwasser (viz obrázek 29) spojená s okrajovou zónou Muskauer Faltenbogen se
strmými, přehradními vrstvami. Zde je přirozeným způsobem blokován očekávatelný
přítok podzemní vody. Tím se také vytváří hydraulická bariéra pro nedaleký bývalý
povrchový důl „Trebendorfer Felder“ (konec těžby kolem roku 1969, poté sanace místy
až do roku 1999), nyní rekreační oblast „Halbendorfer See“ (Halbendorfské jezero).
Tato struktura spočívá v Muskauer Faltenbogen.

 V průběhu vývoje povrchového dolu došlo k překročení nejdůležitějšího rozvodí Lužice:
Spréva - Labe - Severní moře na západě a Lužická Nisa - Odra - Baltské moře na
menší ploše na východě a jihovýchodě. Po roce 1990 musela být voda z povrchového
dolu dodávána do příslušných povodí v příslušných poměrech.
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Obrázek 29: Účinek před třetihorního příkopu Weißwasser na vrstvy položené výše

Zdroj: Foto Bartholomäus (exkurze VitaMin dne 28.01.2020)

8.3.3 Utváření Hermannsdorfského jezera (HermannsdorferSee )
Na rozdíl od původního krajinného plánování po těžbě bylo kvůli ekologii a ochraně přírody
vytvořeno navíc Hermannsdorfer See (Hermannsdorfské jezero) u obce Weißwasser. Tento
nový plán by mohl být ještě včas zahrnut do plánování zakládání. Po bezprostřední těžbě uhlí
byla v tomto bodě okrajová trubka v hloubce 80 m. Ta byl naplněn do hloubky asi 30 m.
Základní profil byl odpovídajícím způsobem zasypáván od roku 2005 do roku 2013.

Na tuto vrstvu byla nanesena 3 m silná vrstva jílu za účelem utěsnění. Tento jíl pochází z
předpolí povrchového dolu Nochten, kde se nachází velké množství jílu. Konečná plocha
jezera činí 256 ha a maximální hloubka činí 28 m.

Poznámka27: Zde použitá technologie je srovnatelná s hydrologickou sanací / rekultivací jezera
Most (Česká republika). V obou případech byla použita jílová těsnicí vrstva. V Mostě by však
měla mít tloušťku pouze 0,90 m. To znamená, že existuje malé nebo žádné hydraulické spojení
s okolními vrstvami výsypky. Tento postup se ve východním Německu zpravidla nepoužíval.

27 Během odborné exkurze k jezeru poblíž Mostu dne 13.06.2018 jsme diskutovali o tom, že se tato metoda, použitá u
jezera Most, ve východním Německu používá jen zřídka.
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Obrázek 30: Hermannsdorfské jezero (Hermannsdorfer See) v počáteční fázi zatopení

Zdroj: Foto Bartholomäus (exkurze VitaMin dne 28.01.2020)

Toto jezero je v současné době plněno povrchovou vodou z malého povodí na výsypce a
upravenou důlní vodou (zařízení pro čištění důlní vody Tschelln) z filtrační studny. V čisticím
zařízení se železo extrahuje z důlní vody pomocí hydroxidem vápenatým a současně se zvýší
hodnota pH na mírně zásaditou.

Hladina vody je stále nízká. Výstavba příkopového systému pro povrchovou vodu začala s
převáděcím příkopem Tschelln a bude pokračovat podle plánu od roku 2028. Jezero bude
vybaveno vtokovými a výtokovými objekty. V současné době existuje vtokový objekt. K
výstavbě těchto umělých vodních staveb může dojít pouze postupně, a to z důvodu zohlednění
měnících se mezních podmínek po těžbě.

Odpařování na povrchu jezera bylo ve fázi plánování považováno za problém. Dokud je v
provozu odvodňování povrchového dolu, lze zajistit vyrovnávání. Cílem je nakonec vytvořit
samoregulační systém podobný přírodě. Tomuto účelu slouží příkopový systém, který má být
vybudován, a případně také cirkulaci s podzemní vodou, která má být vytvořena v závěrečné
fázi, když hladina vody na výsypce dosáhne konečné úrovně.

Poznámka28: Problém odpařování existuje také u jezera Most. Je navržen jako mísa s těsnící
vrstvou a má pouze jedno přívodní potrubí s čerpáním (srov. část 6.3). V projektu společné
přeshraniční spolupráce může být zváženo, jak vytvořit levné a přirozené vyrovnání
odpařování prostřednictvím prozatímních a konečných řešení. Problém existuje u všech
těžebních jezer v Lužici a Severočeské hnědouhelné pánvi, jakož i u jezera po povrchovém
dole Turów (Polsko) s dopady na Českou republiku a Německo.

28 Tento problém byl řešen také během odborné exkurze VODAMIN II dne 13.06.2018 a na další exkurzi a workshopu
VitaMin dne 18.06.2019.
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8.3.4 Příklady pro stavy podzemní vody a jejich interpretace
V tomto bodě jsou zobrazeny hydrografy hladin podzemní vody na vybraných měřidlech po
měřených po delší dobu. Veškerá použitá data pocházejí z datového portálu iDA
(interdisciplinární data a vyhodnocení) LfULG Sasko a lze je také zobrazit v databázi projektů,
která je přístupná na internetu na adrese https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm .

Hladina 4540 u Weißwasseru

 Poloha: východně od současného okraje povrchového dolu na silnici Weißwasser -
Trebendorf

 Vyvrtán v roce 1995 jako vrt 10450/1995. 10 m hluboký, v hloubce 6 až 10 m je filtrační
trubka pro účely měření.

 Nadložní GWL nebo dokonce jen kvartérní GWL. Blízkost současného stavu těžby.
Stav podzemní vody je na spodním okraji filtru. Účinek okrajové zábrany je viditelný.

 Údaje o stavech podzemní vody jsou k dispozici od roku 1995. Údaje o parametrech
kvality vody jsou k dispozici pouze z měření z let 2006 a 2011.

 Normální stav podzemní vody před vlivem povrchového dolu byl kolem +137 ... +138
mNN. Od roku 2004 začalo snižování podzemní vody odvodňováním. Aktuální úroveň
je +132 mNN na spodním okraji vrtu, tj. asi o 6 m níže. Svrchní zvodnělá vrstva je téměř
úplně suchá, za předpokladu, že je tuto hladinu přístupná.

 Útvar podzemní vody SP-3.1 (Spréva).

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm
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Obrázek 31: Průběhová křivka stavu podzemní vody, hladina Weißwasser 4540 povrchový důl Nochten

Zobrazení na základě údajů Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

8.4 Povrchový důl Reichwalde

8.4.1 Nástin vývoje povrchového dolu
Bagrování odkryvu pro povrchový důl Reichwalde začalo v roce 1985. Plánování, přestavba
regionální infrastruktury a zahájení těžebního odvodňování probíhaly od roku 1970 a
intenzivněji asi od roku 1980. Tyto práce jsou zahrnuty do komplexního procesu plánování,
vývoje a provozu elektrárny Boxberg, povrchového dolu Nochten a povrchového dolu
Reichwalde (pravděpodobně posledního) se všemi dopady na region (dopravní cesty, vody,
ochrana přírody, obytné stavby, rekultivace atd.). Povrchový důl Neuliebel plánovaný v dobách
NDR byl zrušen po politickém převratu v roce 1991. Od toho okamžiku byla vrchní zemina
perspektivně plánována pro účely rekultivace. Tato eliminace vedla ke změně technologie
těžby v povrchovém dolu.

Asi 40 mil. m³ skrývky z otvírkového dolu bylo nasypáno na vnější výsypku Reichwalde (viz
obrázek, severozápadně od povrchového dolu). V roce 1987 bylo dodáno první uhlí a v roce
1988 byl uveden do provozu 60 metrový skrývkový most (F 60). Původně odstraňoval AFB
celou vrstvu skrývky svrchní zeminy.

Technologicky je povrchový důl provozován jako mostní povrchový důl pro skrývku s
dopravníkovými zařízením pro těžbu uhlí. Od roku 1994 byla svrchní zemina odvážena zvlášť
z důvodu změn rekultivačních plánů a požadavkům na životní prostředí a byl vytvořen
předřezávací provoz v kombinaci s vlastním dopravníkovým zařízením a zakladačem.
Přesypání mostové výsypky bylo vždy plánováno, protože je to ekologicky a pro opětovné
použití nezbytně nutné. V dobách NDR však byl zdrojem materiálu povrchový důl Neuliebel,
který měl být otevřen. Zpočátku byly z nakládacích stanic na okraji dolu do elektrárny
vypravovány vlaky. Od roku 2010 byl také nahrazen systémem přímého pásového dopravníku.
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V letech 1999 až 2008 byl povrchový důl Reichwalde „odložen“, což znamená, že netěžilo
žádné uhlí, ale byl částečně v provozu, aby bylo možné rychle obnovit těžbu. Během této doby
musela být zaručena bezpečnost povrchového dolu a povrchové a podzemní odvodnění.

Obrázek 32: Poloha a vývoj povrchového dolu Reichwalde

Zdroj: (Reichwalde, pros. 2016)

8.4.2 Geologie a těžební vodní hospodářství
Uhelné ložisko Reichwalde zahrnuje 2. lužickou sloj. Ta leží v plánované oblasti povrchového
dolu do hloubky až 85 m a mocná 9 až 12 m. V počáteční fázi bylo uhlí nejhlouběji pod terénem
v oblasti Lužického ledovcového údolí. Při současné těžbě stoupá sloj dle geodetické výšky,
avšak povrchový důl zahýbá do mohutných pískových ploch Muskauer Heide, kde se také
zvětšuje povrch terénu. 1. lužická sloj, která je výhodná v této oblasti neexistuje. Pás uhlí, který
je vidět místy vidět na straně rypadla, je takzvaný „svrchní společník!, který není těžen kvůli
špatné kvalitě uhlí, nejasnému vymezení a malé tloušťce. Tento materiál je stejně jako ostatní
skrývky dopravován skrývkovým mostem na skrývkovou výsypku.

8.4.3 Stavba a funkce těsnicích stěn
Od roku 2010 se na východním okraji povrchového dolu staví těsnicí zeď pomocí technologie
milánských stěn, speciálně vyvinuté ve východním Německu (viz část 11). Je budována s
postupujícím povrchovým dolem vždy o krok napřed před odkryvem. Musí být zabudována do
vodě nepropustné vrstvy (nepropustné podloží pro podzemní vodu). Po zkouškách byl jako
těsnící materiál vybrán jíl z Friedlandu (Meklenbursko-Přední Pomořansko), který je
nejvhodnější. Pro tuto technologii nelze použít jakýkoli libovolný jíl, pokud možno z blízkého
okolí nebo z předpolí povrchového dolu.

Účelem mezní zdi je zabránit vniknutí podzemní vody z východního směru. To znamená, že
velikost depresního kuželu lze výrazně zmenšit. Cílem je ochrana Hammerstadtského a
Rietschenského rybníku, Muskauer Heide a Nisy před poklesem podzemní vody. Předtím se
k posouzení toho, zda tato zeď přítok sníží, provedl hydrogeologický průzkum a modelování
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na velkých plochách a v časových etapách. Proto musí být těsnicí stěna v závislosti na poloze
hluboká 40 až 90 m.

Od roku 2011 bylo dosud vystavěno zhruba šest km. Na konci by měla tato těsnicí stěna
dosáhnout délky asi dvanácti kilometrů. V dubnu 2016 překročil komplex zařízení železniční
trať Cottbus-Görlitz, která musela být na jednom úseku na víkend zcela uzavřena. Fréza, která
vytváří zářez, přitom zůstala stranou. Výsledná mezera v těsnicí stěně o délce přibližně 100 m
bude později uzavřena.

8.4.4 Přemístění řeky Weißer Schöps
Postupující povrchový důl Reichwalde si vyžádal druhé přemístění řeky Weißer Schöps. První
přemístění na sever bylo provedeno v 80. letech minulého století pomocí nepřirozené stavební
metody lichoběžníkového kanálu z betonu a plastové těsnicí membrány (tlusté fólie). U
několika jezů a spádů koryta neodpovídala řeka Weißer Schöps ekologickým požadavkům.
Pozdější přemístění na jih bylo plánováno již tehdy.

V souladu se změněným pohledem na životní prostředí bylo hledáno a skutečně realizováno
přirozené a ekologicky hodnotné provedení nových vodních toků. Tato renaturační výstavba
se týká i některých částí řeky Schwarzer Schöps. Kanálová výstavba „jižní trasy“, která právě
začínala, byla zamítnuta. Jak těžba povrchového dolu postupovala na sever, musela být řeka
Weißer Schöps do konce roku 2014 přemístěna v souladu s požadavky rámcové směrnice EU
o vodách (WRRL). Tím vznikl komplexní stavební projekt:

 Téměř přirozené přemístění toku Weißer Schöps s retenčními plochami a nádržemi pro
povodně,

 Na některých místech byly vybudovány zcela nové vodní úseky, kde se předtím
nenacházel žádný vodní tok. Obec Neuliebel leží nyní téměř na řece. Přesto byla
zvolena přirozená stavební metoda.

 Hydrologické problémy: Konstrukce a poloměry meandrů, často málo vody - ale velký
odtokový profil pro případ velké vody. Odstranění starých vodních děl. Místy byla
vytvořena říční niva. Ústí řeky Weißer Schöps bylo přemístěno do řeky Schwarzer
Schöps výše.

 Bývalá skupina rybníků Hammerstadt byla částečně zabrána pro těsnicí zeď a odkrytí
povrchového dolu. Aby se to vyrovnalo, byly na východním okraji skupiny rybníků
založeny nové rybníky.

 Schválení proběhlo jako postup pro ustavení plánu s odpovídajícím úsilím. Během
období výstavby probíhala úzká spolupráce s postiženými obcemi a občany. V
Rietschenu byla zřízena kontaktní kancelář.

 Během stavebních prací se také objevila neplánovaná „překvapení“, přestože byly
připravovány přesné plány a dokumenty: nesprávně posouzené opěrné zdi, příkopy a
přítoky vody, které nebyly zjištěny a nebyly zobrazeny v mapách, několikeré povodně
během období výstavby (Weißer Schöps má téměř žádné časy pro včasné varování!)

Společnost LEAG nesla hlavní stavební náklady, protože tato těžařská společnost byla
znečišťovatelem a musela to vše vyrovnat. Stavba probíhala v letech 2012 až 2018. Dne 18.
ledna 2018 proběhla poslední kolaudace vodohospodářského úřadu a úplné předání Zemské
správě přehrad Sasko, která odpovídá za vody 1. řádu v Sasku. Mezitím byl nový tok řeky
Weißer Schöps plně etablován jako vodní útvar. Stále probíhají nezbytná monitorovací
opatření k určení, zda je udržitelně dosahováno cílů v oblasti životního prostředí.
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8.4.5 Příklady pro stavy podzemní vody a jejich interpretace

8.4.5.1 Doubice, 3714, vrt 6467/1998

Výška terénu: 137,5 mNN
Vrt / důlní výztuž:

 Vyvrtáno v roce 1998. Filtrační úsek: 97,5 mNN až 93,5 mNN = 4,00 m; hloubka vrtu
kolem 46,0 m.

 Žádná zvodnělá vrstva blízko povrchu. Nadloží zvodnělé vrstvy vztahující se k
povrchového dolu Reichwalde.

Podzemní voda:
 Zahájení monitorování je uvedeno v databázi až v roce 2006. Ve skutečnosti jsou k

dispozici měření v jiné, také zveřejněné tabulce od 25.02.1998.
 Vrt se nachází v Muskauer Heide. Zvodnělá vrstva je až 30 m silná písčitoštěrková

vrstva z pleistocénu, která má na základně místy základní morény z doby elsterského
a sálského zalednění. Proto je vzdálenost hladiny podzemní vody více než 20 m bez
vlivu těžby přijatelná.

 Na rozdíl od povrchového dolu Nochten nejsou nad vrstvami uhlí vytvořeny žádné
mohutné jílovité „balíky“.

 Stav podzemní vody: 114,0 m nad mořem = 23,5 m pod povrchem terénu po ukončení
vrtu v roce 1998. Poté kolísavá, avšak klesající úroveň podzemní vody. V roce 2014
průměrná výška hladiny na 112,5 mNN, což může souviset s extrémními srážkami v
letech 2010 a 2013.

 Od roku 2010 je povrchový důl opět aktivní. Stavy těžby se pohybují směrem k
měřicímu bodu.
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Obrázek 33: Průběhová křivka stavu podzemní vody, hladina 3714 povrchového dolu Reichwalde

Zobrazení na základě údajů Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

8.4.5.2 Měřicí body v oblasti povrchových dolů Reichwalde a Nochten
Hranice odkryvu povrchových dolů Reichwalde a Nochten jsou blízko u sebe. Existují oblasti,
kde se depresní kužele překrývají, avšak s časovým zpožděním. Z této oblasti jsou zde
zobrazeny průběhové křivky dvou měřicích bodů podzemní vody.

Měřicí bod podzemní vody 3631

 Výška terénu: 136,70 mNN.
 Vrt 4451/1983, vrtaný v roce 1983.
 Filtry mezi 87,8 mNN a 91,8 mNN = 4,0 m dlouhé.
 Hloubka vrtu 48,9 m = spodní hrana ve výšce 87,8 mNN, jako spodní hrana filtru
 Monitorování od 01.11.2006 a také měření na konci vrtu v roce 1983.
 V okolí se nachází křižovatky několika pleistocénních kanálů (Boxberský kanál,

Skerbersdorfský kanál, kanál Weißkeißel-Steinbacher).

Stav podzemní vody:

 V době provádění vrtu byla hladina podzemní vody v odkryté zvodnělé vrstvě nadloží
asi 113 mNN.

 Pak už velmi dlouho neproběhla žádná prokazatelná měření. Nová měření z roku 2006,
kdy byla hladina podzemní vody přibližně ve výšce 87 mNN. V tomto okamžiku těžba
uhlí již tímto měřicím bodem „prošla“.

 Výsypka povrchového dolu Nochten se nacházela na náspu. Odvodňování bylo
udržováno. Minimální hladina vody činila 85 mNN, tedy o 40 m hlouběji než před
těžbou.
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 Poté byla snížena odvodňování. Vodní hladina stoupla na 103 mNN, avšak ne na
úroveň roku 1983. Vliv povrchového dolu Reichwalde.

Obrázek 34: Průběhová křivka stavu podzemní vody, hladina 3631 povrchového dolu Reichwalde

Zobrazení na základě údajů Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

Měřicí bod podzemní vody 4778

 Výška terénu: 134,30 mNN.
 Vrt 8888A/1987, vrtaný v roce 1987. Soubor měřicích bodů.
 Filtry mezi 90,3 mNN a 92,3 mNN = 2,0 m dlouhé.
 Hloubka vrtu 48,9 m = spodní hrana ve výšce 87,8 mNN, jako spodní hrana filtru.
 Monitorování od 01.11.2006 a také měření na konci vrtu v roce 1988.
 V okolí se nachází křižovatky několika pleistocénních kanálů (Boxberský kanál,

Skerbersdorfský kanál, kanál Weißkeißel-Steinbacher). Měřicí bod podzemní vody se
od povrchového dolu Nochten nachází ve větší vzdálenosti.

 V době provádění vrtu (1988) byla hladina podzemní vody v odkryté zvodnělé vrstvě
nadloží asi 122 mNN. To zhruba odpovídá stavu před těžbou. Velká vzdálenost v
Muskauer Heide přijatelná.

 Poté byla provedena další prokazatelná měření. Do roku 2008 klesla hladina podzemní
vody až se dostala na 108 mNN. V tomto okamžiku byla těžba uhlí v nejkratší
vzdálenosti od měřicího bodu (časová posloupnost: bagrování skrývky, bagrování
vrstvy uhlí, zasypání výsypky).

 Maximální pokles dosud činil maximálně 14 m. Vzdálenost k povrchovému dolu
Nochten je větší než je tomu u výše uvedeného měřicího bodu.

 Kolem roku 2008 byla navezena horní výsypka a okrajová hadice byla uzavřena.
Odvodňování bylo sníženo, hladina podzemní vody stoupla na 112 mNN (2015).
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 Hladina podzemní vody však od roku 2015 opět klesá. Existuje několik vysvětlení:
o Vliv povrchového dolu Reichwalde. Působí severozápadní okraj a

odvodňování předpolí, kde není vybudována žádná těsnicí zeď.
o Zvláštní působení kanálových systémů.
o Působením obecné klimatické doby sucha; naopak v letech 2010 a 2013 byly

extrémní srážky.

Obrázek 35: Průběhová křivka stavu podzemní vody, hladina 4778 povrchového dolu Reichwalde

Zobrazení na základě údajů Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

8.4.5.3 Měřicí bod podzemní vody v oblasti výsypky povrchového dolu Reichwalde
Některé podrobné údaje:

 Výška terénu: 133,50 mNN.
 Vrt 6075/2000, vrtaný v roce 2000. Pozorovací trubice.
 Filtry mezi 105,0 mNN a 107,0 mNN = 2,0 m dlouhé.
 Hloubka vrtu 29,5 m = spodní hrana ve výšce 104,5 mNN, takže pod filtrem je 1,0 m

kalová část.
 Pozorování od 15.08.2000 do 12.12.2014.
 Hladina se nachází v oblasti jižního přítoku k povrchovému dolu Reichwalde. Je zde

značné množství podzemní vody. Bod hladiny je však ve větší hloubce, více než 10 m
pod povrchem terénu.

 Tato oblast patří k útvaru podzemních vod SP 2-1 (Spree-Niesky).
 Oblast je charakteristická nížinami řek Weißer a Schwarzer Schöps. Nadmořská výška

vody je asi 126 mNN. Vzdálenost k měřené zvodnělé vrstvě je zde snížena na 7 m. V
nížině je samostatná svrchní zvodnělá vrstva, která není vodoměrem zaznamenána.

 V době provádění vrtu (2000) byla hladina podzemní vody v odkryté zvodnělé vrstvě
nadloží asi 105,33 mNN. Poté se zvedla na 114 až 115 mNN.
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 V roce 2000 se otevřená jáma povrchového dolu již od hladinoměru vzdalovala.
Vytěžené oblasti byly zasypány. Odvodňování bylo omezeno. Existuje tedy fenomén
opětovného zvednutí podzemní vody po těžbě, i když jsou tyto oblasti stále těžebními
oblastmi.

 Před rokem 2000, kdy byly odkryvy a těžba nejblíže, neexistoval žádný měřicí bod.
Není známo, proč nebyla po roce 2014 provedena žádná další měření.

Obrázek 36: Průběhová křivka stavu podzemní vody, hladina 6075 povrchového dolu Reichwalde

Zobrazení na základě údajů Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii.
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8.5 Uzavřené povrchové doly v oblasti Lohsa, Burghammer a Bärwalde

8.5.1 Nástin povrchových dolů v oblasti Lohsa, Burghammer a Bärwalde
Nejprve si krátce ukážeme historické pořadí povrchových dolů na obrázku 37 a v tabulce 8. S
tím je spojeno množství názvů z různých politických epoch, což by mohlo čtenáře zmást.
Dopad povrchových dolů na životní prostředí se navzdory historickým otřesům nadále vyvíjí.

Současně si lze představit, jak se depresní kužel v podzemní vodě rozšířil a jinde zase ztratil.
Většina těžebních oblastí se nachází v lužickém ledovcovém údolí s velkým výskytem vody.
Současně byl všude odhalen písek, který je náchylný ke zkapalnění, vytěžen a uložen na
výsypkách, viz část 8.6.

Obrázek 37: Postupný historický vývoj povrchových dolů Werminghoff / Lohsa

Zdroj: (LMBV: Lohsa / Dreiweibern, srpen 2015)
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Tabulka 8: Historicky sled povrchových dolů poblíž Lohsy

Před rokem 1945 Období NDR (1945-1990) Po roce 1990
Povrchový důl Werminghoff
(později: povrchový důl I
Werminghoff).
1913 až 1945 odkryv a těžba
uhlí

1945 spontánně zatopeno. Již
vodní útvar: Knappensee. Od
roku 1970 rekreační využití.

Knappensee. Od roku 2010
stavební opatření k zajištění
těžby, v současné době úplná
uzavření.

Povrchový důl II
Werminghoff.
1933 až 1960 odkryv a těžba
uhlí

Povrchový důl Glückauf II
nebo povrchový důl Lohsa.
1960 uhlí vytěženo. Plánovaná
rekultivace do původního
stavu. Od roku 1971 záplavy z
Malé Sprévy. Rekreační
využití = Silbersee (Stříbrné
jezero).

Silbersee nebo akumulační
nádrž Lohsa I. O roku 2005
místy uzavřená. Stavba
zhutněného náspu pro
železniční trať poblíž Lohsy.

Povrchový důl III Werminghoff.
Příprava odkryvu 1942 až
1944.

Povrchový důl Glückauf III
nebo Lohsa II. 1950 až 1984
odkryv a těžba uhlí. Provizorní
zajištění, protože oblast byla
plánována jako vojenská
oblast. 1971 až 1981 vnější
výsypka Bärwalde. 1984 až
1987 vnější výsypka Scheibe.

Vodní nádrž Lohsa II.
Protipovodňová ochrana a
vodohospodářský
management Sprévy.
Vojenský výcvikový prostor.
Část biosférické rezervace.
Velké geotechnické uzavřené
oblasti.

Předběžný průzkum Povrchový důl Burghammer
(na mapě horní okraj
uprostřed). 1959 až 1973
odkryv a těžba uhlí. Těžba
jantaru. Patří k revíru údolí
Sprévy nacházejícího se na
západě. Zakládání kališť z
hydroxidu železa a uhelného
kalu.

Bernstein-See (Jantarové
jezero). Sanace společností
LMBV. Nejspodnější
akumulační nádrž v systému
Lohsa. Převodní štola ze SB
Lohsa II (test 2016). 1997
začátek povodní z Malé
Sprévy.
Místy volnočasové využití.
Vnější halda Burghammer je
zdrojem Fe a síranů.

První předběžný průzkum Povrchový důl Bärwalde (na
mapě pravý dolní okraj). 1970
až 1992 odkryv a těžba uhlí.
Přemístění Velké Sprévy.
Pak předčasně ukončeno.

Bärwalder See. Samostatná
akumulační nádrž pro Sprévu.
Sanace společností LMBV.
1997 záplava ze Schwarzer
Schöps a okolních příkopů,
1999 ze Sprévy. Rekreační
využití.

Dosud neprozkoumáno. Povrchový důl Dreiweibern.
1981 až 1989 odkryv a těžba
uhlí (1989 uhlí vytěženo).

Dreiweiberner See.
Akumulační nádrž.
Rekreační využití.
Volně přístupné břehy.

Dosud neprozkoumáno. Povrchový důl Scheibe (na
mapě vlevo nahoře).
1984 až 1989 odkryv a těžba
uhlí.

Jezero Scheibe Sanace
společností LMBV. 2002
začátek povodní, vlastní
zaplavení. Rekreační využití.

Zdroj: Vypracoval Bartholomäus s využitím mnoha různých zdrojů, z nichž některé jsou uvedeny v literatuře.
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8.5.2 Geologie a hydrogeologie v oblasti Lohsy, Burghammeru a Bärwalde
Hnědouhelná ložiska Lohsa, Burghammer a Bärwalde se nacházejí v pleistocenním lužickém
ledovcovém údolí a jsou téměř ze všech stran ohraničeny kvartérními erozními kanály. Tyto
kanály vytvářejí důležité hydraulické spojení mezi horizonty podzemní vody pleistocénu a
terciéru.

 Na severovýchodě oddělují Spreewitzský a Boxberský kanál ložiska od severních
uhelných polí Nochten a Reichwalde.

 Severovýchodně-jihozápadně běžící Uhysterský kanál leží mezi ložisky Bärwalde a
Lohsa II až V, jakož i Dreiweibern.

 Severovýchodně-jihozápadně probíhající Koblenzský kanál odděluje uhelná pole
Lohsa-Dreiweibern od polí Werminghoff, Scheibe a Burghammer na západě.

 Uhelné pole Burghammer a pole Spreetal napojující se na severozápadě tvoří jednu
jednotku. Těžařská pole Lohsa II až V a Dreiweibern také spolu souvisí.

Terciární posloupnost vrstev začíná v podloží písky Chotěbusské (Cottbus) formace. Je na
něm uložen jíl, silt, písek a uhlí (4. lužická hnědouhelná sloje) Spremberské formace ve
střídavém uložení. Nad tím jsou uloženy vrstvy Brieské formace s 8 až 16 metry silnou 2.
lužickou hnědouhelná slojí. Zatímco v jižní oblasti jsou poměry ukládání relativně klidné, na
severu, zejména u těžebních polí Lohsa V, Burghammer a Bärwalde, vedly pleistocénní
poruchy jako šupinatění a vrásnění vedly k deformacím sloje. Sloj leží, resp. Ležela, v klidném
navrstvení v hloubce až 50 metrů na severu a 12 metrů na jihu. V jižním směru se tloušťka
sloje dále zmenšuje.

Sedimenty svrchní Brieské formace (silt v nadloží, písky nadloží zvodnělé vrstvy) a komplex
svrchních doprovodných útvarů sloje (silt a uhlí) jsou na jihu zcela pleistocenně zerodovány.
Pouze na severu a v narušených oblastech ložisek jsou tyto vrstvy částečně stále přítomny.

Na terciární vrstvy navazují jako pleistocénní usazeniny hrubozrnné písky dolního údolí a
jemně písčité písky horního údolí. Ojediněle jsou ve spodních údolních píscích uloženy
naplavené slíny. V horních údolních píscích jsou pod terénem často v malé hloubce uloženy
většinou mezistadiální vrstvy ve formě siltů, jílů a rašeliny. Sled vrstev doplňují naplavené hlíny
a říční písky v ramenech Sprévy a rašeliniště v nížinách.

V uhelných polích Lohsa, Burghammer a Bärwalde byly poměry podzemní vody z velké části
formovány mocnou zvodnělou vrstvou nad 2. lužickou slojí. Ohraničující kanálové systémy
zajišťovaly hydraulické spojení mezi kvartérními a terciárními zvodnělými vrstvami. V ložisku
Lohsa převládaly, zejména v nížinných oblastech Malé Sprévy, převážně hladiny podzemní
vody v blízkosti povrchu. Směr toku podzemní vody byl dalece orientován na severo-
severovýchod. V ložiskách Burghammer a Bärwalde převládala v charakteristické krajině
Heide hladina podzemní vody daleko od povrchu. Výjimkou byly nížiny Sprévy na severu a
Malé Sprévy na východě (Burghammer), jakož i oblasti poblíž podzemních vod kolem Klitten
(Bärwalde). Směr toku podzemní vody byl orientován z jihu na sever.
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8.5.3 Vývoj těžby povrchového dolu Lohsa
Tento stručný nástin vývoje povrchového dolu ukazuje struktury, které mají dodnes vliv na
bezpečnost krajiny a vodní poměry.

Po počátečních odkrývacích pracích kolem roku 1942 začal v roce 1950 odkryv bagry. Nadloží
bylo odstraněno pomocí dvou skrývkových mostů a odvezeno přímo na výsypky ve vytěženém
povrchovém dole. Pro odvodnění byla v roce 1963 zavedena nová technologie velkoplošného
odvodňování filtračními studněmi. Dříve byly před vybagrováním tradičně vedeny odvodňovací
trasy a šachty. Přes těžbu v povrchovém doly byla až do tohoto okamžiku nutná hlubinná těžba
(odvodňovací chodby).´ Produkce uhlí ukončena v roce 1984.

Téměř od začátku bylo nadloží vysypáno do otevřené jámy, kde se těžilo uhlí (vnitřní výsypka
povrchového dolu). Takto vznikly rekultivované, zemědělsky využívané vnitřní výsypky na jihu,
kde povrchová těžba začala již v 70. a 80. letech. V této oblasti poblíž Lohsy byly také založeny
rybníky (dokončeno v roce 1992). Z později probíhajících odkryvů sousedních povrchových
dolů byly masy těchto vybagrovaných odkryvů uloženy v Lohse II. Nakonec se jedná o externí
výsypky, které mohou obsahovat půdu s odlišnými vlastnostmi: Vnější výsypka Bärwalde na
východě (1971 až 1981) a vnější výsypka Scheibe na západě (1984 až 1987).

První plány na vybudování akumulační nádrže byly zahájeny v roce 1985. Od roku 1988 byl
vytvořen profil protipovodňového odtoku ze Sprévy poblíž Bärwalde. V roce 1997 byla
odvedena první voda ze Sprévy do začínající vodní nádrže Lohsa II. O rok později bylo
postaveno převodní zařízení z povrchového dolu Dreiweibern. V roce 2016 byl úspěšně
otestována převáděcí štola z nádrže Lohsa II do bývalého povrchového dolu Burghammer.
Stavba byla dávno dokončena, ale hladiny vody do té doby nedosáhly požadované výšky,
ačkoli v srpnu 2010 došlo k povodňové vlně na Sprévě.

V roce 1993 započala společnost LMBV se sanačními pracemi: Vytvoření a zajištění svahů,
vytvoření břehů, zajištění ostrůvku na vnitřní výsypce, zhutnění hrází (vibrační tlakové
zhutnění, zhutnění trháním), zejména také vnější výsypka. V souvislosti s vývojem hladiny
vody ve zbytkové jámě a okolní stoupající hladinou podzemní vody byly sanační práce
přerušeny sesuvy půdy a dalšími pohyby půdy: V roce 2002 došlo k velkému sesuvu asi 30
milionů m³ půdních hmot z vnitřní výsypky, v roce 2011 pak k plošnému závalu podloží na
relativně rovném povrchu. U porušení terénu na vnitřní výsypce poblíž Lohsy, ke kterému došlo
v roce 2012, proběhly sanační práce v roce 2018.

A proto se sanační práce ukázaly jako velmi komplikované. Dědictví po těžbě, která dnes
existují v post-těžební krajině, jsou:

 Zbytková jáma Lohsa II, naplněná vodou, svahy k výsypkám a k „rostlým“ vrstvám (tj.
přírodní geologická vazba bez výrazných těžebních zásahů).

 Ostrov vnitřní výsypky v jezeře (zákaz vstupu).
 Rekultivovaná, zemědělsky využívaná vnitřní výsypka (zvláštní předpisy pro vstup a

jízdu).
 Vnější výsypka se zhutněnými hrázemi, které jsou nyní ohroženy erozí (geotechnická

uzavřená oblast od roku 2019).

 Vodní díla: Vypouštěč velké vody ze Sprévy, převaděč vody z Dreiweiberner See (dříve
povrchový důl Dreiweibern), převodní štola Lohsa II - Bernsteinsee (dříve povrchový
důl Burghammer).
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8.6 Problémy geotechnické bezpečnosti na příkladu bývalého
hnědouhelného povrchového dolu Lohsa II

8.6.1 Úvodní poznámka
Již léta spojuje iTN úzká spolupráce s programátory a vývojáři systémů pro analýzu rizik v
těžebních oblastech, kteří také pracovali pro PKÚ. Při srovnávacích pozorováních lužických
povrchových dolů pomocí internetu narazili na informace o geotechnických uzavřených
oblastech v blízkosti povrchového dolu Lohsa, nyní vodní nádrže Lohsa II. Tím zachytili
případový příklad důležitých jevů v post-těžební krajině ohledně

 vzájemného působení půdy a podzemních vod se stabilitou výsypek a
 výstavby systému pro akumulaci vody.

Z důvodu úzké souvislosti s požadavky rámcové směrnice EU o vodách sem byly zahrnuty
tyto skutečnosti a opatření. Další informace, výzkum a nápravná opatření lze nalézt v knize
„Braunkohlesanierung“ (Sanace hnědého uhlí) [(Drebenstedt a kol., 2014a), zejména str. 217
a str. 271 a násl.]. Složitost by měla být ilustrována na příkladu Lohsy II.

Srovnávací diskuse s českými kolegy o sesuvech půdy vedly k základním typům, které jsou
na první pohled klasifikovány jako odlišné, méně srovnatelné vzory.

 Pohyb „plovoucích písků“, jak se historicky stalo v Mostě v roce 1895 (viz část 6.2.1),
ale také v hlubinných dolech v Muskauer Faltenbogen.

 Vytváření plastického jádra na svazích povrchových dolů, typické události v Dolní
Lužici a severní Horní Lužici.

 Zával podloží na rovných výsypkách, také v Lužici.
 Sesuvy půdy „u výsypek zhrudkovatěním jílu“ v mosteckém revíru.

Podrobné procesy se ve skutečnosti liší. Původ je vždy v přicházející pórovité vodě, která se
dostane mezi pevné složky pod přetlakem. Určité geologické volné vrstvy hornin a
antropogenně přeložené vrstvy mají tyto vlastnosti.

8.6.2 Uzavření těžebních oblastí poblíž Lohsy
Mnoho oblastí kolem nádrže Lohsa II bylo po roce 2010 prohlášeno za geotechnicky uzavřené
oblasti, některé zvláštní oblasti dokonce i dříve. Při vstupu a vjezdu existuje nevyčíslitelná
nebezpečí, která mohou pohybem země ohrozit život. Pro uživatele půdy, kteří obvykle nemají
nic společného s LMBV a dřívější těžbou, pro cestovní ruch a okolní místa je obzvláště
tragické, že mnoho oblastí bylo již kolem roku 2000 volně zpřístupněny a mohly být využívány
bez omezení. Již byly klasifikovány jako bezpečné pro všechny.

Pro oblast proběhla poslední změna rozsahu územní platnosti v prosinci 2019 (Saský vrchní
báňský úřad, 03.12.2019). Základní obecná rozhodnutí pochází z ledna 2011, kdy byl poprvé
v souladu se saským správním právem a policejním právem zakázán přístup do největší části
oblasti poté, co byla oblast několik měsíců prozatímně uzavřena. Další územní úprava byla
provedena rozhodnutím v březnu 2017.

Povrchový důl Lohsa II byl již v roce 1984 uvolněn z horního dozoru NDR, protože by za těchto
politických podmínek zůstal uzavřený, protože by se stal zcela vojenským a
vodohospodářským areálem. Do oblasti by se však přesto nedalo vstupovat. Protože v roce
1990 přestal platit zákon o těžbě a neprobíhala tam žádná aktivní těžba, nevztahoval se na
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areál povrchového dolu po roce 1990 žádný spolkový horní zákon. V rámci horního zákona je
uzavírání lokalit specifikováno především pro provozní oblasti. Výjimkou, která se často
používá, je uvolnění určitých částí areálu pro veřejnost. V případě Lohsy II je uzavření výjimkou
a musí být použit saské policejní právo, zejména proto, že se musí vytvořit částečnou prioritu
zákona před právy vlastníka nemovitosti.

Obrázek 38: Geotechnická uzavřené oblasti (oranžová) v oblasti Lohsa

Zdroj: Webové stránky společnost LMBV pod rubrikou Uzavřené oblasti / poškození těžbou, stav: červenec 2020; www.lmbv.de

http://www.lmbv.de/
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8.6.3 Zkapalnění a důsledky
Písek se speciální strukturou na výsypce, který leží volně, se při pronikání podzemní vody
stává suspenzí. Kvůli jemnosti pórů a písku se vrstevní a podzemní voda nemohou volně
pohybovat a vytvářejí piezometrický tlak. Pokud je tlak vody a síla soudržnosti zrn stejná, může
se celá struktura zrna zhroutit a přeskupit, podobně jako suspenze. Problém se zhoršuje
nízkým podílem plynných složek, protože plyny jsou stlačitelné. Tento bezprostřední,
počáteční proces je zkapalnění. Ve vrstvě může zůstat prostorově velmi omezené, pokud
okolní vrstvy nabízejí na všech stranách dostatečný odpor. Není-li odpor dostatečný, jsou dále
odváděny dosud nezkapalněné půdní hmoty a dochází k vytvoření plastického jádra.

Nejprve se předpokládalo, že tyto procesy probíhají pouze na náspech a v oblasti za nimi. Tvar
svahu je tedy velmi důležitý. Mezitím došlo k událostem, kdy ke zkapalnění dochází uprostřed
výsypky a pokračuje svisle k povrchu skládky, pokud existuje dostatečný odpor ve vodorovném
směru. To může vést k sesuvům půdy.

Poznámky k mosteckému revíru: Plovoucí písky29 jsou typičtější pro hlubinné doly a dřívější
odvodňovací štoly, jak byly hloubeny za účelem odvodňování povrchových dolů v oblasti Lohsa
až do 60. let minulého století. Tyto jemné písek proudily do důlních děl. I zde se zvýší tlak vody
v pórech. To bylo často způsobeno artéskými poměry. A to také odpovídá poměrům
mosteckého revíru.

Po dlouhou dobu existoval základní přístup, že je zapotřebí vnější iniciály (= stimul, vnější
působení síly), které je třeba a možné zabránit. Síla a zatížení shora musí být udržovány v
mezích a nad potenciálně nebezpečnými vrstvami s minimální tloušťkou musí být suché (=
vlhkost zeminy) překrytí. Byly stanoveny požadavky na staveniště v kritických oblastech, která
jsou obvykle pro veřejnost uzavřena.

Mezitím se LMBV stala ještě opatrnější. Je známo, že vzestup podzemní vody vytváří vnitřní
iniciály, které nepotřebují žádnou zjistitelnou vnější sílu, např. sesedání, když podzemní voda
opět stoupá v masivu výsypky a vztlak zrn.

8.6.4 Postup pro posouzení geotechnického ohrožení
Odhad probíhá v několika stupních. První náznaky tendence ke zkapalňování půdních vrstev
jsou získány pomocí kritérií křivek rozložení zrna (sítové křivky), tvaru zrna a vyhodnocení
dalších mezních podmínek a stavových proměnných objektů, které mají být posouzeny.

29 Plovoucí písek: přírodní směs zrnitých půd s vodou, ve které je průtokový tlak, resp. tažná síla dostatečná k udržení
jednotlivých zrn v suspenzi. [Lexikon geologických věd]
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Konkrétní kritéria:

• Volné uložení vyklopeného materiálu, protože zpevnění dobou ledovou bylo při
přemístění zrušeno

• Stejnozrnné. Úzká křivka zrnitosti. 0,09 mm ≤ d50 ≤ 1,0mm. Středně jemný až
jemný písek. Faktor nepravidelnosti U= d60 / d10; 2 < U < 4

• Nasycení zeminy vodou, značně přes ST > 70 % pórovitého prostoru.

Obrázek 39: Rozsah velikosti zrn s rizikem zkapalnění

Zdroj: Nigang: Účinek prvků pro tlumení a uvolňování tlaku vody v pórech ve vodních nasycených sypkých kamenných zásypech, u
nichž existuje riziko zkapalnění; Dis. TU Bergakademie Freiberg; 2000

Tyto testy lze relativně snadno provést v laboratoři na vzorku materiálu. Hodnocení doplňují další
kritéria:

 Geometrie svahu a výsypky, vznik a struktura výsypky
 Skutečná (měřicí body podzemní vody) a předpokládaná hladina podzemní vody (z

modelování podzemní vody, chronologický postup)
 Výškové poměry na násypech zbytkových jam mezi hladinou vody ve zbytkové jámy,

výškou hladiny vody ve výsypce, výškou výsypky nad povrchem, obecným sklonem
výsypky atd. Pro bezpečnost těžby je proto nezbytná přesná znalost poměrů hladiny
vody; a to nejen pro kritérium množství vody podle rámcové směrnice EU o vodách
(WRRL). To je nutné vždy brát v úvahu v časových fázích se změnami mezních
podmínek.

 Triaxiální testy se vzorkem materiálu z posuzovaného místa a také terénní šetření,
např. pomocí tlakových sond, jsou nákladná. Poskytují však charakteristické hodnoty,
které se poté používají při geotechnických výpočtech.
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9 Systém vodních nádrží východní Sasko / Lužice

9.1 Úvod
Po ukončení prvních povrchových dolů východně od Hoyerswerda byly rozvinuty nápady, jak
by se daly také využít pro akumulaci vody. Již v 60. letech bylo zřejmé, že je rovnováha vodní
bilance těžebních oblastí hnědého uhlí (rovněž ve středoněmecké těžební oblasti poblíž
Lipska) kritická. Otevření dalších povrchových dolů v té době problém ještě zhoršilo, zejména
na povrchu terénu, zároveň odvodňování povrchových dolů vytvořilo na dlouhou dobu další
zdroj vody, zejména pro sezónní suché situace. Po úplném ukončení těžby hnědého uhlí tento
zdroj vyschne. Vodní hospodářství a vytvoření akumulačních možností v nepoužívaných
povrchových dolech a v širším okolí (systém údolní přehrady Rappbode v pohoří Harz;
přehrady Bautzen, Quitzdorf a Spremberg na Lužici) hrály pro NDR významnou roli.

Už tehdy bylo jasné, že musí být zajištěn přítok vody do Spreewaldu a Berlína přes Sprévu.
Tímto způsobem byly uzavřené povrchové doly v Lužici / východním Sasku postupně rozšířeny
o funkce akumulace vody a byly vypracovány další plány, které přesahovaly rok 1990. Celý
systém akumulačních nádrží na východ od Hoyerswerdy se středem kolem Lohsy je
schématicky zobrazen. Tento systém zahrnuje více než jen akumulační nádrž Lohsa II. Je to
dílo desetiletí. Doposud to nikdy nebylo plně v provozu. Důvody jsou různé a některé z nich
jsou zmíněny v následujících částech.

Obrázek 40: Systém akumulačních nádrží ve východním Sasku

Jednotlivé nádrže nejsou chronologicky popsány podle jejich vzniku. V zásadě je přístup
založen na jejich umístění na řekách po proudu. Tabulky v podkapitolách vysvětlují výše
uvedené schéma a výškové vztahy.
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9.2 Akumulační nádrž Bärwalde
Dnešní obecný název je Bärwalder See (Bärwaldské jezero). Akumulační nádrž Bärwalde je
název pro vodní hospodářství. Původ spočívá v povrchovém dole Bärwalde, který byl zahájen
v katastrálním území obce Bärwalde, i když obec ze současného hlediska na jezeře vůbec
neleží.

Tabulka 9: Vodní nádrž Bärwalder See

Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Spree (Spréva) Hladina Lieske 582060129,51 mNN + 1,47 =

130,98 mNN
(LfULG Sachsen, srpen
2014)
(LfULG Sachsen, srpen
2017)

Spree (Spréva) Tekoucí voda
A Vypouštění Spréva -

Bärwalder See poblíž
Uhyst

Výška: 124,3 mNN V provozu

Bärwalder See Max. plocha: 1 300 ha
(na horní úrovni)
Max. hloubka: 47 m.

Lamela: 123,0
… 125,0 mNN
Objem nádrže: 25,5
Mio m³.
pH = 7,5 (12/2018);
8,3 (06/2020)30.

Turistické
využití

B Svod Bärwalder See -
Schwarzer Schöps
poblíž Boxbergu

Proběhl provizorní
provoz.

Schwarzer Schöps Hladina Boxber
583200

118,94 mNN + 1,33 =
120,27

(LfULG Sachsen, srpen
2014)
(LfULG Sachsen, srpen
2017)

Schwarzer Schöps Tekoucí voda Výška: asi 119,0 mNN Ústí po krátké
vzdálenosti do Sprévy.
Ústí leží po proudu od
přítoku v nádrži Lohsa
II (písmeno H na výše
uvedené mapě).

Spree (Spréva) Tekoucí voda Výška asi 116,0 mNN Střední
hladina vody v ústí

Spree (Spréva) Hladina Sprey 582080 114,11 mNHN + 0,82
= 114,93

(LfULG Sachsen, srpen
2014)
(LfULG Sachsen, srpen
2017)

Hladina jezerní vody dosáhla oblasti lamely stavidla. Proběhl zkušební provoz vodního a
zachycení povodňových vln Sprévy. V současné době nejsou identifikovány žádné
geotechnické problémy, které by bránily funkčnosti nádrže. Při stavbě přítoku ze Sprévy
nastaly problémy se stabilitou, protože trasa probíhala téměř rovnoběžně s hrází, a ne přes
okraj hráze. V důsledku zkušebního provozu musí být odtok do Schwarzer Schöps stabilizován
a rozšířen pro větší šířku přepadu o velikosti 20 m. Značný spád do Schwarzer Schöps má
výraznější vliv na provedení stavby. Proto není nádrž ještě plně funkční.

30 Údaje dle webových stránek společnosti LMBV. Stav: červen 2020. Na: https://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
lmbv-seen.html und https://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html .

http://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
http://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html
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Na začátku (začátek listopadu 1997) byla napouštěna přes potrubí s čerpadlem ze Schwarzer
Schöps. Toto vedení již neexistuje. Bylo důležité, aby rychlé zatopení působilo proti tvorbě
kyselého prostředí. Za tímto účelem musela existovat těžební a geotechnická bezpečnost.
Později byla a dnes je voda přiváděna ze Sprévy (v obchvatu, Spréva protéká souběžně) a z
příkopů v bezprostředním povodí (odtok vody je bezpodmínečně nutný). Napouštění skončilo
v dubnu 2010. Na severním okraji Bärwalder See je jasný gradient v hydroizohypsech
podzemních vod k řece Schwarzer Schöps.

Pobřežní filtrát ze severovýchodního okraje Bärwalder See u Boxbergu bude v budoucnu
použit pro zásobování pitnou vodou obcí Weißwasser a Boxberg. Stávající vodní dílo se
rekonstruuje a rozšiřuje. Odtok z jezera částečně absorbují čtyři nové vrty, které jsou vyvrtány
asi 40 m hluboko do vrstvy štěrku. Šetření potvrdilo, že kvalita vody je pro surovou vodu v
pořádku. Zvláštní problémy po těžbě s nízkými hodnotami pH, obsahem síranů a obsahem
železa zde nevznikají.

9.3 Převedení vody z řeky Nisa
Dodatečné zvýšení zásobování vodou bylo způsobeno dočasným přiváděním vody z Lužické
Nisy přes povodí Nisy / Sprévy (nakonec Odra = Baltské moře / Labe = Severní moře). Během
tohoto procesu se voda neukládá. Avšak časově odlišné chování odtoku lze použít pro
zatopení vodou: Nisa z Jizerských hor, Spréva z Oberlausitzer Bergland.

Z pohledu rámcové směrnice EU o vodách se jednalo se o problematický projekt a musel být
koordinován i s Polskou republikou. Za určitých omezujících podmínek se zásoba Sprévy
zvyšuje a zpravidla se zásoba převádí prostřednictvím dalších spojení se Schwarze Elster v
oblasti Braniborska dále. Schwarze Elster je nejkritičtější řeka v oblasti Lužice. V letech
chudých na srážky od roku 2018 místy několikrát vyschla. Voda v Nise však přímo ovlivňuje
Schwarze Elster teprve východně od Senftenbergu. Voda nemůže být do Schwarze Elster v
Sasku převedena a všechny zde popsané nádrže míjí.

Čerpací stanice na Nise u Steinbachu zvedá vodu přes rozvodí do potrubí (průměr 1600 mm),
které vede k pramenitému rybníku poblíž Quolsdorfu. Zde voda vede přímo do hydrologického
systému Sprévy s Weißer Schöps, Schwarzer Schöps a přímo se Sprévou. Tento dodatečný
objem vody nelze přivést do žádné z nádrží ve východním Sasku. Ve Spreewitzu na Sprévě
čerpá další čerpací stanice vodu potrubím do Oberer Landgrabenu západně od Schwarze
Pumpe. Z tohoto příkopu může být voda přiváděna do jezer Blunoer See, Skadoer See nebo
Sedlitzer See (stále ještě napouštěna) prostřednictvím různých přívodních potrubí. Po této
strukturálně dlouhé cestě nejprve dorazila voda do hydrologického systému řeky Schwarze
Elster.
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Po dlouhou nebylo potrubní vedení Nisa - Weißer Schöps, které bylo postaven v roce 2006,
aktivní, protože vždy nějaká z omezujících podmínek bránila převedení vody. Už se dokonce
jednalo o demontáži potrubí, která je plánována od začátku někdy v budoucnu. V poslední
době mohlo být vedení použito, naposledy v polovině června 2020, kdy byla voda z Nisy
skutečně přivedena k jezeru Sedlitzer See o objemu více než 800 000 m³.31

9.4 Systém akumulačních nádrží Lohsa I
Za nádrž Lohsa I odpovídá Zemská správa přehrad (LTV) Sasko. Jsou spravovány jako jiná
vodní díla a přehrady v Sasku. Proto nejsou k dispozici všechny srovnatelné údaje. Tyto jezera
zatopených povrchových dolů nikdy nebyly přímo v oblasti odpovědnosti společnosti LMBV.
Po dlouhou dobu již nepodléhali hornímu zákonu, ale vodohospodářskému ředitelství Spréva-
Nisa NDR. Avšak kvůli dříve neočekávaným problémům způsobeným bývalou těžbou však
Svobodný stát Sasko pověřil společnost LMBV vedením plánovacích a stavebních služeb.

Tabulka 10: Systém akumulační nádrže Lohsa I.

Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Kleine Spree (Malá
Spréva)

Hladina Litschen
583345

124,17 mHN + ? Je zadána pouze
značka nulové úrovně.
(LfULG Sachsen, srpen
2014)

Kleine Spree (Malá
Spréva)

Hladina Lohsa I ZP
583312

123,83 mHN + 0,40 =
124,23

Na vypouštěči C
(LfULG Sachsen, srpen
2014) a údaje LTV32

C Vypouštěč Kleine
Spree - Silbersee

V provozu

Silbersee Plocha: žádné údaje
Max. hloubka: žádné
údaje

Vodní hladina na 123,0
až 123,60 mNN.
Objem nádrže: 5,8 Mio
m³ (s Mortkaer See).

Dříve turistické využití.
Postupně od roku
2010 geotechnické
uzavřené oblasti.

D Převaděč ze Silbersee
do Mortkaer See

Kanál přes výsypku Geotechn. uzavřená
oblast

Mortkaer See
(Koblenzer See*)

žádné údaje Vodní hladina na 123,0
až 123,60 mNN.

Geotechnická
uzavřená oblast. Nikdy
neuvolněno pro
turistické vyžití.

E Odtok z Mortkaer See
do Kleine Spree

V provozu.

Kleine Spree (Malá
Spréva)

Hladina Lohsa I UP
583315

121,63 mNN + 0,40 =
122,03

Na odtoku E
(LfULG Sachsen, srpen
2014) a údaje LTV

31 Tisková zpráva společnosti LMBV ze dne 01.07.2020.
32 Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen (Zemská správa přehrady);
https://www.ltv.sachsen.de/tmz/pegel/103.html, červenec 2020.

http://www.ltv.sachsen.de/tmz/pegel/103.html
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9.5 Systém akumulační nádrže Lohsa II
Níže uvedený diagram ukazuje podmínky přítoku a odtoku Bernstein-See (Jantarové jezero)
a jezera Scheibe ve vztahu ke Kleiner Spree33. Zejména volný sklon odtoku z Bernstein-See
je obzvláště důležitý, protože je to problémové místo a jediná možnost pro celý odtok ze
systému akumulační nádrže Lohsa II. Z důvodu povrchových dolů byla Kleine Spree několikrát
přemístěna a kanalizována, což vysvětluje místy strmý spád.

Problémovým místem celého akumulačního systému je odtok přes Kleine Spree, pokud jde o
kapacitu, bezpečný způsob stavby a morfologii. Od roku 2019 proto probíhá téměř přirozená
úprava toku, jejíž cílem je současně zvýšit maximální průtok z 3 m³/s na 7 m³/s.

Obrázek 41: Hydraulický podélný řez Kleine Spree poblíž Burghammeru

Zdroj: (IWB Dr. Uhlmann, září 2012), obr. 42

33 Kleine Spree (Malá Spréva): přítok Sprévy, která odbočuje od Sprévy daleko proti proudu u Klix / Spreewiese a vlévá
se zpět do Sprévy pod Spreewitzem. Považováno za nezávislé vodní těleso, žádné staré řečiště. Není známo, jak velký
byla lidská podíl v návrhu před těžbou, protože existoval systém s mnoha rybníky.
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Tabulka 11: Systém akumulační nádrže Lohsa II

Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Lohsa I UP
583315

121,63 mNN + 1,00 =
122,63

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Weißkollm
583346

121,45 mHN + 0,80 =
122,45

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Tekoucí voda Výška: 119,4 mNN

F Vypouštěč Kleine
Spree –
Dreiweiberner See

V provozu

Dreiweiberner
See

Max. plocha: 294 ha
(při horním stavu).
Max. hloubka: 26 m.
Napouštění vodou
od července 1996
do dubna 2002.

Lamela: 116,0
… 118,0 mNHN
Objem nádrže: 5,6
Mio m³.
pH = 7,4 (12/2018);
8,3 (06/2020)34

Volně přístupné.
Turistické využití. Pilotní
projekt proti přístupu Fe
v jihozápadní oblasti.

G Převaděč z nádrže
Dreiweiberner See -
nádrž Lohsa II

H Vypouštěč velké
vody Spree - nádrž
Lohsa II

Výška: asi 122 mNN
na odtoku ze Sprévy

Kanál se profiloval již v
roce 1988. Koncový
kanál

Nádrž Lohsa II Max. plocha: 1 081
ha (při horním stavu).
Max. hloubka: 54 m.
Zatopení od srpna
1997 do února 2016.

Lamela: 109,5
… 116,4 mNN.
Objem nádrže: 60,5
Mio m³.
pH = 7,5 (12/2018);
7,3 (06/2020).

Geotechnická uzavřená
oblast, včetně
přilehlých výsypek.
Nikdy nebyl předpoklad
pro turistické využití.

I Převaděč Lohsa II -
Jantarové jezero

Štoly,
betonová
konstrukce
Výška:

V provozu.
Zkušební zátěž 2016.
2019 zakalení kvůli
sesuvu půdy v blízkosti.

Bernstein-See Max. plocha: 286 ha
Max. hloubka: 26 m.
Zatopení od
července
1997 do září 2009.

Lamela: 107,5
… 109,5 mNN.
Objem nádrže: 5,9
Mio m³.
pH = 6,8 (12/2018);
6,7 (06/2020).

Místy geotechnická
uzavřená oblast.
Místy omezené
turistické využití.
Zařízení GSD.

K Odtok Bernstein-
See – Kleine Spree

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Tekoucí voda Výška asi 108 mNN Ústí několik kilometrů
po proudu do Sprévy

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Burg 2
583352

Chybí nulový bod
hladiny.

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Burgneudorf
583350

103,74 mNN + 0,75 =
104,49 mNN

34 Údaje dle webových stránek společnosti LMBV. Stav: červen 2020. Na: https://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
lmbv-seen.html und https://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html . Platí pro další údaje uvedené v této
tabulce.

http://www.lmbv.de/index.php/guete-von-
http://www.lmbv.de/index.php/saechsische-lausitz.html
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Do jezera Bernstein-See se od roku 2018 přidává prostřednictví zařízení GSD (ponorné
plovoucí vedení s tryskami) vápenná suspenze pro zvýšení hodnoty pH. Toto stacionární
zařízení ve skutečnosti dodalo původně kyselému charakteru vody do neutrální rozsah. Vývoj
jezera Bernstein-See začal ve velmi kyselé oblasti se značným znečištěním železem. Poslední
výsledky potvrzují stabilizaci požadované normální kvality vody.

Mobilizace železa v podzemní vodě a přístup k povrchové vodě je problémem ve všech
jezerech tohoto systému akumulační nádrže. Na jedné straně pochází železo z velkých
vnitřních výsypek, ale také se pohybuje v podloží z rostlých ploch, například v západní oblasti
Dreiweiberner See a na severním okraji vodní nádrže Lohsa II. Příčinou jsou zvodnělé a
doprovodné vrstvy, které po celá desetiletí téměř vyschly. I zde probíhaly chemické reakce
pyritu, tvorba síranů a různé reakce se železem. Zejména tak je možné vysvětlit vysokou
úroveň zatížení železem, které lze nalézt v severním odtoku z Lohsy II do Sprévy (např.
Neustadt /Spree, Ruhlmühle) na vzdálenosti až 6 km.

9.6 Nádrž Knappensee
Knappensee zde není jako povrchový důl blíže popsán. Viz tabulka 8. Na konci války byl v
roce 1945 spontánně zatopen a nikdy více již nebyl uveden do provozu. To má za následek
jasné problémy se současnou stabilitou, která byla dlouho podceňována. Odvodnění okolních
povrchových dolů vedlo ke zjevné stabilitě, protože hladina podzemní vody se snížila i v
Knappensee.

Jednalo se o první povrchový důl, který byl v této oblasti využíván jako vodní nádrž po jeho
uzavření. V roce 1949 byla postavena hráz, která napomohla vzniku tohoto vodního díla. Patří
do vodního systému řeky Schwarze Elster. Povrchové doly se však historicky vyvinuly ze
Schwarze Elster přes rozvodí do vodního systému Spréva, kde se dnes nachází další vodní
nádrže.

Tabulka 12: Nádrž Knappensee

Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Hoyerswerdaer
Schwarzwasser

Tekoucí voda Výška asi 128 mNN Žádné vypovídací
hladiny v (LfULG
Sasko, srpen 2014)

L Vypouštěč
Schwarzwasser -
Knappensee

Knappensee Plocha:
Max.
hloubka:

Lamela 125,5 …
126,0 mNN
Objem nádrže: 1,5 Mio m³.
Celkem: 6,4 Mio m³
(neužitečné)35

Dříve turistické
využití. Poté
geotechnická
Uzavřená oblast.
Nyní utěsňovací
práce.

M Odtok
Knappensee –
Schwarzwasser

35 Landestalsperrenverwaltung Sachsen (Zemská přehradní správa Sasko);
https://www.ltv.sachsen.de/tmz/pegel/104.html, Stav: červenec 2020

http://www.ltv.sachsen.de/tmz/pegel/104.html
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Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Hoyerswerdaer
Schwarzwasser

Tekoucí voda Výška asi 121 mNN Ústí do Schwarze
Elster. Vlastní
vodní systém,
nezávislý na Sprévě.

Nádrž Knappensee byla jednou z prvních místních rekreačních oblastí (odpočinek ve volném
čase) v NDR. První varovný signál byl vydán, když se venkovská silnice do Knappenrode
sesunula do vnitřní výsypky bývalého povrchového dolu, která se nacházela nad vodou.
Podzemní voda v této oblasti stoupala příliš vysoko. Od roku 2009 byly uzavřeny stále větší
oblasti, protože LMBV uplatnil nové standardy hodnocení po sesuvech půdy v jiných oblastech
(hory poblíž Hoyerswerda, Lohsa II, Nachterstedt v Sasku-Anhaltsku). To vedlo k mnoha
diskusím s obyvateli jezera, protože rekreační využití již prozatím není možné. Nyní se provádí
vibrační tlakové zhutnění a úprava břehů. Plánuje se, že bude možné jezero znovu zpřístupnit
do roku 2024.

Také akumulační funkce je momentálně téměř neproveditelná. To znamená, že ani pro řeku
Schwarze Elster, která za poslední tři roky místy vyschla, nemá žádný akumulační potenciál.

9.7 Scheibe-See
Seibe-See balo vybudováno jako nádrž, které může jen stěží plnit akumulační funkci. Rozdíly
ve výšce hladiny teoreticky vedou k malému objemu nádrže. Nádrž nebyla zatopena
plánovaně (někým jiným), ale zatopila se sama přítoky podzemní vody a malým povodím v
bezprostřední blízkosti. Rozvodí mezi Sprévou a Schwarze Elster protéká územím
povrchového dolu.

Tabulka 13: Údaje k Scheibe-See

Označení Stavba Technické údaje Poznámky
Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Weißkollm
583346

121,45 mHN

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Tekoucí voda Výška asi 118 mNN

Vypouštěč Kl. Spree
– Scheibe-See

Scheibe-See Max. plocha: 684 ha
Max. hloubka: 36 m

Lamela: 111,0 …
111,5 mNN
Objem nádrže: 3,6
Mio m³.
pH = 6,9 (12/2018)

Volně přístupné.
Turistické využití. Nádrž
ve výstavbě.

J Převaděč Scheibe-
See – Bernsteinsee

Potrubí / propust /
propust pod Kleiner
Spree

J Odtok Scheibe-See
– Kl. Spree

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Tekoucí voda Výška asi 115 (?)
mNN

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Burg 2
583352

žádný údaj

Kleine Spree
(Malá Spréva)

Hladina Burgneudorf
583350

103,74 mNN + 0,50
= 104,24 mNN
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10 Opatření proti účinkům těžby hnědého uhlí

10.1 Celkový hydrologický management
I přes stanovení méně přísných cílů řízení a vymezení odpovídajících prostorových oblastí
existuje stále povinnost pracovat na dlouhodobém zlepšování stavu (FGG Labe, 17.10.2014)
Jsou vyvíjeny vhodné nadnárodní strategie s přihlédnutím k opatřením již zavedeným při
sanaci post-těžebních krajin k obnovení převážně samoregulační vodní bilance na pozadí
dodávek vody dostupných v oblasti podzemních a povrchových vod.

Účinky těžby hnědé uhlí ovlivňují systém povrchové vody. Obrázek 42 zobrazuje současný
systém, jak asi odpovídá stavu po úplném ukončení těžby. Za tímto účelem musí být
realizována rámcová směrnice EU o vodách (WRRL).

Obrázek 42: Schéma vod ovlivněných těžbou ve východním Sasku

Další vliv se týká podzemních vod. Systém útvarů podzemní vody je znázorněn na obrázku
24. Je to samozřejmě založeno na struktuře povrchové vody. Důležitý je však trojrozměrný
pohled.

10.2 Opatření pro vodohospodářskou sanaci v lužickém uhelném revíru
Rámcová směrnice EU o vodách (WRRL) stanoví kvantitativní a chemickou kvalitu vody i
morfologicko-strukturální stav povrchových vod. Při praktické sanaci se však ukazuje, že
účinek je většinou zastřešující. Nelze přiřadit opatření pouze jednomu stavu nebo naopak.
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Díky silnému snižování podzemní vody, které nevyhnutelně jde ruku v ruce s těžbou hnědého
uhlí, jsou provzdušňovány jak skládky hnědého uhlí v povrchových dolech, tak i přilehlá
neporušená hornina v oblasti depresního kužele. Tím se produkty zvětrávání pyritu, zejména
síran a železo, velkoplošně uvolňují a jsou k dispozici pro přepravu se podzemní vodou.
Zvětrávání pyritu a uvolňování látek jsou z geologických a těžebně technologických důvodů
prostorově rozlišovány. Účinky zvětrávání pyritu na podzemní vodu se velmi liší v závislosti na
geochemii sedimentů. Dokud pokračuje pokles hladiny podzemní vody a podzemní voda
proudí hlavně do dutin povrchového lomu, pohybují se zvětralé produkty v konturách
povrchového lomu. Později, během sanace zbytkových jam, tyto ovlivněné vody vstupují do
vznikajících post-těžebních jezer. (LMBV, 2019)

S postupným opětovným vzestupem podzemní vody a především s napojením podzemní vody
na tekoucí vody se látky vypouštějí do dříve nedotčených vod, zejména do regionálních
tekoucích vod, což má významné důsledky pro kvalitu vody a tím i pro faunu a flóru postižené
oblasti. Jak těžařská sanační společnost (LMBV), tak i aktivní provozovatel dolu (v současné
době LEAG) provádějí v Lužici rozsáhlá opatření, jejichž cílem je snížit nebo pokud možno
zabránit zhoršení kvality vody nebo zlepšit již ovlivněné vodní útvary.

Tato opatření, která se provádějí v oblasti podzemních vod ovlivněných těžbou, se dělí do tří
kategorií:

 Zabránění, resp. snížení vlivu podzemních vod a jejich důsledků u aktivního povrchového
dolu (preventivní opatření = opatření do budoucna)

o Preventivní opatření lze provádět pouze během aktivní fáze těžby.

 Zabránění, resp. snížení šíření produktů zvětrávání (terapeutická opatření = následná
péče)

o Tato opatření jsou zaměřena na účinky podzemních vod na následující druhy
zabezpečení a jsou aplikována v konkrétních místech určení.

 Monitorování a hodnocení opatření (pozorování a prognóza).

o Pokud jde o monitorování a hodnocení, hlavní pozornost je věnována báňskému
hydrologickému monitorování. To zahrnuje měřicí body kvality podzemní vody,
měřicí body tekoucí vody a měřicí body v post-těžebních jezerech, z nichž každý je
odebírán podle konkrétních programů.
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10.3 Preventivní opatření

10.3.1 Stanovení těžebních limitů
Ovlivňování rovnováhy podzemních vod začíná již stanovením limitů těžby. Při určování stavu
velkých územních celků je v hnědouhelném plánu stanoveno těžební místo a jeho limity těžby
podle vodohospodářských a ekologických aspektů. Po zvážení ekonomických a ekologických
aspektů je narušení rovnováhy podzemních vod i suchozemských ekosystémů a povrchových
vod závislých na podzemních vodách do značné míry minimalizováno.

To může například znamenat, že limity těžby ložiska jsou stanoveny takovým způsobem, že je
zabráněno řezání do hlubokých pleistocenních kanálů s vysokou hydraulickou propustností.

Příklady:

 Hydrogeologický výpočet dopadu těsnicí stěny povrchového dolu Reichwalde (LEAG).

 Konkretizace limitů těžby v závěrečné fázi povrchového dolu Nochten v souvislosti s
„postupným ukončením těžby uhlí“ v Německu. Obec Rohne zůstane zachována, obec
Mühlrose bude srovnána se zemí. Hydrologicky významné je, že potok Struga a vnější
výsypka Mulkwitz zůstanou zachovány. (LEAG).

10.3.2 Minimalizace množství bahnité vody
Odčerpávání důlní vody a odvodňování okrajových oblastí povrchových dolů jsou nezbytné
pro stabilitu jak postupujícího, tak i koncového svahového systému, jakož i obecně pro těžební
provoz. Z těžebních polí je odebíráno pouze tolik podzemní vody, kolik je nezbytně nutné z
hlediska bezpečnostní potřeby provozu povrchového dolu. Na základě tvorby ložisek a těžební
technologie se optimalizuje umístění, výkon a doba provozu odkalovacích systémů a
minimalizuje se potřebné množství bahnité vody. Při sanační těžbě je odkalování zbývajících
oblastí kontrolovaně omezován, takže je zaručena bezpečná sanace zbytkových jam
povrchového dolu a výsypek.

Těžařská řešení omezující snižování podzemní vody jsou těsnící stěny. Principem je snížení
propustnosti stávající půdy, čehož lze dosáhnout zhutněním půdy, zavedením injektážní stěny,
vyztužení zmrazením nebo tryskové stěny. Běžnou variantou při těžbě hnědého uhlí je
vytvoření těsnící stěny jako milánské stěny, přičemž touto metodou se stávající půda odstraní
pomocí frézy a nahradí se těsnícím materiálem (viz část 11). Tato technologie však funguje
pouze za vhodných hydrogeologických a geotechnických podmínek. Musí být možné
integrovat těsnící stěny do dostatečně vodotěsného podkladu v technicky proveditelné
hloubce. Poruchy v nepropustném podloží pro podzemní vodu a tektonické poruchy mohou
vést k selhání těsnících stěn.
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Příklady:
 Hydrogeologický výpočet dopadu těsnicí stěny povrchového dolu Reichwalde, od roku

2007
 Výstavba těsnicí stěny povrchového dolu Reichwalde, část 1 do roku 2014, pokračuje

dodnes. Hladina podzemní vody se nachází v blízkosti povrchu východně od těsnicí
stěny a v oblastech FFH.

 Těsnicí stěna pro povrchový důl Nochten v závěrečné fázi v délce přibližně 10 km pro
hydraulické utěsnění od kanálů Lausitzer a Grausteiner Rinne. Předběžné plánování,
v závislosti na „postupném ukončení těžby uhlí“ v Německu (LEAG).

10.4 Terapeutická opatření

10.4.1 Úprava podzemní vody reinfiltrací
Dalším způsobem, jak snížit negativní dopady odběru podzemní vody na kvantitativní stav
útvarů podzemní vody, je podpora bilance podzemních vod infiltrací a prosakováním bahnité
vody. Toto opatření se v zásadě zaměřuje na udržování hladiny podzemní vody v
suchozemských ekosystémech a povrchových vodách závislých na podzemní vodě, které je
nutné chránit. Infiltrace může být prováděna přímo do zvodnělé vrstvy pomocí studní nebo
prosakovacích štěrbin a prosakování z příkopů nebo rybničních ploch v blízkosti povrchu.

10.4.2 Místní podpora podzemních vod a renaturace vody
Pokud není k dispozici žádná místní bahenní voda a dodávka bahenní vody je kvůli vzdálenosti
nepraktická, může být v malých oblastech užitečný odběr podzemní vody z hlubokých
zvodnělých vrstev k získání podpůrné vody pro horní zvodnělou vrstvu. Pokud bude k dispozici
vhodná a dostatečně silná zvodnělá vrstva, lze suchozemské ekosystémy a povrchové vody
závislé na podzemních vodách podpořit výběry z této zvodnělé vrstvy.

Příklady:
 Demontáž vodního utěsnění Sprévy u Uhystu (Spree) a Bärwalde (LMBV).
 Zásobování vodou do určitých částí krajiny, oblastí FFH a přírodních rezervací, včetně

sanačních opatření: „Altes Schleifer Teichgelände“, „Trebendorfer Tiergarten“,
Dorfgraben a Dorfteich Schleife (LEAG).

 Renaturace vod v rámci přemístění toku Weißer Schöps a vytvoření ústí Weißer
Schöps do Schwarzer Schöps na jižním okraji povrchového dolu Reichwalde (LEAG)

10.4.3 Zrychlený vzestup podzemních vod v důsledku tzv. „externího“ zavodňování
Po těžbě hnědého uhlí zůstává objemových deficit jako tzv. zbytková díra, která se pomalu
plní podzemní vodou bez vnějšího zásobování vodou. Aby se urychlil vzestup vody v post-
těžebních jezerech i v okolních zvodnělých vrstvách, mohou být zbytkové jámy zásobovány
bahnitou vodou a vodou z okolních, odpovídajícím způsobem vydatných, tekoucích vod (např.
přívod vody z Pließnitz a Nisy do jezera Berzdorfer See). Takzvaná „externí“ zavodňování
přispívají k rychlejšímu dosažení dobrého kvantitativního stavu. Navzdory externímu
zavodňování lze většinou samoregulační vodní bilanci očekávat až desetiletí po ukončení
těžby hnědého uhlí. (Labe, 2013)

Příklady:
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 Externí zavodňování jezera Bärwalder See, zejména ze Sprévy (LMBV).
 Externí zavodňování a podpora hladiny vody v bývalých povrchových dolech

Dreiweibern, Lohsa II, Burghammer, Scheibe, které mají rovněž sloužit jako vodní
nádrže. (LMBV).

10.5 Monitorování a vyhodnocování

10.5.1 Monitorování hladiny a kvality podzemní vody
Vývoj hladiny podzemní vody je zaznamenán v celé oblasti vlivu odvodňování povrchového
dolu i mimo ni v úzkém prostorovém rastru a v hustém časovém rytmu v příslušných
zvodnělých vrstvách ovlivněných těžbou a na výsypkách. Je nutné prokázat hranici vlivu
odvodňování s přihlédnutím k přirozeným výkyvům hladiny podzemní vody.

Příklady:
 Monitorování hladin podzemních vod v jižní oblasti povrchového dolu Reichwalde již

před rokem 1990. Rostoucí síť. (LEAG)
 Posouzení dopadů přemístění toku Weißer Schöps (LEAG).
 Monitorování hladin podzemních vod v čerpacích oblastech Nochten a Reichwalde:

Předpolí povrchového dolu, oblast povrchového dolu, výsypka, zadní část, vnější
haldy. Kolem roku 2014 bylo 1160 měřicích bodů. (LEAG)

 Monitorování v oblasti bývalých povrchových dolů Bärwalde, Dreiweibern a Lohsa II:
Kvalita podzemní vody, hladiny podzemní vody, povrchové vody se zbytkovými jámami
povrchových dolů. Kolem 630 měřicích míst podzemní vody, 50x kvalita podzemní
vody. (LMBV)

 Monitorování hladin podzemní vody v oblasti bývalých povrchových dolů Scheibe,
Spreetal a zbytkové jámy D/F poblíž Knappenrode (LMBV). Měřicí body kolem 1060
měřicích míst podzemní vody, 30 x kvalita podzemní vody.

Je nápadné, že se pro stanovení parametrů používá nebo je vhodných jen několik měřicích
míst. Zřizování měřicích bodů pro odběr vzorků vyžaduje pro vrtání a vytváření vrtů větší
průměry.

10.5.2 Modelování a prognózy poklesu podzemní vody a jejího opětovného zvýšení
Snižování podzemních vod v důsledku odvodňovacích opatření těžby a zvýšení podzemních
vod po ukončení aktivní těžby, tj. celý plošný a trojrozměrný vývoj hladiny podzemních vod v
oblasti vlivu hnědého uhlí a sanace povrchových dolů, je mapováno vhodnými rozsáhlými
hydrogeologickými modely.

Hydrogeologické programy a modelování byly vyvíjeny ve východoněmeckých oblastech těžby
hnědého uhlí od začátku 70. let. Velmi rozsáhlá prostorová data, geologické struktury,
hydraulické vlastnosti a výsledky měření byly postupně transformovány do modelů. Jedná se
o „generační dílo“.

Zpočátku byly takzvané nepřetržitě pracující modely provozovány v každodenním provozu
těžebních společností a používány k rozhodování o povrchové těžbě. Jednotlivé modely byly
propojeny a prostorově rozšířeny. To umožnilo znázornění depresního kuželu v modelech.
Mezitím se tyto modely staly rozhodujícími pro prognózu hladiny podzemní vody ve fázi
zaplavení povrchových dolů, zbytkových jam a výsypek, tj. když se podzemní voda opět zvedá.

Limity modelu se nachází v nedotčených oblastech útvaru podzemní vody. Geohydraulické
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modely zobrazují časově proměnné prostorové obrysy povrchových dolů, časově proměnné
struktury a geohydraulické vlastnosti zvodnělých vrstev, resp. z toho vzniklých výsypek, jakož
i různé interakce mezi podzemními vodami a připojenými povrchovými vodami (tekoucí vody,
post-těžební jezera). (Labe, 2013).

Tato modelování jsou předpokladem pro posouzení důlní a geotechnické bezpečnosti, viz také
část 8.6.

 Skutečná (měřicí body podzemní vody) a předpokládaná hladina podzemní vody (z
modelování podzemní vody, chronologický postup) jsou vstupními proměnnými pro
posuzování

 Výškové poměry na násypech zbytkových jam mezi hladinou vody ve zbytkové jámy,
výškou hladiny vody ve výsypce, výškou výsypky nad povrchem, obecným sklonem
výsypky atd. Pro bezpečnost těžby je proto nezbytná přesná znalost poměrů hladiny
vody; a to nejen pro kritérium množství vody podle rámcové směrnice EU o vodách
(WRRL).

Příklady:
 Zpětná vazba s výsledky měření monitorování podzemní vody v oblasti Nochten-

Reichwalde.
 Hydrogeologický výpočet dopadu těsnicí stěny povrchového dolu Reichwalde, od

roku 2007
 Modelování průtoku podzemní vody a opětovného zvedání hladiny podzemní vody na

hranicích bývalých povrchových dolů Bärwalde, Dreiweibern a Lohsa II.
 Model podzemní vody Nochten / Reichwalde pro odvodňování dolu a opětovný

vzestup podzemní vody v zadní části / výsypky povrchových dolů.
 Prognóza bahnité vody pro povrchové doly Nochten a Reichwalde pro definované

těžební oblasti a vypouštěcí body na roky 2008 až 2013 a dále (LEAG)

10.5.3 Geochemické průzkumy, monitorování kvality a prognóza
V posledních letech byly hydrogeologické modely spojeny také s modely látkové přepravy, aby
bylo možné v budoucnu poskytnout konkrétní výpovědi o znečištění sírany a železem ve
Sprévě. Vodní hospodářství lze do určité míry upravit.

 Charakteristika hydrochemických poměrů v povrchovém dole Reichwalde. Od roku
2000. Přípravné práce na znovuotevření povrchového dolu v roce 2010 po odkladu
horního práva (LEAG).

 Prognóza výsypkové vody povrchového dolu Reichwalde: Uvolňování látek,
acidifikační potenciál, 2011 (LEAG).

 Prognóza šíření síranu z vnitřního výsypky sanačních povrchových dolů, když se
hladina podzemní voda opět zvedne, od roku 2005 (LMBV).

 Potenciál acidifikace výsypky Nochten, 1999 až 2001 (LEAG).
 Hloubkové šetření na jižní hranici povrchového dolu Reichwalde v souvislosti s

přemístěním řeky Weißer Schöps v letech 2010 až 2020. (LEAG)
 Studie o zatížení Sprévy a Malé Sprévy železem, účinky exfiltrace kyselých a železem

znečištěných vod v důsledku opětovného zvedání podzemní vody, od roku 2009
(LMBV).

 Geochemický průzkum předpolí a výsypky v povrchovém dole Nochten, kompletní
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vrtání jádra až na podloží, geochemické analýzy. Od roku 2010 (LEAG).
 Výzkum vysokých koncentrací amonia v podzemních a prosakujících vodách v útvaru

podzemní vody SP 3-1 (Lohsa-Nochten) na příkladu rekultivovaných výsypek
povrchového dolu Nochten. (LEAG, LfULG Sachsen)

10.6 Neutralizace vod v jezeře (tzv. In-Lake)

10.6.1 O postupech
Neutralizace kyselých post-těžebních jezer je důležitým úkolem při obnově krajiny po bývalé
těžbě hnědého uhlí v Lužici. Úpravy vod pomocí procedur v jezeře jsou ekonomické, lze je
schválit a lze je s přijatelným rizikem použít ke splnění ekologických cílových parametrů. (Nové
poznatky o použití procesů In-Lake k neutralizaci kyselých post-těžebních jezer, Rabe,
Uhlmann, 2006).

Cílem neutralizace vod těžebně ovlivněné kyselou kyselinou sírovou je nejen zvýšit hodnotu
pH, ale také vysrážet kovové ionty, tj. přeměnit je na neutrální molekuly minerálů, agregovat
je do vloček a poté je odstranit z vody, např. vynést je jako sedimenty. V důsledku neutralizace
těžebních vod vznikají vody s hodnotami pH mezi 6 a 8, jakož i s nízkými koncentracemi
železa, hliníku a manganu. Za neutrálních podmínek se amonium rozkládá také
mikrobiologickou nitrifikací. V kyselině je inhibována nitrifikace amonia. Proto mají kyselá
jezera také relativně vysoké koncentrace amonia. Proces degradace může trvat roky a začíná
až po dokončení počáteční neutralizace. Neutralizace však významně nesnižuje koncentrace
síranů. Pouze při vysokých koncentracích mohou být tyto sníženy např. vysrážením sádry
(tvorba CaSO4).

K definování kyselosti vodních útvarů se jako parametr intenzity používá hodnota pH a kyselost
jako parametr kapacity. Hodnota pH udává koncentraci volné kyseliny. Jedná se o ekologicky
relevantní parametr, a proto se používá v oznámeních o povolení vodního práva jako cílový
parametr pro neutralizační opatření. Kyselost zohledňuje kromě volné kyseliny i stávající
pufrovací systémy. Jedná se tedy o relevantní parametr, pokud jde o stanovení požadavku na
neutralizační činidlo pro upravující opatření.

Pufrovací systémy mohou stabilizovat hodnotu pH vody v určitém rozmezí tak, že budou
reagovat s přidanou zásadou (resp. kyselinou). Pokud se přidá zásada (resp. kyselina),
hodnota pH zůstane stabilní, pokud existují složky pufrovacího systému, které s ní mohou
reagovat. Když je tato kapacita pufru vyčerpána, hodnota pH se opět mění podle přidání báze
(resp. kyseliny).

Pufrovací systémy pro jezera po těžbě

 Pufr na bázi síranu sodného
 Pufr na bázi železa
 Pufr na bázi hliníku
 Pufr na bázi manganu

Během opatření In-Lake prochází jezero postupně následujícími pufrovacími oblastmi:
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 S hydrogensíranovým pufrem v rozmezí pH od 2 do 3 se jeden rozpuštěný druh (HSO4-)
změní na jiný rozpuštěný druh (SO42-).

 S pufrem na bázi železa se trojmocné železo rozpuštěné v rozmezí pH mezi 3 a 4 vysráží
jako oranžovo-hnědý hydroxid železa. To vede k typickému oranžovohnědému zákalu
vody. Tento pufr je obvykle nejsilnějším pufrovacím systémem v kyselých post-těžebních
jezerech. Fáze zakalení železa proto trvá dlouhou dobu, aniž by se významně změnila
hodnota pH.

 Pufr na bázi hliníku se vyskytuje v rozmezí pH mezi 4 a 5 a je obvykle mnohem slabší než
pufr na bázi železa. Zde se vysráží bílý hydroxid hlinitý. Během této doby má většina jezer
tyrkysovou barvu. Tato barva mizí s kolonizací fytoplanktickými řasami a je nahrazena
typickou zeleno-modrou barvou neutrálních jezer.

 V případě pufru na bázi manganu se oxid manganičitý, známý také jako burel, může
vysrážet nad neutrálním rozmezí. Pufrovací účinek manganového pufru je většinou
zanedbatelný kvůli nízké koncentraci manganu. Protože však srážení probíhá spontánně,
je v některých jezerech nad sedimentem krátce vidět černohnědá vrstva suspendovaných
látek.

 Hydrogenuhličitanový pufr je určujícím pufrovacím systémem, když je po těžbě jezero
udržováno v pH neutrálním rozmezí po počáteční neutralizaci následnou neutralizací.

V mnoha případech jsou po těžbě jezera po jejich počáteční neutralizaci znovu okyselena. To
je většinou způsobeno vstupem podzemní a prosakující vody s obsahem kyseliny sírové a
vstupem erozního materiálu. Dokonce i kyselé dno vodního útvaru může způsobit opětovné
okyselení.

10.6.2 Neutralizační látky
Pro ošetření In-Lake v lužické sanační oblasti LMBV byly dosud používány následující
produkty:

 Pálené vápno (CaO),
 Vápenný hydrát (Ca (OH) 2)
 Vápencový prášek (CaCO3),
 Výrobky ze sody (Na2CO3)

Nehašené vápno se vyznačuje především vysokým neutralizačním ekvivalentem a vysokou
reaktivitou. Na druhou stranu to má tu nevýhodu, že hodnoty pH nad 10 se mohou rychle
nastavit už při malém předávkování. Z ekologických důvodů úřady zpravidla vyžadují, aby
hodnota pH neutralizovaného jezera byla mezi 6 a 8,5.

Hydratované vápno má stejné vlastnosti jako pálené vápno, má však nižší objemovou
hmotnost a je díky obsahu vody poněkud méně reaktivní.

Vápencový prášek má výrazně nižší neutralizační ekvivalent a také nižší reaktivitu než pálené
vápno. Proto je pro stejný neutralizační účinek zapotřebí asi dvakrát tolik tun vápencového
prášku než pálené vápno. Na druhou stranu, při použití vápencového prášku k neutralizaci je
vyloučena příliš vysoká hodnota pH, protože reaguje pouze do hodnoty pH kolem 7,5. Při
použití vápencového prášku může být jezerní voda díky obsahu uhličitanu tlumena proti
opětovnému okyselení.
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Díky obsahu uhličitanu může soda vytvářet určitý pufr jako vápencový prášek. Vzhledem k
tomu, že soda je na rozdíl od vápencového prášku stále velmi rozpustná i při vysokých
hodnotách pH, lze zde dosáhnout potenciálně nebezpečných hodnot pH, jako u páleného
vápna. Při hodnotách pH nad 8 se však dříve vytvořený hydrogenuhličitanový pufr vysráží jako
kalcit. Vlastnosti pufru sody jsou proto omezené (LMBV, 2017).

Kalcifikace tekoucí a stojaté vody představuje účinné opatření ke zlepšení kvality vody, která
se mimo jiné provádí ve vodní nádrži Spremberg. Přehrada Spremberg je hlavní stojatou
vodou v dílčím povodí Sprévy.

10.7 Zacházení se železem a kaly hydroxidu železa

10.7.1 Využívání hierarchie nakládání s odpady
Na základě ekologických a ekonomických úvah a na základě německého zákona o správě
recyklace je obecnou zásadou při manipulaci s kalem z hydroxidu železa (EHS) následující:

 Zabránit recyklaci, vyplavení, uložení na skládku

Cílem koncepce LMBV je na jedné straně recyklovat co nejvíce materiálu a na druhé straně
najít právně vyhovující a ekologická řešení pro kal, který vzhledem k svému materiálovému
složení, konzistenci a tržním podmínkám nelze dále recyklovat. Ideální situace ve smyslu
hierarchie nakládání s odpady zpravidla nikdy nenastane. Určité prvky však musí být posíleny
prostřednictvím jednotlivých opatření, která jsou uvedena níže. V každém případě musí být
komplexní myšlení aplikováno v několika časových fázích.

V případě preventivních opatření lze obvykle předpokládat, že současně bude zabráněno
znečištění sírany.
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10.7.2 Snížení přítoku podzemní vody
Přítok podzemní vody obsahující železo se sníží změnou směru toku nebo snížením průtoku
zvodnělou vrstvou. Zde přichází v úvahu např. hydraulické bariéry.

Při stavbě hydraulické bariéry (např. těsnicí stěny, studny, příkopu) je zabráněno přítoku
podzemní vody do tekoucí vody, nebo je-li bariéra dále od tekoucí vody, je snížena
zredukováním hydraulického spádu.

Vzhledem k hydrogeologickým a geohydraulickým mezním podmínkám nelze použít těsnicí
stěny všude. Kromě toho je třeba vzít v úvahu možné negativní dopady pro jiné oblasti v
důsledku odklonu, přehrazení a snížení podzemních vod. Hydraulické zábrany lze použít buď
selektivně k zajištění místního chráněného majetku, nebo jako plošné opatření.

Po celá desetiletí se těsnící stěny používají ve velkých a hlubokých rozměrech k uzavření
přítoku podzemní vody do aktivních povrchových dolů. Viz část 11.

10.7.3 Aktivní návrh těžby během těžebních opatření
Některá technologická těžební opatření v aktivních povrchových dolech a v sanačních
opatřeních vedou ke snížení zatížení. Realizace je však omezena v rámci celkových
provozních postupů.

Opatření:

 Selektivní těžba a zakládání

 Minimalizace otevřených ploch během těžby

Selektivní těžba a zakládání skrývky lze provést podle dvou různých strategií: oddělením
sedimentů bohatých na pyrit od sedimentů chudých na pyrit a od sedimentů bez pyritu.
Sedimenty bohaté na pyrit jsou v rámci technologických možností provozu povrchového dolu
upřednostňovány do spodních výsypkových vrstev a sedimenty s nízkým obsahem pyritu / bez
pyritu jsou upřednostňovány do horních vrstev výsypky. To znamená, že sekundární pyritové
zvětrávání, které napadá povrch výsypky difúzí kyslíku, je méně „vyživováno“ a v oblasti po
těžbě jsou pro podzemní vody vytvořeny příznivé geochemické podmínky.

Volba metody selektivní těžby a zakládání i její účinky jsou do značné míry závislé na
geologicko-geochemických podmínkách a také na technologii dobývání a zakládání při těžbě
hnědého uhlí. Oddělení vrstev skrývky je v povrchových dolech se skrývkovými mosty, jako
jsou aktivní povrchové doly v Lužici, obtížné dosáhnout . Jednodušší je vytvoření povrchových
dolů s technologií dopravníkového pásu a rypadla.
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10.7.4 Zařízení na čištění důlní vody (GWRA) a zařízení na úpravy vody (WBA)
Vyvýšené výsypkové vody západních výsypek povrchového dolu Nochten jsou upravovány v
GWBA Tzschelln. Úpravou vody jsou neutralizovány kyseliny a vysráženy kovy jako je železo,
hliník a částečně i mangan. Tím vzniká jako odtok neutrální, dobře pufrovaná a na kov chudá
voda. Úprava vody podle dosavadního stavu techniky však neodděluje bahnité vody sírany.
Vyčištěná bahnitá voda se v současné době vypouští do Sprévy a v poslední době do
Hermannsdorfského jezera za účelem zatopení (povrchový důl Nochten). Ze Schwarze Pumpe
se také přivádí voda do zásobovacích sítí jako užitková voda a pitná vody.

 Zařízení na čištění důlní vody Kringelsdorf pro povrchový důl Reichwalde (LEAG).
 GWRA Tschelln (LEAG)
 GWRA Schwarze Pumpe GWRA (LEAG)
 Úprava podzemní vody ve vnitřní výsypce Burghammer, pokusy (LMBV), WBA

Burgneudorf
 Úprava vody v převáděcí štole Lohsa II - Burghammer pomocí vápna (LMBV)
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11 Praktické příklady: Těsnicí stěny u povrchových dolů

Metoda těsnicí stěny je inovativní metodou lužické hnědouhelné těžby. Slouží k zabránění
přítoku podzemní vody a zároveň chrání citlivé oblasti, jako jsou vodní útvary a mokřady v
oblasti povrchového dolu.

Je v zájmu těžby co nejvíce omezit oblast zasaženou poklesem podzemní vody. Pomocí této
stěny může být zabráněno podzemnímu přítoku vody do povrchového dolu. Zatímco se
přirozená hladina podzemní vody udržuje na „straně vody“ těsnicí stěny, lze hladinu podzemní
vody na straně povrchového dolu snížit na požadovanou úroveň.

Obrázek 43: Schéma technologie těsnicí stěny v lužických povrchových dolech

Zdroj: weisserschoeps.blogspot.de ze dne 18.01.2013

Základní princip postupu dle (LEAG, 2016 a násl.):

Kousek po kousku se drážkovací fréza prokousává skrz vrstvy půdy. Frézuje otvor, který je
jeden metr. Tato drážka je naplněn až do horní části místa směsí jílu a vody, která má tři
funkce. Nejprve podepře obě strany milánské stěny před zhroucením. Zadruhé udržuje
oddělené vrstvy půdy v definovaném plovoucím stavu. Za třetí poskytuje těsnicí materiál - a
funguje to takto: V důsledku hydraulického přetlaku v drážce vůči venkovní zadržené podzemní
vodě chce směs proniknout do půdy. Kvůli velikosti částic jílových destiček se uvnitř molekuly
podaří opustit drážku pouze molekulám vody. Jílové destičky se naproti tomu zaklíní na
bočních stěnách a pomalu tvoří bariéru nepropustnou pro vodu. Tak se vytvoří na obou
okrajích během několika minut první krusta. Během tří hodin je vrstva již silná dva až pět
centimetrů. Po 20 hodinách je tvorba krusty dokončena a drážka je znovu vyplněna. Těsnicí
stěna stojí.
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V lužickém revíru jsou již celkem tři takové zdi. Vzhledem k tomu, že úseky již byly ve Welzow-
jih a Reichwalde dokončeny, činí celková délka těsnicích stěn kolem 33 kilometrů.

Tabulka 14: Využití technologie těsnicích stěn v hnědouhelných povrchových dolech v NDR a východním Německu

Generace Rok
výstavby

Technika Max.
hloubka

Místa použití Partner

1 70. léta SF 50 50 m Rüdersdorf, Berzdorf
SG 60 60 m Berzdorf

1979 SG 73 84 m Jänschwalde Bergakademie
Freiberg

2 1980 SG 100/01 Jänschwalde
1983 SG 100/02 100 m Jänschwalde
1993 SG HW 852

HD
73 m Berzdorf,

Cottbus-
sever

3 1998 SFG-LW 120 120 m Jänschwalde,
Cottbus-
sever
Reichwalde

Wirth Maschinen und
Bohrgeräte GmbH

4 2010 SFB-VB
130/01

130 m Welzow-jih BAUER Maschinen
GmbH

2012 SFB-VB
130/02

130 m Welzow-jih

Poznámka: Těsnící stěny byly postaveny v povrchovém dole Most, na západním okraji
povrchového dolu Turow na Nise a na německé straně, v povrchovém dole Berzdorf na Nise
a na polské straně a v povrchovém dole Reichwalde. Použitá technika a technologie se velmi
liší.

Základní postupy východoněmecké technologie jsou popsány výše. Technologie použitá v
Mostu je stručně popsána v části 6.3.3. Účelem tohoto zařízení v Mostě je zabránit přítoku ze
starých kontaminovaných míst do zbytkové jámy. To je pravým opakem funkce předchozích
těsnících stěn v Lužicí. V povrchovém dole Turow (Polsko) byly použity převrtané vrtané piloty
(viz část 7.2.6.2).
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12 Shrnutí a doporučení
V této příručce jsou uvedeny některé zkušenosti ze sanace hnědouhelných povrchových dolů
ve východním Sasku / Lužici, která probíhá od roku 1990. Vedle pouhé zkušenosti byl
přikládán velký význam vysvětlení souvislostí mezi geologií, historií těžby jako fází přímého
zásahu do přírody a sanací (jako trvalé stabilizace a obnovení relativní samoregulace
přirozené rovnováhy v budoucnu). Na pozadí popisů a diskusí jde o implementaci rámcové
směrnice EU o vodách (WRRL). Je to však nástrojem EU, jen pomůcka k ochraně přírody a
ke zlepšení některých procesů.

Setkání odborníků a intelektuální výměna v přeshraničním kontextu byly úspěšné a mělo by
se v nich pokračovat. V poslední fázi práce na příručce, ve které by přímé osobní kontakty byly
ještě užitečnější kvůli paritě prohlášení, bylo tomu zabráněno na národní i mezinárodní úrovni
celosvětovou pandemií. Text přesto obsahuje mnoho návrhů a nápadů, které by měly být
využity v dalším projektu.

Vybrané myšlenky k okolnostem, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách a které budou
hrát nadále důležitou roli:

 Vývoj hladin podzemní vody jako vyjádření kvantitativní kvality vody podle rámcové
směrnice EU o vodách (WRRL) je u vybraných povrchových dolů v Horní Lužici znázorněn
některými údaji. Pro jezer Most a okolní revír zatím nejsou k dispozici téměř žádná data.
Zakládání měřicích bodů zahájené v projektu VODAMIN II je oprávněné a musí
pokračovat. Tato měřicí místa by měla být podle plánu zřízena také v oblastech
povrchových dolů a výsypek, a nejen v oblastech starých hlubinných dolů.

 Hladiny podzemní vody během sanace a regulace opětovného zvýšení hladiny podzemní
vody získávají na důležitosti, když v potenciální oblasti podzemní vody probíhají sanace a
rekultivace. Jezero Most je spíše výjimkou na dříve suchém prostředí a s umělou těsnící
vrstvou z jílu.

 Propojení zbytkových jam a výsypek s podzemní vodou, jakož i poloha těžebních jezer ve
vodním systému na povrchu jsou v Německu rozhodujícími faktory, které jsou také důležité
v mosteckém revíru. Vzhledem ke změně klimatu existuje šance na vybudování vodních
nádrží.

 Interakce v hydrologii a hydrogeologii oblastí povrchových a hlubinných dolů na jejich
rozhraní při stoupání podzemní vody je třeba dále zkoumat.

 Mělo by pokračovat ve výměně informací o rizikovém potenciálu pohybů zeminy a sesuvů
půdy v případě zvýšení podzemní vody. Podle zkušeností v Lužici mohou tato rizika
přetrvávat po celá desetiletí.

 Při zkoumání údajů o kvalitě vody a vytváření a udržování databáze jako prvku v projektu
VODAMIN II bylo zjištěno, že v Sasku je veřejnosti často k dispozici příliš málo údajů. V
rámci provozních systémů, které zde nebyly zmiňovány, je rozsah větší. V databázi
vytvořené v projektu na základě stavu by se mělo pokračovat.

 Rámcová směrnice EU o vodách (WRRL) není plně použitelná na případy dosažení
požadované kvality vody po těžbě. Při slepém prosazování směrnice, bez regionálních
nebo národních úprav, by hodnota pH, koncentrace a usazeniny železa, stejně jako
znečištění sírany, nebyly vůbec brány v úvahu.
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Tuto příručku lze chápat jako „předběžný krok“ pro další projekt. Na konkrétních úkolech se
mohou partneři dohodnout hned na začátku. Základní dokument je k dispozici. Dalece
přesahuje individuálního vyjádření. Doporučuje se relativně přímé zapojení LMBV a LEAG v
Německu a případně dalších partnerů v České republice, kteří odpovídají prostorovým
účinkům těžby v České republice.
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