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Realizace a výsledky projektu VODAMIN II 
Část projektu: Lead Partner projektu: 
Společnost Palivový Kombinát Ústí, státní podnik 

Projekt VODAMIN II sledoval celkově tři hlavní cíle. Prvním cílem bylo přispět ke zlepšení ochrany 
podzemní a povrchové vody v povodí řeky Labe na české i saské straně. S tím souvisel i druhý cíl, kterým 
bylo vybudování a adaptace stávajících monitorovacích sítí a odborná spolupráce v česko-saském 
pohraničí. Třetí cíl zahrnoval vydefinování potenciálu důlních vod z hlediska jejich možného využití pomocí 
vybudování sítě hydrogeologických vrtů na české straně. Bylo navrženo zřízení 20 monitorovacích objektů 
(vrtů) umístěných na území mostecké pánve (též Severočeské hnědouhelné pánve) v Podkrušnohorské 
oblasti. V roce 2016 bylo v rámci vlastní činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ) 
vybudováno 5 vrtů. V současné době od začátku projektu probíhá pravidelný monitoring hladin a 
chemického složení s tvorbou databáze. 

V následujících částech budou popsány jednotlivé aktivity leader partnera projektu PKÚ a výsledky podle 
plánovaných milníků. Tento partner projektu pracoval na třetím uvedeném cíli. 

Milník 1 

V prvním milníku byla naplánována realizace sedmi průzkumných monitorovacích vrtů – č. 1 - 7, vytvoření 
databáze pro ukládání dat a společných internetových stránek projektu. 

Realizovány byly všechny určené vrty: 

1. Jaroslav – hloubka 121 m, katastrální území Dubí - Bystřice
2. Jaroslav II – hloubka 107 m, katastrální území Běhánky
3. Wenzel – hloubka 50 m, katastrální území Teplice, Trnovany
4. Barbora – hloubka 143 m, katastrální území Hajniště u Duchcova
5. Viktorin – hloubka 81,5 m, katastrální území Háj u Duchcova
6. Koněv – hloubka 188 m, katastrální území Albrechtice u Mostu
7. Žižka – hloubka 89,6 m, katastrální území Chomutov I

Hloubka stanovená v milnících od skutečného provedení se měnila na základě místních podmínek. 
Přerubáním se mění kóta hlavy sloje, často dochází i k pohybu slojové báze. V projektovaném profilu vrtu 
jsou uvedeny předpokládané hodnoty. 

Použitá technologie u všech vrtů projektu byla metodou jádrového vrtání, konečné vystrojení vrtu bylo 
stanoveno na základě výsledků vrtných prací. Zhlaví 19 vrtů nad úrovní terénu je opatřeno uzamykatelnou 
chráničkou, v případě vrtu Jaroslav umístěného pod úroveň okolního terénu byl využit uzamykatelný 
silniční poklop. 

Po odvrtání proběhlo vždy zdokumentování vrtného jádra, po vystrojení vrtu a zhotovení zhlaví byla 
provedena čerpací zkouška s odebráním vzorků určených k širším analýzám chemického složení a stoupací 
zkouška. Vrt byl geodeticky zaměřen. Práce byly zakončeny uvedením terénu do původního stavu, vývrtek 
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včetně vrtného jádra byl uložen na skládce. Podrobné informace jsou uvedeny v: ,,Dokumentace 
skutečného provedení vrtných prací, geologická dokumentace.“ 

Po ověření funkčnosti byly všechny vrty z každého ze čtyř milníků převedeny procesem vodoprávního 
řízení na trvalé stavby sloužící ke sledování stavu podzemních vod a vývoje chemického složení 
v uvedených oblastech. Koordináty předal leader partner k zajištění monitoringu po dobu trvání projektu, 
data z monitoringu a možnosti využití uvádí zpráva partnera s názvem: ,,Monitoring kvality vod ve vrtech 
projektu Vodamin II “. 

Vytvořená informační databáze neboli informační systém PKÚ slouží pro interní potřeby leader partnera 
ke sledování dlouhodobého vývoje výšek hladin a chemického složení vod. Databáze uvádí název měřícího 
místa, zařazení do příslušného projektu, souřadnice vrtu a jsou v ní uložená data z monitoringu. 

Obrázek 1: Informační systém IS PKÚ 

Obrázek 2 : Informační systém IS PKÚ 
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Internetové stránky vzniklé spoluprací partnerů projektu slouží široké veřejnosti se základními údaji o 
vrtech na české i německé straně. Lze je nalézt na adrese https://vodamin2.pku.cz/ a odkazuje na ně i 
přímo web PKÚ. 

Obrázek 3 Internetové stránky projektu Vodamin II 

Milník 2 

Cílem druhého milníku bylo vybudování dalších pěti vrtů – č. 8 – 11 

a 13. Jedná se o vrty: 

8. Kohinoor – hloubka 404 m, katastrální území Lom u Mostu
9. Hus – hloubka 159 m, katastrální území Most I
10. Anna – hloubka 111 m, katastrální území Souš
11. Pluto – hloubka 347 m, katastrální území Louka u Litvínova
13. Emerán – hloubka 147 m, katastrální území Břežánky
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Obrázek 4 realizace vrtu Hus Obrázek 5 nově vybudovaný vrt Hus Obrázek 6 vrtné jádro 

Milník 3 

V průběhu milníku 3 se pokračuje s vybudováním plánovaných monitorovacích vrtů – č. 14 – 18. 

Byly realizovány vrty: 

14. Julius – hloubka 204 m, katastrální území Růžodol
15. Julius J – hloubka 186 m, katastrální území Růžodol
16. Minerva – hloubka 251,6 m, katastrální území Růžodol
17. Vítězný únor – hloubka 334 m, katastrální území Dolní Litvínov
18. Kolumbus – hloubka 202 m, katastrální území Záluží u Litvínova

Obrázek 7 vrt Julius Obrázek 8 vrt Vítězný únor Obrázek 9 vrt Kolumbus 
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Milník 4 

V milníku 4 v závěrečné části projektu byly k realizaci určeny poslední dva vrty 
monitorovací sítě č. 19 – 20. 

Jedná se o vrty: 

19. Centrum I – hloubka 178 m, katastrální území Horní Jiřetín
20. Nejedlý – hloubka 120 m, katastrální území Dolní Jiřetín
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Po dobu 5ti let od ukončení projektu má PKÚ povinnost pravidelného monitoringu celé sítě vrtů. 
Četnost měření hladin byla zachována – 1x za 2 měsíce. Měření kvalitativních parametrů bude 
probíhat oproti původnímu odběru vzorků 1x za 2 měsíce, kdy se vytvořila dostatečná databáze 
nyní 2x ročně z důvodu sledování změn vlivu postupného útlumu těžby uhlí na složení podzemní 
vody.

Přeshraniční spolupráce partnerů 

Během projektu všichni partneři spolupracovali nad společnými úkoly dle zadání milníků. Prostřednictvím 
pravidelných čtvrtletních setkávání partnerů byly prezentovány a konzultovány zkušenosti a výsledky 
odborné práce, vytvořily se pracovní skupiny, které mezi sebou sdílely data. 

Spolupráce partnerů obsahovala pravidelný monitoring vrtů, přípravu dat, zjištění možnosti využití 
geotermálního potencionálu důlních vod. Dále v rámci česko-německé spolupráce byla například 
zprovozněna databáze na volně dostupných internetových stránkách s poskytnutím dat monitoringu vrtů 
na české i saské straně Krušných hor široké veřejnosti. 

Na workshopech pořádaných pro veřejnost, zástupce měst s potenciály důlních vod byly výsledky práce a 
postupy prezentovány k širší diskuzi. Součástí projektu bylo i několik odborných exkurzí pořádaných na 
české a saské straně. 

Odborné závěry, výzkumy a studie jsou k dispozici přeložené do českého a německého jazyka k možnosti 
usnadnění další spolupráce, popřípadě k podání podnětů širší veřejnosti díky možnosti stažení na 
internetových stránkách. 

Projekt Vodamin II přinesl nové poznatky a náhledy k sanacím a rekultivacím území dotčených těžbou 
uhlí, řešení hydrogeologických otázek díky zkušenostem přeshraniční spolupráce. Partneři získali 
cenné kontakty a podněty k další spolupráci.



Umsetzung und Ergebnisse des Projekts VODAMIN II 
Projektabschnitt: Projekt-Lead-Partner: 
Gesellschaft Palivový Kombinát Ústí, Staatsbetrieb 

Das Projekt VODAMIN II hat insgesamt drei Hauptziele verfolgt. Das erste Ziel bestand darin, zum Schutz 
von Grund- und Oberflächenwasser im Einzugsgebiet Elbe auf der tschechischen und sächsischen Seite 
beizutragen.  Hiermit war auch das zweite Ziel verbunden, das im Aufbau und in der Anpassung der 
bestehenden Überwachungsnetze sowie in der fachlichen Zusammenarbeit im tschechisch-sächsischen 
Grenzgebiet bestand. Das dritte Ziel war es, durch Aufbau eines Netzes von hydrogeologischen Bohrungen 
auf der tschechischen Seite das mögliche Nutzungspotential von Bergbauwasser zu definieren. Es wurde 
die Errichtung von 20 Überwachungsobjekten (Bohrungen) im Gebiet des Nordböhmischen Beckens (auch 
Nordböhmisches Kohlebecken) in der Vorerzgebirgeregion vorgeschlagen. Im Jahr 2016 wurden im 
Rahmen der Eigentätigkeit des Staatsbetriebs Palivový kombinát Ústí (im Folgenden kurz PKÚ genannt) 5 
Bohrungen erstellt. Derzeit läuft seit Projektbeginn eine regelmäßige Überwachung der Wasserspiegel und 
der chemischen Zusammensetzung mit der Erstellung einer Datenbank. 

In den nachfolgenden Abschnitten sind die einzelnen Aktivitäten des Lead-Partners des Projekts PKÚ 
sowie die Ergebnisse nach den geplanten Meilensteinen beschrieben.  Dieser Projektpartner hat an dem 
dritten Ziel gearbeitet.  

Meilenstein 1 

Als erster Meilenstein war die Umsetzung von sieben Erkundungs- und Überwachungsbohrungen – Nr. 1 
- 7 sowie die Erstellung einer Datenbank für die Speicherung von Daten und der gemeinsamen Projekt-
Internetseiten geplant.

Ausgeführt wurden alle vorgesehenen Bohrungen: 

1. Jaroslav – Tiefe 121 m, Katastralgemeinde Dubí - Bystřice
2. Jaroslav II – Tiefe 107 m, Katastralgemeinde Dubí Bystřice Dubí - Drahůnky
3. Wenzel – Tiefe 50 m, Katastralgemeinde Teplice, Trnovany
4. Barbora – Tiefe 143 m, Katastralgemeinde Hajniště u Duchcova
5. Viktorin – Tiefe 81,5 m, Katastralgemeinde Háj u Duchcova
6. Koněv – Tiefe 188 m, Katastralgemeinde Albrechtice u Mostu
7. Žižka – Tiefe 89,6 m, Katastralgemeinde Chomutov I

Die tatsächliche Ausführung variierte im Vergleich mit den in den Meilensteinen festgelegten Tiefen je nach 
örtlichen Gegebenheiten. Durch den Überbau ändert sich die Kote des Flötzhangenden, oft kommt es auch 
zur Verschiebung der Flözbasis. Im entworfenen Profil der Bohrung sind die Erwartungswerte angegeben. 

Bei allen Bohrungen wurde das Kernbohrverfahren angewendet, die endgültige Ausrüstung der Bohrung 
wurde anhand der Ergebnisse der Bohrarbeiten festgelegt. 19 Bohrungsköpfe über dem Geländeniveau 
wurde mit einer absperrbaren Schutzabdeckung versehen, bei der unter dem Geländeniveau liegenden 
Bohrung Jaroslav wurde ein absperrbarer Schachtdeckel verwendet. 

Nach jeder Abbohrung wurde der Bohrkern dokumentiert, nach Ausrüstung der Bohrung und Errichtung 
des Bohrungskopfes erfolgte die Entnahme von Schöpfproben für erweiterte Analysen der chemischen 
Zusammensetzung sowie ein Steigversuch. Die Bohrung wurde geodätisch vermessen. Die Arbeiten 
wurden durch den Rückbau des Geländes in den ursprünglichen Zustand abgeschlossen, das Bohrmaterial 
inkl. Bohrkern wurde auf eine Deponie verbracht. Nähere Informationen siehe: ,,Dokumentation der 
tatsächlichen Ausführung der Bohrarbeiten, geologische Dokumentation.“ 
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Nach Prüfung der Funktionsfähigkeit wurden alle Bohrungen aus jedem der vier Meilensteine im Zuge 
eines wasserrechtlichen Verfahrens in Dauerbauwerke umgewandelt, die zur Überwachung 
des Grundwasserstands und der Entwicklung der chemischen Zusammensetzung in den 
angegebenen Gebieten dienen. Zur Sicherstellung der Überwachung für die Projektdauer hat der 
Lead-Partner die entsprechenden Koordinaten übergeben, die Überwachungsdaten und die 
Nutzungsmöglichkeiten sind dem folgenden Bericht des Partners zu entnehmen: ,,Überwachung der 
Wasserqualität in den Bohrungen des Projekts Vodamin II“. 

Die erstellte Informationsdatenbank bzw. das Informationssystem PKÚ dient dem internen Gebrauch des 
Lead-Partners zur Überwachung der Langzeitentwicklung der Wasserspiegel und der chemischen 
Zusammensetzung des Wassers. Die Datenbank enthält die Bezeichnung der Messstelle, die Zuordnung 
zum jeweiligen Projekt, die Koordinaten der Bohrung sowie die gespeicherten Überwachungsdaten.  

Abbildung 1: Informationssystem IS PKÚ 

Abbildung 2: Informationssystem IS PKÚ 

Die von den Projektpartnern in Zusammenarbeit entwickelten Internetseiten mit den Grundangaben zu den 
Bohrungen auf der tschechischen sowie der deutschen Seite dienen der breiten Öffentlichkeit. Sie sind 
unter https://vodamin2.pku.cz/ zu finden oder per Link direkt von der Website des PKÚ erreichbar. 
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Abbildung 3 Internetseiten des Projekts Vodamin II Meilenstein 2 

Das Ziel des zweiten Meilenstein bestand in der Errichtung von fünf weiteren Bohrungen – Nr. 8 – 11 und 
Nr. 13.  

Es handelt sich um folgende Bohrungen: 

8. Kohinoor – Tiefe 404 m, Katastralgemeinde Lom u Mostu
9. Hus – Tiefe 159 m, Katastralgemeinde Most I
10. Anna – Tiefe 111 m, Katastralgemeinde Souš
11. Pluto – Tiefe 347 m, Katastralgemeinde Louka u Litvínova
13. Emerán – Tiefe 147 m, Katastralgemeinde Břežánky
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Abbildung 4 Ausführung der Bohrung Hus Abbildung 5 die neu errichtete Bohrung Hus 

Abbildung 7 Bohrung Julius Abbildung 8 Bohrung Vítězný únor Abbildung 9 Bohrung 
Kolumbus 

Abbildung 6 Bohrkern 
 

Meilenstein 3 
Im Rahmen des 3. Meilensteins wird mit der Errichtung der geplanten Überwachungsbohrungen – Nr. 14 

– 18 – fortgefahren.

Folgende Bohrungen wurden ausgeführt: 

14. Julius – Tiefe 204 m, Katastralgebiet Růžodol
15. Julius J – Tiefe 186 m, Katastralgebiet Růžodol
16. Minerva – Tiefe 250 m, Katastralgebiet Růžodol
17. Vítězný únor – Tiefe 334 m, Katastralgebiet Dolní Litvínov
18. Kolumbus – Tiefe 202 m, Katastralgebiet Záluží u Litvínova
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Meilenstein 4

In dem als Meilenstein 4 definierten abschließenden Projektabschnitt wurden die letzten zwei Bohrungen 
des Überwachungsnetzes – Nr. 19 – 20 – ausgeführt.

Es handelt sich um folgende Bohrungen:

19. Centrum I – Tiefe 178 m, Katastralgebiet Horní Jiřetín
20. Nejedlý – Tiefe 120 m, Katastralgebiet Dolní Jiřetín

Das PKÚ ist für die Dauer von 5 Jahren nach Projektabschluss zur regelmäßigen Überwachung des 
gesamten Netzes von Bohrungen verpflichtet. Die Häufigkeit der Wasserspiegelmessungen 
wurde beibehalten – 1x in 2 Monaten. Die Messung der Qualitätsparameter wird nach 
Schaffung einer umfassenden Datenbank entgegen den ursprünglichen Probennamen 1x in 2 
Monaten nun 2 x im Jahr erfolgen, um die Änderungen der Auswirkungen der allmählichen Eindämmung 
des Kohhlenabbaus auf die Zusammensetzung von Grundwasser zu überwachen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Partner

Im Laufe des Projekts haben die Partner nach Vorgaben der Meilensteine an den gemeinsamen Aufgaben 
zusammen gearbeitet. Bei den regelmäßigen vierteljährigen Partnertreffen wurden die Erfahrungen und 
Ergebnisse der Facharbeit präsentiert und besprochen, Arbeitsgruppen gebildet und Daten untereinander 
geteilt.
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Die Zusammenarbeit der Partner umfasste die regelmäßige Überwachung der Bohrungen, die 
Datenvorbereitung sowie die Ermittlung der Nutzungsmöglichkeiten des geothermischen Potentials von 
Bergwasser. Ferner wurde im Rahmen der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit zum 
Beispiel die Datenbank mit den Überwachungsdaten zu den Bohrungen auf der tschechischen und 
sächsischen Seite des Erzgebirges auf den frei zugänglichen Internetseiten in Betrieb 
genommen und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Bei den für die Öffentlichkeit und die Vertreter der Städte mit Bergwasserpotential veranstalteten 
Workshops wurden die Arbeitsergebnisse und Abläufe zur öffentlichen Diskussion freigegeben. 
Bestandteil des Projekts waren auch einige Fachexkursionen auf der tschechischen und sächsischen 
Seite.

Die fachlichen Schlussfolgerungen, Forschungen und Studien stehen in tschechischer und deutscher 
Übersetzung zur Verfügung, um die weitere Zusammenarbeit zu erleichtern bzw. der breiten Öffentlichkeit 
durch die Möglichkeit zum Download auf der Website die Gelegenheit für Anregungen zu bieten.

Das Projekt Vodamin II brachte neue Erkenntnisse und Einsichten in Bezug auf die Sanierung und 
Rekultivierung von durch den Kohleabbau betroffenen Gebieten sowie Lösungen für hydrogeologische 
Fragen dank den im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesammelten Erfahrungen. 
Die Partner haben wertvolle Kontakte und Anregungen für die weitere Zusammenarbeit gewonnen.
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PP 1 - Vysoká škola 
báňská – Technická
univerzita Ostrava
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1 ÚVOD

Uhelné hornictví se v současné době v Evropě dostává do etapy, která je v zahraniční literatuře označována jako 
„post-mining“ etapa životního cyklu dolu. Etapa likvidace hlubinných dolů je typicky spojena      s ukončením 
odvodňování důlních vod a zahájením procesu zatápění (v angličtině „mine water rebound“). Tento proces a 
zejména pak dosažení stavu plného zatopení důlních prostor, kdy voda nastoupá na úroveň místní drenážní báze a 
dojde k přetoku důlních vod do mělkých podzemních a povrchových vod, je spojen s řadou environmentálních rizik. 
V případě lomové těžby je velmi často v podmínkách ČR preferovanou variantou hydrická rekultivace, kdy aktuální 
problematikou jsou jednak bilanční, ale i kvalitativní hlediska. 

Po ukončení těžby a zahájení zatápění dolů je nutno už od raných etap zahájit program monitoringu a ujasnit si tzv. 
intervenční kritéria a možná opatření. V řadě uhelných revírů Německa i ČR (ostravská dílčí pánev OKR) je schválena 
cílová úroveň, na které je či bude důlní voda udržována, což generuje někdy značné náklady na čerpání důlních vod a 
toto je předmětem odborných diskusí (Kessler et al. 2020). V průběhu zatápění je hodnoceno riziko přestupu 
vysoce mineralizovaných vod, často kyselých vod – tzv. AMD „Acid Mine drainage“ (případně v souvislosti s AMD 
také vod s vysokými obsahy těžkých kovů) do mělkých podzemních a povrchových vod. 

Problematikou environmentálních dopadů těžby a likvidace dolů na podzemní a povrchové doly se komplexně 
zabývá monografie Youngera et al. (2002), zatímco Wolkerdosrfer (2008) monograficky zpracoval problematiku 
managementu důlních vod opuštěných dolů. 

Na úvod je vhodné definovat pojem „důlní voda“ ve smyslu, ve kterém bude využíváno v následujícím textu. V důlní 
hydrogeologii a obecně ve světové odborné literatuře se používá pojem důlní voda pro všechny vody, které se 
dostanou do kontaktu s důlními díly ať už podzemními či povrchovými (Burghardt et al. 2017). Jde vždy o směsnou 
vodu sestávající se z pozemní vody jednotlivých zvodněných systémů, infiltrační vodu (srážky, povrchové 
recipienty) a provozní vodu, která je centrálně odvodňována (Wohnlich 2013 aj.). 

Základní legislativní normou vymezujícím pojem „důlní vody“, která je v současné době platná v České republice, 
je horní zákon z roku 1988, který v § 40 vymezuje důlní vody následujícím způsobem: 

„(1) Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo 
povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku 
nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními 
vodami. 

Právně zůstává nedořešeno postavení důlních vod v době po ukončení hornické činnosti, tj. po ukončení likvidace 
dolu. Je zřejmé, že i v tomto období zůstávají důlní vody důlními vodami, protože § 40 odst. 1 horního zákona 
sice jejich existenci na hornickou činnost váže, ale časově neomezuje. To však není tak jednoznačné v případě 
dispozičních práv organizace s důlními vodami podle § 40 odst. 2 horního zákona. Touto problematikou se bude 
zabývat samostatná část řešeného projektu. 

Pojem důlní voda je celosvětově spojen s pojmem „Acid Mine Drainage“, kdy snížené pH (vysoká acidita) je jeden z 
nejvýznamnějších ekologických problémů spojených s důlními vodami zejména rudných, ale i uhelných ložisek 
(Singer a Stumm 1970). Za kyselé důlní vody jsou považovány vody s pH nižším než 5,6 (Blowes et al. 2014; 
Nordstrom 2011; Stumm and Morgan 1996; Younger 2002). Acidifikace důlních vod je způsobena zvětráváním 
sulfidů (hlavně pyrit a markazit) v uhlonosných formacích. Tímto způsobem se uvolňuje do důlních vod také velká 
většina toxických těžkých kovů. Vedle vysokých obsahů železa nižší pH mobilizuje do roztoku také většinu kovů 
vázaných akcesoricky v pyritech či markazitech. 
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Pro úspěšné řešení hydrogeologické a hydrochemické problematiky důlních vod v prostoru severočeské 
hnědouhelné pánve je nezbytné podrobně poznat současný a budoucí stav zvodnění uhelné sloje. Před 
ukončením těžby je tedy důvodné se zabývat otázkou, jak zabránit negativnímu vlivu důlních vod v budoucnu, 
zejména pak z titulu přiblížení hladiny důlních vod k historickým hodnotám podzemních vod. Právem 
očekávaný negativní vliv důlních vod na lokální rekultivace a revitalizace území zasažených hornickou činností a 
zastavěné území v nejníže položených částech zasaženého území je nezbytné sofistikovaně eliminovat. 
Eliminovat znamená, mimo legislativní, věcné a finanční řešení problematiky, i znát hydrogeologické a 
hydrochemické poměry v přerubané uhelné sloji. 

Na základě veškerých prováděných činností byla zpracována odborná studie obsahově zaměřená na 
vymezenou oblast (viz v rámci projektu VODAMIN II zbudovaný systém monitorovacích vrtů – Obr. 1.1), ve které 
byla provozně sledována hladina a kvalita vod. Jednalo se o základní a stěžejní zdroj informací a dat, na které 
navazovala veškerá expertní činnost. Závěrečná zpráva a její přílohy shrnují veškeré dostupné informace z 
posledního vývoje stavu podzemních vod a průběhu kolísání hladin. Tato data jsou konfrontována s aktuálními 
daty stavu vod a sloužila jako podklad pro modelování stavu vod ovlivňujících povrchové vodoteče 
zájmových lokalit severočeské uhelné pánve. Veškerá získaná data rovněž posloužila pro tvorbu dvou základních 
výstupů prací. Jedním je tvorba databází informací o kvalitě vod (chemismus) a druhá, vztahující se ke 
konkrétním změnám hladin při dlouhodobém monitoringu vod. 

Obr. 1.3: Schéma monitorovacího systému – zdroj dat pro řešení projektu 

Součásti provedených prací jsou také mapové podklady zahrnující přehledné situace jednotlivých území pokrytých 
sítí vrtů, a to ve vhodných měřítcích, jako účelových podkladů k vizualizaci dat. Jde zejména o mapy 
chemismu charakterizující danou lokalitu z pohledu přítomnosti prvků (např. dle NEK, 401/2015, Sb.), potenciál 
migrace látek do povrchových vodotečí a potenciál jejich vlivu na stav dotčených povodí. 
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Bylo provedeno vyhodnocení termálního potenciálu důlní vody vzhledem k využití jako zdroje tepla pro 
tepelné výměníky. Součástí řešení bylo provedení shrnutí informací o potenciálu důlních vod z lokality 
severočeské uhelné pánve, shrnutí rozsahu teplotních režimů vod s akcentem na změny hydrologických 
režimů vod. Hlavní zaměření prací bylo orientováno na práci s daty z monitorovacího systému, které sloužily jako 
datový základ pro posouzení energetického potenciálů důlních vod. Součástí této činnosti bylo také navržení 
modelu výměníku pro maximalizaci transportu teplotního potenciálu směrem k veřejnému využití. K tomuto účelu 
byly využity dostupné bilanční výpočty společně s modelem transportu tepla v softwarovém vybavení CFD. 

V rámci monitoringu byla vytvořena centrální evidence údajů (databáze) o vlastnostech chování podzemních vod 
zájmových lokalit. V jednotlivých fázích monitoringu hladin vod byl uskutečněn sběr informací a hodnocení 
dostupných dat. Z dat monitoringu hladin podzemních vod ve vrtech byl sestaven vzorový hydrogeologický 
model dílčí části oblasti, který reflektuje získaná data a slouží k transferu informací mezi jednotlivými partnery 
projektu a široké veřejnosti. Součást prací bylo vytvoření mapových podkladů, které umožňuje prezentaci výsledků 
o změnách hladiny vod.

Rozšířená verze závěrečné zprávy včetně veškerých příloh je umístěn na tomto webovém odkazu:

https://www.hgf.vsb.cz/511/cs/Projekty/VODAMIN-II/Zaverecna-zprava/ 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území svým vymezením odpovídá oblasti severočeské hnědouhelné pánve (SHP), která je největší ze 
soustavy tzv. podkrušnohorských pánví, jejichž geneze v terciéru souvisela se vznikem a vývojem oherského 
riftu, predisponovaného variskou suturou mezi saxothuringikem a tepelsko-barrandienskou oblastí v rámci Českého 
masivu. Podkrušnohorské pánve, tj. severočeská (mostecká), sokolovská a chebská pánev, tvoří území o celkové 
rozloze cca 1 900 km2, které je protaženo zjz.-vsv. směrem a jeho výplň tvoří především terciérní sedimenty 
a neovulkanity. 

SHP se rozprostírá mezi Doupovskými horami na západě, její omezení na severu tvoří Krušné hory a na východě 
a jihovýchodě pak České středohoří. Rozloha SHP činí cca 1 420 km2. Část pánve (cca 900 km2), na které je 
vyvinuta hlavní hnědouhelná sloj, se z provozně-technického hlediska označuje jako Severočeský hnědouhelný 
revír (SHR). 

V rámci hydrogeologické rajonizace je samotná mostecká pánev dělena na dva rajony – severní část (2131) a jižní 
část (2132). Řešené území definované polohou vrtů v rámci projektu VODAMIN II však představuje pouze 
rajon Mostecká pánev – severní část (2131) a 4 vrty jsou navíc umístěny také v rajonu Teplický ryolit (6133). 

Obr. 2.1: Hydrogeologické rajóny v rámci řešeného území: 2131 – Mostecká pánev – severní část, 6133 – Teplický ryolit 
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Hydrogeologické poměry 

Intenzivní a plošně rozsáhlá těžba hnědého uhlí v pánvi zásadním způsobem ovlivnila zdejší hydrogeologické 
poměry. Před začátkem těžby se v rámci mostecké pánve nevyskytovaly významné hydrogeologické 
kolektory. Výjimkou bylo území s rozšířením především písčitých sedimentů, tj. žatecká delta, komplex písčitých 
sedimentů v nadloží uhelné sloje (bílinská delta) a další území s nánosovými kužely při periferii pánve. 
Tyto většinou jemnozrnné písčité kolektory (kuřavky, viz část Geologický vývoj a litostratigrafie) představovaly 
při hlubinné těžbě velké nebezpečí. Hydraulická vodivost těchto kolektorů kolísá podle jejich litologického 
charakteru v řádech 10-1–100 m/d. Ostatní převážně pelitické sedimenty v pánvi jsou charakterizovány 
velmi nízkou propustností, většinou jsou označovány jako nepropustné. Obdobné parametry měla také uhelná 
sloj v přírodních podmínkách, uložená ve větších hloubkách. Výrazně vyšší je propustnost zvětralé a rozpukané 
sloje ve výchozech a v jejich okolí, kde je hydraulická vodivost udávána v řádech 100–101 m/d. 

Přechod k prakticky celoplošné hlubinné těžbě v produktivní části pánve zásadně změnil původní přírodní poměry. 
Systém vzájemně propojených důlních děl, která většinou sledují uhelnou sloj, vedl k vytvoření specifického 
antropogenního prostředí, který bývá svým hydrogeologickým charakterem přirovnáván ke krasovému prostředí. 
Další zásadní změny s sebou přinesla povrchová těžba, která přinesla řadu inženýrskogeologických problémů 
týkajících se důsledků otvírky velkolomů při úpatí Krušných hor, stability svahů lomů i umělých výsypek. 

Proudění podzemních vod 

Vzhledem k rozšíření sedimentů ve velké části pánve a jejich výše diskutované propustnosti bylo proudění 
podzemních vod před zahájením těžby velmi pomalé. Výjimkou byla území s rozšířením písčitých sedimentů, v nichž 
se vytvářely samostatné zvodněné systémy (oblast žatecké delty). Hlubinnou těžbou došlo  k 
propojení rozsáhlého území báňskými díly a k vytvoření antropogenních zvodněných systémů, v nichž podzemní 
voda velmi rychle sestupovala od výchozů k čerpacím stanicím umístěných v hlubokých částech důlních polí. 
Nebezpečím pro těžbu byla tělesa podzemních vod v dříve hlubinně vytěžených partiích (stařinové zvodně) 
s možností vzniku průvalů. Na výchozech sloje docházelo ke ztrátám vody z povrchových toků z Krušných 
hor, které křižovaly propustné výchozové partie sloje. V jarních měsících pak stoupaly přítoky vody do 
dolů a s tím i množství čerpaných vod. Důlní těžbou bylo aktivováno také proudění  v krystalinických 
horninách v podloží a okolí pánve. 
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3 MONITORING HLADIN PV, MONITORING KVALITY PV, VYHODNOCENÍ MONITORINGU

Měření hladin podzemních vod a následné stanovování kvality odebraných vzorků podzemních vod bylo zahájeno v 
září roku 2019 a ukončeno bylo v říjnu roku 2020. Monitoring hladin podzemních vod ve vrtech byl prováděn 
formou bodového manuálního měření hloubky hladiny podzemní vody od odměrného bodu příslušného vrtu. 
Měření bylo prováděno pomocí elektrokontaktních hladinoměrů G30, G100, G150 a G300 (výrobce NPK Europe 
s.r.o., Geospol s.r.o.).

Monitoring kvality podzemních vod byl zahájen rovněž v září roku 2019 a ukončen byl v říjnu roku 2020. Z 
monitorovacích vrtů byly odebírány vzorky stařinových vod (tj. vod, které protékají uhelnou slojí). Vzorky byly 
odebírány z hloubkové úrovně uhelné sloje, dle dokumentace technického provedení vrtů a dokumentace 
zastiženého geologického profilu. 

Vzorky byly odebírány v dynamickém stavu po krátkém odčerpávání vody do přibližného ustálení měřených 
fyzikálně-chemických parametrů vody u vrtů s hloubkou dynamické hladiny vody do cca 100 m po OB, u vrtů s 
hlubší hladinou vody vzorkovačem z hloubkové úrovně uhelné sloje. 

Vzorky podzemní vody byly odebrány do příslušných vzorkovnic dle požadavků laboratoře. Vzorky vod byly 
chráněny před účinky světla a tepla v chladicím boxu (2 – 5 °C) a následně dopraveny k analýze do 
laboratoře. 

Výsledky měření hladin PV 

Hloubka hladiny podzemní vody (HPV) ve sledovaných vrtech byla změřena ve velmi širokém rozmezí - od 12 m 
pod OB 
u vrtu 2 Wenzel (TN35) po téměř 300 m pod OB u vrtu 20 Kohinoor (LOM 30). Ve vrtu 10 – Pluto (LK15) nebyla v
průběhu hodnoceného období dosažena hladina podzemní vody do hloubky 300 m. V průběhu hodnoceného
období byla v jednotlivých vrtech hladina podzemní vody poměrně stabilní, s mírným kolísáním v rozmezí 0,2 m (11-
Nejedlý, DJ 86) až 3,3 m (9-Kolumbus, ZL70). Výraznější pohyb HPV byl zjištěn jen v případě vrtu 18 - Hus (MO 1105):
od září 2019 do ledna 2020 pokles o téměř 30 m, poté ustálení s mírnou oscilací.

V průběhu druhé poloviny roku 2020 byla v jednotlivých vrtech hladina podzemní vody poměrně stabilní, v jednom 
vrtu ustálená (14-Vítězný únor, LID 4), v dalších vrtech s mírným kolísáním v rozmezí 0,02 m (11- Nejedlý, DJ 86; 
19-Anna, SS 88) až 1,84 m (12-Julius, RL 4). V daném období byl v 5 vrtech zaznamenán postupný mírný vzestup 
HPV v rozmezí +0,05 m (3-Žižka, CH 436) až +0,51 m (5-Kolumbus, ZL 70). V ostatních vrtech byl zaznamenán postupný 
nebo kolísavý pokles HPV o -0,02 m (11-Nejedlý, DJ 86; 19-Anna, SS 88) až - 1,84 m (12-Julius, RL 4).

Výsledky monitoringu kvality podzemních vod 

Z hlediska požadavků na jakost surové vody, dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., spadají všechny 
analyzované vzorky do kategorie jakosti >A3. 

V každém vzorku byl zjištěn minimálně 1 parametr nevyhovující zařazení do kategorie jakosti A3. Nejvíce v jednom 
vzorku bylo zjištěno 9 parametrů nevyhovujících zařazení do kategorie jakosti A3. 

Z hlediska ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. nevyhovuje 
příslušným limitům žádný z analyzovaných vzorků.
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V každém vzorku byl zjištěn minimálně 1 parametr překračující hodnoty přípustného znečištění vod. Nejvíce v 
jednom vzorku bylo zjištěno 12 parametrů překračujících hodnoty přípustného znečištění vod. 

Z hlediska požadavků na kvalitu závlahové vody v lesních školkách (Nárovec 2014) nevyhovuje žádný ze vzorků 
doporučené ani bezpečné úrovni kvality vody. 

V každém vzorku byly zjištěny minimálně 4 parametry překračující mezné (limitní, konfliktní) hodnoty pro 
využití vody pro závlahu v lesních školkách. Nejvíce v jednom vzorku bylo zjištěno 12 parametrů 
překračujících mezné hodnoty pro využití vody pro závlahu v lesních školkách. 

Z hlediska ukazatelů jakosti vody pro závlahu dle ČSN 75 7143 některé vzorky vyhovovaly Třídě I - vhodná (10 
vzorků ze 7 vrtů), některé vzorky vyhovovaly Třídě II - podmíněně vhodná (25 vzorků z 10 vrtů). Vzorky z 5 vrtů 
spadají do Třídy III - nevhodná pro závlahu. 
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4 LABORATORNÍ VÝZKUM MOŽNÉ ÚPRAVY PODZEMNÍCH A DŮLNÍCH VOD

V laboratořích se stanovovaly vybrané ukazatele u 17 vzorků důlních vod. Konkrétně se jednalo o tyto vzorky: 

1 – Jaroslav, 2 – Wencel, 3 – Žižka, 4 – Viktorin, 5 – Kolumbus, 7 – Emerán, 8 – Nelson III, 9 – Barbora, 11 – 
Nejedlý, 12 – Julius, 13 – Centrum I, 14 – Vítězný únor, 15 – Minerva, 16 – Julius J, 17 – Jaroslav II, 18 – Hus 
a 19 – Anna. 

Vzorky po převzetí do laboratoří KEI (VŠB – TU O) byly vždy nejdříve vizuálně popsány a následně filtrovány. 
Celkem bylo pro každý vzorek zfiltrováno 3 l vzorku, z tohoto objemu byly pak odebírány dílčí vzorky pro 
jednotlivá stanovení sledovaných ukazatelů. 

Ve filtrátech i v následných testech úpravy důlních vod byly ihned provedeny základní stanovení: 
• pH, konduktivita a obsah kyslíku bylo stanoveno přenosnými multimetry,

• zákal, byl stanoven spektrofotometricky,

• rozpuštěné respektive nerozpuštěné látky (RL, NL) byly stanoveny gravimetricky.

Následně se prováděla tato stanovení (dle potřeby dle stanovovaného ukazatele byla provedena filtrace): 

a. CHSKCr, (chemická spotřeba kyslíku chromanem) bylo stanoveno spektrofotometricky,

b. BSK5 (biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech) bylo stanoveno titrační zřeďovací metodou,

c. amonné ionty, dusitany, dusičnany, hliník bylo stanoveno spektrofotometricky nebo kolorimetrickými
testy,

d. celkový dusík, TOC, sírany, rozpuštěné fosforečnany, hliník bylo stanoveno kolorimetrickými testy,

e. chloridy, zásadová neutralizační kapacita, kyselinová neutralizační kapacita – bylo stanoveno
titračními metodami

f. stanovení prvků – vápník, kadmium, kobalt, chrom, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, nikl, olovo,
zinek, bylo stanoveno pomocí metody AAS a ICP. vzorky vod byly před měřením na AAS respektive ICP
zfiltrovány a okyseleny na pH cca 2,5 kyselinou dusičnou.

g. stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí kapalinové chromatografie HPLC+DAD (16 zástupců
dle US EPA: naftalen (NAPH), acenaftylen (ACY), fluoren (FLU), acenaften (ACE), fenantren (PHEN), antracen
(ANTH), fluoranten (FLUO), pyren (PYR), chrysen (CHR), benzo[a]antracen (BaA), benzo[b]fluoranten (BbF),
benzo[k]flouranten (BkF), benzo[a]pyren (BaP), dibenzo[ah]antracen (DiAn), indeno[123-c,d]pyren (InPy),
benzo[g,h,i]perylen (BePe)). Vzorky vod byly před měřením na HPLC upraveny pomocí extrakce na pevné
fázi (SPE = solid phase extraction).

Ve filtrátu byly následně ze vzorků z prosince 2019, února a března 2020 provedeny testy úpravy důlních vod: 

• Aerace s následnou filtrací - aerace probíhala pomocí laboratorních vzduchovacích strojků u 2 l z
každého vzorku, a to v časových intervalech 5, 10, 5, 30 a 60 minut. Provedená následná filtrace celého
objemu vzorku a laboratorní stanovení viz výše, včetně AAS/ICP Ve většině vzorků se
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provzdušňováním zvýšilo pH, pouze  u vzorku 15  a 18  mírně klesá. K výrazným  změnám  v 
parametrech nedochází, viz tabulka. 

• Filtrace s následnou elektrodialýzou (ED) – tento postup úpravy byl proveden ve vzorcích z dubna 2020,
konkrétně u vzorků – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17. Testy ED byly realizovány na elektrodialyzačních
jednotkách typu P ED (R) –Z/10 –0.8 v kombinaci s elektrodialyzačním modulem ED (R) –Z, který je osazen
membránami typu RALEX CMH-PES/PP, AMP-PES/PP a PP rozdělovači (MEGA, a.s.). Testy byly ve
vsádkovém režimu v poměru diluátu a koncentrátu 1:1, v průměru odsolení 1 vzorku trval okolo 20 minut.
Pro vzorek 8 byl test ukončen už po 10 minutách z důvodu nízké vodivosti samotného vzorku, ED by byla
neefektivní u tak málo zasoleného vzorku.

Poté byla provedená následná filtrace všech diluátů a koncentrátů s následným stanovením
vybraných ukazatelů a. až f., které jsou popsány výše. V průběhu ED došlo u všech vzorků diluátů k poklesu
vodivosti, která se pohybovala okolo 100 µS/cm. Z pohledu iontů prvků došlo k poklesu síranových a
chloridových iontů. U koncentrátu zároveň došlo k zakoncentrování všech vzorků, tomu odpovídá i zvýšená
vodivost, obsah chloridových a síranových iontů. Vápenaté a hořečnaté ionty se pravděpodobně vysrážely na
membránách. Bilance forem dusíku a skupinových ukazatelů (BSK, CHSK, TOC) nelze hodnotit z důvodu
přeměn jednotlivých forem dusíku a zároveň při ED mohlo dojít k rozkladu jednotlivých sloučenin, které pak
můžou přispět k nárůstu hodnot u skupinových ukazatelů (BSK, CHSK, TOC). Pro ověření a případné
vyvrácení těchto hypotéz by bylo zapotřebí více testů a volit vhodnější předúpravu, která by snížila obsah
vápenatých, respektive hořečnatých iontů z pohledu prodloužení pracovního cyklu ED v případě kontinuálních
testů ED. Veškeré výsledky jsou tabelárně zpracovány níže. Vysvětlení principu ED je popsáno níže (viz kapitola
popis elektrodialýzy).

Všechny použité laboratorní přístroje a roztoky byly pravidelně kontrolovány standardy, respektive multimetry 
byly kalibrovány v pravidelných intervalech. 

Ve 3 vzorcích, a to u vzorku č. 3 - Žižka, 11 - Nejedlý a 16 – Julius J, byl proveden pokus s rozpuštěním 
sraženiny z 1 l původního vzorku ve 100 ml 10% kyseliny sírové. Doplněno destilovanou vodou do původního 
objemu. Analyzován pouze mangan a železo. Výsledky jsou také uvedeny níže. 

Problémové ukazatele ve vzorcích důlních vod obecně: 

Při vývěru minerálních vod na povrch dochází ke změnám v chemickém složení, především unikají 
rozpuštěné plyny. Únikem oxidu uhličitého se porušuje vápenato-uhličitanová rovnováha. Při vývěru a 
kontaktu se vzduchem dochází k oxidaci některých látek (FeII a S-II). 

Důsledkem těchto chemických změn včetně snížení teploty dochází k vylučování zřídelních sedimentů, tzv. 
sintrování. Zřídelní sedimenty mají schopnost kumulovat některé stopové prvky, včetně radioaktivních. 

Příklady vybraných ukazatelů v předmětných vzorcích důlních vod: 

Z obecného hlediska krátkodobého monitoringu by mohl být problém z proměnlivosti ukazatelů např. u pH pro 
vzorek důlní vody 1, kdy se pH pohybuje v intervalu od 5,91 do 11,57. Obecně ze všech sledovaných vzorků, 
které spadají do silně alkalických vod lze zařadit vzorky 1, 14, 15 a 18. 

Z pohledu vápníku a chloridů mají oproti zbývajícím vzorkům vysoké hodnoty vzorky 14 a 15. 

Z pohledu síranů a CHSKCr (řádově ve stovkách mg/l) mají oproti zbývajícím vzorkům vysoké hodnoty vzorky 7, 11 
a 18. 
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Z hlediska těžkých kovů vyčnívá vzorek 12, kde se hodnota kadmia pohybuje kolem 50 mg/l. 

Analýza vod pomocí HPLC: 

Dalším hraničními parametry z pohledu náročnosti potenciální technologie úpravy je kvůli ukazatelům: 
CHSKCr, TOC, vodivosti, rozpuštěných a nerozpuštěných látek a mikrobiologických ukazatelů. 
Analyzované PAH jsou organické sloučeniny vznikající nedokonalým spalováním organických materiálů, 
antropogenní aktivitou, přirozenými ztrátami nebo prosakováním z ložisek ropy nebo uhlí. PAH jsou 
potenciálně karcinogenní, mutagenní a toxické pro člověka. Na základě těchto nežádoucích účinků stanovila 
Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států (US EPA= United States Environmental Protection 
Agency) 16 základních PAH, které jsou uvedené v následující tabulce. V této tabulce jsou dále uvedeny i 
limitní koncentrace jednotlivých PAH pro důlní vody, které jsou stanovené podle Metodického pokynu 
vydaného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) ročník XIV-leden 2014-část 1 (pro 
zástupce PAH podle US EPA mimo acenaftylenu, fenantrenu a benzo[ghi]perylenu). 

Závěr 

O konečné vhodnosti předmětných důlních vod může být rozhodnuto až na základě dlouhodobého monitoringu 
určeného pro konkrétní způsob použití. Dále je nutno upozornit na skutečnost, že využití těchto vod není pevně 
předurčeno, ale může se měnit v závislosti na stupni úpravy dle zvolené technologie. Ve světě jsou známé 
funkční projekty, v rámci kterých jsou např. na pitnou vodu upravovány vody s mnohonásobně horšími 
parametry ve srovnání s hodnocenými důlními vodami. Dalším důležitým faktorem pro využití těchto vod je 
skutečnost, že chemismus důlních vod se časem mění. 

V případě možného potenciálního využití těchto důlních vod jako potenciální zdroje v období sucha je potřeba 
mít monitoring těchto vod s delší časovou řadou včetně vydatností, protože v případě, že by tyto zdroje vod 
neměly dostatečnou vydatnost, pak by se další možné návrhy případných technologií úpravy jevily jako nepředmětné. 

Všechny naměřené koncentrace jednotlivých PAHs v daných vzorcích důlních vod se nacházely pod limitem 
stanoveným MŽP ČR, což je znázorněno na obrázku níže. Důlní vody z realizovaných vrtů v oblasti 
Severočeské hnědouhelné pánve proto nejsou kontaminovány danými PAH a jejich koncentrace jsou v nich 
minimální. 
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5 HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ – PREDIKCE VÝVOJE

Chemismus důlních vod studované oblasti je ovlivněn průchodem těchto vod přes souvrství hnědouhelných slojí. 
Souvrství hnědouhelných slojí se v širší oblasti zájmového území vyskytuje ve dvojím vývoji. Hranici tvoří linie 
štěpení sloje, probíhající zhruba ve směru Ryzelský vrch – Vysoká Pec u Jirkova. Na sever od této linie se 
vyskytuje sloj víceméně jednotná, na jih od této linie se sloj začíná štěpit (jezerně-deltový vývoj) nejprve na dvě, 
postupně na tři a více uhelných poloh, které postupně ztrácejí na mocnosti i kvalitě. Uhelná sedimentace v 
tomto prostoru byla přerušována kolísajícím přínosem klastického materiálu – jednotlivé sloje jsou odděleny 
meziložními vrstvami. Tyto meziložní vrstvy jsou tvořeny faciálně proměnlivým komplexem jílovitých, jílovito-
písčitých a písčitých sedimentů rozsáhlé oblasti „žatecké delty“ mohutného třetihorního toku, která od jihu 
zasahuje do širší oblasti zájmového prostoru. Přírodní propustnost uhelné sloje odpovídá koeficientu filtrace 10-6 
až 10-7 m/s, lokálně při okrajích pánve 10-5 m/s. Sloje mají omezenou puklinovou propustnost ovlivněnou kvalitou 
a hloubkou jejich uložení. Nepředpokládá se výrazné zvodnění sloje, které by vyžadovalo řízené odvodňování.

Z výsledků vyplývá, že vybrané důlní vody mají typicky slabě kyselé pH (Obr. 5.1). Z tohoto trendu vybočuje důlní 
voda z vrtu Hus, která má neutrální až silně alkalický charakter pH = <12; 6,98>. Alkalické důlní vody reprezentují 
vody, které prošly důlním prostředím a obohatily se rozpuštěním alkálií v nich (např. karbonátů). Tento typ vod byl 
indikován i v kladenské uhelné pánvi. 

Obr. 5.1: Vývoj pH vybraných důlních vod v oblasti 

Ve vybraných vzorcích důlních vod redox potenciál kolísá v rozmezí od +50 do -200 mV a lze pozorovat 
sezónní trendy (Obr. 5.2). 
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Obr. 5.2: Vývoj Eh vybraných důlních vod 

Dalším sledovaným parametrem ve vodách byla vodivost (Obr. 5.3). Nejvyšší koncentrace rozpuštěných kovů je 
obvykle v oxidačních prostředích s nízkým pH (vysoká rozpustnost sekundárních minerálů, slabá adsorbce). Tomu 
odpovídají nejvyšší vodivosti důlních vod z vrtů Anna a Nejedlý. Neutrální až alkalické vody však mohou 
obsahovat vysoké koncentrace kovů (Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) a metaloidů (As, Sb) i ve slabě redukčních 
podmínkách, jak dokládá křivka vodivosti důlních vod z vrtu Hus. V tomto typu vod je rovněž vysoká 
rozpustnost minerálních fází, která spolu s nízkými migračními schopnostmi kovů v těchto podmínkách, 
vede k jejich akumulaci a růstu vodivosti vod. 

Obr. 5.3: Vývoj vodivosti vybraných důlních vod 

Důlní vody z vybraných vrtů vykazují charakter vod s převládajícím sodno-síranovým chemismem. 
Koncentrace síranů v důlních vodách v dané oblasti se pohybuje v rozmezí od 100 do 400 mg/l, což je méně, než je 
pro důlní vody uhelných pánví obvyklé (Obr. 5.4a). Pouze ve vrtu Nejedlý byly monitorovány typické vyšší 
koncentrace síranů okolo 800 mg/l (Obr. 5.4a). 
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Obr. 5.4: Koncentrace síranů, železa a manganu v důlních vodách oblasti 

Koncentrace kovů jsou v důlních vodách dané oblasti zanedbatelné. Pouze vyšší koncentrace Fe (Obr. 5.4b) byly 
naměřeny ve vrtech Žižka a Nejedlý a Mn (Obr. 5.4c) ve vrtech Nejedlý a Anna. Zvýšené koncentrace těchto 
kovů indikují, že při výstupu důlních vod do oxidačních podmínek dojde k vysrážení amorfních forem oxo-hydroxidů 
Fe a Mn na výtoku důlních vod a dále na dně povrchových toků v blízkosti výtoků těchto důlních vod. 

Predikce vývoje chemismu důlních vod v zájmové oblasti 

Chemismus důlních vod v dané oblasti je značně rozkolísaný bez výraznějších sezónních trendů nebo 
jakýchkoliv dlouhodobějších vývojových trendů. Jedná se o typické důlní vody sodno-síranového charakteru s 
nízkým obsahem kovů mírně kyselého pH. Na základě výpočtů z geochemických modelů lze však očekávat 
zhoršující se kvalitu důlních vod v dané oblasti (Obr. 5.5). 

Jak se postupně budou vymývat vyšší patra, bude narůstat i koncentrace polutantů v těchto vodách a tzv. first 
flush bude svými koncentracemi představovat typické důlní vody uhelných pánví. Z tohoto hlediska jsou 
nebezpečné především sírany a těžké kovy. 

Chemismus důlních vod na studovaných lokalitách je ovlivněn především interakcí prosakujících vod   s 
polohami uhelných slojí. V důsledku toho se dá očekávat periodické zhoršení kvality důlních vod nárůstem 
zejména obsahu síranových iontů. V období po ukončení aktivní těžby ve studované oblasti dojde ke změnám 
v hydrogeologickém a hydrochemickém režimu, které ale bez dalších informací např. o způsobu likvidace 
těžených lokalit není možno predikovat. Pravděpodobně však dojde ke změně drenážní báze a směrů proudění 
podzemních vod. Je možno očekávat snížení intenzity vodní výměny se zemským povrchem a tím i přechod 
podzemních vod do redukčního prostředí. V důsledku toho by mohlo dojít ke snížení obsahu síranů v důlních 
vodách vysrážením sulfidů, případně také jiných solí, jako CaSO4 aj.. Teoretické předpoklady těchto procesů 
jsou popsány výše. 

Na základě ročního monitoringu zdrojů přítoků důlních vod bylo provedeno hodnocení hydrogeologického a 
hydrogeochemického režimu na lokalitě lomu Vršany. Z výsledků vyplývá, že průměrně 27 % vod 
odvodňovaných na lomu Vršany infiltruje a protéká výsypkou. Chemismus této mělké kvartérní zvodně je výrazně 
antropogenně ovlivněn, zejména zvýšenou koncentrací síranů v podzemních vodách (oxidace akcesorického 
pyritu). Antropogenně přepracovaný původní rostlý horninový masív byl rozrušen a drobná kusovitost materiálu 
uloženého na výsypce plus zavodnění ze srážek vytváří optimální prostředí pro oxidaci minerálů původní horniny. 

Průměrně 21 % vod odváděných z ložiska infiltruje prostřednictvím narušené sloje, případně ze stařin. Tyto vody 
představují nejvýznamnější podíl kontaminační zátěže. Na druhé straně je nutno konstatovat, že pozaďové 
hodnoty síranů v mělkých podzemních vodách jsou na lokalitě zvýšené až na úroveň prvních stovek mg/l díky 
vysokému podílu síranů již ve srážkové vodě. Evapotranspirací dojde minimálně k dalšímu, 

a)
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cca 5násobnému zkoncentrování rozpuštěných látek ve srážkové vodě (a to bez zohlednění reakcí s 
horninovým prostředím). 

Podíly přítoků z jednotlivých kolektorů jsou výrazně ovlivněny hydrologickým režimem. Nejnepříznivější situace z 
hlediska kvality důlních vod nastává v zimních měsících, kdy se redukuje intenzita vodní výměny v mělkém 
kvartérním kolektoru. Navyšuje se podíl vod ze sloje a meziložních písků ve směsi důlních vod. V důsledku toho 
se dá očekávat periodické zhoršení kvality důlních vod nárůstem zejména obsahu síranových iontů. Vzhledem 
ke hmotové bilanci na lokalitě se tento stav v průběhu těžby zásadním způsobem nezmění. V období po likvidaci 
dolu dojde ke změnám v hydrogeologické a hydrochemickém režimu na lokalitě, který bez informací o způsobu 
likvidace dolu není možno predikovat. Pravděpodobně však dojde ke změně drenážní báze a směrů proudění 
podzemních vod. Je možno očekávat snížení intenzity vodní výměny se zemským povrchem a tím i přechod 
podzemních vod do redukčního prostředí. V důsledku toho by mohlo dojít ke snížení obsahu síranů v důlních 
vodách vysrážením sulfidů, případně také jiných solí, jako CaSO4 aj. 

Obr. 5.5: Detail vývoje pH, koncentrací Fe2+ a srážení pyritu v průběhu reakce postupu důlní vody uhelnou slojí 
(interval pokročilosti reakce 0,95 – 1) 
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6 DATABÁZE

V rámci řešení projektu VODAMIN II byla sbírána především hydrochemická data. Mimo ně však bylo k 
dispozici velké množství dat s různou datovou strukturou. Kromě geochemických dat však bylo nutné pracovat 
s prostorovými daty z několika dalších zdrojů. Jednalo se především o data pro vytvoření 
hydrogeologického modelu, dále data popisující geologického stavbu území, výškový model terénního reliéfu, 
Základní mapy ČR a další referenční data. 

Za účelem efektivního zpracování dat byly vytvářeny databáze v prostředí MS Excel, které umožňovaly 
jednoduchý import dat do prostředí GIS (geografických informačních systémů). V prostředí GIS bylo možné tato 
data dále efektivně zpracovávat, analyzovat, interpretovat a vizualizovat. 

Konkrétně byla využita softwarová infrastruktura ArcGIS společnosti ESRI (ArcMap, ArcGIS Pro). V prostředí GIS 
byla zpracována pouze určitá data: 
1) archivní a převzatá data, tj. data získaná na základě rešerší z různých zdrojů (rastrová a vektorová data,

tabelární a textová data, data z WMS služeb),
2) časové řady různých parametrů měřených ve vrtech (měřené hladiny podzemní vody, pH, teploty vody,

vodivost, obsah kyslíku, atd.).

Prostorová data, která sloužila jako vstupní data do modelů, byla poskytnuta pro řešení ve vhodném datovém 
formátu. Část všeobecně využitelných prostorových dat z produkce institucí veřejné správy, se publikují formou 
prohlížecích (WMS) nebo stahovacích (WFS, ESRI ArcGIS Server) webových služeb. 
Integrace, správa, analýza a vizualizace prostorových dat při řešení projektu VODAMIN II byly prováděny s využitím 
softwarové infrastruktury ArcGIS společnosti ESRI. Produkty ArcGIS Desktop a ArcGIS Pro, doplněné o 
specializované rozšiřující moduly, poskytly dostatečnou funkčnost pro požadované zpracování dat. 

Produkty ArcGIS Desktop a ArcGIS Pro představují modulární software, který je možné doplnit rozšiřujícími moduly. 
Pro potřeby řešení projektu byly využity zejména: 
• Data Interoperability
• Spatial Analyst
• 3D Analyst

Modul Data Interoperability je určen k exportu dat, uložených ve formátech třetích stran, do datových formátů, 
které umožňuje zpracovat ArcGIS. Spatial Analyst je produkt, poskytující bohatou škálu funkcí a nástrojů pro 
zpracování a analýzu rastrových dat. Modul 3D Analyst slouží ke zpracování dat digitálních výškových modelů 
typu nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN a pravidelné čtvercové sítě (GRID). 
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7 VIZUALIZACE DAT Z MONITORINGU, MAPOVÉ VÝSTUPY

Data, měřená na vrtech a dále data z rozborů odebraných vzorků, představují kvantitativní charakteristiky 
získávané v sérii 12 pozorování v období IX. 2019 – VIII. 2020. Přestože data vykazují významný počet 
chybějících hodnot pro většinu parametrů, byla využita metoda vizualizace formou spojnicového. 

Interaktivní mapy 

Tematické mapy, které jsou výstupem projektu, tvoří určité množství grafických znaků, reprezentujících 
zobrazené objekty a jejich charakteristiky. Obsah tematické mapy a metoda nebo metody kartografického 
znázornění jsou zvoleny podle kartografických zvyklostí a pravidel tak, aby splňovaly jak formální, tak estetické 
požadavky. Důležitá je i zaplněnost mapového pole, kterou má autor mapy k dispozici. Na rozdíl od mapy tištěné 
na papíru, nabízí elektronicky publikovaná mapa určitou míru interaktivity. Kromě map 
publikovaných elektronicky různými webovými technologiemi, existuje možnost využití interaktivních 
souborů PDF. Mapu, vytvořenou v prostředí GIS, je možné exportovat do formátu PDF, který nabízí jistou 
úroveň interaktivity. Čtenáři takové mapy se nabízí ovládací prvky typu přepínač (checkbox), kterými může 
zviditelnit nebo naopak zneviditelnit vybrané datové vrstvy, které jsou vloženy do PDF souboru. 

Jako výstup projektu byla vytvořena mapa, znázorňující situaci hydrogeologických vrtů umístěných  v 
modelovém území. Mapa budou publikovat webové stránky projektu. 

3D animace 

Další metodou znázornění, která usnadňuje seznámení s modelovým územím a porozumění problematice řešené v 
projektu, je trojrozměrná vizualizace dat nad výškovým modelem terénu. Nejjednodušší trojrozměrné 
znázornění je možné připravit jako statický pohled na modelové území, při kterém je zohledněna perspektiva. V 
důsledku využití perspektivního pohledu se terénní objekty, které jsou blíže od pozorovatele, jeví jako větší než 
stejně rozměrné vzdálenější objekty. Bližší terénní objekty mohou úplně nebo částečně zakrývat vzdálenější 
objekty, neboť programové nástroje pro vizualizaci vypočítávají viditelnost z bodu A, tedy od pozorovatele, 
směrem do bodu B, tedy k cíli. 

Další metodou vizualizace je animovaný průlet nad modelovým územím. Jedná se o metodu vizualizace, která je 
složena z videosekvence dílčích pohledů (rámců), uspořádaných na časové ose. Na základě stanovených 
parametrů vytvoří animaci software a uloží ji do požadovaného formátu pro filmy vytvářené v digitálním 
prostředí. Vytvořený film je možné publikovat na webových stránkách projektu a zpřístupnit jej tak pro větší počet 
zájemců z řad veřejnosti. 

Základním parametrem pro vytváření průletu je výškový model modelového území. Základem výškového modelu 
území je digitální model terénního reliéfu (DMR 5G) doplněný podle potřeby třírozměrným výškovým modelem 
povrchu (DMT 1G). Model povrchu zahrnuje objekty, které netvoří terén, avšak jsou na terénu umístěny. Jedná se 
například o lesní porosty a budovy. Na digitální výškový model území je možné doplnit a položit na něj další 
grafické datové vrstvy. Vhodně zvolené vrstvy usnadňují orientaci v terénu. Jednou z možností je využití Základní 
mapy ČR nebo ortofotosnímku. Na takto připravenou mapu je možné dále umístit další datové vrstvy, jako 
například bodovou vrstvu hydrogeologických vrtů. 

Jako další parametr se specifikuje třírozměrná trajektorie pohybu, která představuje dráhu letu fiktivního 
letounu nad modelem terénu. Trajektorii je možné vytvořit zadáním množiny třírozměrných bodů, kterými se 
definují dílčí úseky takové linie. 
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8 VYHODNOCENÍ TERMÁLNÍHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ A VOD

Na základě výše obsažených dat o teplotních režimech důlních vod, jejich množstvích a teplotách bude 
termální potenciál hodnocen na základě dostupného množství o dané teplotě a technologických limitech pro 
ochlazení důlní vody. Z výše uvedených důvodů budeme uvažovat jako dostupné množství vod       z 
hydrogeologických rajonů 2131 a 6133 jako minimum z celkového ročního odběru mezi lety 2018 a 2019. 
Geotermální potenciál pak bude hodnocen jako maximální energie dostupné kapaliny o dané teplotě 
ochlazené na 4 °C dle výše uvedené rovnice: 

𝐸𝐸 = 𝑄𝑄 · ∆𝑇𝑇 · 𝜌𝜌 · 𝐶𝐶𝑝𝑝 · 𝑡𝑡 

Vezmeme v úvahu teoreticky dostupné množství podzemní vody pro rajon 2131 jako 2795·103 m3·rok-1 a 
710,6·103 m3·rok-1 pro rajon 6133. Jako průměrnou teplotu čerpané vody zvolíme 17,84 °C jako průměr 
průměrných teplot odečtených v průběhu monitoringu. Pak je potenciálně dosažitelná tepelná energie 
podzemních vod bývalé SHP rovna 56,6 MW.h, nebo-li 203,8 GJ. 

Dále bude provedena analýza dostupného množství podzemních vod na monitorovacích vrtech, které sloužili 
projektu VODAMIN II. V rámci prací na projektu byly na monitorovacích vrtech provedeny hydrodynamické 
zkoušky. Na některých vrtech byly provedeny čerpací zkoušky a na některých vrtech zkoušky nálevové. V 
jednom případě byla k dispozici data interpretovaná, ve zbývajících případech byla surová data čerpacích 
zkoušek interpretována metodou Cooper-Jacob a byl tak získán koeficient filtrace K (m·s-1) zvodně. 

Geologický profil z vrtných prací poskytnul data o mocnosti zvodně ve formě hloubky báze jílových sedimentů 
jezerní facie, jako nadložního izolátoru a hloubky vrtu. Jako neovlivněná hladina podzemní vody H (m) bude 
uvažováno minimum hladin podzemní vody měřené na jednotlivých monitorovacích objektech v rámci projektu. Pro 
jednotlivé vrty pak bude bráno přijatelné snížení piezometrické úrovně s (m) tak, aby neklesla pod strop 
nadložního izolátoru. K odhadu dosahu depresního kužele R (m) v důsledku čerpání podzemní vody je 
použit empirický vzorec dle Sicharda (Bear 1979): 

𝑅𝑅 = 3000 · 𝑠𝑠 · √𝐾𝐾 

K odhadu tohoto potenciálně dostupného objemového průtoku Q (m3·s-1) pak bude použito řešení difuzní 
rovnice pro případ ustáleného radiálního laminárního proudění podzemní vody v subhorizontální zvodni s 
napjatou hladinou: 

𝑄𝑄 = 
2𝜋𝜋 · 𝐾𝐾 · 𝑚𝑚 · (𝐻𝐻 − ℎ) 

ln 𝑅𝑅 − ln 𝑟𝑟 
Geometrické parametry zvodní jsou uvedeny v 8.1. V případě MV 7, MV 11, MV 13 a MV 19 nebyla zvodeň zcela 
saturována. S použitím těchto dat a výše uvedených postupů bylo pro vrty, na kterých byla provedena čerpací 
zkouška, odhadnuto potenciálně dostupné množství podzemní vody za rok - viz Tab. 8.2. 

Tab. 8.1: Modelové parametry zvodně zastižené v jednotlivých monitorovacích vrtech 

MV Název Báze 
izolátoru 
(m) 

min hladina 
od OB (m) 

Mocnost 
zvodně 

Neovlivněn
á 

úroveň 

Přípustn
é 
snížení 

m (m) H (m) s (m) 
1 Jaroslav 107.7 82.02 13.3 38.98 25.68 
2 Wenzel 43 12.7 7 37.3 30.3 
3 Žižka 85.25 28.42 4.35 61.18 56.83 
4 Viktorin 67.5 52.1 14 29.4 15.4 
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5 Kolumbus 174.8
5 

150.7
5 

27.15 51.25 24.1 

7 Emerán 113.9 128.6
7 

33.1 18.33 volná 

8 Nelson III 202.4 40.34 20.6 182.66 162.06 
9 Barbora 117.3 33.45 25.7 109.55 83.85 
10 Pluto 324.7 300 17.3 42 24.7 
11 Nejedlý 80.2 107.9

8 
35.8 8.02 volná 

12 Julius 171.7 92.21 32.3 111.79 79.49 
13 Centrum I 156.7 160.4

2 
21.3 17.58 volná 

14 Vítězný únor 334 235.8
5 

? 98.15 98.15 

15 Minerva 226.6 158.8
5 

18.4 86.15 67.75 

18 Hus 139.5 72.12 14.5 81.88 67.38 
19 Anna 79.2 106.3

9 
31.8 4.61 volná 

Součet potenciálního průtoku za daných modelových podmínek v jednotlivých monitorovacích vrtech (Tab. 8.2) je 
291,84 l/s, což odpovídá průměrným dotacím zájmových hydrogeologických rajónů v roce 2019, která činila 304,7 l/
s. Udržitelnější odhad by mohla poskytnout tato analýza v případě podmínky nulové interference využívaných 
vrtů. Suma všech takto analyzovaných monitorovacích vrtů pak ve výsledku udává potenciál 470,17 GJ tepelné 
energie. Tato hodnota pak může být pozvednuta na vyšší energetickou hladinu pomocí vhodné technologie, jako 
např. ohřev pomocí biomasy, tepelná čerpadla typu voda-voda apod. 

Tab. 8.2: Potenciál důlních vod z jednotlivých monitorovacích objektů 

MV Název K (m/s) H (m) s (m) R (m) r (m) 
Q Prům. 

teplot
a 
(°C) 

E (GJ) (m3/s) (tis.m3/rok
) 

1 Jaroslav 3.69E-05 38.98 25.68 468 0.0855 0.009 290.33 18.4
3 

17.59 

2 Wenzel 4.02E-04 37.3 30.3 1823 0.0625 0.052 1644.17 14.4
0 

71.82 

3 Žižka 2.27E-05 61.18 56.83 812 0.0625 0.004 117.30 16.3
3 

6.07 

4 Viktorin 5.16E-04 29.4 15.4 1050 0.0625 0.072 2267.20 18.4
6 

137.66 

8 Nelson III 4.32E-05 182.66 162.06 3195 0.0625 0.084 2634.31 15.2
6 

124.55 

9 Barbora 5.43E-05 109.55 83.85 1853 0.0625 0.071 2250.22 15.9
0 

112.47 

V zájmovém území dochází k čerpání vod na povrchových lomech zpravidla z odvodňovacích štol (lom 
Obránců míru), z vytvořených jímek (VČSA, Důl Jan Šverma), z odvodňovacích vrtů (Lom Bílina, Důl Jan Šverma) 
anebo ze stařin (jáma IV u Albrechtic) (zdroj: Fond národního majetku ČR). Z dostupných zdrojů tyto odběry v 90. 
letech činily v průměru cca 200 l/s. Zdroje těchto vod jsou atmosferické srážky a jejich průsaky do důlních děl a 
přítoky podzemní vody. Předpokládané teploty takto čerpaných vod dosahují průměrných atmosférických teplot v 
daném regionu tj. cca. 8-9 °C, což v daném objemu představuje zajímavý potenciál pro možnost dochlazování 
energeticky náročných procesů. Při daném maximálním ohřátí daného objemu vody na 29 °C by tak dal prostor 
pro chladící výkon až 294 MW·h. Tento potenciál může být limitován způsobem utrácení těchto vod v případě 
vypouštění do vodoteče, a 
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to maximálním vzrůstem teploty vody v toku na konci mísící zóny, který nesmí být vyšší než 3 °C (Nařízení vlády č. 
401/2015 Sb.), případně limity technologickými. Chemismus těchto vod nemusí splňovat podmínky použití v 
určitých tepelných výměnících, respektive podmínky jejich ekonomického provozu. 
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9 MODEL VÝMĚNÍKU TEPLA

Při návrhu výměníku je nutno počítat s tím, že stařinové vody obsahují vysoké množství minerálů jak 
rozpustných tak i nerozpustných. Nerozpustné složky mají tendenci sedimentovat, a s tím je nutno při 
navrhovaném řešení počítat. Jednalo by se dvouokruhové řešení. Kde primárním okruhem tepelného 
výměníku by procházely stařinové vody a ohřívala by čistou vodu sekundárního okruhu. 

Sekundární okruh by pracoval s čistou vodou a mohl by být určen pro energetické využití, např. jako zdroj tepla 
pro tepelná čerpadla, přičemž by výměník mohl sloužit v dvouokruhovém systému k ohřevu čisté vody, která by 
mohla sloužit v druhém výměníku jako zdroj tepla. 

Jiná možnost při použití jednookruhového tepelného čerpadla by místo čisté vody procházelo výměníkem přímo 
chladivo tepelného čerpadla. Tato varianta by byla jednodušší, jen při pravidelném čištění výměníku by se muselo 
nejprve, z výměníku odčerpat chladivo, případně by se muselo vyřešit, aby nedošlo k úniku chladiva z 
výměníku, nebo připojovacího potrubí. Při výpočtu jsme předpokládali, že se jedná o výměník stařinová voda-
vody. Dále jsme předpokládali, že fyzikální vlastnosti chladiva nebudou příliš odlišné od fyzikálních vlastností 
vody. 

Našim úkolem tedy bylo navrhnout výměník, který splňoval tyto požadavky. 

Obr. 9.1: Některé typy výměníků přicházející v úvahu 

Ve většině navrhovaných případů by ohřívaná (čistá) voda nebo chladivo procházela trubkami a stařinová voda 
obsahující minerály by procházela mezi trubkami, ovšem všechny uvedené výměníky typu Shell & Tube by musely 
být konstruovány tak, aby byly snadno rozebíratelné a umožnily snadné čištění. 
- Výměník typu U: Snadno rozebíratelný výměník, jednoduché konstrukce a relativně výrobně jednoduchý (obr.
9.1a). Jedná se o prostý protiproudý výměník, snadno rozebíratelný a snadno čistitelný. Realizován by byl tak,
tekutina I podle obrázku by byla čistá voda (sekundár) a tekutina II by byl primár. Tento výměník by mohl být
realizován i jako křížový s podélně dělenou schránkou, kterou by proudila stařinová voda (Obr. 9.1b).

b) Křížový výměník kombinovaný
s výměníkem U

c) se
vinutými hady
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- Výměník se šroubovitě vinutými hady (Obr. 9.1c): Při použití tohoto typu výměníku můžeme docílit menších
stavebních rozměrů, i když výrobně se jedná o komplikovanější výměník a také údržba by byla složitější. U tohoto
výměníku sekundár (čistá voda) by procházel ve šroubových trubkách II a primár by procházel tělesem
výměníku.

- Svazek trubek protiproudého výměníku, kde znečištěná (stařinová) voda bude procházet trubkami a čisté médium
protiproudem kolem trubek. Zde předpokládáme malou tepelnou roztažnost stěn. U malého teplotního rozdílu
je možno toto předpokládat.

- Spirálový výměník tepla ALSHE firmy Alfa Laval spol. s r. o (Obr. 9.4): Spirálové výměníky mohou pracovat
i s tekutinami, které by jinak způsobovaly zanášení. Používají se nejen v průmyslových aplikacích, ale také
v čistírnách odpadních vod pro ohřev, chlazení, rekuperaci a pasterizaci kalů.

Obr. 9.2: Konstrukční řešení klasického křížového výměníku 

Obr. 9.3: Schéma výměníku svazek trubek v tělese výměníku 

Jako vhodný výměník pro znečištěné stařinové vody je možno uvažovat typ výměníku, jehož schéma je na Obr. 9.4, 
kde hnědá barva představuje znečištěnou vodu, která by procházela svazkem trubek a modrá barva představuje 
čistou vodu, který by procházela prostorem mezi trubkami. Podle schématu se jedná o protiproudý 
výměník, je možno jej ale uspořádat také jako křížový výměník. Zařízení by mělo na obou stranách víka, 
které by bylo možno odšroubovat a trubky by bylo možno snadno čistit jakýmsi dlouhým pístem s ocelovými 
štětinami (jako se čistí komín). Na obrázku je znázorněno 4 svazkové těleso. 
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1 VORWORT

Der Kohlebergbau gelangt derzeit in eine Etappe, die in der ausländischen Literatur als 
„Post-Mining“-Etappe des Lebenszyklus einer Grube bezeichnet wird. Die Etappe der 
Liquidierung der Untertagebergwerke ist typischerweise mit der Beendigung der 
Entwässerung (Ableitung) des Grubenwassers und der Eröffnung des Prozesses der 
Flutung (englisch: „Mine Water Rebound“) verbunden. Dieser Prozess und insbesondere 
die Erreichung des Zustands der vollen Flutung der Grubenschächte, indem das Wasser 
auf das Niveau des Drainagebodens steigt und der Überlauf des Grubenwassers in das 
Grundwasser und in die flachen Oberflächengewässer erfolgt, ist mit zahlreichen 
Umweltrisiken verbunden. Im Falle der Tagebauförderung ist die unter den 
Bedingungen der Tschechischen Republik häufig bevorzugte Variante die hydrische 
Rekultivierung, wobei die aktuelle Problematik sowohl bilanzielle, als auch qualitative 
Aspekte sind. 

Nach der Einstellung der Förderung und dem Beginn der Grubenflutung ist bereits ab den 
frühen Etappen das Programm des Monitorings in Angriff zu nehmen, wobei die 
sog. Interventionskriterien und die möglichen Maßnahmen abzuklären sind. In 
zahlreichen Kohlerevieren Deutschlands sowie Tschechiens (Ostrauer Teilbecken 
OKR/Ostrau-Karwiner Steinkohlen-Revier) ist ein Zielniveau genehmigt, auf 
welchem das Grubenwasser gehalten wird, was mitunter erhebliche Kosten für das für 
das Abpumpen des Grubenwassers mit sich bringt und Gegenstand fachlicher 
Diskussionen ist (Kessler et al. 2020). Im Verlaufe der Flutung wird das Risiko des 
Überlaufs hoch mineralisierten Wassers, häufig sauren Wassers - sog. AMD 
„Acid Mine Drainage“ (ggf. im Zusammenhang mit dem AMD auch Wassers mit 
einem hohen Gehalt an Schwermetallen) in die seichten (oberflächennahen) 
Grundwässer und Oberflächengewässer bewertet. 

Der Problematik der umweltrelevanten Folgen der Förderung und der Liquidation der 
Gruben für den Untertagebergbau und den Tagebau widmet sich die Monografie von 
Younger et al. (2002), während Wolkersdorfer (2008) monografisch die Problematik des 
Grubenwassermanagements verlassener Gruben bearbeitete. 

Einleitend ist es angebracht, den Begriff „Grubenwasser“ im Sinne dessen zu definieren, 
in welchem er im nachstehenden Text verwendet wird. In der Hydrogeologie der Tief- 
und Tagebaue sowie in der Fachliteratur wird weltweit der Begriff Grubenwasser für 
alles Wasser verwendet, welches mit Bergwerken, sei es in Tief- oder Tagebauen in 
Kontakt steht oder stand (Burghardt et al. 2017). Es handelt sich stets um ein 
Mischwasser, bestehend aus dem Grundwasser der einzelnen, wasserführenden 
Systeme, aus Infiltrationswasser (Niederschläge, Oberflächenrezipienten) und 
Betriebswasser, welches zentral abgeleitet wird (Wohnlich 2013 u.a.). 

Die derzeit in der Tschechischen Republik gültige grundlegende, legislative Norm ist das 
Berggesetz aus dem Jahre 1988, welches in der Best. § 40 das Grubenwasser in 
nachstehender Weise abgrenzt: 

„(1) Grubenwasser ist jedwedes Grund-, Oberflächen- und Niederschlagswasser, welches 
in die Tief- und Tagebaue ungeachtet dessen eingedrungen ist, ob dies durch Einsickern 
oder Gravitation aus der Deckschicht (Hangendes), dem Untergrund (Liegendes) oder der 
Seite bzw. durch einfaches Einfließen des Niederschlagswassers geschah, und zwar 
bis zu ihrer Verbindung mit anderem ständigem Oberflächen- oder Grundwasser. 

Rechtlich ungelöst bleibt die Stellung des Grubenwassers zum Zeitpunkt nach der 
Einstellung des Bergbaus, d.h. Nach dem Abschluss der Liquidation der Grube. Es ist 
offensichtlich, das auch in diesem Zeitraum Grubenwasser Grubenwasser bleibt, da die 
Best. § 40 Abs. 1 des Berggesetzes seine Existenz zwar an den Bergbau bindet, jedoch 
zeitlich nicht einschränkt. Dies ist jedoch nicht so eindeutig im Falle der Verfügungsrechte 
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der Organisation bzgl. des Grubenwassers gemäß der Best. § 40 Abs. 2 des 
Berggesetzes. Mit dieser Problematik wird sich ein eigenständiger Teil des 
gegenständlichen Projektes befassen. 

Der Begriff Grubenwasser ist weltweit mit dem Begriff „Acid Mine Drainage“ verknüpft, 
wobei der verringerte pH-Wert (hohe Azidität) eines der bedeutendsten, ökologischen 
Probleme in Verbindung mit dem Grubenwasser insbesondere der Erz-, jedoch auch 
Kohlelagerstätten ist (Singer und Stumm 1970). Als saures Grubenwasser wird Wasser 
mit einem pH-Wert von weniger als 5,6 erachtet (Blowes et al. 2014; Nordstrom 2011; 
Stumm and Morgan 1996; Younger 2002). Die Versauerung (Azidifikation) des 
Grubenwassers ist durch die Verwitterung der Sulfides (vor allem von Pyrit und 
Markasit) in den kohleführenden Formationen verursacht. In dieser Weise wird in das 
Grubenwasser auch die überwiegende Mehrheit toxischer Schwermetalle freigesetzt. 
Neben dem hohen Eisengehalt mobilisiert der niedrigere pH-Wert in der Lösung 
auch die meisten akzessorisch in Pyriten und Markasiten gebunden Metalle. 
Für die erfolgreiche Lösung der hydrogeologischen und hydrochemischen Problematik 
des Grubenwassers im Raum des nordböhmischen Braunkohlebeckens ist es 
unabdingbar, den derzeitigen Stand der Wasserführung des Kohleflözes 
kennenzulernen. Vor der Einstellung der Förderung ist es daher gerechtfertigt, sich mit 
der Frage zu befassen, wie der negative Einfluss des Grubenwassers insbesondere aus 
dem Titel der Annäherung des Grubenwasserpegels an die historischen Werte des 
Grundwassers künftig verhindert werden kann. Der zu Recht erwartete, negative Einfluss 
des Grubenwassers auf die lokalen Rekultivierungen der vom Bergbau in 
Mitleidenschaft gezogenen Gebiete und auf die bebauten Gebiete in den 
nächstgelegenen Teilen des betroffenen Territoriums ist durchdacht zu eliminieren. 
Eliminieren bedeutet, neben der legislativen, sachlichen und finanziellen Problematik 
auch die hydrogeologischen und hydrochemischen Verhältnisse des abgebauten 
Kohlflözes zu kennen. 

Auf der Grundlage der durchzuführenden Aktivitäten wurde eine auf das abgegrenzte 
Gebiet gerichtete Fachstudie erstellt (siehe im Rahmen des Projektes VODAMIN II 
etabliertes System der Beobachtungsbohrungen - Abb. 1.1), in welcher der Pegel und die 
Qualität des Wassers betrieblich verfolgt wurden. Es handelte sich um die grundlegende 
und essentielle Quelle der Informationen und Daten, an welche sämtliche Expertisen 
anknüpften. Der Abschlussbericht und seine Anlagen fassen sämtliche verfügbaren 
Informationen bzgl. der letzten Entwicklung des Zustands des Grundwassers und 
des Verlaufs der Pegelschwankungen zusammen. Diese Daten werden mit den aktuellen 
Daten des Wasserzustands konfrontiert und dienten als Grundlage für die 
Modellierung des Zustands jenes Wassers, welches Einfluss auf die 
Oberflächengewässer des Interessengebietes des nordböhmischen Kohlebeckens hat. 
Sämtliche gewonnenen Daten dienten der Erstellung zweier grundlegender 
Ergebnisse der Arbeiten. Eines ist die Schaffung von Datenbanken mit Informationen 
zur Qualität der Gewässer (Chemismus) und das zweite Ergebnis eine Datenbank, die 
sich auf die konkreten Veränderungen der Wasserstände beim Langzeitmonitoring der 
Gewässer bezieht. 
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Abb. 1.3: Schema des Monitoringsystems – Datenquelle für die Lösung des Projektes 

Bestandteil der durchgeführten Arbeiten sind ferner Kartenunterlagen, welche die 
übersichtlichen Situationen der einzelnen, von einem Netz der Bohrungen bedeckten 
Gebiete umfassen, und zwar in geeigneten Maßstäben, als zweckdienliche Unterlagen zur 
Visualisierung der Daten. Es handelt sich insbesondere um Karten des Chemismus, 
welche den jeweiligen Standort unter dem Aspekt der Existenz der Elemente (z.B. 
gemäß NEK, 401/2015, Slg.), das Potential der Migration der Stoffe in die 
Oberflächengewässer und das Potential ihres Einflusses auf den Zustand der 
betroffenen Einzugsgebiete charakterisieren. 
Es erfolgte die Auswertung des thermalen Potentials des Grubenwassers im Hinblick auf 
die Nutzung als Wärmequelle für Wärmeaustauscher. Bestandteil der Lösung war 
die Zusammenfassung der Informationen zum Potential des Grubenwassers vom 
Standort des nordböhmischen Kohlebeckens, die Zusammenfassung des 
Umfangs der Temperaturzustände mit dem Akzent auf die Veränderungen der 
hydrogeologischen Verhältnisse. Die Hauptausrichtung der Arbeiten war auf die Arbeit mit 
den Daten aus dem Monitoringsystem fokussiert, die als Datengrundlage für 
die Beurteilung des Energiepotentials des Grubenwassers dienten. Bestandteil dieser 
Tätigkeit war auch die Konzipierung eines Modells des Austauschers für die 
Maximierung des Transports des Wärmepotentials in Richtung einer öffentlichen 
Nutzung. Zu diesem Zweck wurden die verfügbaren Bilanzberechnungen gemeinsam 
mit dem Modell des Wärmetransports in der Software CFD (Computational Fluid 
Dynamics) verwendet. 
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Im Rahmen des Monitorings wurde eine zentrale Evidenz der Angaben (Datenbank) zu 
den Eigenschaften des Verhaltens des Grundwassers der Interessengebiete erstellt. In 
den einzelnen Phasen des Monitorings der Gewässerpegel erfolgte das Sammeln 
von Informationen und die Auswertung der verfügbaren Daten. Anhand des 
Monitorings der Grundwasserpegel in den Bohrungen wurde als Muster ein 
hydrogeologisches Modell eines Teils des Gebietes erarbeitet, welches die 
gewonnenen Daten reflektiert und dem Transfer der Informationen zwischen den 
einzelnen Partnern des Projektes und der allgemeinen Öffentlichkeit dient. 
Bestandteil der Arbeiten war die Erstellung von Kartendokumenten, welche die 
Präsentation der Ergebnisse bzgl. der Veränderungen der Wasserstände ermöglicht. 

Die erweiterte Version des Abschlussbericht, einschließlich sämtlicher Anlagen, ist unter 
folgendem WebLink verfügbar: 

https://www.hgf.vsb.cz/511/cs/Projekty/VODAMIN-II/Zaverecna-zprava/ 
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2 GRUNDLEGENDE CHARAKTERISTIK DES GEGENSTÄNDLICHES GEBIETES

Das Interessengebiet entspricht von seiner Abgrenzung her dem Gebiet des nordböhmischen 
Braunkohlebeckens (NBB), welches das größte des Systems der sog. Vorerzgebirge-Becken ist, deren 
Genese im Tertiär mit der Entstehung und Entwicklung des durch die variszische Geosutur 
zwischen dem Saxothuringikum und Teplá-Barrandium im Rahmen des Böhmischen Massivs 
prädisponierten Egergrabens zusammenhing. Die Vorerzgebirge-Becken, d.h. Das nordböhmische 
(Brüxer), das Falkenauer und das Egerbecken, bilden ein Gebiet einer Gesamtfläche von ca. 1.900 km2, 
welches sich in WSW-ONO-Richtung erstreckt und dessen Füllung vor allem aus tertiären Sedimenten und 
Neovulkaniten besteht. 

Das nordböhmische Braunkohlebecken (NBB) erstreckt sich zwischen dem Duppauer Gebirge im Westen und 
wird im Norden durch das Erzgebirge und im Osten und Südosten durch das Böhmische Mittelgebirge 
begrenzt. Die Fläche des NBB beträgt ca. 1.420 km2. Ein Teil des Beckens (ca. 900 km2), wo das 
Hauptflöz der Braunkohle ausgeprägt ist, wird unter dem betrieblich-technischen Aspekt als 
Nordböhmisches Braunkohlerevier (NBB) bezeichnet. 

Im Rahmen der hydrogeologischen Rayonisierung ist das eigentliche Brüxer Becken (Mostecká pánev) in 
zwei Rayons unterteilt – in den nördlichen Teil (2131) und den südlichen Teil (2132). Das durch die 
Lage der Bohrungen im Rahmen des Projektes VODAMIN II definierte, zu lösende Gebiet stellt jedoch 
lediglich den Rayon Brüxer Becken (Mostecká pánev) – nördlicher Teil (2131) dar, wobei sich darüber hinaus 
4 Bohrungen auch im Rayon Teplitzer Ryolith (6133) befinden. 

Abb. 2.1: Hydrogeologische Rayons im Rahmen des zu lösenden Gebiets: 2131 – Brüxer Becken 
(Mostecká pánev) – nördlicher Teil, 6133 – Teplitzer Ryolith 
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Hydrogeologische Verhältnisse 

Die intensive und flächendeckend umfangreiche Braunkohleförderung im Becken hatte grundsätzlichen 
Einfluss auf die hiesigen hydrogeologischen Verhältnisse. Vor Beginn der Förderung traten im Rahmen 
des Brüxer Beckens (Mostecká pánev) keine relevanten hydrogeologischen Kollektoren auf. Eine 
Ausnahme war das Gebiet mit der Erweiterung vor allem sandiger Sedimente, d.h. das Saazer Delta (Žatecká 
delta), ein Komplex sandiger Sedimente im Hangende des Kohleflözes (Biliner Delta) und weitere Gebiete mit 
Ablagerungskegeln an der Peripherie des Beckens. Diese zumeist feinkörnigen, sandigen Kollektoren 
(Fließsande, siehe Teil Geologische Entwicklung und Lithostratigraphie) stellten bei der UNtertageförderung 
eine große Gefahr dar. Die hydraulische Leitfähigkeit dieser Kollektoren schwankt je nach ihrem 
lithologischen Charakter in den den Größenordnungen 10-1-100 m/d. Die sonstigen, überwiegend pelitischen 
Sedimente im Becken sind durch eine sehr geringe Durchlässigkeit charakterisiert, meistens werden sie 
als undurchlässig bezeichnet. Ähnliche Parameter hatte auch das in größere Tiefen gebettete Kohleflöz 
unter natürlichen Bedingungen. Markant höher ist die Durchlässigkeit eines verwitterten und zerklüfteten 
Flözes in den Ausgehenden (Aufschlüssen) und in ihrer Umgebung, wo die hydraulische Leitfähigkeit in 
Größenordnungen von 100-101 m/d angeführt wird. 

Der Übergang zum praktisch gesamtflächigen Untertagebau im produktiven Teil des Beckens veränderte 
grundlegend die ursprünglichen, natürlichen Verhältnisse. Das System der wechselseitig verflochtenen 
Bergwerke, die meistens das Kohleflöz kopieren, führte zur Schaffung eines spezifischen, anthropogenen 
Milieus, welches von seinem hydrogeologischen Charakter her mit einem Karstumfeld verglichen wird. Weitere 
grundsätzliche Veränderungen brachte der Tagebau mit sich, der zahlreiche ingenieurgeologische Probleme 
bezüglich der Konsequenzen des Aufschlusses der Großtagebaue am Fuße des Erzgebirges, der Stabilität 
der Hänge der Tagebaue sowie der Grubenhalden brachte. 

Strömung des Grundwassers 

Im Hinblick auf die Erweiterung der Sedimente in einem großen Teil des Beckens und ihre oben diskutierte 
Durchlässigkeit war die Strömung des Grundwasser vor Beginn der Förderung sehr langsam. Eine Ausnahme 
waren die Gebiete mit der Ausweitung der sandigen Sedimente, in denen sich eigenständige, wasserführende 
Systeme bildeten (Gebiet des Sazer Deltas/Žatecká delta). Durch den Untertagebergbau erfolgte die 
Vernetzung eines ausgedehnten Gebiets durch Bergwerke und die Schaffung anthropogener, 
wasserführender Systeme, in denen das Grundwasser sehr rasch von den Aufschlüssen zu den in den 
tiefen Teilen der Grubenfelder befindlichen Pumpstationen sank. Eine Gefahr für die Förderung waren die 
Grundwasserkörper in den früher unter Tage abgeteuften Abbaupartien (Grundwasserkörper des Altbergbaus) 
mit der Möglichkeit der Entstehung von Durchbrüchen. An den Aufschlüssen des Flözes kam es zu 
Verlusten des Wassers aus den Oberflächenflüssen, welche die durchlässigen Aufschlusspartien des 
Flözes kreuzten. In den Frühjahrsmonaten stiegen ferner die Zuflüsse des Wassers in die Gruben und 
somit auch die Mengen des Pumpwassers. Durch den Bergbau wurde auch die Strömung in den 
kristallinen Gesteinen im Liegende (Untergrund) und in der Umgebung des Beckens aktiviert. 
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3 MONITORING DER GRUNDWASSERPEGEL, MONITORING DER QUALITÄT DES
GRUNDWASSERS, AUSWERTUNG DES MONITORINGS 

Das Messen der Grundwasserstände und das nachfolgende Festlegen der Qualität der entnommenen 
Grundwasserproben wurde im April des Jahres 2019 in Angriff genommen und im Oktober des Jahres 2020 
beendet. Das Monitoring der Pegel des Grundwassers in den Bohrungen erfolgte in Form der punktuellen, 
manuellen Messung der Tiefe des Grundwasserpegels vom Messpunkt der jeweiligen Bohrung. Die Messung 
wurde mithilfe der Elektrokontakt-Flüssigkeitsspiegelmesser G30, G100, G150 und G300 (Hersteller NPK 
Europe s.r.o., Geospol s.r.o.) durchgeführt. 

Das Monitoring der Qualität des Grundwassers wurden ebenfalls im September des Jahres 2019 begonnen 
und im Oktober des Jahres 2020 beendet. Aus den Beobachtungsbohrungen wurden Proben des Wassers des 
Altbergbaus (d.h. des durch das Kohleflöz fließenden Wassers) entnommen. Die Proben wurden aus dem 
Tiefenniveau des Kohleflözes gemäß der Dokumentation der technischen Ausführung der Bohrungen und der 
Dokumentation des angetroffenen geologischen Profils entnommen. 

Die Proben wurden ferner in dynamischem Zustand nach kurzem Abpumpen des Wassers bis zur ungefähren 
Konsolidierung der gemessenen physikalisch-chemischen Parameter bei Bohrungen mit einer Tiefe des 
dynamischen Wasserpegels bis ca. 100 m nach dem Messpunkt (MP), bei Bohrungen mit einem tieferen 
Wasserpegel durch das Probenahmegerät aus dem Tiefenniveau des Kohleflözes entnommen. 

Die Proben des Grundwassers wurden in entsprechende Probenbehälter gemäß den Anforderungen des 
Labors entnommen. Die Proben des Wassers wurden vor den Wirkung des Lichts und der Wärme in einer 
Kühlbox (2 – 5 °C) geschützt und anschließend zur Analyse in das Labor verbracht. 

Ergebnisse der Messungen der Grundwasserpegel 

Die Tiefe des Grundwasserpegels (TGW) in den verfolgtren Bohrungen wurde in einem sehr breiten Bereich 
gemessen - von 12 m unter dem Messpunkt (MP) bei der Bohrung 2 Wenzel (TN35) bis fast 300 m unter dem 
MP bei der Bohrung 20 Koh-i-noor (LOM/GRUBE 30). In der Bohrung 10 – Pluto (LK15) wurde im Verlaufe des 
bewerteten Zeitraums kein Grundwasserspiegel bis in eine Tiefe von 300 m erreicht. Im Verlaufe des 
Bewertungszeitraums war der Grundwasserspiegel in den einzelnen Bohrungen relativ stabil. Mit leichtem 
Schwanken im Bereich von 0,2 m (11-Nejedlý, DJ 86) bis 3,3 m (9-Kolumbus, ZL70). Eine markantere 
Bewegung des TGW wurde lediglich im Falle der Bohrung 18 - Hus (MO 1105) festgestellt: von September 
2019 bis Januar 2020 Rückgang um fast 30 m, anschließend Stabilisierung mit leichter Oszillation. 

Im Verlaufe der zweiten Hälfte des Jahres 2020 war der Grundwasserspiegel in den einzelnen Bohrungen 
relativ stabil, in einer Bohrung konsolidiert (14-Vítězný únor, LID 4), in den weiteren Bohrungen mit 
leichtem Schwanken im Bereich 0,02 m (11- Nejedlý, DJ 86; 19-Anna, SS 88) bis 1,84 m (12-Julius, RL 4). Im 
gegebenen Zeitraum wurde in 5 Bohrungen ein schrittweiser, leichter Anstieg des TGW im Bereich +0,05 m (3-
Žižka, CH 436) bis +0,51 m (5-Kolumbus, ZL 70) verzeichnet. In den sonstigen Bohrungen wurde ein 
schrittweiser oder schwankender Rückgang des TGW um -0,02 m (11-Nejedlý, DJ 86; 19-Anna, SS 88) bis - 
1,84 m (12-Julius, RL 4) verzeichnet.

Ergebnisse des Monitorings der Grundwasserqualität 
Unter dem Aspekt der Anforderungen an die Güte des Rohwassers gemäß der Anlage Nr. 13 zur 
Verordnung Nr. 428/2001 Slg. Fallen alle analysierten Proben in die Kategorie der Güte >A3. 
In jeder Probe wurde mindestens 1 Parameter der ungeeigneten Einstufung in die Kategorie der Güte A3 
festgestellt. Am meisten wurden in einer Probe 9 Parameter festgestellt, die für die Einstufung in die Kategorie 
der Güte A3 ungeeignet sind. 

Unter dem Aspekt der Kennzahlen der zulässigen Verunreinigung der Oberflächengewässer gemäß der 
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Regierungsverordnung Nr. 401/2015 Slg. Entspricht keine der analysierten Proben den einschlägigen 
Grenzwerten. 
In jeder Probe wurde mindestens 1 Parameter festgestellt, der die Werte der zulässigen Verunreinigung 
der Gewässer überschreitet. Am meisten wurden in einer Probe 12 Parameter festgestellt, welche die Werte 
der zulässigen Verunreinigung der Gewässer überschreiten. 

Unter dem Aspekt der Anforderungen an die Qualität des Bewässerungswassers in den 
Waldbaumschulen (Nárovec 2014) entspricht keine der Proben dem empfohlenen bzw. sicheren Niveau 
der Wasserqualität. 

In jeder Probe wurden mindestens 4 Parameter festgestellt, welche die Grenzwerte (Limit-, Konfliktwerte) für 
die Nutzung des Wassers zum Zwecke der Bewässerung in Waldbaumschulen überschreiten. Am meisten 
wurden in einer Probe 12 Parameter festgestellt, welche die Grenzwerte für die Nutzung des Wassers zum 
Zwecke der Bewässerung in Waldbaumschulen überschreiten. 

Unter dem Aspekt der Kennzahlen der Güte des Wassers für Bewässerungszwecke gemäß der Norm 
ČSN 75 7143 entsprachen einige Proben der Klasse I - geeignet (10 Proben aus 7 Bohrungen), einige 
Proben entsprachen der Klasse II (25 Proben aus 10 Bohrungen). Proben aus 5 Bohrungen fallen in die 
Klasse III - für die Bewässerung ungeeignet. 
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4 LABORATFORSCHUNG DER MÖGLICHEN AUFBEREITUNG DES GRUND- UND
GRUBENWASSERS 
In den Labors wurden ausgewählte Kennzahlen bei 17 Grubenwasserproben ermittelt. Konkret handelte es 
sich um folgende Proben: 

1 – Jaroslav, 2 – Wenzel, 3 – Žižka, 4 – Viktorin, 5 – Kolumbus, 7 – Emerán, 8 – Nelson III, 9 – Barbora, 11 – 
Nejedlý, 12 – Julius, 13 – Centrum I, 14 – Vítězný únor, 15 – Minerva, 16 – Julius J, 17 – Jaroslav II, 18 – Hus 
a 19 – Anna. 

Die Proben wurden nach der Übernahme in den Labors des Lehrstuhls für Umweltengineering (Hochschule 
für Bergbau - Technische Universität Ostrava) zunächst stets visuell beschrieben und nachfolgend 
gefiltert. Insgesamt wurden für jede Probe 3 Liter der Probe gefiltert, von diesem Volumen wurden dann 
Teilproben für die Bestimmung der einzelnen Kenngrößen entnommen. 

In den Filtraten erfolgte auch in den Folgetests der Aufbereitung des Grubenwassers die 
grundlegende Bestimmung folgender Eigenschaften: 

• Der pH-Wert, die Konduktivität (Leitfähigkeit) und der Sauerstoffgehalt wurden mittels mobiler
Mehrfachmessgeräte festgelegt,

• die Trübung wurde spektrofotometrisch ermittelt,

• die gelösten bzw. nicht gelösten Stoffe (RL, NL) wurden gravimetrisch bestimmt.
Anschließend erfolgten die nachstehenden Bestimmungen (je nach Bedarf wurde gemäß der zu ermittelnden 
Kenngröße eine Filtration durchgeführt): 

a. Der CSBCr, (chemischer Sauerstoffbedarf durch Chromat) wurde spektrofotometrisch ermittelt,

b. der BSB5 (biochemische Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen) wurde mittels der Titrations-
Verdünnungsmethode festgelegt,

c. die Ammonium-Ionen, Nitrite, Nitrate, Aluminium wurden spektrofotometrisch oder durch
kolorimetrische Tests bestimmt,

d. der Gesamtstickstoff, der gesamte organische Kohlenstoff (TOC), die Sulfate, die gelösten Phosphate,
Aluminium wurden durch kolorimetrische Tests ermittelt,

e. Chloride, die Base-Neutralisierungskapazität, die Säure-Neutralisierungskapazität - wurden mittels
Titrationsmethoden ermittelt,

f. die Festlegung der Elemente – Kalzium, Kadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Kalium,
Magnesium, Mangan, Natrium, Nickel, Blei, Zink erfolgte mithilfe der Methode AAS und ICP. Die
Proben wurden vor der Messung für AAS bzw. ICP gefiltert und durch Salpetersäure auf einen pH-
Wert von ca. 2,5 angesäuert.

g. Festlegung der polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe mithilfe der
Flüssigkeitschromatographie HPLC+DAD (16 Vertreter gemäß US EPA: Naphthalin (NAPH),
Acenaphthylen (ACY), Fluoren (FLU), Acenaphthen (ACE), Phenanthren (PHEN), Anthracen (ANTH),
Fluoranthen (FLUO), Pyren (PYR), Chrysen (CHR), Benzo[a]anthracen (BaA), Benzo[b]fluoranthen
(BbF), Benzo[k]fluoranthen (BkF), Benzo[a]pyren (BaP), Dibenzo[ah]anthracen (DiAn), Indeno[123-
c,d]pyren (InPy), Benzo[g,h,i]perylen (BePe)). Die Proben des Wassers wurden vor der Messung
mittels der HPLC (High Performance Liquid Chromatography) mithilfe der Festphasenextraktion (SPE
= Solid Phase Extraction) aufbereitet.

Im Filtrat wurden anhand der Proben vom Dezember 2019, Februar und März 2020 Tests der Aufbereitung des 
Grubenwassers durchgeführt: 

• Aerace mit nachfolgender Filterung - die Aeration (Belüftung) erfolgte erfolgte mithilfe eines Labor-
Belüftungsgerätes bei 2 l von jeder Probe, und zwar in Zeitintervallen von 5, 10, 5, 30 und 60 Minuten.
Es folgte die Filterung des gesamten Volumens der Probe und die Laborermittlung - siehe oben -,
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einschließlich AAS/ICP. In den meisten Proben mit Durchlüftung erhöhte sich der pH-Wert, lediglich 
bei der Probe 15 und 18 war er leicht rückläufig. Zu markanten Veränderungen in den Parametern 
kommt es nicht, siehe Tabelle. 

• Filtration mit anschließender Elektrodialyse (ED) – dieses Verfahren der Aufbereitung erfolgte in den
Proben vom April 2020, konkret bei den Proben 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17. Die Tests der ED erfolgten
an den Elektrodialyse-Einheiten des Typs P ED (R) –Z/10 –0.8 in Kombination mit dem Elektrodialyse-
Modul ED (R) –Z, welches mit Membranen des Typs RALEX CMH-PES/PP, AMP-PES/PP und PP-
Verteiler (MEGA, a.s.) bestückt ist. Die Tests erfolgten im Einsatzmodus im Verhältnis des Diluats und
des Konzentrats von 1:1, im Durchschnitt dauerte die Entsalzung einer Probe um 20 Minuten. Für die
Probe 8 wurde der Test bereits nach 10 Minuten aufgrund der geringen Leitfähigkeit der eigentlichen
Probe beendet, die ED wäre bei einer derart gering versalzten Probe ineffektiv.

Anschließend erfolgte die nachfolgende Filtration aller Diluate und Konzentrate mit der im Ergebnis
stehenden Ermittlung der ausgewählter Kenngrößen a. bis f., die oben beschrieben sind. Im Verlaufe
der ED war bei allen Proben der Diluate ein Rückgang der Leitfähigkeit bemerkbar, die sich um
100 µS/cm bewegte. Hinsichtlich der Ionen der Elemente kam es zu einem Rückgang der Sulfat- und
Chloridionen. Beim Konzentrat erfolgte zugleich eine Konzentration aller Proben; dem entspricht auch
die erhöhte Leitfähigkeit, der Gehalt an Chlorid- und Sulfationen. Die Ionen der Kalzium- und
Magnesiumverbindungen waren wahrscheinlich an den Membranen ausgeflockt. Die Bilanz der Formen
des Stickstoffs und der Gruppenkennzahlen (BSB, CSB, TOC) können aufgrund der Umwandlungen
der einzelnen Formen des Stickstoffs nicht bewertet werden, wobei es bei der ED zugleich zur
Zersetzung der einzelnen Verbindungen kommen konnte, die dann zum Anstieg der Werte bei den
Gruppenkennzahlen (BSB, CSB, TOC) beitragen können. Zur Überprüfung und eventuellen Entkräftung
dieser Hypothesen wären mehr Tests erforderlich und es müsste eine geeignete, vorherige
Aufbereitung gewählt werden, die den Gehalt der Ionen der Kalzium- und Magnesiumverbindungen
hinsichtlich der Verlängerung des Arbeitszyklus der ED im Falle kontinuierlicher ED-Tests senken
würden. Sämtliche Ergebnisse sind nachstehend tabellarisch bearbeitet. Die Erläuterung des Prinzips
der ED ist im Weiteren beschrieben (siehe Kapitel Beschreibung der Elektrodialyse).

Alle verwendeten Laborgeräte und Lösungen wurden regelmäßig gemäß den Standards kontrolliert bzw. 
wurden die Mehrfachmessgeräte (Multimeter) in regelmäßigen Intervallen kalibriert. 

In 3 Proben, und zwar bei der Probe Nr. 3 - Žižka, 11 - Nejedlý und 16 – Julius J, wurde ein Versuch mit der 
Auflösung des Niederschlags aus 1 l der ursprünglichen Probe in 100 ml 105iger Schwefelsäure durchgeführt, 
ergänzt durch destilliertes Wasser auf das ursprüngliche Volumen. Analysiert wurden lediglich Mangan und 
Eisen. Die Ergebnisse sind im Weiteren auch angeführt. 

Problemkennzahlen in den Proben des Grubenwassers allgemein: 

Beim Hervorquellen der Mineralwässer an die Oberfläche treten Veränderungen in der chemischen 
Zusammensetzung ein, vor allem entweichen gelöste Gase. Durch das Entweichen des Kohlendioxids wird 
das Kalzium-Karbonat-Gleichgewicht beeinträchtigt. Bei der Quelle und beim Kontakt mit der Luft tritt die 
Oxidation einiger Stoffe ein (FeII und S-II). 

Infolge dieser chemischen Veränderungen, einschließlich der Verringerung der Temperatur, erfolgt 
das Ausscheiden der Quellensedimente, das sog. Sintern. Die Quellensedimente besitzen die Fähigkeit, 
einige Spurenelemente, einschließlich der radioaktiven, zu kumulieren. 

Beispiele ausgewählter Kenngrößen in den gegenständlichen Grubenwasserproben: 

Unter dem allgemeinen Aspekt des kurzzeitigen Monitorings könnte ein Problem aufgrund der Veränderlichkeit 
der Kenngrößen eintreten, z.B. Beim pH-Wert für die für die Probe des Grubenwassers 1, wo sich der pH-Wert 
im Intervall von 5,91 bis 11,57 bewegt. Allgemein können von allen verfolgten Proben, die in stark alkalische 
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Wässer fallen, die Proben 1, 14, 15 und 18 zugeordnet werden. 

Unter dem Aspekt des Kalziums und der Chloride haben gegenüber den übrigen Proben die Proben 14 und 15 hohe 
Werte. 

Hinsichtlich der Sulfate und des CSBCr (größenordnungsmäßig in hunderten mg/l) haben gegenüber den 
übrigen Proben die Proben 7, 11 und 18 hohe Werte. 

Hinsichtlich der Schwermetalle ragt die Probe 12 heraus, wo sich der Wert des Kadmiums um 50 mg/l bewegt. 

Analyse des Wassers mithilfe der HPLC (High Performance Liquid Chromatography): 

Weitere grenzwertige Parameter hinsichtlich der Aufwendigkeit der potentiellen Aufbereitungstechnologie 
bestehen wegen der Kennzahlen: des CSBCr, TOC, der Leitfähigkeit, der gelösten und ungelösten Stoffe sowie 
mikrobiologischen Kennzahlen. 
Die analysierten polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH) sind organische Verbindungen, die durch 
das unvollständige Verbrennen organischer Materialien, durch anthropogene Aktivität oder durch Einsichern aus 
Erdöl- oder Kohlelagerstätten entstehen. PAH sind für den Menschen potentiell karzinogen, mutagen und toxisch. 
Auf der Grundlage der unerwünschten Wirkungen legte die Agentur für den Umweltschutz der Vereinigten Staaten 
(US EPA= United States Environmental Protection Agency) 16 grundlegende PAH fest, die in der folgenden 
Tabelle angeführt sind. In dieser Tabelle sind ferner auch die Limitkonzentrationen der einzelnen PAH für 
Grubenwasser angeführt, die gemäß der Methodischen Weisung im Anzeiger (Věstník) des Umweltministeriums 
der Tschechischen Republik (UmwM ČR) Jahrgang XIV-Januar 2014-Teil 1 angeführt sind 
(für Vertreter der PAH gemäß US EPA außer Acenaphthylen, Phenanthren und Benzo[ghi]perylen). 

Fazit 

Über die definitive Eignung der gegenständlichen Grubenwässer kann erst auf der Grundlage des für die 
konkrete Nutzungsart festgelegten Langzeitmonitorings entschieden werden. Ferner ist auf den Umstand zu 
verweisen, dass die Nutzung dieses Wassers nicht fest vorherbestimmt ist, sondern sich in Abhängigkeit vom Grad 
der Aufbereitung gemäß der gewählten Technologie ändern kann. In der Welt sind Funktionsprojekte bekannt, 
in deren Rahmen unter anderem Wasser mit vielfach schlechteren Parametern im Vergleich zu den bewerteten 
Wässern zu Trinkwasser aufbereitet wird. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Nutzung dieser Wässer ist der 
Umstand, dass sich der Chemismus des Grubenwassers mit der Zeit ändert. 

Im Falle der möglichen, potentiellen Nutzung dieser Grubenwässer als potentielle Quellen in Dürrezeiten ist das 
Monitoring dieser Wässer mit einer längeren, zeitlichen Abfolge, einschließlich der Ergiebigkeit, erforderlich, da 
im Falle der unzureichenden Ergiebigkeit dieser Quellen weitere mögliche Konzepte allfälliger 
Aufbereitungstechnologien gegenstandslos wären. 

Alle gemessenen Konzentrationen der einzelnen PAH in den jeweiligen Proben der Grubenwässer befanden sich 
unter dem seitens des Umweltministeriums der Tschechischen Republik festgelegten Limit, was auf der 
nachstehenden Abbildung veranschaulicht ist. Die Grubenwässer aus den realisierten Bohrungen im Gebiet des 
Nordböhmischen Braunkohlebeckens sind daher nicht durch die gegebenen PAH kontaminiert und ihre 
Konzentrationen sind hierin minimal. 
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5 HYDROGEOLOGISCHE BEURTEILUNG – PRÄDIKTION DER ENTWICKLUNG

Der Chemismus der Grubenwässer des Interessengebietes wird durch den Durchgang dieses Wassers über 
die Schichtenfolge der Braunkohleflöze beeinflusst. Die Schichtenfolge der Braunkohleflöze tritt im 
weitergefassten Bereich des Interessengebietes in zweifacher Entwicklung auf. Die Grenze bildet die Linie der 
Spaltung des Flözes, die in etwa in Richtung Ryzelský vrch - Vysoká Pec bei Jirkov verläuft. Nördlich dieser 
Linie tritt ein mehr oder weniger einheitliches Flöz auf, während sich das Flöz südlich dieser Linie zu spalten 
beginnt (See-Delta-Entwicklung), und zwar zunächst in zwei, schrittweise in drei und mehr Kohlelagen, die 
allmählich an Mächtigkeit und Qualität verlieren. Die Kohlesedimentation in diesem Raum wurde durch das 
schwankende Zubringen klastischen Materials unterbrochen – die einzelnen Flöze sind durch Mittelmassen 
getrennt. Diese Mittelmassen bestehen aus einem fazial veränderlichen Komplex toniger, tonig-sandiger und 
sandiger Sedimente des ausgedehnten Gebiets des „Saazer Deltas“ (Žatecká delta) eines mächtigen tertiären 
Stroms, welches von Süden in den weitergefassten Bereich in das Interessengebietes eingreift. Die natürliche 
Durchlässigkeit des Kohleflözes entspricht dem Filtrationskoeffizienten 10-6 bis 10-7 m/s, lokal in den 
Randgebieten des Beckens 10-5 m/s. Die Flöze haben eine begrenzte Spaltdurchlässigkeit infolge der Qualität 
und ihrer Tiefenlage. Es wird keine markante Wassersättigung des Flözes vorausgesetzt, die eine gesteuerte 
Entwässerung erfordern würde. 

Aus den Ergebnissen resultiert, dass die ausgewählten Grubenwässer einen typisch schwach sauren pH-Wert 
haben (Abb. 5.1). Von diesem Trend weicht das Grubenwasser aus der Bohrung Hus ab, welches einen 
neutralen bis stark alkalischen Charakter des pH-Wertes = <12; 6,98> hat. Alkalische Grubenwässer werden 
von einem Wasser repräsentiert, welches das Grubenmilieu durchlief und sich mit den hier auftretenden, 
gelösten Alkalien anreicherte (z.B. Karbonate). Dieser Typ der Wässer wurde auch in der Kladno-
Kohlebecken indiziert. 

Abb. 5.1: Entwicklung des pH-Wertes ausgewählter Grubenwässer im Gebiet 

In ausgewählten Proben der Grubenwässer schwankt das Redoxpotential im Bereich von +50 bis -200 mV, 
wobei saisonale Trends beobachtet werden können (Abb. 5.2). 
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Abb. 5.2: Entwicklung des Eh-Wertes ausgewählter Grubenwässer 

Ein weiterer verfolgterr Parameter in den Wässern war die Leitfähigkeit (Abb. 5.3). Die höchste Konzentration 
gelöster Metalle befindet sich gewöhnlich in einem Oxidationsumfeld mit geringem pH-Wert (hohe Löslichkeit 
sekundärer Mineralien, schwache Absorption). Dem entsprechen die höchsten Leitfähigkeiten der 
Grubenwässer aus den Bohrungen Anna und Nejedlý. Die neutralen bis alkalischen Wässer können jedoch 
hohe Konzentrationen von Metallen (Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) und Metalloiden (As, Sb) auch unter 
schwachen Reduktionsbedingungen enthalten, wir die Graph der Leitfähigkeit der Grubenwässers aus der 
Bohrung Hus belegt. In diesem Wassertyp besteht zugleich eine hohe Löslichkeit der mineralischen Phasen, 
die gemeinsam mit den geringen Migrationsfähigkeiten der Metalle unter diesen Bedingungen zu ihrer 
Akkumulation und zum Anstieg der Leitfähigkeit des Wassers führen. 

Abb. 5.3: Entwicklung der Leitfähigkeit ausgewählter Grubenwässer 
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Die Grubenwässer aus den ausgewählten Bohrungen weisen den Charakter eines Wassers mit 
überwiegendem Natron-Sulfat-Chemismus auf. Die Konzentration der Sulfate in den Grubenwässern des 
gegenständlichen Gebietes bewegt sich im Bereich von 100 bis 400 mg/l, was weniger, als für Grubenwässer 
der Kohlebecken üblich ist (Abb. 5.4a). Lediglich in der Bohrung Nejedlý wurden typische, höhere 
Konzentrationen der Sulfate um 800 mg/l beobachtet(Abb. 5.4a). 

Abb. 5.4: Konzentration der Sulfate, von Eisen und Mangan in den Grubenwässern des Gebietes 

Die Konzentrationen von Metallen in den Grubenwässern des gegenständlichen Gebietes können 
vernachlässigt werden. Höhere Konzentrationen von Fe (Abb. 5.4b) wurden lediglich in den Bohrungen Žižka 
und Nejedlý sowie von Mn (Abb. 5.4c) in den Bohrungen Nejedlý und Anna gemessen. Die erhöhten 
Konzentrationen dieser Metalle zeigen an, dass beim Austritt der Grubenwässer in die Oxidationsbedingungen 
eine Ausflockung der amorphen Formen der Oxo-Hydroxide von Fe und Mn am Ausfluss des Grubenwassers 
und ferner auf dem Boden der Oberflächenläufe in der Nähe der Ausflüsse dieser Grubenwässer erfolgt. 

Prädiktion der Entwicklung des Chemismus der Grubenwässer im Interessengebiet 

Der Chemismus der Grubenwässer im gegenständlichen Gebiet ist erheblich unausgeglichen, ohne 
markantere saisonale Trends oder jedwede längerfristige Entwicklungstrends. Es handelt sich um typische 
Grubenwässer des Natron-Sulfat-Charakters mit geringem Gehalt von Metallen und einem leicht sauren 
pH-Wert. Auf der Grundlage der Berechnungen anhand geochemischer Modelle ist jedoch eine sich 
verschlechternde Qualität der Grubenwässer im gegenständlichen Gebiet zu erwarten (Abb. 5.5). 

Sowie die oberen Etagen schrittweise ausgewaschen werden, wird auch die Konzentration der Pollutanten 
(Schadstoffe) in diesem Wasser ansteigen, wobei der sog. First Flush durch seine Konzentrationen 
ein typisches Grubenwasser der Kohlebecken darstellen wird. Aus dieser Sicht sind vor allem Sulfate 
und Schwermetalle gefährlich. 

Der Chemismus der Grubenwässer an den untersuchten Standorten steht vor allem unter dem 
Einfluss der Interaktionen des einsickernden Wassers mit den Lagen der Kohleflöze. Infolge 
dessen ist eine periodische Verschlechterung der Qualität des Grubenwassers insbesondere durch 
den Anstieg des Gehalts an Sulfationen zu erwarten. Im Zeitraum nach der Einstellung der 
aktiven Förderung im untersuchten Gebiet kommt es zu Veränderungen im hydrogeologischen 
und hydrochemischen Regime, die jedoch ohne weitere Informationen u.a. zur Art der abgebauten 
Standorte mit vorhersehbar sind. Wahrscheinlich tritt eine Veränderung der Drainagebasis und 
der Strömungsrichtungen des Grundwassers ein. Zu erwarten ist eine Verringerung der Intensität 
des Wasseraustausches mit der Erdoberfläche und somit auch der Übergang des Grundwassers 
in das Reduktionsumfeld. Infolge dessen könnte eine Verringerung des Sulfatgehalts im 
Grubenwasser durch Ausflockung der Sulfide, ggf. auch anderer Salze, wie CaSO4 u.a. eintreten. Die 
theoretischen Voraussetzungen dieser Prozesse sind oben beschrieben. 

Auf der Grundlage des jährlichen Monitorings der Zuflussquellen des Grubenwassers erfolgte die Bewertung 
des hydrogeologischen und hydrochemischen Regimes am Standort des Tagebaus Vršany. Aus den 
Ergebnissen resultiert, dass durchschnittlich 27 % des im Tagebau Vršany abgeleiteten Wassers die 
Abraumhalde infiltrieren und durch diese hindurchlaufen. Der Chemismus dieses seichten, quartären 
Grundwasserkörpers ist erheblich anthropogen beeinflusst, insbesondere durch die erhöhte Konzentration der 
Sulfate im Grundwasser (Oxidation akzessorischen Pyrits). Das anthropogen umgestaltete, ursprüngliche, 
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gewachsene Gesteinsmassiv wurde abgebaut, wobei die kleinere Stückigkeit des Abraummaterials samt 
Bewässerung aus den Niederschlägen ein optimales Umfeld für die Oxidation der Mineralien des 
ursprünglichen Gesteins schafft. 

Durchschnittlich 21 % des von der Lagerstätte abgeleiteten Wassers infiltriert mittels des erschlossenen 
Flözes, ggf. aus dem Altbergbau. Diese Wässer stellen den bedeutendsten Anteil der 
Kontaminationsbelastung dar. Andererseits ist festzuhalten, dass die Hintergrundwerte der Sulfate im 
seichten Grundwasser am Standort aufgrund des hohen Anteils der Sulfate bereits im Niederschlagswasser 
bis auf das Niveau einiger hundert mg/l erhöht sind. Durch die Evapotranspiration kommt es mindestens zu 
einer weiteren, ca. 5fachen Konzentration der gelösten Stoffe im Niederschlagswasser (und zwar ohne 
Berücksichtigung der Reaktionen mit dem Gesteinsmilieu). 

Die Anteile der Zuflüsse aus den einzelnen Kollektoren werden erheblich vom hydrogeologischen Regime 
beeinflusst. Die ungünstigste Situation unter dem Aspekt der Qualität des Grubenwassers tritt in den 
Wintermonaten ein, wenn sich die Intensität des Wasseraustausches im seichten, quartären Kollektor 
reduziert. Es erhöht sich der Anteil des Wassers aus dem Flöz und den Sänden der Mittelmasse im 
Gemisch der Grubenwässer. Infolge dessen ist eine periodische Verschlechterung der Qualität des 
Grubenwassers insbesondere durch den Anstieg des Gehalts an Sulfationen zu erwarten. Im Hinblick auf die 
Massenbilanz am Standort verändert sich dieser Zustand im Verlaufe der Förderung nicht in grundsätzlicher 
Weise. Im Zeitraum nach der Liquidation der Grube treten Veränderungen im hydrogeologischen und 
hydrochemischen Regime am Standort ein, die ohne Informationen zur Art der Liquidation der Grube nicht 
vorhersehbar sind. Wahrscheinlich tritt eine Veränderung der Drainagebasis und der Strömungsrichtungen 
des Grundwassers ein. Zu erwarten ist eine Verringerung der Intensität des Wasseraustausches mit der 
Erdoberfläche und somit auch der Übergang des Grundwassers in das Reduktionsumfeld. Infolge dessen 
könnte eine Verringerung des Sulfatgehalts im Grubenwasser durch Ausflockung der Sulfide, ggf. auch 
anderer Salze, wie CaSO4 u.a. eintreten. 

48



Abb. 5.5: Detail der Entwicklung des pH-Wertes, der Konzentrationen von Fe2+ und der Ausflockung des 
Pyrits im Verlaufe der Reaktion des im Kohleflöz vorrückenden Grubenwassers (Intervall der Progression 

der Reaktion 0,95 – 1
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6 DATENBANKEN

Im Rahmen der Lösung des Projektes VODAMIN II wurden vor allem hydrochemische Daten erfasst. Darüber 
hinaus stand eine große Menge von Daten mit unterschiedlicher Datenstruktur zur Verfügung. Neben den 
geochemischen Daten war es jedoch erforderlich, mit Raumdaten aus mehreren weiteren Quellen zu arbeiten. 
Es handelte sich vor allem um Daten für die Erstellung des hydrogeologischen Modells, ferner um Daten der 
Beschreibung des geologischen Aufbaus des Gebietes, das Höhenmodell des Geländereliefs, die 
grundlegenden Karten der Tschechischen Republik und um weitere Referenzdaten. 

Zum Zwecke der effektiven Verarbeitung der Daten wurden Datenbanken in MS Excel erstellt, welche den 
einfachen Import der Daten in die GIS (geografische Informationssysteme) ermöglichten. Im Medium der GIS 
konnten diese Daten weiter effektiv verarbeitet, analysiert, interpretiert und visualisiert werden. 

Konkret wurde die Software-Infrastruktur ArcGIS der Gesellschaft ESRI (ArcMap, ArcGIS Pro) verwendet. Im 
Medium GIS wurden lediglich bestimmte Daten verarbeitet: 
1) Archivdaten und übernommene Daten, d.h. Daten, die auf der Grundlage von Recherchen aus

verschiedenen Quellen gewonnen wurden (Raster- und Vektordaten, tabellarische und Textdaten,
Daten von den Web Map Servern/WMS),

2) zeitliche Reihen verschiedener, in den Bohrungen gemessener Parameter (gemessene Pegelstände
des Grundwassers, pH-Wert, Temperaturen des Wassers, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt etc.).

Die Raumdaten, die als Eingangsdaten für die Modelle dienten, wurden für die Lösung in einem geeignneten 
Datenformat gewährt. Ein Teil der allgemein verwendbaren Daten aus der Produktion der Institutionen der 
öffentlichen Verwaltung wird in Form von Browsern (WMS) oder Download-Dateien (WFS, ESRI ArcGIS Server) 
der Webdienste veröffentlicht. 
Die Integration, Verwaltung, Analyse und die Visualisierung der Raumdaten bei der Lösung des Projektes 
VODAMIN II erfolgte unter Verwendung der Software-Infrastruktur ArcGIS der Gesellschaft ESRI. Die Produkte 
ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro, ergänzt um spezialisierte, erweiternde Module, boten eine ausreichende 
Funktionalität für die gewünschte Verarbeitung der Daten. 

Die Produkte ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro stellen eine Modul-Software dar, die durch zusätzliche Module 
ergänzt werden kann. Für die Bedürfnisse der Projektlösung wurden insbesondere verwendet: 
• Data Interoperability
• Spatial Analyst
• 3D Analyst

Das Modul Data Interoperability ist für den Export der in den Formaten Dritter gespeicherten Daten in jene 
Datenformate bestimmt, die das Arbeiten mit ArcGIS ermöglichen. Spatial Analyst ist ein Produkt, das eine 
vielfältige Skala von Funktionen und Tools für die Verarbeitung und Analyse der Rasterdaten bietet. Das Modul 
3D Analyst dient der Verarbeitung der Daten der digitalen Höhenmodelle des Typs eines unregelmäßigen 
Dreiecksnetzes TIN und eines regelmäßigen Quadratnetzes (GRID). 
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7 VISUALISIERUNG DER DATEN AUS DEM MONITORING, KARTEN-OUTPUTS

Die an den Bohrungen gemessenen Daten und ferner die Daten aus den Analysen der entnommenen Proben 
stellen die quantitativen Charakteristiken dar, die in der Serie von 12 Beobachtungen im Zeitraum IX. 2019 – 
VIII. 2020 gewonnen wurden. Obwohl die Daten eine wesentliche Anzahl fehlender Werte für die meisten 
Parameter aufweisen, wurde die Methode der Visualisierung in Form der Verbindungslinien genutzt.

Interaktive Karten 

Die thematischen Karten, die das Ergebnis des Projektes sind, bilden eine bestimmte Menge grafischer 
Zeichen, welche die abgebildeten Objekte und ihre Charakteristiken repräsentieren. Der Inhalt einer 
thematischen Karte und die Methode/n der kartografischen Veranschaulichung sind gemäß den 
kartografischen Gepflogenheiten und regeln so gewählt, dass sie sowohl die formalen, als auch die 
ästhetischen Anforderungen erfüllen. Wichtig ist auch der Ausfüllungsgrad des Kartenfeldes, den der Autor der 
Karte zur Verfügung hat. Im Unterschied zu einer auf dem Papier gedruckten Karte bietet eine elektronisch 
veröffentliche Karte ein gewisses Maß der Interaktivität. Neben den mittels verschiedener Webtechnologien 
elektronisch publizierten Karten existiert die Möglichkeit der Nutzung interaktiver PDF-Dateien. Die im 
Medium GIS erstellte Karte kann in das Format PDF exportiert werden, welches ein gewisses Niveau der 
Interaktivität bietet. Dem Leser einer solchen Karte bieten sich Bedienelemente des Typs Umschalter 
(Checkbox) an, mit welchen er ausgewählte Datenschichten, die in die PDF-Datei integriert sind, sichtbar 
machen oder umgekehrt verdecken kann. 

Als Output des Projektes wurde eine Karte erstellt, welche die Situation der im Modellgebiet befindlichen, 
hydrogeologischen Bohrungen veranschaulicht. Die Karte wird auf der Website des Projektes veröffentlicht. 

3D-Animation 

Eine weitere Methode der Veranschaulichung, die das Bekanntmachen mit dem Modellgebiet und das 
Verständnis der im Projekt gelösten Problematik erleichtert, ist die dreidimensionale Visualisierung der Daten 
über dem Höhenmodell des Geländes. Die einfachste dreidimensionale Veranschaulichung kann als statische 
Ansicht des Modellgebietes vorbereitet werden, bei welcher die Perspektive berücksichtigt wird. Infolge der 
Nutzung des perspektivischen Blicks erscheinen die zum Beobachter näher befindlichen Objekte größer als 
entferntere Objekte gleicher Abmessung. Nähere Geländeobjekte können völlig oder teilweise durch 
entferntere Objekte verdeckt werden, das die Programmtools für die Visualisierung die Sichtbarkeit vom 
Punkt A, somit vom Beobachter, in Richtung zum Punkt B, somit zum Ziel, berechnen. 

Eine weitere Methode der Visualisierung ist der Flug über dem Modellgebiet. Es handelt sich um eine Methode 
der Visualisierung, die aus einer, auf der Zeitachse angeordneten Videosequenz von Teilansichten (Rahmen) 
besteht. Auf der Grundlage der festgelegten Parameter erstellt die Software eine Animation und speichert sie 
im gewünschten Format für im digitalen Medium erstellte Filme. Der erstellte Film kann auf der Website des 
Projektes veröffentlicht und für eine größere Anzahl von Interessenten aus den Reihen der Öffentlichkeit 
verfügbar gemacht werden. 

Der grundlegende Parameter für die Erstellung des Überflugs ist ein Höhenmodell des Modellgebietes. Die 
Grundlage des Höhenmodells des Gebietes ist das digitale Modell des Geländereliefs (DMR 5G), ergänzt je 
nach Bedarf durch ein dreidimensionales Höhenmodell der Oberfläche (DMT 1G). Das Modell der Oberfläche 
umfasst Objekte, die nicht das Gelände bilden, sich jedoch auf dem Gelände befinden. Es handelt sich z.B. um 
Waldbestände und Gebäude. Das digitale Höhenmodell kann ergänzt und mit weiteren, grafischen 
Datenschichten versehen werden. Geeignet gewählte Schichten erleichtern die Orientierung im Terrain. Eine 
der Möglichkeiten ist die Nutzung der Grundlegenden Karte der Tschechischen Republik oder einer Ortho-
Fotoaufnahme. Auf die so vorbereitete Karte können weitere Datenschichten aufgebracht werden, wie u.a. eine 
Punkteschicht der hydrogeologischen Bohrungen. 

Als weiterer Parameter wird eine dreidimensionale Trajektorie der Bewegung spezifiziert, welche die 
Flugbahn des fiktiven Flugzeugs über dem Modell des Geländes darstellt. Die Trajektorie kann durch die 
Eingabe einer Menge dreidimensionaler Punkte erstellt werden, durch welche die Teilabschnitte einer solchen 
Linie definiert werden. 
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8 AUSWERTUNG DES THERMALPOTENTIALS DES GEBIETES UND DER GEWÄSSER

Auf der Grundlage der oben enthaltenen Daten zu den Wärmeregimes der Grubenwässer, zu ihren Mengen 
und Temperaturen wird das Thermalpotential auf der Grundlage der verfügbaren Menge zur jeweiligen 
Temperatur und zu den technologischen Limits für die Abkühlung des Grubenwassers bewertet. Aus den oben 
angeführten Gründen werden wir als verfügbare Menge des Wassers aus den hydrogeologischen Rayons 
2131 und 6133 als Minimum der gesamten Jahresentnahme zwischen den Jahren 2018 und 2019 
erachten. Das geothermale Potential wird dann als maximale Energie der verfügbaren Flüssigkeit der 
jeweiligen Temperatur, gekühlt auf 4 °C, gemäß der oben angeführten Gleichung bewertet: 

𝐸 = 𝑄 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶! ∙ 𝑡 

Ziehen wir in Betracht die theoretisch verfügbare Menge des Grundwassers für den Rayon 2131 als 2795·103 
m3·Jahr-1 und 710,6·103 m3·Jahr-1 für den Rayon 6133. Als durchschnittliche Temperatur des 
gepumpten Wassers wählen wir 17,84 °C als Mittelwert der im Verlauf des Monitorings abgelesenen, 
durchschnittlichen Temperaturen. Dann ist die potentiell erreichbare Wärmeenergie des Grundwassers 
des ehemaligen Nordböhmischen Braunkohlebeckens (NBB) gleich 56,6 MW.h, oder 203,8 GJ. 

Weiter erfolgt die Analyse der verfügbaren Menge des Grundwassers an den Beobachtungsbohrungen, die 
dem Projekt VODAMIN II dienten. Im Rahmen der Arbeiten am Projekt wurden an den 
Beobachtungsbohrungen hydrodynamische Tests durchgeführt. An einige Bohrungen erfolgten 
Schöpfversuche und an anderen Bohrungen sog. Schluckversuche. In einem Falle standen 
interpretierte Daten zur Verfügung, in den verbleibenden Fällen wurden die Rohdaten der 
Schöpfversuche mittels der Cooper-Jacob-Methode interpretiert, womit der Filtrationskoeffizient K (m·s-1) 
des Grundwasserkörpers ermittelt wurde. 

Das geologische Profil aus den Bohrarbeiten gewährte Daten zur Mächtigkeit des Grundwasserkörpers in 
Form der Tiefe der Sohle der Tonsedimente der lakrustischen Fazie als Hangende-Isolator und zur Tiefe der 
Bohrung. Als unbeeinflusster Grundwasserpegel H (m) wird das Minimum der Grundwasserpegel erachtet, 
gemessen an den einzelnen Beobachtungsobjekten im Rahmen des Projektes. Für die einzelnen 
Bohrungen wird eine annehmbare Herabsetzung des piezometrischen Niveaus s (m) so gewählt, dass es 
nicht unter die Decke des Hangende-Isolators sinkt. Zur Schätzung des Depressionskegels R (m) 
infolge des Schöpfens des Grundwassers wird eine empirische Formel nach Sichard (Bear 1979) 
verwendet: 

𝑅 = 3000 ∙ 𝑠 ∙ √𝐾 

Zur Schätzung dieses potentiell verfügbaren Volumendurchflusses Q (m3·s-1) wird ferner die Lösung der 
Diffusionsgleichung für den Fall der stabilisierten, radialen Laminarströmung des Grundwassers im 
subhorizontalen Grundwasserkörper mit gespanntem Spiegel verwendet: 

𝑄 =
2𝜋 ∙ 𝐾 ∙ 𝑚 ∙ (𝐻 − ℎ)

ln𝑅 − ln 𝑟

Die geometrischen Parameter der Grundwasserkörper sind in 8.1 angeführt. Im Falle der 
Beobachtungsbohrungen BB 7, BB 11, BB 13 und BB 19 war der Grundwasserkörper nicht saturiert. Unter 
Verwendung dieser Daten und der oben angeführten Verfahren wurde für die Bohrungen, an denen der 
Schöpfversuch durchgeführt wurde, die potentiell verfügbare Menge des Grundwassers für das Jahr geschätzt 
- siehe Tab. 8.2.

Tab. 8.1: Modellparameter des in den einzelnen Beobachtungsbohrungen (BB) angetroffenen 
Grundwasserkörpers 

BB 
(Beobacht
ungsbohru

ng) 

Bezeichnun
g 

Basis des 
Isolators 

(m) 

Mindestpegel 
ab dem 

Messpunkt 
(m) 

Mächtigkeit 
des 

Grundwasserk
örpers 

Nicht 
beeinflusste

s Niveau 

Zulässige 
Absenkung 

m (m) H (m) s (m) 
1 Jaroslav 107.7 82.02 13.3 38.98 25.68 
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2 Wenzel 43 12.7 7 37.3 30.3 
3 Žižka 85.25 28.42 4.35 61.18 56.83 
5 Kolumbus 174.85 150.75 27.15 51.25 24.1 
7 Emerán 113.9 128.67 33.1 18.33 frei 
8 Nelson III 202.4 40.34 20.6 182.66 162.06 
9 Barbora 117.3 33.45 25.7 109.55 83.85 
10 Pluto 324.7 300 17.3 42 24.7 
11 Nejedlý 80.2 107.98 35.8 8.02 frei 
12 Julius 171.7 92.21 32.3 111.79 79.49 
13 Centrum I 156.7 160.42 21.3 17:58 frei 
14 Vítězný 

únor 
334 235.85 ? 98.15 98.15 

15 Minerva 226.6 158.85 18.4 86.15 67.75 
18 Hus 139.5 72.12 14.5 81.88 67.38 
19 Anna 79.2 106.39 31.8 4.61 frei 
4 Viktorin 67.5 52.1 14 29.4 15.4 

Die Summe des potentiellen Durchflusses unter den gegebenen Modellbedingungen in den einzelnen 
Beobachtungsbohrungen (Tab. 8.2) beträgt 291,84 l/s, was den durchschnittlichen Dotationen der 
gegenständlichen hydrogeologischen Rayons im Jahre 2019 entspricht, die 304,7 l/s betrugen. Eine 
nachhaltigere Schätzung könnte diese Analyse im Falle der Bedingung der Null-Interferenz der genutzten 
Bohrungen bieten. Die Summe aller dieser analysierten Beobachtungsbohrungen geübt im Ergebnis das 
Potential 470,17 GJ Wärmeenergie an. Dieser Wert kann dann auf ein höheres Energieniveau mithilfe einer 
geeigneten Technologie angehoben werden, wie z.B. Die Erwärmung mittels Biomasse, Wärmepumpen des 
Typs Wasser-Wasser u. Ä. 

Tab. 8.2: Potential des Grubenwassers aus den einzelnen Beobachtungsobjekten 

BB 
(Beobachtun
gsbohrung) 

Bezeichnu
ng 

K (m/s) H (m) s (m) R (m) r (m) 
Q Durchschnit

tl. 
Temperatur 

(°C) 

E (GJ) (m3/s) (Tsd. 
m3/Jahr) 

1 Jaroslav 3.69E-
05 

38.98 25.68 468 0.0855 0.009 290.33 18.43 17.59 

2 Wenzel 4.02E-
04 

37.3 30.3 1823 0.0625 0.052 1644.17 14.40 71.82 

3 Žižka 2.27E-
05 

61.18 56.83 812 0.0625 0.004 117.30 16.33 6.07 

4 Viktorin 5.16E-
04 

29.4 15.4 1050 0.0625 0.072 2267.20 18.46 137.66 

8 Nelson III 4.32E-
05 

182.66 162.06 3195 0.0625 0.084 2634.31 15.26 124.55 

9 Barbora 5.43E-
05 

109.55 83.85 1853 0.0625 0.071 2250.22 15.90 112.47 

Im Interessengebiet erfolgt das Schöpfen (Pumpen) des Wassers in den Tagebauen in der Regel aus den 
Entwässerungsstollen (Tagebau Obránců míru), aus den geschaffenen Gruben (VČSA, Grube Jan Šverma), 
aus den Entwässerungsbohrungen (Tagebau Bílina, Grube Jan Šverma) oder aus dem Altbergbau (Grube IV 
bei Albrechtice) (Quelle: Fonds des Nationalvermögens der Tschechischen Republik). Aus den verfügbaren 
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Quellen ist ersichtlich, dass diese Entnahmen in den 90er Jahren im Durchschnitt ca. 200 l/s betrugen. Die 
Quellen dieses Wassers sind atmosphärische Niederschläge und deren Einsickern in die Bergwerke sowie 
die Zuflüsse des Grundwassers. Die vorausgesetzten Temperaturen des so geschöpften Wassers 
erreichen durchschnittliche atmosphärische Temperaturen in der gegebenen Region, d.h. ca. 8-9 °C, was im 
gegebenen Volumen ein interessantes Potential für die Möglichkeit der Nachkühlung 
energieaufwendiger Prozesse darstellt. Bei einer gegebenen maximalen Erwärmung des gegebenen 
Volumens auf 29 °C wäre Raum für eine Kühlleistung von bis zu 294 MW·h gegeben. Dieses Potential kann 
durch die Art der Abgabe dieses Wassers im Falle des Ablassens in einen Wasserlauf, und zwar durch 
den maximalen Anstieg der Temperatur des Wassers im Fluss am Ende der Mischzone, die nicht höher 
als 3 °C sein darf (Regierungsverordnung Nr. 401/2015 Sb.), ggf. durch technologische Limits begrenzt 
werden. Der Chemismus dieses Wassers muss nicht die Bedingungen der Verwendung in bestimmten 
Wärmeaustauschern bzw. die Bedingungen ihres wirtschaftlichen Betriebs erfüllen. 

54



9 MODELL DES WÄRMEAUSTAUSCHERS

Beim Entwurf des Austauschers muss damit gerechnet werden, dass das Wasser aus dem Altbergbau eine 
hohe Menge an löslichen wie auch unlöslichen Mineralien enthält. Die unlöslichen Komponenten haben die 
Tendenz zu sedimentieren, womit bei der zu konzipierenden Lösung gerechnet werden muss. Es würde sich 
um eine Lösung mit zwei Kreisen handeln. Durch den primären Kreis des Wärmeaustauschers würde das 
Wasser aus dem Altbergbau laufen und das saubere Wasser des Sekundärkreises erwärmen. 

Der Sekundärkreis würde mit sauberem Wasser arbeiten und könnte für die energetische Nutzung verwendet 
werden, z.B. als Wärmequelle für Wärmepumpen, wobei der Austauscher im Zwei-Kreis-System der 
Erwärmung des sauberen Wassers dienen könnte, welches wiederum in einem zweiten Austauscher die 
Wärmequelle wäre. 

Eine andere Möglichkeit bei der Verwendung einer Einkreis-Wärmepumpe würde durch den Austauscher 
anstelle sauberen Wassers direkt das Kühlmittel der Wärmepumpe laufen. Diese Variante wäre einfacher, nur 
müsste bei der regelmäßigen Reinigung des Austauschers zunächst das Kühlmittel aus dem Austauscher 
gepumpt werden, ggf. wäre zu lösen, dass ein Entweichen des Kühlmittels aus dem Austauscher oder aus der 
Anschlussrohrleitung ausgeschlossen ist. Bei der Berechnung setzten wir voraus, dass es sich um einen 
Austauscher Wasser-Wasser (Altbergbau) handelt. Ferner setzten wir voraus, dass die physikalischen 
Eigenschaften des Kühlmittels nicht allzu sehr von den physikalischen Eigenschaften des Wassers 
abweichen. 

Unsere Aufgabe ist somit, einen Austauscher zu entwerfen, der diese Anforderungen erfüllt. 

Abb. 9.1: Einige Typen der Austauscher kommen in Betracht 

In den meisten vorgeschlagenen Fällen würde das zu erwärmende (saubere) Wasser oder das Kühlmittel 
durch die Rohre laufen, während das Mineralien enthaltende Wasser aus dem Altbergbau zwischen den 
Rohren laufen würde, allerdings müssten alle angeführten Austauscher des Typs Shell & Tube so konstruiert 
sein, dass die sie leicht demontierbar sind und eine leichte Reinigung ermöglichen. 

- Austauscher des U-Typs: Leicht demontierbarer Austauscher einfacher Konstruktion und
produktionstechnisch relativ einfach (Abb. 9.1a). Es handelt sich um einen einfachen Gegenstrom-
Austauscher, leicht demontierbar und einfach zu reinigen. Die Realisierung würde so erfolgen, dass die 
Flüssigkeit I gemäß der Abbildung sauberes Wasser (sekundär) wäre, während die Flüssigkeit II primär 
wäre. Dieser Austauscher könnte auch als Kreuz-Austauscher mit längs getrenntem Behälter realisiert 
werden, durch welchen das Altbergbauwasser strömt (Abb. 9.1b).

b) Kreuz-Austauscher in Kombination 
mit einem U-Austauscher 

c) Austauscher mit
schraubenförmig gewickelten
Rohrschlangena) Austauscher mit U-Rohren
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- Austauscher mit schraubenförmig gewickelten Rohrschlangen (Abb. 9.1c): Bei der Verwendung dieses
Typs es Austauschers können wir geringere Bauabmessungen erzielen, auch wenn es sich
produktionstechnisch um einen komplizierteren Austauscher mit komplizierter Wartung handelt. Bei diesem
Austauscher würde sekundär (sauberes) Wasser durch die schraubenförmigen Rohrschlangen fließen,
während es primär durch den Körper des Austauschers strömt.

- Rohrbündel des Gegenstrom-Austauschers, wo das verunreinigte (Altbergbau-) Wasser durch die Rohre
fließt und das saubere Medium um die Rohre strömt. Hier setzen wir eine geringe Wärmeausdehnung der
Wände voraus. Bei einer kleinen Temperaturdifferenz kann dies angenommen werden.

-  Spiralförmiger Wärmeaustauscher ALSHE der Firma Alfa Laval spol. S r.o. (Abb. 9.4): Spiralförmige
Austauscher können auch mit Flüssigkeiten arbeiten, die ansonsten ein Verstopfen verursachen. Sie
werden nicht nur in industriellen Anwendungen verwendet, sondern auch in Abwasserkläranlagen für die
Erwärmung, Abkühlung, Wärmerückgewinnung (Rekuperation) und für die Pasteurisierung von
Schlämmen.

Abb. 9.2: Konstruktionslösung des klassischen Kreuz-Austauschers 

Abb. 9.3: Schema des Austauscher, Rohrbündel im Körper des Austauschers 

Als geeigneter Austauscher für verunreinigtes Altbergbau-Wasser kann ein Typ des Austauschers erwogen 
werden, dessen Schema aus der Abb. 9.4 ersichtlich ist, wo die braune Farbe das verunreinigte Wasser 
darstellt, das durch das Rohrbündel strömen würde, während die blaue Farbe das saubere Wasser 
kennzeichnet, das durch den Raum zwischen den Rohren strömt. Dem Schema nach handelt es sich um 
einen Gegenstrom-Austauscher, wobei er auch als Kreuz-Austauscher angeordnet werden kann. Die Anlage 
hätte zu beiden Seiten Deckel zum Abschrauben, sodass die Rohre mit einer Art langem Kolben mit 
Stahlborsten (wie ein Schornstein) gereinigt werden könnten. Auf der Abbildung sind vier Bündelkörper 
veranschaulicht. 
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Shrnutí 
Integrace obnovitelných energií, jako je geotermální a solární energie, do dodávek tepla a chladu je v 
budoucnu důležitým cílem. Jedním z možných zdrojů energie je důlní voda z nepoužívaných dolů. Ta 
poskytuje téměř konstantní úroveň teploty po celý rok.V této závěrečné zprávě jsou představeny 
technologické základy a je zde vysvětlen výpočet potenciálu. Posuzování možných lokalit v České 
republice a záležitostí ukazuje, že na jednom místě lze realizovat topné kapacity až do 10 MW. Jedním 
z problémů při používání geotermální důlní vody je tvorba usazenin v tepelném výměníku. Příčinou 
jsou zatížení (pevné částice) přenášená vdůlní vodě, která se pak vysráží (mimo jiné i železo, 
mangan, arsen). Pomocí vzorkůvody a pevných látek, jakož i simulací, je tento chemismus analyzován 
a jsou identifikována možná protiopatření. Proto byly v realizovaných geotermických zařízeních na 
důlní vodu testovány i nanášené vrstvy, které by měly působit proti znečišťování. Monitorování 
stávajících zařízení ukázalo, že je pravidelně možné dosahovat pracovního čísla (koeficientu), které je 
vyšší než 5, pokud zařízení fungují efektivně. Na základě výsledků potenciálů, usazenin a 
monitorování byly pro tři oblasti vypracovány koncepty plošného využití možnými uživateli. 

Projekt VODAMIN II 
Projekt VODAMIN II (číslo žádosti SAB: 100304269) byl podpořen Evropskou unií v rámci programu 
spolupráce Svobodného státu Sasko a České republiky. U tohoto projektu spolupracovali čeští a 
němečtí kooperační partneři na přeshraničním kooperačním programu „Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 2014-2020“ na téma Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční 
ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe. 

Projekt byl realizován v období 09/2016 až 10/2020. Mezi 

nejdůležitější aktivity projektu patřily: 

z 
• Provádění hydrogeologických průzkumných vrtů
• Průběžné měření chemických vlastností vod a jejich vyhodnocení hydrogeologického 

hlediska

• Vytvoření databáze a mapových podkladů
• Sběr dat k tepelném potenciálu vod pro možné termické využití
• Analýza tepelných výměníků z hlediska jejich znečištění důlní vodou
• Zhodnocení společné těžební oblasti z hlediska využití důlní vody jako zdroje užitkové vody
• Vypracování příručky energetického využití důlní vody pro vlastníky dolů, veřejné instituce a 

další potenciální uživatele

• Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace veřejnosti
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Práce TU Bergakademie Freiberg byla zaměřena na geotermické využití důlní vody. Cílem zde bylo 
identifikovat potenciál, odvodit z toho možná místa použití a doprovodit stávající zařízení 
monitorovacím programem. Hlavním problémem geotermického využití důlní vody je znečišťování 
tepelného výměníku (zanášení) od zátěží přenášených důlní vodou. Byla zkoumána a testována 
možná opatření ke snížení zanášení. Výzkum byl přitom doplněn o analýzu vody a simulace. 

Následující výklad poskytuje velmi kompaktní shrnutí projektových výsledků TU Bergakademie 
Freiberg. Výsledky budou navíc rovněž zveřejněny v podrobné projektové zprávě. 
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1. Odhad potenciálu energetického využití těžební vody pro vytápění a chlazení
Na základě rešerší a zaznamenaných naměřených hodnot teploty a objemového průtoku důlní vody 
byly na německé a české straně identifikovány potenciály energetického využití důlní vody v Krušných 
horách. Místa byla hodnocena pomocí vyvinuté bodové stupnice s faktory ovlivňujícími teplotu, 
objemový průtok, hloubku, hodnotu pH a elektrickou vodivost. Místa s nejvyšším bodovým skóre jsou 
zobrazena na Obrázek 1. 

κ 

hodnot
a pH 

T 

V̇

Thloubka

κ 

hodnot
a pH 

T 
V̇

Thloubka 

κ 

hodnot
a pH 

T 
V̇

Thloubka

Ústí štoly 
Freiberg 

Rothschönberger Důlní budovy Bad Schlema, 
Schneeberg, Aue 

Ústí štoly Tiefer St. Christoph 
Annaberg-Buchholz 

κ 

hodnot
a pH 

T 

V̇

Thloubka

T 

Κ V̇ 

hodnota - Thloubka 
pH 

Legenda: 
T = teplota 
V̇ = objemový průtok 
Κ = elektrická vodivost 

Ústí štoly Weißtraubner 
Marienberg 

Ústí štoly Glückauf 
Schwarzenberg, 
Johanngeorgenstadt, 
Pöhla 

Obrázek 1 Síťové diagramy pěti lokalit s nejvyšším počtem bodů s ohledem na potenciál pro 
využití geotermické důlní vody 

Kromě toho byla pro lokality vypočítána teoretická kapacita topného výkonu a výkonu chlazení, jakož i 
teoretické roční množství energie na vytápění. Za předpokladu, že je důlní voda ochlazena o 5 K, 
existuje například u ústí štoly Rohtschönberger potenciál téměř 10 MW topného výkonu z důlní vody. 
Následující pět lokalit vykazuje největší potenciál na saské straně: 

• Ústí štoly Rothschönberger / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke

• Štola Rothschönberger podzemní Freiberg / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke

• Důlní budova / Schneeberg, Bad Schlema, Aue

60



A 
C B 

J 

G E 
D 

I 
H F 

• Důl Reiche Zeche / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke

• Ústí Tiefer St. Christoph Stolln / Annaberg-Buchholz

Údaje o nádržích získané rešeršemi byly zdokumentovány v potenciální studii o využívání důlní vody. 
Dále byly v těžební oblasti prozkoumány jednotlivá geotermická zařízení na důlní vodu, včetně údajů 
o výkonu. Za tímto účelem byla na bázi GIS vytvořena mapa stávajících geotermických zařízení na 
důlní vodu. Mapa důlní vody zobrazená na 

Zobrazení 2 také ukazuje největší saské důlní revíry (hnědé), ve kterých se nachází několik 
potenciálních míst pro geotermální energii důlních vod. Ukazuje se, že velká města jako Drážďany a 
Freital nebo jiná místa ve východních Krušných horách, např. Altenberg, jsou potenciálními místy pro 
energetické využití důlní vody. 

A Reiche Zeche Freiberg F Důl pro návštěvníky Zinngrube 
Ehrenfriedersdorf 

B Okresní nemocnice Freiberg G Vyšší střední škola Ehrenfriedersdorf 
C Zámek Freudenstein Freiberg H Základní škola Bad Schlema 

D Bílá vila Pobershau I Projekt Leon Bad Schlema 
E Aqua Marien Marienberg J Západosaská vysoká škola Zwickau 

Zobrazení 2 Mapa důlní vody se stávajícími geotermickými zařízeními na důlní vodu a novými 
potenciálními lokalitami (hnědé) 
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Oblast povrchové těžby v mostecké oblasti v severních Čechách zobrazuje téměř neznámý potenciál 
pro využití energie. V rámci projektu VODAMIN II provede český projektový partner PKU vrty na 19 
místech. Vysoké učení technické v Ostravě poté provede monitorování vrtů, přičemž tyto naměřené 
hodnoty budou považovány za součást analýzy potenciálu. Srovnání teplotních úrovní 11 vrtů, pro 
které byly naměřené hodnoty k dispozici na začátku roku 2020, a čerpací stanice MR1 jsou 
znázorněny na Obrázek 3. 

Obrázek 3 Přehled teplotních úrovní měřicích bodů v severních Čechách (polohy: [1]) 

Následující místa mají za daných podmínek největší potenciál pro geotermální využití důlní vody: 

• MR1 (čerpací stanice Mariánské Radčice) / severně od Mostu

• Kolumbus / severně od Mostu

• Jaroslav / severozápadně od Teplic

Za předpokladu, že se důlní voda v lokalitě MR1 ochladí o 5 K, lze zajistit teoretický topný výkon ve 
výši 0,6 MW. Pokud se z důvodu vysoké teploty vychází z ochlazení o 10 K, lze teoreticky 
dosáhnout topného výkonu ve výši 1,3 MW. 
První výsledky analýzy potenciálních míst byly použity k určení míst odběru vzorků pro analýzy 
vody. V rámci projektu VODAMIN II bylo odebráno celkem více než 100 vzorků vody jak v dolech na 
saské straně, tak v povrchových dolech mosteckého revíru. Kromě analýzy s ohledem na možné 
geotermické využití by měly být také hodnoceny s ohledem na možné potenciály ohrožení pro 
provoz zařízení. 
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2. Vznik a ohrožení provozu zařízení znečištěním

Následně bylo řešeno riziko pro provoz zařízení v důsledku znečištění tepelného 
výměníku. Důlní voda nese zátěž, která může se vysrážet a tím snížit množství tepla 
přenášeného v tepelném výměníku a zvýšit tlakovou ztrátu. Tím se sníží účinnost 
celého systému. Literární rešerše ukázaly, že tento proces může být pro geotermické 
využití stále upřednostňován, protože limity rozpustnosti jsou závislé na teplotě, a 
proto mohou být při ochlazování nebo ohřívání důlní vody překračovány nebo jich 
nemusí být dosahováno. Na několika místech těžební oblasti byly z geotermických 
lokalit důlní vody odebrány vzorky vody a pevných látek a analyzovány.

Obrázek 4 ukazuje například složení nánosů na deskách v oblasti přítoku a odtoku dolu 
Ehrenfriedersdorf. 
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Obrázek 4 Složení (hRFA) obsahu určitých prvků v přítokové a odtokové oblasti tepelného výměníku 
pro dvě různé usazeniny: před a po čištění 

Mimo jiné se ukázalo, že hlavními složkami uložených minerálních fází jsou železo (Fe), mangan (Mn) 
a arsen (As). Většina železa je nerozpuštěná/koloidní; ke skutečnému srážení minerálních fází ze 
skutečných rozpuštěných složek dochází v podstatě hlavně u manganu. Tyto výsledky však nelze 
zobecnit bez ohledu na lokalitu. Silná závislost chemismu vody na lokalitě byla zjevná. Kromě toho se 
ukázalo, že paralelně probíhá několik dalších mechanismů znečištění; nebylo tedy možné určit, který 
proces převažuje. Výsledek modelování usazenin ukázal, že přístup byť jen malého množství kyslíku 
vede k možnému srážení fází Mn. Tendenci srážení ovlivňuje v malé míře i hodnota pCO2. 

Pokusy o čištění desek ukázaly, že kyselina askorbová je pro odstraňování usazenin nejvhodnější (viz 
Obrázek 5). Přesto s ní však není možné dosáhnout úplného vyčištění; zde je zapotřebí vyvinout jiná 
řešení. 
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Obrázek 5 Přehled desek tepelného výměníku před přidáním kyseliny s pH 3 (výše) a po 4,5 
hodinách (níže) 

Z tohoto důvodu byly v rámci literární rešerše identifikovány relevantní povrchové vlastnosti, které 
mají významný vliv na zanášení: antibakteriální účinek, drsnost povrchu, povrchová energie, potenciál 
zeta a smáčivost. Na základě těchto výsledků byly identifikovány různé povrchy, které byly 
analyzovány s ohledem na jejich vhodnost pro přenos tepla při geotermickém využití. Uvažovány 
přitom byly různé materiály, např. titan, a různé povrchové úpravy, např. nanostříbrný povlak 
nebo laky proti biologickému znečišťování, které jsou znázorněny na Obrázek 6. 

Kys. fosforečná Kys. sírová Kys. chlorovodíková 

Kys. šťavelová Kys. octová Kys. askorbová 

Kys. fosforečná Kys. sírová Kys. chlorovodíková 

Kys. šťavelová Kys. octová Kys. askorbová 
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Obrázek 6 Přehled povrchů zkoumaných v rámci projektu VODAMIN II 

Po více než roce reálného používání se ukázalo, že jeden ze tří použitých laků proti biologickému 
znečištění vedl k poněkud menšímu množství usazenin. Kromě toho lze všechny desky s plastovými 
povlaky a nátěry proti biologickému znečištění zcela vyčistit vysokotlakým čističem. U nátěrů proti 
biologickému znečištění však lak také vytvořil během provozu bubliny a občas se odlupoval. V 
budoucnu zde budou testovány další technologie pro trvalé nanášení laku. 

3. Hodnocení provozu zařízení vybraných zařízení na důlní vodu
V průběhu projektu bylo monitorováno pět stávajících geotermických zařízení na důlní vodu. Jako základ 
byl původně vypracován katalog požadavků na dlouhodobé monitorování. Aby bylo možné zařízení 
sledovat a včas zabránit znečištění tepelného výměníku čištěním, je monitorování nezbytnou 
podmínkou. Aby bylo možné zpracovat velké množství provozních dat, byl vyvinut automatizovaný 
systém pro ukládání dat. Měřené hodnoty lze vyvolat a zobrazit ve webové databázi. Jednotlivé 
naměřené hodnoty jsou také veřejně přístupné na webových stránkách projektu (geothermie.iwtt.tu-
freiberg.de).

Monitorování stávajících systémů ukázalo, že je možný efektivní provoz systému. Například pro 
zařízení Reiche Zeche ve Freibergu je v zimě pravidelně možné, že pracovní číslo celkového systému 
(včetně elektrických výdajů na čerpadla důlní a potrubní vody) přesahuje číslo pět. V létě s 
převládajícím chlazením lze pravidelně dosáhnout pracovního čísla přesahujícího číslo 7 (viz Obrázek 
7). To znamená, že z jedné kilowatthodiny elektřiny je poskytováno 7 kilowatthodin tepla nebo chladu. 
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Výsledky projektu TU Bergakademie Freiberg (Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg) 

Obrázek 7 Množství energie a pracovní číslo v průběhu jednoho týdne v létě (sledované období: 
20.08.2018-26.08.2018) 

Této vysoké úrovně účinnosti však nelze dosahovat trvale. Kvůli zanášení tepelného výměníku a 
následným prostojům jsou doby efektivního provozu zařízení velmi omezené. Kromě toho běží 
zařízení často pouze na částečnou zátěž. Na základě výzkumů se doporučuje optimalizace tepelného 
výměníku, aby bylo možné realizovat delší efektivní provoz zařízení. To je jediný způsob, jak 
dosáhnout konkurenceschopnosti vůči fosilním palivům, jako je například plyn. Výsledky monitorování 
budou zveřejněny společně s dalšími poznatky vyplývajících z projektu v příručce pro uživatele. 
Potenciální uživatelé byli navíc informováni v rámci odborných konferencí a workshopů. 

4. Tvorba konceptů využití
Na základě výsledků k potenciálům a k chemii vody byly vypracovány koncepty plošného využití pro tři 
lokality (Freiberg (D), Ehrenfriedersdorf (D), Mariánské Radčice (CZ)). Přitom byly podzemní potenciály 
porovnány s potenciálními uživateli na povrchu. Potřeba tepla u
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potenciálních odběratelů byla stanovena pomocí digitálního 3D modelu města (GeoSN, dl- de / by 2-0) 
[2] v QGis.

Obrázek 8 Příkladová ukázka 3D modelu [2] v QGis sloužícího jako základ (mapa: Open 
StreatMap, v lokalitě Freiberg) 

Ukázalo se, že důlní voda je vhodná jak pro zásobování bytů nebo topné sítě, tak i pro zásobování 
velkých individuálních odběratelů, např. škol, domovů důchodců, komerčních nemovitostí. Jako příklad 
je na Obrázek 9 uveden výsledek pro oblast centra města Freiberg. Za předpokladu, že je pracovní 
číslo (koeficient) tepelných čerpadel 4, bude výsledkem teoretické množství tepla kolem 102 GWh 
(114 v případě pracovního čísla 3), a to za předpokladu, že je důlní voda v zařízení ochlazena o 5 K. 
Pro scénáře vyplývá teoretická potřeba tepla 83,4 GWh/a (S1 = vysoká potřeba tepla) nebo 47,8 
GWH/a (S2 
= nižší potřeba tepla). V důsledku toho by teoreticky mohla být celá oblast zásobována teplem z důlní 
vody. I v české lokalitě Mariánské Radčice existuje velký potenciál pro využití. Tam by bylo například 
možné, zásobovat velké skleníky geotermální energií z důlní vody. S teoreticky dostupným množstvím 
energie ve výši 11,1 GWh by mohly být vytápěny skleníky s rajčaty o rozloze přibližně 31000 m² (31 
ha). U studeného skleníku na zeleninu, jako je například hlávkový salát nebo špenát, lze teplem z 
důlní vody vytápět teoretickou plochu o rozloze 258 hektarů. (Zdroj: Energetické požadavky na 
skleníky: [3,4]) 

Pro všechny úvahy byly analyzovány dva scénáře (vysoká potřeba tepla: S1, nízká potřeba tepla: S2). 
Pro analýzy dalších lokalit a přesnou prezentaci metodiky a scénářů je uveden odkaz na podrobnou 
projektovou závěrečnou zprávu TU Bergakademie Freiberg. 
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Obrázek 9 Grafické znázornění výsledku výpočtu teoretické potřeby tepla pro lokalitu Freiberg - scénář 
1 (čím tmavší barva, tím vyšší potřeba tepla) 

5. Účinné šíření a prezentace výsledků veřejnosti

Klíčovým záměrem projektu VODAMIN II byla i práce s veřejností. Aktuální výsledky výzkumu, 
prezentace projektu a novinky o publikacích a akcích byly prezentovány na německo-českých 
webových stránkách projektu (viz Obrázek 10): 

geothermie.iwtt.tu-freiberg.de 

Tyto budou k dispozici i po skončení projektu a budou aktualizovány. 

 kostel fitness centrum/ 
tělocvična 

kulturní 
Symboly 

škola 
mateřská škola 

Freiberg 

štola 
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Obrázek 10 Výňatky z interaktivních webových stránek projektu: geothermie.iwtt.tu-freiberg.de 
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Zainteresované strany byly informovány o možnosti využití důlní vody jako zdroje energie 
prostřednictvím velkého počtu přednášek, publikací a televizních příspěvků. Odbornou konferencí 
mohla být mimo jiné zahájena výměna mezi německými a českými odborníky. Pro budoucí uživatele, 
úřady a vlastníky nebo provozovatele dolů byla vypracována příručka, jejíž cílem je poskytnout v 
budoucnu pomoc s rozšířením důlní vody jako zdroje energie. Níže je uveden výběr publikací: 

Sborník konference: 

Thomas Grab, Lisa-Marie Wilde, Lukas Oppelt, Sebastian Pose, Bastian Wenzke, Tobias Fieback 
(vyd.): Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nutzung von Grubenwässern - Možnosti a výzvy 
při využívání důlních vod, 
Freiberger Forschungshefte A 935 Energie, ISBN: 978-3-86012-628-8 

Zasedání, konference: 

• Grab, T., Wenzke, B., Fieback, T.: Geotermální využití důlních vod, skládkový workshop
Zittau-Liberec, 09.-10. listopadu 2017, Zittau, Německo

• Wenzke, B.: Energetické využití důlních vod, seminář Tepelná technika a termodynamika,
Freiberg, 30. listopadu 2017

• Wenzke, B.; Grab, T.: Energetické využití důlní vody, workshop „Problematika důlní vody a
potenciál pro její další využití“, Most, 27. března 2018

• Wenzke, B., Grab, T., Ussath, M., Fieback, T.: Energetické využití důlní vody a vliv kvality
vody na provoz zařízení, Geotermický kongres 2018, 27. – 29.11.2018, Essen, Německo

• Grab, T., Wenzke, B., Ussath, M., Storch, T., Fieback, T.: Celosvětové využívání důlní vody
a různé účinky na provoz zařízení, Geotermální kongres 2018, 27. – 29.11.2018, Essen,
Německo

• Grab, T.: Project presentation – VODAMIN II Investigations of geothermal mine water plants,
prezentace projektu Finsko, Freiberg 08.03.2018

• Ussath, M.; Grimmer, M.; Hoth, N.: Vodamin II - Šetření vlivu vodní chemie na provoz
zařízení – dosavadní výsledky šetření a prognózy tvorby usazenin odborná konference
VODAMIN II 2019, 04.04.2019, Freiberg, Německo

• L.-M. Wilde, S. Pose, T. Fieback, T. Grab: Zkoumání vybraných povrchových parametrů za
účelem zabránění znečištění ve výměnících tepla při používání geotermální důlní vody,
Termodynamické kolokvium 2019 Studijní cena WATT,
30.09. - 02.10.2019, Duisburg

• Pose, S., Grab, T., Grimmer, M., Wilde, L., Fieback, T.: Výzvy v oblasti energetického
využívání důlní vody a používání mobilního zkušebního stavu
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výměníku tepla, Geotermální energie - kongres Mnichov 2019, 22.11.2019, Mnichov, 
Německo 

• Grab, T.:Wilde, L.-M., Pose, S., Grab, T., Fieback, T.: Šetření a zabraňování znečištění  ve
výměnících  tepla  při  použití  geotermální  důlní   vody,   Geotermie - kongres Mnichov 2019,
22.11.2019, Mnichov, Německo

• Pose, S., Grab, T., Grimmer, M., Wilde, L., Fieback, T.: Zkušební stav výměníku tepla pro
šetření potenciálních geotermálních lokalit v místě,
2. odborná konference GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Německo

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T.; Fieback, T.: Geotermické zařízení na důlní vodu ve Freibergu
a Ehrenfriedersdorfu,
2. odborná konference GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Německo

• Grimmer, M.; Hoth, N.; Abeywickrama, J.: Chemismus tvorby usazenin u výměníků tepla při
použití důlní vody,
2. odborná konference GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Německo

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T., Fieback, T.: Důlní voda jako regenerativní zdroj energie
Funkce-Příklady-Potenciál, 4. workshop projektu GeoMAP, 27.01.2020, Freiberg

• Grab, T.; Oppelt, L.: Plakátová prezentace výsledků VODAMIN II, 11. báňská konference
2020 Zajistit budoucnost-provádět trvalou rekonstrukci-zažít historii, 07.10.2020

• Oppelt, L.; Kaplin, K., Grimmer, M., Grab, T., Hoth, N.; Fieback, T.: Geotermální energie důlní
vody jako regenerativní zdroj energie - status quo, rizika a potenciály, závěrečný workshop
VODAMIN II, 15.10.2020, Freiberg

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T., Fieback, T.: Geotermální energie důlní vody jako inovativní
zdroj energie - status quo a výsledky pětiletého monitorování, Digitální geotermický kongres
2020, 09.-13.11.2020

Články a příspěvky v publikacích a odborných časopisech 

• Grab, T., Storch, T., Groß, U.: Energetické využití důlní vody ze zatopených dolů, publikováno
v: Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (vyd.): Příručka pro povrchovou geotermální
energii, kapitola 17, Springer Spektrum, 2018, ISBN: 978- 3-662-50306-5, DOI: 10.1007/978-3-
662-50307-2_17

• Oppelt, L., Pose, S., Grab, T. und Fieback, T.: Geotermální využití důlní vody pro dodávku
regenerativní energie. Publikováno v: Geotermická energie 95 (květen 2020), str. 24 -27

• Grab, T.; Wilde, L.-M.; Oppelt, L.; Pose, S.; Wenzke, B.; Fieback, T. (vyd.):
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nutzung von Grubenwässern -
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Možnosti a výzvy při využívání důlních vod, Freiberger Forschungshefte A 935 Energie, ISBN: 
978-3-86012-628-8

• Oppelt, L., Pose, S., Grab, T. und Fieback, T.: Regenerativní dodávka energie z důlní vody.
Publikováno v: Acamonta (2020)

V současné době se stále pracuje na dalších čtyřech odborných článcích ve vědeckých žurnálech, 
které se týkají výsledků projektu VODAMIN II. V rámci projektu vzniklo navíc sedm studentských prací. 

Pravidelná setkání partnerů projektu (čtvrtletně) a společné akce (odborné konference) umožnily živou 
výměnu názorů na otázky týkajících se projektu mezi německými a českými partnery. Dvojjazyčné 
zveřejnění sborníku konference nebo webových stránek zpřístupní výsledky projektu zájemcům na 
české i německé straně. Analýza potenciálu provedená TU Bergakademie Freiberg a zpracování 
konceptu plošného využití nyní umožňují českým partnerům zahájit stavbu nových geotermických 
zařízení na důlní vodu i v mosteckém revíru, a to na základě projektu VODAMIN II. 

Na základě prvních výsledků vyplývajících z projektu VODAMIN II byl v roce 2019 zahájen projekt 
GeoMAP (číslo žádosti SAB: 100348899). Důraz je kladen na výměnu zkušeností s geovědními 
metodami a modelováním jako základem pro nezbytné činnosti v těžebních oblastech a oblastech 
revitalizovaných po těžební činnosti. Jako ukázkový objekt byl také vyvinut zkušební stav tepelného 
čerpadla, který v laboratorním měřítku představuje geotermické zařízení na důlní vodu. To umožňuje 
provádět šetření v místech znečištění tepelného výměníku v různých těžebních oblastech. Tato 
šetření je třeba v budoucnu rozšířit, aby bylo možné zaznamenat různé druhy důlní vody a aby bylo 
možné vyvinout možná řešení. 

Dalším ústředním bodem, který je třeba v budoucnu zvážit, je místní analýza energetického potenciálu 
důlní vody pro vytápění a chlazení. Chlazení bude v budoucnu hrát důležitou roli zejména v Sasku, a 
to z důvodu změny klimatu. 
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Zusammenfassung 
Die Integration von erneuerbaren Energien wie Geothermie und Solarthermie in die Wärme- und 
Kälteversorgung ist zukünftig eine wichtige Zielstellung. Eine mögliche Energiequelle ist dabei 
Grubenwasser aus stillgelegten Bergwerken. Dieses stellt ganzjährig ein nahezu kon- stantes 
Temperaturniveau zur Verfügung. Die Grundlagen der Technologie werden in die- sem 
Abschlussbericht vorgestellt und die Berechnung von Potenzialen erläutert. Eine Betrach- tung von 
möglichen Standorten in Tschechien und Sachen zeigt, dass Heizleistungen von bis zu 10 MW an 
einem Standort realisiert werden können. Ein Problem bei der geothermischen Grubenwassernutzung 
besteht in der Bildung von Ablagerungen im Wärmeübertrager. Ur- sache sind hier die im 
Grubenwasser mitgeführten Frachten die dann zu Ausfällungen führen (u.a. Eisen, Mangan, Arsen). 
Anhand von Wasser- und Feststoffproben sowie Simulationen wird dieser Chemismus analysiert und 
mögliche Gegenmaßnahmen identifiziert. So wurden auch Beschichtungen die den Verschmutzungen 
entgegenwirken sollen in realisierten Gru- benwassergeothermieanlagen getestet. Ein Monitoring von 
Bestandsanlagen zeigte, dass Arbeitszahlen von über 5 regelmäßig möglich sind, wenn die Anlagen 
effektiv laufen. Auf- bauend auf den Ergebnissen zu Potenzialen, Ablagerungen und Monitoring 
wurden Flä- chennutzungskonzepte mit möglichen Anwendern für drei Gebiete erstellt. 

Projekt VODAMIN II 
Das Projekts VODAMIN II (SAB-Antragsnummer: 100304269) wurde im Rahmen des Ko- 
operationsprogramms des Freistaates Sachsen und der Tschechischen Republik durch die 
Europäische Union gefördert wird. In diesem arbeiteten tschechische und deutsche Koope- 
rationspartner im länderübergreifenden Kooperationsprogram „Freistaat Sachsen - Tsche- chische 
Republik 2014-2020“ zum Thema des Gefährdungs- und Nutzungspotenzial sowie des 
grenzüberschreitenden Gewässerschutzes in Nordböhmen und im Erzgebirge im Be- reich des 
Einzugsgebiets der Elbe zusammen. 

Das Projekt wurde im Zeitraum 09/2016 bis 10/2020 durchgeführt. Zu den 

wichtigsten Aktivitäten des Projektes gehörten: 

• Durchführung von hydrogeologischen Erkundungsbohrungen
• Laufende Erfassung der chemischen Beschaffenheit der Gewässer und ihre Auswer- tung aus

hydrogeologischer Sicht
• Erstellung einer Datenbank und Kartenunterlagen
• Erfassung von Daten zum Wärmepotential der Gewässer für eine mögliche thermi- sche

Nutzung
• Untersuchung von Wärmeübertragern hinsichtlich ihrer Verschmutzung durch Gru- benwasser
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• Auswertung des gemeinsamen Fördergebietes aus der Sicht der Nutzung des Gru- 
benwassers als einer Nutzwasserquelle

• Erarbeitung eines Handbuches für Grubeneigentümer, öffentliche Einrichtungen und weitere
potentielle Nutzer zur energetischen Nutzung des Grubenwassers

• Auswertung der Ergebnisse und ihre Präsentation in der Öffentlichkeit

Der Schwerpunkt der Arbeiten der TU Bergakademie Freiberg lag auf der geothermischen 
Grubenwassernutzung. Hier galt es Potenziale zu ermitteln, daraus mögliche Nutzungsstan- dorte 
abzuleiten und bestehende Anlagen mit einem Monitoringprogramm zu begleiten. Ein wesentliches 
Problem bei der geothermischen Grubenwassernutzung besteht in der Ver- schmutzung des 
Wärmeübertragers (Fouling) durch im Grubenwasser mitgeführte Frachten. Mögliche Maßnahmen zur 
Foulingreduktion wurden untersucht und erprobt. Die Forschun- gen wurden dabei durch 
Wasseranalyse und Simulationen ergänzt. 

Die folgenden Ausführungen stellen eine sehr kompakte Zusammenfassung der Projekter- gebnisse 
der TU Bergakademie Freiberg da. Die Ergebnisse werden zusätzlich in einem ausführlichen 
Projektbericht veröffentlicht. 
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V̇ V̇ 

V̇ V̇ V̇ 

1. Potentialabschätzung der energetischen Nutzung von Bergbauwäs- sern zur Heizung und
Kühlung

Anhand von recherchierten und erfassten Messwerten von Grubenwassertemperatur und 
Volumenstrom wurden Potenziale für die energetische Grubenwassernutzung im Erzgebirge auf 
deutscher und tschechischer Seite identifiziert. Eine Beurteilung der Standorte erfolgte anhand einer 
entwickelten Punkteskala mit den Einflussfaktoren Temperatur, Volumenstrom, Teufe, pH-Wert und 
elektrische Leitfähigkeit. Die Standorte mit den höchsten Punktzahlen sind in Abbildung 1 dargestellt. 
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Κ V̇ 
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pH- Teufe Wert 
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Schlema, Schneeberg, 
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κ V̇

pH- Teufe Wert 

Mundloch Tiefer St. Christoph 
Stolln Annaberg-Buchholz 

T 

κ V̇

pH- Teufe Wert 

Mundloch Weißtraubner Stolln 
Marienberg 

T 

κ V̇

pH- Teufe Wert 

Mundloch Glückauf-Stolln 
Schwarzenberg, Johann- 
georgenstadt, Pöhla 

Legende: 

T = Temperatur 

V̇ = Volumenstrom 

Κ = elektrische Leitfähigkeit 

Abbildung 1 Netzdiagramme der fünf Standorte mit der höchsten Punktzahl hinsichtlich Potenzial 
für eine geothermische Grubenwassernutzung 

Für die Standorte wurde darüber hinaus noch eine theoretische Heiz- und Kühlleistung sowie eine 
theoretische jährliche Heizenergiemenge berechnet. Unter der Annahme, dass das Gru- benwasser 5 
K abgekühlt wird, besteht beispielsweise am Mundloch des Rothschönberger Stollns ein Potenzial 
von knapp 10 MW Heizleistung aus Grubenwasser. Das größte Poten- zial weisen auf sächsischer 
Seite die folgenden fünf Standorte auf: 

• Mundloch Rothschönberger Stolln / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke
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•

•

•

•

Rothschönberger Stolln untertage Freiberg / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke

Grubengebäude /Schneeberg, Bad Schlema, Aue

Schacht Reiche Zeche / Freiberg, Brand-E., Halsbrücke

Mundloch Tiefer St. Christoph Stolln /Annaberg-Buchholz

Die recherchierten Reservoirdaten wurden in der Potenzialstudie zur Grubenwassernutzung 
dokumentiert. Weiterhin wurden die einzelnen Grubenwassergeothermieanlagen im Förder- gebiet samt 
Leistungsdaten recherchiert. Hierfür wurde eine GIS-gestützte Karte bestehender 
Grubenwassergeothermieanlagen erstellt. Die in 

Abbildung 2 dargestellte Grubenwasserkarte zeigt auch die größten sächsischen Bergbau- reviere 
(braun) in denen es mehrere potenzielle Standorte für Grubenwassergeothermie gibt. Es zeigt 
sich, 
dass auch große Städte wie Dresden und Freital oder weitere Orte im Osterzgebirge z.B. Altenberg 
potenzielle Standorte für die energetische Nutzung von Gru- benwasser sind. 

A Reiche Zeche Freiberg F Besucherbergwerk Zinngrube 
Ehrenfriedersdorf 

B Kreiskrankenhaus Freiberg G Oberschule Ehrenfriedersdorf 

C Schloss Freudenstein Freiberg H Grundschule Bad Schlema 

D Weiße Villa Pobershau I Projekt Leon Bad Schlema 
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E Aqua Marien Marienberg J Westsächsische Hochschule Zwickau 

Abbildung 2 Grubenwasserkarte mit bestehenden Grubenwassergeothermieanlagen sowie poten- 
ziellen neuen Standorten (braun) 

Das Tagebaugebiet im Bereich Most in Nordböhmen bildet eine nahezu unbekanntes Poten- zial zur 
energetischen Nutzung. Im Projekt VODAMIN II werden durch den tschechischen Projektpartner PKU 
an 19 Standorten Bohrungen durchgeführt. An den Bohrungen wird an- schließend durch die TU 
Ostrava ein Monitoring durchgeführt, diese Messwerte werden im Rahmen der Potenzialanalyse 
betrachtet. Ein Vergleich der Temperaturniveaus von 11 Boh- rungen bei denen zu Jahresbeginn 2020 
Messwerte vorlagen, sowie der Pumpstation MR1 ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 3 Übersicht über die Temperaturniveaus der Messpunkte in Nordböhmen (Standorte: 
[1]) 

Das größte Potenzial für eine geothermische Nutzung des Grubenwassers weisen unter den 
gegebenen Bedingungen die folgenden Standorte auf: 
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• MR1 (Pumpstation Mariánské Radčice) / Nördlich von Most

• Kolumbus / Nördlich von Most

• Jaroslav / Nordwestlich von Teplice

Unter der Annahme, dass das Grubenwasser am Standort MR1 Um 5 K abgekühlt wird kann eine 
theoretische Heizleistung von 0,6 MW bereitgestellt werden. Wenn aufgrund des hohen 
Temperaturniveaus von einer Abkühlung um 10 K ausgegangen wird, ist the- oretisch eine 
Heizleistung von 1,3 MW erreichbar. 

Die ersten Ergebnisse der Analyse von potenziellen Standorten wurden genutzt, um Pro- 
benahmestellen für die Wasseranalysen festzulegen. Im Rahmen des Projektes VODA- MIN II 
wurden dann sowohl in Bergwerken auf sächsischer Seite als auch in Tagebauen des Moster 
Reviers insgesamt mehr als 100 Wasserproben genommen. Neben einer Ana- lyse hinsichtlich 
einer möglichen geothermischen Nutzung sollen sie auch in Hinblick auf mögliche 
Gefahrenpotenziale für den Analgenbetrieb ausgewertet werden. 

Gefährdung des Anlagenbetriebes durch Ver- 2. Entstehung und 
schmutzung an
Anschließend wurde auf die Gefährdung des Anlagenbetriebs durch Verschmutzungen im 
Wärmeübertrager eingegangen. Grubenwässer führen Frachten mit, die ausfallen können und so die 
übertragene Wärmemenge im Wärmeübertrager reduzieren und den Druckver- lust erhöhen. Dadurch 
sinkt die Effizienz des Gesamtsystems. Eine Literaturrecherche zeigte, dass dieser Prozess durch die 
geothermische Nutzung noch begünstigt werden kann, da Löslichkeitsgrenzen 
temperaturabhängig sind und damit bei Abkühlung oder Erwärmung des Grubenwassers unter- oder 
überschritten werden können. An mehreren Standorten im För- dergebiet wurden Wasserproben 
und Feststoffproben an Grubenwassergeothermiestandor- ten entnommen und analysiert. 
Beispielhaft ist dafür in Abbildung 4 die Zusammensetzung der Ablagerungen auf den Platten 
im Zu- und Ablaufbereich des Ehrenfriedersdorfer Bergwerks dargestellt. 
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Projektergebnisse TU Bergakademie Freiberg 

Zusammensetzung (hRFA) Ablagerungen Platten im Zu- und Ablaufbereich 
Ehrenfriedersdorf Bergwerk 
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Abbildung 4 hRFA bestimmte Elementgehalte im Zu- und Ablaufbereiches des Wärmeübertragers 
für die zwei verschiedenen Ablagerungen: vor und nach der Reinigung 

Dabei zeigte sich unter anderem, dass Eisen (Fe), Mangan (Mn) und Arsen (As) Hauptbe- standteile 
bei den abgelagerten Mineralphasen sind. Das Eisen liegt größtenteils unge- löst/kolloidal vor, eine 
echte Ausfällung von Mineralphasen aus echt gelösten Bestandteilen findet im Wesentlichen für 
Mangan statt. Diese Ergebnisse können aber nicht standortunab- hängig verallgemeinert werden. Es 
wurde eine starke Abhängigkeit des Wasserchemismus vom Standort deutlich. Zudem zeigte sich, 
dass mehrere Foulingmechanismen parallel ab- laufen, es konnte nicht identifiziert werden 
welcher Prozess vorwiegend stattfindet. Als Er- gebnis der Modellierung der Ablagerungen zeigte 
sich, dass schon ein geringer Sauerstoff- zutritt zu einer potenziellen Ausfällung von Mn-Phasen führt. 
In geringem Umfang beeinflusst auch der pCO2-Wert die Ausfällungsneigung. 

Reinigungsversuche zur Säuberung der Platten zeigten, dass Ascorbinsäure am besten ge- eignet ist, 
um Ablagerungen zu entfernen (siehe Abbildung 5). Dennoch ist auch damit keine vollständige 
Reinigung möglich, hier müssen andere Lösungen entwickelt werden. 
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Phosphorsäure Schwefelsäure Salzsäure 

Oxalsäure Essigsäure Ascorbinsäure 

Abbildung 5 Übersicht der WÜ-Platten vor der Säurezugabe pH 3 (oben) und nach 4.5 Stunden 
(unten) 

Aus diesem Grund wurden im Rahmen einer Literaturrecherche relevante Oberflächeneigen- schaften 
identifiziert, die einen wesentliche Einfluss auf das Fouling haben: antibakterielle Wirkung, 
Oberflächenrauhigkeit, Oberflächenenergie, Zeta-Potenzial und Benetzbarkeit. Auf Basis dieser 
Ergebnisse wurden verschiedene Oberflächen identifiziert, die hinsichtlich der Eignung im 
Wärmeübertragung bei der geothermischen Nutzung analysiert wurden. Dabei wurden 
unterschiedliche Materialien z.B. Titan und verschiedene Beschichtungen z.B. Nanosilber- 
Beschichtung oder Antibiofouling-Lacke betrachtet, diese sind in Abbildung 6 ge- zeigt. 

Phosphorsäure Schwefelsäure Salzsäure 

Oxalsäure Essigsäure Ascorbinsäure 
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Abbildung 6 Übersicht über die im Rahmen von VODAMIN II untersuchten Oberflächen 

Nach mehr als einem Jahr in der realen Nutzung zeigte sich, dass einer der drei verwende- ten Anti-
Biofoulinglacke für etwas reduzierte Ablagerungen sorgte. Zudem konnten alle Plat- ten mit Kunststoff-
Beschichtungen und Anti-Biofoulingbeschichtungen vollständig mit einem Hochdruckreiniger 
gesäubert werden. Bei den Anti-Biofoulingbeschichtungen bildete der Lack im Laufe des Betriebs 
allerdings auch Blasen und platzte vereinzelt ab. Zukünftig sind hier andere Technologien zum 
dauerhaften Aufbringen des Lacks zu testen. 

3. Evaluierung des Anlagenbetriebes ausgewählter Grubenwasseranla- gen
Fünf bestehende Grubenwassergeothermieanlagen wurden im Laufe des Projektes mit einem 
Monitoring begleitet. Als Basis wurde dafür zunächst ein Anforderungskatalog für ein Lang- 
zeitmonitoring erarbeitet. Um die Anlagen überwachen zu können und Verschmutzungen im 
Wärmeübertrager rechtzeitig durch Reinigung entgegenwirken zu können ist ein Monitoring 
unerlässlich. Um die große Menge an Betriebsdaten verarbeiten zu können wurde eine au- 
tomatisierte Datenspeicherung erarbeitet. In einer webbasierten Datenbank können Mess- werte 
abgerufen und dargestellt werden. Einzelne Messwerte werden auch öffentlich zu- gänglich auf der 
Projektwebseite (geothermie.iwtt.tu-freiberg.de) gezeigt.

Das Monitoring der Bestandanlagen zeigte, dass ein effektiver Analgenbetrieb möglich ist. 
Beispielswiese ist für die Anlage Reiche Zeche in Freiberg im Winter regelmäßig eine Ar- 
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beitszahl des Gesamtsystems (inkl. elektrischen Aufwand für Grubenwasser- und Trassen- pumpen) 
von über fünf möglich. Im Sommer bei überwiegender Kühlung können regelmäßig Arbeitszahlen von 
über 7 erreicht werden (siehe Abbildung 7). Das bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom 7 
Kilowattstunden Wärme, bzw. Kälte bereitgestellt werden. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Heizen Kältespeicher Kühlen 
Aufwand Tagesmitteltemperatur Tagesarbeitszahl 

Abbildung 7 Energiemengen und Arbeitszahl im Verlauf einer Woche im Sommer (Betrachtungs- 
zeitraum: 20.08.2018-26.08.2018) 

Jedoch ist diese hohe Effektivität nicht durchgehend realisierbar. Durch das Fouling in den 
Wärmeübertragern und die daraus resultierenden Stillstandszeiten sind die Zeiträume eines effektiven 
Analgenbetriebs sehr begrenzt. Außerdem läuft die Anlage oft nur in Teillast. Als Resultat der 
Untersuchungen ist eine Optimierung der Wärmeübertrager zu empfehlen, um so einen längeren 
effektiven Analgenbetrieb realisieren zu können. Nur so ist ein wirtschaft- licher Wettbewerb zu fossilen 
Energieträgern wie Gas möglich. Die Ergebnisse des Monito- rings werden gemeinsam mit den 
weiteren Erkenntnissen aus dem Projekt in einem Leitfaden für Anwender veröffentlicht. Zudem 
wurden potentielle Nutzer im Rahmen von Fachkonfe- renzen und Workshops informiert. 

2500 30 

2000 27 

1500 24 

1000 21 

500 18 

15 

-500 12 
Mo 20.08. Di 21.08. Mi 22.08. Do 23.08. Fr 24.08. Sa 25.08. So 26.08. 

Ar
be

its
za

hl
 

G
es

am
ts

ys
te

m
 

Kä
lte

- /W
är

m
em

en
ge

 in
 k

W
h 

Ta
ge

sm
itt

el
te

m
pe

ra
tu

r i
n 

°C
 

84



4. Erstellung von Nutzungskonzepten
Aufbauend auf den Ergebnissen zu den Potenzialen und zur Wasserchemie wurden für drei Standorte 
(Freiberg (D), Ehrenfriedersdorf (D), Mariánské Radčice (CZ)) Flächennutzungs- konzepte erarbeitet. 
Dabei wurden untertägige Potenziale mit möglichen Abnehmern Über- tage verglichen. Der 
Wärmebedarf möglicher Abnehmer wurde dabei durch Nutzung des digitalen 3D-Stadmodells
(GeoSN, dl-de/by-2-0) [2] in QGis bestimmt.

Abbildung 8 Beispielhafter Ausschnitt des zugrunde gelegten 3D-Modells [2] im QGis (Karte: Open 
StreatMap, am Standort Freiberg) 

Es wurde deutlich, dass das Grubenwasser sowohl für zur Versorgung eines Quartiers oder 
Wärmenetzes als auch zur Versorgung von großen Einzelabnehmer, z.B. Schule, Altenheim, 
Gewerbeobjekte geeignet ist. Beispielhaft ist in Abbildung 9 das Ergebnis für einen Bereich der 
Freiberger Innenstadt dargestellt. Bei einer angenommenen Arbeitszahl der Wärmepum- pen von 4 
ergibt sich dort eine theoretische Wärmemenge von rund 102 GWh (114 bei Arbeitszahl von 3), unter 
der Annahme, dass das Grubenwasser in der Anlage um 5 K abgekühlt wird. Für die Szenarien ergab 
sich ein theoretischer Wärmebedarf von 83,4 GWh/a (S1=hoher Wärmebedarf), bzw. 47,8 GWH/a 
(S2=niedriger Wärmebedarf). Dem- zufolge könnte theoretisch das gesamte Gebiet durch Wärme aus 
Grubenwasser versorgt werden. Auch am tschechischen Standort in Mariánské Radčice bestehen 
große Nutzungs- potenziale. Dort wäre es beispielsweise möglich, große Gewächshäuser mit 
Grubenwasser- geothermie zu versorgen. Mit der theoretisch verfügbaren Energiemenge von 11,1 
GWh könnten Gewächshäuser mit Tomaten mit einer Fläche von etwa 31000 m² (31 ha) beheizt 
werden. Für ein Kalthaus für Gemüse wie Kopfsalat oder Spinat wäre eine theoretische Fläche von 
258 ha mit der Wärme aus dem Grubenwasser beheizbar. (Quellen Energiebe- darf Gewächshäuser: 
[3,4]) 

Für alle Betrachtungen wurden zwei Szenarien analysiert (hoher Wärmebedarf: S1, gerin- ger 
Wärmebedarf. S2). Für die Analysen der weiteren Standorte sowie eine exakte Vorstel- lung der 
Methodik und der Szenarien wird auf den ausführlichen Projektabschlussbericht der TU Bergakademie 
Freiberg verwiesen. 
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Abbildung 9 Grafische Darstellung des Ergebnis der Berechnung des theoretischen Wärmebedarfs 
für den Standort Freiberg für Szenario 1 (je dunkler die Farbe umso höher der Wärmebedarf) 

5. Öffentlichkeitswirksame Verbreitung und Darstellung der Ergebnisse

Ein wesentlicher Schwerpunkt in VODAMIN II war auch die Öffentlichkeitsarbeit. Aktuelle 
Forschungsergebnisse, eine Projektvorstellung sowie News zu Veröffentlichungen und Ver- 
anstaltungen wurden auf einer deutsch-tschechischen Projektwebseite dargestellt (siehe Ab- bildung 
10): 

geothermie.iwtt.tu-freiberg.de 

Diese ist auch nach Projektende noch verfügbar und wird aktualisiert. 
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Abbildung 10 Ausschnitte der interaktive Projektwebseite: geothermie.iwtt.tu-freiberg.de 
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Durch eine Vielzahl von Vorträgen, Veröffentlichungen und TV-Beiträgen wurden Interes- sierte über 
die Möglichkeit Grubenwasser als Energiequelle zu nutzen informiert. Durch eine Fachkonferenz konnte 
außerdem ein Austausch zwischen deutschen und tschechischen Ex- perten initialisiert werden. Für 
zukünftige Anwender, Behörden sowie Bergwerkseigentümer oder –betreiber wurde ein Leitfaden 
erarbeitet der zukünftig beim Ausbau der Energiequelle Grubenwasser Hilfestellungen bieten soll. Eine 
Auswahl der der Veröffentlichungen ist im Folgenden aufgeführt: 

Tagungsband Fachkonferenz: 

Thomas Grab, Lisa-Marie Wilde, Lukas Oppelt, Sebastian Pose, Bastian Wenzke, Tobias Fieback 
(Hrsg.): Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nutzung von Grubenwäs- sern - Možnosti a 
výzvy při využívání důlních vod, 
Freiberger Forschungshefte A 935 Energie, ISBN: 978-3-86012-628-8 

Tagungen, Konferenzen: 

• Grab, T., Wenzke, B., Fieback, T.: Geothermische Nutzung von Grubenwässern, De- 
ponieworkshop Zittau-Liberec, 09.-10.November 2017, Zittau, Deutschland

• Wenzke, B.: Energetische Nutzung von Grubenwasser, Seminar Wärmetechnik und
Thermodynamik, Freiberg, 30. November 2017

• Wenzke, B.; Grab, T.: Energetische Nutzung von Grubenwasser, Workshop „Prob- lematik der
Grubenwässer und das Potenzial für ihre weitere Verwendung“, Most, 27.März 2018

• Wenzke, B., Grab, T., Ussath, M., Fieback, T.: Energetische Nutzung von Gruben- wässern
und  Einfluss  der  Wasserbeschaffenheit  auf   den   Anlagenbetrieb,  Der
Geothermiekongress 2018, 27. – 29.11.2018, Essen, Deutschland

• Grab, T., Wenzke, B., Ussath, M., Storch, T., Fieback, T.: Weltweite Nutzung von
Grubenwässern und deren unterschiedliche Auswirkungen auf den Anlagenbetrieb, Der
Geothermiekongress 2018, 27. – 29.11.2018, Essen, Deutschland

• Grab, T.: Project presentation – VODAMIN II Investigations of geothermal mine wa- ter plants,
Projektvorstellung Finnland, Freiberg 08.03.2018

• Ussath, M.; Grimmer, M.; Hoth, N.: Vodamin II - Untersuchungen zum  Einfluss der
Wasserchemie auf den Anlagenbetrieb – bisherige Untersuchungsergebnisse und
Prognosen zur Ablagerungsbildung
Fachkonferenz VODAMIN II 2019, 04.04.2019, Freiberg, Deutschland

• L.-M. Wilde, S. Pose, T. Fieback, T. Grab: Untersuchung ausgewählter Oberflächen- 
parameter zur Foulingvermeidung in Wärmeübertragern bei der geothermischen
Grubenwassernutzung, Thermodynamik-Kolloquium 2019 WATT-Studienpreis,
30.09. - 02.10.2019, Duisburg
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• Pose, S., Grab, T., Grimmer, M., Wilde, L., Fieback, T.: Herausforderungen bei der
energetischen Nutzung von Grubenwässern und dem Einsatz eines mobilen Wärme- 
übertragerversuchsstandes, Geothermie Kongress München 2019, 22.11.2019, München,
Deutschland

• Wilde, L.-M., Pose, S., Grab, T., Fieback, T.: Untersuchung und Vermeidung von Fouling in
Wärmeübertragern bei der geothermischen Grubenwassernutzung, Geothermie Kongress
München 2019, 22.11.2019, München, Deutschland

• Pose, S., Grab, T., Grimmer, M., Wilde, L., Fieback, T.: Wärmeübertragerversuchs- stand zur
In-Situ-Untersuchung von potentiellen Geothermiestandorten,
2. Fachkonferenz GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Deutschland

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T.; Fieback, T.: Grubenwassergeothermieanlagen in Freiberg
und Ehrenfriedersdorf,
2. Fachkonferenz GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Deutschland

• Grimmer, M.; Hoth, N.; Abeywickrama, J.: Chemismus der Ablagerungsbildung an
Wärmetauschern bei der Grubenwassernutzung,
2. Fachkonferenz GeoMAP, 26.11.2019, Freiberg, Deutschland

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T., Fieback, T.: Grubenwasser als regenerative Energie- quelle
Funktion-Beispiele-Potenziale, 4. Workshop des Projektes GeoMAP, 27.01.2020, Freiberg

• Grab, T.; Oppelt, L.: Posterpräsentation zu den Ergebnissen von VODAMIN II, 11.
Bergbaukonferenz 2020 Zukunft sichern-Sanierung verstetigen-Geschichte erleben,
07.10.2020

• Oppelt, L.; Kaplin, K., Grimmer, M., Grab, T., Hoth, N.; Fieback, T.: Grubenwasser- geothermie
als regenerative Energiequelle - Status quo, Risiken und Potenziale, Ab- schlussworkshop
VODAMIN II, 15.10.2020, Freiberg

• Oppelt, L.; Pose, S.; Grab, T., Fieback, T.: Grubenwassergeothermie als innovative
Energiequelle - Status quo und Ergebnisse aus fünf Jahren Monitoring, Der Digital-
Geothermiekongress 2020, 09.-13.11.2020

Artikel und Beiträge in Büchern und Fachzeitschriften 

• Grab, T., Storch, T., Groß, U.: Energetische Nutzung von Grubenwasser aus geflute- ten
Bergwerken, Erschienen in: Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H., Neu, T. (Hrsg.): Handbuch
Oberflächennahe Geothermie, Kapitel 17, Springer Spektrum, 2018, ISBN: 978-3-662-50306-
5, DOI: 10.1007/978-3-662-50307-2_17

• Oppelt, L., Pose, S., Grab, T. und Fieback, T.: Geothermische Nutzung von Gruben- wasser
zur regenerativen Energieversorgung. In: Geothermische Energie 95 (Mai 2020), S. 24 -27
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• Grab, T.; Wilde, L.-M.; Oppelt, L.; Pose, S.; Wenzke, B.; Fieback, T. (Hrsg.): Mög- lichkeiten
und Herausforderungen bei der Nutzung von Grubenwässern - Možnosti a výzvy při využívání
důlních vod, Freiberger Forschungshefte A 935 Energie, ISBN: 978-3-86012-628-8

• Oppelt, L., Pose, S., Grab, T. und Fieback, T.: Regenerative Energieversorgung aus
Grubenwasser. In: Acamonta (2020)

Vier weitere englischsprachige Fachartikel in wissenschaftlichen Journals zu den Projekter- gebnissen 
von VODAMIN II sind aktuell noch in Arbeit. Darüber hinaus entstanden im Rah- men des Projektes 
sieben studentische Arbeiten. 

Durch regelmäßige Treffen der Projektpartner (quartalsweise) und gemeinsame Veranstal- tungen 
(Fachkonferenzen) konnte ein reger Austausch zu den Fragestellungen des Projektes zwischen 
deutschen und tschechischen Partnern erreicht werden. Durch die zweisprachige Veröffentlichung des 
Tagungsbandes oder auch der Webseite werden die Projektergebnisse Interessierten auf 
tschechischer und deutscher Seite verfügbar gemacht. Die durch die TU Bergakademie Freiberg 
durchgeführte Potenzialanalyse und die Erarbeitung von Flächen- nutzungskonzepten ermöglicht es 
den tschechischen Partnern nun aufbauend auf dem Pro- jekt VODAMIN II den Bau von neuen 
Grubenwassergeothermieanlagen auch im Moster Revier anzustoßen. 

Aufbauend auf den ersten Ergebnissen aus VODAMIN II wurde 2019 das Projekt GeoMAP (SAB-
Antragsnummer: 100348899) gestartet. Schwerpunkt ist dort der Erfahrungsaustausch über 
geowissenschaftliche Methoden und Modellierungen als Grundlage für notwendige Tätigkeiten in 
Bergbau- und Bergbaufolgegebieten. Dabei wurde auch ein Wärmepumpen- versuchsstand als 
Demonstrationsobjekt entwickelt der eine Grubenwassergeothermiean- lage im Labormaßstab 
darstellt. Damit können in unterschiedlichen Bergbaurevieren In-situ- Untersuchungen zur 
Verschmutzung im Wärmeübertrager gemacht werden. Diese Untersu- chungen gilt es zukünftig 
auszubauen, um die unterschiedlichen Grubenwässer zu erfassen und mögliche Lösungen entwickeln 
zu können. 

Weiter Schwerpunkte die zukünftig zu betrachten sind, sind die ortskonkrete Analyse für 
energetischen Potenziale von Grubenwasser zum Heizen und Kühlen. Kühlen wird insbeson- dere in 
Sachsen in Zukunft aufgrund des Klimawandels eine wesentliche Rolle spielen. 
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PP 3 - Hochschule
Zittau/Görlitz
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2017 2018 2019 2020

3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí

AP 1

AP2

AP3

AP4

Inventarizace dostupných dat a strategií pro databázi a příprava testovacích polí, založení expertní 
skupiny 

Dokončení struktury databáze a zřízení měřící sítě 

Realizace programu měření, kompletace databáze 

Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace na veřejnosti

Pracovní celky:

Cílem sanace je 
snížení množství 
průsaku a tím i emisí 
škodlivých látek  

Freiberger
Mulde

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN -2018)

� Odborná podpora při vytváření testovacích polí na haldách ve
Freibergu

Zakrývací vrstva I (svrchní vrstva)

Zakrývací vrstva II (retenční 
vrstva) Dvouvrstvá á 0,4 m

Izolační vrstva ˂ 10-6 M/S 
Dvouvrstvá á 0,5 m

Vyrovnávací vrstva pro vytvoření 
profilu

Haldový materiál

Úkoly partnera projektu PP3 Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci, ústav iTN

� Odborná podpora při vytváření testovacích polí na haldách ve Freibergu

� Zřízení monitoringu dat na testovacích polích za účelem výzkumu vodního režimu
v půdě

� Vývoj databáze, sběr a vyhodnocení získaných dat

� Založení přeshraniční expertní skupiny pro výměnu zkušeností k problémům, které
souvisejí se sanací důlních děl
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Přípravné laboratorní zkoušky materiálů pro zakrytí: 

� Jako materiál pro zakrytí haldy v Hammerbergu byla použita vytěžená zemina z okolí Freibergu
– zvětralá freiberská rula

� Pro zlepšení izolačních vlastností má být použit materiál, vytěžený z přehrad v okolí Freibergu

� Materiál, ze kterého byly odebrány vzorky, pochází z údolních nádrží Einsiedel, Lippersdorf
a Haselbach

� V laboratoři byl pro různé směsné poměry vytěžené zeminy a materiálu určován koeficient
propustnosti kf

� Test materiálu byl proveden v Proctorově nádobě (3 x 25 úderů)
� Vzorek byl vložen do zařízení k provedení zkoušky propustnosti za účelem určení hodnoty kf

podle DIN 19130

� V laboratorních podmínkách se podařilo dosáhnout snížení propustnosti pomocí
kombinace s materiálem, vytěženým z přehradních nádrží.

� Realizace laboratorní zkoušky v terénních podmínkách na testovacích polích na haldách
usazovací nádrže v Hammerbergu

Vlevo –
Vložení vzorku do Proctorovy 
nádoby

Vpravo – Zařízení pro ověření propupstnosti

Laboratorní zkoušky vlivu materiálu z údolních nádrží na propustnost zakrytí haldy 
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Vytvoření tří testovacích polí na hladě Hammerberg pro průzkum vlivu vytěženého materiálu na 
propustnost zakrytí a emise škodlivých látek do podzemní a povrchové vody v povodí Labe  

Schematické řazení a konstrukce tří testovacích polí (10 x 10 ,) na haldě Hammerberg ve Freibergu

Testovací 
pole 1

Testovací 
pole 2

Testovací 
pole 3

Měřící šachta

Průřez testovacím 
polem

Složení zakrytí haldy

Plochý lysimeter
Výška 0,30 m 
včetně 0,10 m 
drenážního materiálu 
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Řazení testovacích polí a jejich osazení přístroji

Půda Třída půd podle 
DIN 18196 DPr [%] W

[%]
Hodnota 
kf [m s-1]

Halda Freiberg Hammerberg

Zakrývací zóna GU, Směs štěrku 
a siltu 84 5 3,6 · 10-7

Izolační vrstva testovacího 
pole 1 
Vytěžená zemina s materiálem 
z údolních nádrží 1

SU*, Směs písku 
a siltu 93 10 8,0 · 10-8

Vytěžená zemina se 
sedimentem 2
Vytěžená zemina s materiálem 
z údolních nádrží 2

SU*, Směs písku 
a siltu 94 19 2,7 · 10-8

Izolační vrstva testovacího pole 3
Pouze vytěžená zemina z okolí 
Freibergu

GU, Směs štěrku 
a siltu

96 9 1,1 · 10-7

Parametry použitého materiálu

Zřízení monitoringu dat na testovacích plochách za účelem výzkumu vodního režimu v půdě  

Vlevo: instalace lysimetrů na testovacích polích 

Dole: výstavba měřící šachty pro shromažďování průsaku  
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Výstavba drenážního systému v lysimetrech pracovníky společnosti Saxonia GmbH s  r.o. a 
ústavu iTN při Vysoké škole v Žitavě a Zhořelci

Vlevo: přístroj pro měření srážek a malá rozvodná skříň Vpravo: rám pro měření 
povrchového odtoku

Sběrný žlab
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Testovací pole s travním 
porostem a měřící šachtou – 
vpravo  

Pohled do měřící šachty - dole

Doplňkové pokusy v malém měřítku s využitím plastových pěstebních nádob jako doplnění 
testovacích polí s cílem sledovat snížení propustnosti zakrývací vrstvy haldy, složené z materiálů,  
vytěžených z údolních nádrží  
� Kombinace materiálů z údolních nádrží a vytěžené zeminy byla ekvivalentní k testovacím polím
� Průsak a povrchový odtok jsou sbírány do kanistrů a stejně jako půdní vlhkost měřeny ručně
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Diagram zachycuje 
srážky v lokalitě 
Hammerberg Freiberg

� Hydrologický rok
2019/2020
vykazuje
podprůměrný úhrn
srážek, chybí cca
180 mm

S
rá

žk
y 

(m
m

)

Půdní vlhkost, průsak a srážky v hydrologickém roce 2019 & 2020

� V důsledku období sucha je
průsak na testovacích polích
nízký a vlhkost půdy během
letních měsíců výrazně klesá
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Vyhodnocení doplňkového pokusu v pěstebních nádobách za hydrologický rok 2020 

� V pěstebních
nádobách je
patrné snížení
průsaku v
důsledku využití
materiálu z
údolních nádrží

Zemina

Zemina Materiál

Materiál
Materiál
t
Sediment

Po
vr

ch
ov

ý 
od

to
k 

(R
O

)
(m

m
)P
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U
) (

m
m
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� Využití materiálu z údolních nádrží při zakrývání hald je prakticky proveditelné
� V důsledku suchých období byl průsak na testovacích polích pouze minimální
� První ukazatele z pokusu s pěstebními nádobami ukazují na snížení množství průsaku v

případě využití materiálu z údolních nádrží
� Výsledky kombinace s materiálem z údolních nádrží jsou z hlediska izolačního účinku

stejné, jako v případě využití pouze vytěžené zeminy
� Průkaznost lepšího izolačního účinku v případě využití materiálu z údolních nádrží

vyžaduje delší období sledování

Shrnutí výsledků zkoušek na testovacích polích a v pěstebních nádobách
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Zprávy o výsledcích výzkumu alternativních systémů zakrytí a k tomuto účelu použitých materiálů

Vývoj databáze, sběr a vyhodnocování získaných dat 
� Byla provedena kontrola a analýza dat společnosti Saxonia GmbH s.r.o. z monitoringu v okolí

Freibergu od roku 1993

� Data, která byla relevantní pro prezentaci v databázi, byla po dohodě se Saxonií vyfiltrována

� Vývoj databáze v Excelu a zápis všech relevantních dat

� Vyhodnocení a prezentace dat v otevřeném formátu

� Je možno provádět vyhodnocení pomocí různých funkcí filtrování, lze generovat vyobrazení  a

� Aktualizace databáze budoucími daty z monitoringu
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Výtah z datových 
sad databáze 
monitoringu okolí 
Freibergu 
prováděného 
společností 
Saxonia

Zadávací maska 
pro aktualizaci 
generovaných dat  
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Zobrazení 
hodnoty pH 
jako střední 
hodnoty v 
podobě grafiky 

Vytvoření projekt přesahující databáze profilů pro měření podzemní vody v 
programovém území Publikováno na: https//vodamin2.pku.cz
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Pomocí interaktivní mapy lze vybírat jednotlivé měřící profily (vlevo) a zobrazovat data 

v interaktivních diagramech (vpravo) 

Prostřednictvím konkrétního parametru lze srovnávat konkrétní parametr s výsledky na 

dalších měřících profilech
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Setkání přeshraniční skupiny expertů (konzultační skupiny) – výměna zkušeností ze sanace důlních děl 

Setkání konzultační 
skupiny 13.06.2018 v 
Mariánských Radčicích

Exkurze členů konzultační skupiny do areálu bývalého 
lomu Most Hlavní téma: geologické a hydrologické 
zajímavosti  
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Setkání konzultační skupiny dne 24.06.2019 v areálu 
povrchového dolu Nochten pod vedením pracovníků 
společnosti LEAG

Výměna zkušeností probíhala k následujícím tématům: 
� Technologie těžby v lomu Nochten
� Systém odvodnění povrchových dolů
� Problémy po utlumení těžební činnosti

Odvodňovací příkop v předpolí 
povrchového dolu

Důlní velkostroje  v lomu Nochten

106



Problém s kvalitou vody během aktivní těžby a po jejím ukončení 

Setkání konzultační skupiny 24.07.2020: exkurze s výkladem do uzavřeného lomu Lohsa II a 
bývalého lomu Dreiweibern na téma stability a sesuvů
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Zpracování příručky o problémech 
hnědouhelné těžby na české a saské straně 
včetně integrovaného katalogu opatření

Byla vytvořena příručka, 

� která popisuje rizikový potenciál a ochranu vod ve fázi po 
útlumu důlní činnosti podle rámcové směrnice o vodách se 
zaměřením na povrchovou těžbu hnědého uhlí

� v níž jsou zohledněny výsledky práce expertní skupiny,
� v níž jsou prezentována vybraná data ze společné databáze
� A která zahrnuje katalog opatření, prostředků a metod pro 

zmírnění následků důlní činnosti 
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2017 2018 2019 2020

3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal

AP 1 Bestandsaufnahme vorhandener Daten und Strategieentwicklung für Datenbank und Planung der 
Testflächen, Etablierung der Expertengruppe

AP2

AP3

AP4

Fertigstellung der Datenbankstruktur sowie Aufbau eines Messnetzes 

Durchführung des Messprogramms, Vervollständigung der Datenbank Auswertung 

der Ergebnisse und Darstellung in der Öffentlichkeit 

Arbeitspakete:

Sanierungsziel ist 
die Reduzierung der 
Sickerwassermenge 
und somit des 
Schadstoffaustrags

Freiberger
Mulde

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN -2018)

Fachliche Begleitung beim Aufbau von Testfeldern auf den Freiberger Halden

Aufgaben PP3 HSZG- iTN

� Fachliche Begleitung beim Aufbau von Testfeldern auf den Freiberger Halden,

� Aufbau eines Datenmonitoring auf den Testflächen zur Untersuchung des 
Bodenwasserhaushalts

� Datenbankentwicklung sowie Erfassung und Auswertung der gewonnenen Daten

� Aufbau einer grenzüberschreitenden Expertengruppe zum Erfahrungsaustausch 
bei Problemen der Bergbausanierung
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Voruntersuchungen zur Haldenabdeckung im Labor:

� Die Haldenabdeckung der Spülhalde Hammerberg erfolgt mit Erdaushub aus dem Freiberger Raum
–verwitterter Freiberger Gneis

� Verbesserung der Abdichtung soll mit Baggergut aus Talsperren aus dem Freiberger Raum erfolgen

� Das Probenmaterial stammt aus den Talsperren Einsiedel, Lippersdorf und Haselbach
� Im Labor wurden für verschiedene Mischungsverhältnisse Erdaushub mit Baggergut der

Durchlässigkeitsbeiwert kf bestimmt

� Probeneinbau erfolgt im Proctortopf (  3 x 25 Schläge)
� Es erfolgt der Einbau der Probekörpers in eine Wasserdurchlässigkeitsprüfanlage zur Bestimmung

kf nach DIN 19130

° Im Labor konnte eine Verringerung der Durchlässigkeit durch eine Kombination mit Baggergut erzielt 

werden!° Umsetzung des Laborversuchs in einen Großraumversuch auf den Testfeldern  Spülhalde 

Hammerberg Freiberg.

Links -
Einbau des Probekörpers im 
Proctortopf

rechts -
Wasserdurchlässigkeitsprüfanlage

Laborversuche zum Einfluss von Baggergut auf die Durchlässigkeit der Haldenabdeckung
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Errichtung von drei Testfeldern auf der Deponie Hammerberg zur Untersuchung des Einflusses 
von Baggergut auf die Durchlässigkeit der Abdeckung und die Verringerung des 
Schadstoffeintrags in das Grund- und Oberflächenwasser im Einzugsgebiet der Elbe

Schematische Anordnung und Aufbau der 3 Testfelder (10 x 10 m) auf der Deponie Hammerberg in Freiberg 

Testfeld 1 estfT eld 2 Testfeld 3

Messschacht

Querschnitt Testfeld

Aufbau Haldenabdeckung
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Anordnung der Testfelder mit Instrumentierung

Boden
Bodenklasse 

nach 
DIN 18196

DPr [%] W
[%]

kf-Wert 
[m s-1]

Spühlhalde Freiberg Hammerberg

Abdeckzone GU, Kies-Schluff-
Gemische 84 5 3,6 · 10-7

Dämmschicht Testfeld 1 
Erdaushub mit Baggergut 1

SU*, Sand-
Schluff-
Gemisch

93 10 8,0 · 10-8

Dämmschicht Testfeld 2 
Erdaushub mit Baggergut 2

SU*, Sand-
Schluff-
Gemisch

94 19 2,7 · 10-8

Dämmschicht Testfeld 3
Reiner Freiberger Erdaushub

GU, Kies-Schluff-
Gemische

96 9 1,1 · 10-7

Bodenkennwerte der verwendeten Materialien

Aufbau eines Datenmonitoring auf den Testflächen zur Untersuchung des Bodenwasserhaushalts

Links: Einbau der Flachlysimeter auf den Testfeldern

Unten: Errichtung des Messschachtes zur Erfassung des 

Sickerwassers
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Aufbau der Drainage in den Flachlysimetern von Mitarbeitern der Saxonia GmbH und des iTN der HSZG

Links: Niederschlagsgeber und Minischaltschrank 

Rechts: Rahmen zur Erfassung des 

Oberflächenanbflusses
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Begrünte Testfelder mit 
Messschacht – rechts

Einblick in den Messschacht 
- unten

Kleinmaßstäbige Zusatzversuche in Pflanzkübeln zur Ergänzung der Testfelder zur 
Untersuchung der Verringerung der Wasserdurchlässigkeit der  Haldenabdeckung mit 
Baggergut aus Talsperren
� Die Kombination Baggergut und Erdaushub erfolgte äquivalent zu den 

Testfeldern
� Sickerwasser und Oberflächenabfluss werden in Kanistern gesammelt 

sowie die Bodenfeuchte wird manuell gemessen
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Das Diagramm zeigt die 
Niederschlagssituation 
Hammerberg Freiberg

� Das Hydrologische Jahr 
2019/2020 weist 
unterdurchschnittliche 
Niederschläge aus, es 
fehlen ca. 180 mm

Darstellung von Bodenfeuchte, Sickerwasser und Niederschlag im Hydrologischen Jahr 2019 & 2020

� Durch Trockenperioden erfolgt 
nur eine geringe 
Durchsickerung der Testfelder 
und die Bodenfeuchte nimmt in 
den Sommermonaten stark ab
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Auswertung des Zusatzversuchs in Pflanzkästen des hydrologisches Jahr 2020

� In den Pflanzkästen 
zeigt sich bereits 
eine Verringerung 
des Sickerwassers 
durch den Einsatz 
von Baggergut

�Einbau von Baggergut bei der Haldenabdeckung ist praktisch realisierbar
�Durch Trockenperioden erfolgte nur geringe Durchsickerung der Testfelder
�Erste Indizien beim Kistenversuch deuten auf eine Sickerwasserreduzierung beim Einsatz 

von Baggergut hin
�Die Kombination mit Baggergut ist gleichwertig dem reinen Erdaushub in der Dichtwirkung
�Für den Nachweis einer erhöhten Dichtwirkung mit Baggergut ist ein längerer 

Beobachtungszeitraum erforderlich

Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Versuchen auf Testfeldern und in Pflanzkästen
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Ergebnisberichte zu den Untersuchungen zu Alternativen Abdecksystemen und Abdeckmaterialien

Datenbankentwicklung sowie Erfassung und Auswertung der gewonnenen Daten

� Es erfolgte die Sichtung und Analyse der Daten von Saxonia GmbH aus dem 

Datenmonitoring im Freiberger Raum seit 1993

� Relevante Daten für Darstellung in einer Datenbank in Abstimmung mit Saxonia wurden 

herausgefiltert

� Entwicklung einer Datenbank im Excel und Erfassung aller relevanten Daten

� Auswertung und Darstellung der Daten in einem offenen Format

� Auswertung mit diversen Filterfunktionen und generierten Abbildungen möglich

� Fortschreibung der Datenbank mit zukünftigen Daten aus dem Datenmonitoring
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Auszug von 
Datensätzen aus 
Datenbank zum 
Monitoring im 
Freiberger Raum 
durch Saxonia

Eingabemaske der 
Datenbank zur 
Fortschreibung 
generierter Daten

118



Darstellung des 
pH-Wertes im 
Mittelwert als 
Grafik in der 
Datenbank

Aufbau einer projektübergreifenden Datenbank zu Grundwassermessstellen im Projektgebiet 
Veröffentlichung unter: https//vodamin2.pku.cz
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Über eine interaktive Karte können die Messstellen ausgewählt werden (links) und die Daten 

in interaktiven Diagrammen angezeigt werden (rechts) 

Messstellen können bezüglich eines Parameters miteinander verglichen werden
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Arbeit der grenzüberschreitenden Expertengruppe (Consulting-Gruppe) - Erfahrungsaustausch bei 
Problemen der Bergbausanierung

Treffen der Consulting-
Gruppe, 13.06.2018 in 
Mariánské Radčice

Befahrung des ehemaligen Tagebaues Most von Teilnehmern der 
Consulting-Gruppe Schwerpunkt: geologische und hydrologische 
Besonderheiten
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Treffen der Consulting-Gruppe am 24.06.2019 im 
Tagebau Nochten unter Führung von Mitarbeitern der 
LEAG

Erfahrungsaustausch fand zu folgenden Fragen statt:
� Abbautechnologie im Tagebau Nochten
� System der Tagebauentwässerung
� Probleme des nachbergbaulichen Zustandes

Entwässerungsriegel im Tagebauvorfeld Großgeräte im Tagebau Nochten
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Problem Wasserqualität während und nach der Zeit des aktiven Bergbaus

Treffen der Consulting-Gruppe am 24.07.2020: Befahrung mit Erläuterungen am stillgelegten Tagebau 
Lohsa II und  ehemaligen  Tagebau  Dreiweibern zum Thema Standsicherheit und Rutschungen

123



Erarbeitung eines Handbuches  über Probleme 
des Braunkohlenbergbaus auf tschechischer 
und sächsischer Seite inclusive integriertem 
Maßnahmenkatalog

Es wurde ein Handbuch erstellt:

� Welches das Gefährdungspotenzial und den 
Gewässerschutz in der nachbergbaulichen Phase gemäß 
WRRL mit dem Fokus auf den "Braunkohletagebau" 
beschreibt.

� In welchem die Ergebnisse aus der Arbeit der 
Expertengruppen einfließen.

� Welches ausgewählte Daten aus der gemeinsamen 
Datenbank präsentiert.

� Und welches einen integrierten Maßnahmenkatalog zu 
Mitteln und Methoden enthält, um den Auswirkungen des 
Braukohlebergbaus entgegen zu wirken. 
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PP 4 - SAXONIA 
Standortentwicklungs
- und -
verwaltungsgesellschaft
mbH
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Realizace a výsledky projektu VODAMIN II 
Část projektu: Partner projektu 4: 
Společnost SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH s r.o. 

Projekt VODAMIN II sledoval celkově tři hlavní cíle. Prvním cílem bylo přispět ke zlepšení ochrany 
podzemní a povrchové vody v povodí řeky Labe na české i saské straně. S tím souvisel i druhý cíl, kterým bylo 
vybudování a adaptace stávajících monitorovacích sítí a odborná spolupráce v česko-saském pohraničí. 
Třetí cíl zahrnoval vydefinování potenciálu důlních vod z hlediska jich možného využití. 

V následujících částech budou popsány jednotlivé aktivity partnera projektu 4 (společnost SAXONIA) a 
výsledky podle plánovaných milníků. Tento partner projektu pracoval na prvních dvou uvedených cílech. 

Milník 1 

První milník zahrnoval zpracování studie s názvem „Posouzení alternativních materiálů pro zakrývání s 
experimentálním projektem“ (Gutachen alternative Abdeckmaterialien mit Versuchsplanung). Hlavním cílem 
této studie bylo vyhledání a vyhodnocení minerálních odpadů a zbytkových produktů, které by byly vhodné k 
využití v systému zakrytí povrchů při sanačních, případně rekultivačních pracích. Pozornost se zaměřila na ty 
materiály, které z hlediska své propustnosti mají potenciál snižovat objem průsaku a tím přispět ke 
zlepšení ochrany podzemní a povrchové vody. Současně by jejich zhodnocení mělo podpořit oběhové 
hospodářství (cirkulární ekonomiku) a ochranu zdrojů. 

Ve výsledku této studie bylo možno zjistit, že existuje celá řada materiálů v podobě zbytků z průmyslové výroby 
nebo z provádění údržbových prací, které lze využít pro vytváření profilů, izolací nebo rekultivací v rámci 
sanačních opatření. Tyto materiály jsou zčásti do koloběhu vraceny, konkrétní možnosti zhodnocení těchto 
materiálů však dosud neexistují. Do poslední skupiny patří rovněž sedimenty, vznikající při údržbě vodních toků a 
nádrží (označované též pojmem "vytěžená zemina), na které se projekt blížeji zaměřil. Po dohodě se Saskou 
zemskou správou přehrad (Landestalsperrenverwaltung), provozem Freiberger Mulde/Zschopau, byly odebrány 
vzorky ze tří míst (viz obr. 1 a obr. 2) a vyhodnoceny z hlediska svých chemických a půdně-mechanických 
vlastností. Následně byl vyvinut postup, umožňující využití těchto materiálů v rámci konkrétního systému 
zakrytí, který zahrnuje kombinaci jemnozrnných, málo propustných sedimentů s vytěženou zeminou. Cílem této 
kombinace je zlepšení vlastností při zhutnění. Po provedení dalších laboratorních zkoušek byl v rámci studie 
připraven projekt pro zkušební aplikaci této směsi v rámci alternativního zakrytí výsypky z usazovací nádrže 
Hammerberg ve Freibergu. 
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Obr. 7: Odběr vzorků pro výzkum v rámci studie 

Obr. 8: Zkušební tělesa zkoumaných materiálů, vytvořená v laboratorních podmínkách 

Milník 2 

Ústředním bodem druhého milníku byla kvalita vody v oblasti rudného dolování ve Freibergu. V rámci studie 
„Úspěch sanace a monitoring v hornickém regionu Freibersko“ (Sanierungserfolg und 
Überwachungsmanagement in der Bergbauregion Freiberger Raum) byla vyhodnocována data o kvalitě vody, ale 
i o množství vody, která byla sledována v rámci monitoringu, provozovaného společností SAXONIA a v rámci 
měrné sítě Svobodného státu Sasku v období let 1990 až 2018. Na tomto základě bylo možno formulovat závěry k 
vývoji a současnému stavu relevantních útvarů podzemní i povrchové vody. Kromě podmínek na bývalých 
reliktních lokalitách, spravovaných společností SAXONIA, hrála z důvodů svého přeshraničního povodí ve vztahu 
k Směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní 
politiky (rámcová směrnice o vodách) důležitou roli rovněž Freiberská Mulda (Freiberger Mulde) včetně jejích přítoků. 
Mimořádná pozornost se zaměřila na parametr kadmium. Na základě vyhodnocení dat bylo možno konstatovat, že 
látková zátěž (především těžké kovy a 
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arzén) se na jedné z nejvýznamnějších sanovaných lokalit, Hütte Freiberg (huť ve Freibergu), během uplynulých 
20 let výrazně snížila. Na dalších lokalitách – Muldenhütten a Halsbrücke – bylo možno zlepšení dokumentovat 
především v důsledku chybějících dlouhých časových řad a aktuálních dat pouze podmíněně. I přesto je 
však nutno provedená opatření na základě předložených zpráv o sanaci vyhodnotit z hlediska jejich cílů jako 
úspěšná. Ohledně hlavního vodního toku, tedy Freiberské Muldy, bylo možno v nejvýznamnějším úseku mezi 
lokalitami Muldenhütten a Hilbersdorf prokazatelně doložit viditelné snížení imisí především kadmia, což 
rovněž ukazuje na úspěšnost provedených opatření. To samé se týká dalšího vodního toku, Münzbachu, jako 
druhého nejdůležitějšího vodního toku v oblasti Freibergu. I přesto však jsou - viděno regionálně – i nadále 
registrovány vysoké obsahy typických freiberských prvků, pocházejících jednak z určité výchozí zátěže 
Freiberské Muldy, ale i z existujících důlních štol a silné geogenní komponenty. V rámci studie byly dále 
formulovány návrhy na zlepšení monitoringu a to jak zapojením monitoringu společnosti SAXONIA, tak i 
měrné sítě Svobodného státu Sasko. 

Milník 3 

Milník 3 zahrnuje praktickou realizaci pokusu, provedeného v rámci Milníku 1. Tento pokus zahrnoval zřízení tří 
testovacích polí na výsypce usazovací nádrže Hammerberg ve Freibergu, na kterých byla použita předem vybraná 
materiálová směs vytěžené zeminy a zeminy. Celý pokus byl postaven během druhé poloviny roku 2018. Po 
přípravě lokality byly instalovány prvky pro jímání vody a vybudována měřící šachta (viz č. 2 až 6 na obr. 3). 

Obr. 9: Příprava testovacích polí a konstrukce, připojení a ověřování prvků pro jímání vody 
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Po dodání sedimentů byly obě materiálové směsi připraveny (viz č. 1 až 4 na obr. 4). Tato směs pak byla 
pomocí pro tyto účely naplánovaného strojového vybavení zabudována (viz. č. 5 a 6 na obr. 4). Na dvou 
polích byl aplikován alternativní systém zakrytí, který se skládal z málopropustné vrstvy, vytvořené z 
vytěžené zeminy a zeminy, na třetím poli byl aplikován obvyklý způsob zakrytí pouze pomocí vytěžené zeminy. 

Obr. 10: Dodávka materiálu, příprava materiálové směsi a pokládka izolační vrstvy na třech testovacích 
polích 

V rámci konstrukce zkušebních ploch byly prováděny různé pokusy za účelem popisu vlastností materiálu v terénu 
(viz obr. 5) a sledována chemická kvalita. Kromě toho byla instalována další měřící technika (například 
srážkoměr, výklopná počítadla pro účely určení množství průsaku, senzory pro měření půdní vlhkosti, atd.). 
(viz č. 1 a 2 na obr. 6). Cílem bylo sledování tří testovacích ploch a jejich vzájemné porovnání. 
Získání a vyhodnocení dat během doby realizace projektu probíhalo od listopadu 2019 do doby ukončení projektu v 
říjnu 2020. Vizuální dojem z měřeného období je patrný na snímcích č. 3 až 6 na obr. 6, kde jsou zachyceny 
změny stavu povrchu. Vědecká podpora byla úkolem partnera projektu č. 3 (ústav iTN). Z tohoto důvodu byly 
veškeré práce v rámci třetího milníku prováděny v úzké spolupráci s tímto partnerem. Monitorovací 
systém, který byl na testovacích polích vybudován, nabízí možnost z hlediska údržby nenáročného 
průběžného získávání naměřených dat i po ukončení projektu. Díky tomu je možno 

129



postupně rozšiřovat a udržitelně využívat získané poznatky. Výsledky, získané během doby realizace projektu 
byly shrnuty ve studii s názvem "Výsledky praktických zkoušek alternativních systémů 
zakrytí" (Ergebnisbericht Praxisversuche alternative Abdeckungsysteme). 

Obr. 11: Zkoušky pro určení vlastností materiálů in-situ 

Obr. 12: Instalace měřící techniky pro sledování vodního režimu v půdě, dokončení zkušebních polí, změna stavu 
porostu 
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Milník 4 

Na základě studií, zpracovaných v rámci Milníku 1 a Milníku 3 byla v rámci čtvrtého milníku zkoumána 
přenositelnost alternativních systémů zakrývaní na další lokality. Pod názvem „Alternativní systémy zakrytí na 
dalších haldách v Krušných horách“ byla v rámci čtvrté studie provedena rešerše dalších objektů v Krušných horách, 
na nichž by bylo možno tyto systémy rovněž principiálně použít. Pozornost se přitom zaměřila na oba okresy 
Mittelsachsen (střední Sasko) a Erzgebirge (Krušné hory), které patří do Euroregionu Krušnohoří / 
Erzgebirge. Spolupráce s příslušnými orgány veřejné správy obou okresů se pro rešerši a výběr potenciálních 
lokalit ukázala být stejnou měrou nutná i nápomocná. Kromě několika společných setkání se uskutečnily 
především exkurze na konkrétní lokality, aby se tak účastníci seznámili s místními podmínkami potenciálně 
vhodných objektů. 

Přeshraniční spolupráce partnerů 

V souladu s žádostí pracovali na plnění cílů projektu partneři společně. Pravidelná (čtvrtletní) setkání byla 
významnou součástí kooperace, díky tomu bylo možno si formou prezentací vzájemně vyměňovat znalosti a 
výsledky. Pro další výměnu zkušeností byla založena konzultační skupina. Během několika exkurzí, 
uspořádaných na české i saské straně, bylo možno podpořit vzájemné kontakty a odbornou diskusi partnerů 
projektu a dalších aktérů příslušných odborností. Dalším výsledkem přeshraniční spolupráce je databáze, v níž 
jsou společně shromažďovány a zobrazovány údaje o povrchové i podzemní vodě ve sledovaných hornických 
regionech Horní Lužice, Krušné hory s těžištěm ve Freibergu a Severočeské pánve. 

Veškeré výzkumy a studie, prováděné a zpracované v rámci projektu, byly přeloženy do obou národních jazyků. 
Tím bylo možno vytvořit předpoklady pro šíření výsledků na obou stranách hranice mezi dotčenými odbornými 
institucemi a veřejností. Díky jejich zveřejnění na internetových stránkách projektu jsou dokumenty volně k 
dispozici zájemcům jak české, tak i ze saské strany. 

Díky spolupráci v rámci projektu VODAMIN II byly navázány přeshraniční kontakty, poskytující dobrý náhled na 
kulturní a ekonomické podmínky dané země a regionu. Na této bázi lze i do budoucna řešit další společné problémy 
a rozvíjet spolupráci. 
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Umsetzung und Ergebnisse des Projektes VODAMIN II 
Projektteil Projektpartner 4: 
SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH 

Mit dem Projekt VODAMIN II wurden insgesamt drei Hauptziele verfolgt. Das erste Ziel bestand darin, einen 
Beitrag zur Verbesserung des Schutzes von Grund- und Oberflchenwasser auf schsischer wie auf tschechischer 
Seite im Einzugsgebiet der Elbe zu leisten. Damit einhergehend sollte in einem zweiten Schwerpunkt der 
Aufbau und die berarbeitung bestehender berwachungsnetze erfolgen sowie die fachliche Zusammenarbeit 
im gemeinsamen schsische-tschechischen Grenzgebiet sichergestellt werden. Die dritte Zielstellung umfasste die 
Herausarbeitung des Nutzungspotentials von Grubenwasser. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Aktivitten des Projektpartners 4 (SAXONIA) sowie 
deren Ergebnisse entsprechend der Meilensteinplanung vorgestellt. Dabei ist zu bemerken, dass mit den 
Arbeiten den beiden erstgenannten Zielstellungen zuzuordnen sind. 

Meilenstein 1 

Der erste Meilenstein beinhaltete die Erstellung einer Studie mit dem Titel „Gutachten alternative 
Abdeckmaterialien mit Versuchsplanung“. Das Hauptziel dieser Studie war die Recherche und Bewertung 
mineralischer Abflle und Restprodukte, die sich fr den Einsatz in Oberflchenabdeckungssystemen zur Sanierung 
bzw. Rekultivierung eignen. Der Fokus lag vor allem auf denjenigen Materialien, die aufgrund ihrer geringen 
Durchlssigkeit das Potenzial haben, anfallende Sickerwassermengen zu reduzieren und damit der Verbesserung 
des Schutzes von Grund- und Oberflchenwasser zu dienen. Gleichzeitig soll durch deren Verwertung die 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung untersttzt werden. 

Im Ergebnis der Studie konnte festgestellt werden, dass es eine Reihe von Materialien als industrielle Reststoffe 
oder in der Durchfhrung von Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, die sich fr den Einsatz zur Profilierung, 
Abdichtung oder Rekultivierung im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen eignen wrden. Teilweise werden 
diese Materialien bereits in den Wirtschaftskreislauf zurckgefhrt, mitunter existieren jedoch noch keine konkreten 
Verwertungsmglichkeiten. Zur letzteren Gruppe gehren auch Sedimente aus der Gewsserunterhaltung (auch 
als Baggergut bezeichnet), die im Projekt nher betrachtet wurden. In Abstimmung mit der 
Landestalsperrenverwaltung Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau wurden Sedimente aus drei 
Herkunftstellen (siehe Obr. 7 und Obr. 8 ) beprobt und deren chemischen und bodenmechanischen 
Eigenschaften untersucht. Anschließend wurde ein Ansatz entwickelt, um diese Materialien innerhalb eines 
Abdeckungssystem anzuwenden. Dieser beinhaltet die Kombination der feinkrnigen, gering durchlssigen 
Sedimente mit Bodenaushub um die Verdichtungseigenschaften zu verbessern. Nach weiteren 
Laboruntersuchungen wurde im Rahmen der Studie eine Planung fr einen Versuchsaufbau zum Einsatz der 
alternativen Haldenabdeckung auf der Splhalde Hammerberg in Freiberg erarbeitet. 

132



Abbildung 1: Probenahme der unterschiedlichen Sedimente zur Untersuchung im Rahmen der Studie 

Abbildung 2: in Laborversuchen hergestellte Prüfkörper der untersuchten Materialien 

Meilenstein 2 

Im Mittelpunkt des zweiten Meilensteines standen die Wasserqualitäten im Erzbergbaugebiet Freiberg. Im 
Rahmen einer Studie mit dem Titel „Sanierungserfolg und Überwachungsmanagement in der 
Bergbauregion Freiberger Raum“ wurden sowohl Daten zur Wasserbeschaffenheit als auch zur 
Wassermenge des Wassermonitorings SAXONIA sowie des Landesmessnetzes Sachsen im Zeitraum 1990 bis 2018 
ausgewertet. Auf dieser Grundlage konnten Aussagen zur Entwicklung und zum gegenwärtigen Zustand relevanter 
Grund- und Oberflächenwasserkörper gemacht werden. Neben den Gegebenheiten an den ehemaligen 
Altlastenstandorten der SAXONIA spielte die Freiberger Mulde inklusive verschiedener Zuflüsse aufgrund ihres 
grenzüberschreitenden Einzugsgebietes sowie ihrer Relevanz für die Wasserrahmenrichtlinie eine 
wichtige Rolle. Hierbei gilt dem Parameter Cadmium ein besonderes Interesse. Im Ergebnis der 
Datenauswertung konnte festgestellt werden, dass sich die Schadstoffbelastungen im (vorrangig 
Schwermetalle und Arsen) am wichtigsten Standort des ehemaligen 
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Altlastenprojektes, der Htte Freiberg, innerhalb der letzten 20 Jahre deutlich verringert haben. An den anderen 
Standorten Muldenhtten und Halsbrcke konnten aufgrund von vor allem fehlender langer Zeitreihen sowie 
aktueller Daten nur bedingt Verbesserungen aufgezeigt werden. Dennoch sind die durchgefhrten 
Maßnahmen unter Einbezug vorliegender Sanierungsberichte im Sinne ihrer Zielstellung als erfolgreich 
einzuschtzen. Bezglich des Hauptgewssers Freiberger Mulde konnte im Schwerpunktbereich 
zwischen Muldenhtten und Hilbersdorf nachgewiesen werden, dass der Stoffeintrag insbesondere von 
Cadmium sichtlich abgenommen hat, was ebenfalls ein Indiz fr den Erfolg durchgefhrter Maßnahmen ist. 
hnliches trifft auch auf den Mnzbach als zweites wichtiges Gewsser im Freiberger Raum zu. Dennoch werden 
regional gesehen weiterhin hohe Gehalte der freibergtypischen Elemente registriert, die zum einen aus einer 
gewissen Vorbelastung der Freiberger Mulde, aus vorhandenen Bergbaustolln wie auch einer starken 
geogenen Komponente stammen. Innerhalb der Studie wurden außerdem Vorschlge gemacht, wie die 
berwachung unter Einbezug des SAXONIA- Monitorings sowie dem Landesmessnetz verbessert werden 
könnte. 

Meilenstein 3 

Der Meilenstein 3 beinhaltete die praktische Umsetzung des im Meilenstein 1 geplanten Versuches. Dieser 
umfasste die Anlage von drei Testfeldern auf der Splhalde Hammerberg in Freiberg, auf denen die im zuvor 
ausgewhlten Materialgemische bestehend aus Baggergut und Erdstoff eingesetzt wurden. Der Versuchsaufbau 
erfolgte in der zweiten Hlfte des Jahres 2018. Beginnend mit der Standortvorbereitung wurden die 
Wasserfassungselemente sowie der Messschacht aufgestellt und eingerichtet (vgl. Nr. 2 bis 6 in Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.). 

Abbildung 3: Vorbereitung der Testfelder sowie Aufbau, Anschluss und Überprüfung der 
Sickerwasserfassungselemente 
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Nach der Anlieferung der Sedimente wurden die beiden Materialgemische hergestellt (siehe Nr. 1 bis 4 in Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.) und diese mittels der dafür vorgesehenen Technik auf den Testflächen eingebaut (vgl. Nr. 
5 und 6 in Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Dabei umfassten zwei der Felder das alternative Abdecksystem 
bestehend aus einer gering wasserdurchlssigen Schicht aus Baggergut und Erdstoff und das dritte stellte die 
herkmmliche Bauweise nur mit Bodenaushub dar. 

Abbildung 4: Anlieferung der Materialien, Herstellung der Materialgemische und Einbau als Dämmschicht auf den 
drei Testfeldern 

Im Zuge des Aufbaus der Versuchsflächen wurden verschiedene Versuche zur Charakterisierung der 
Materialeigenschaften im Gelände durchgeführt (siehe Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) sowie die chemische 
Beschaffenheit überwacht. Außerdem wurde weitere Messtechnik (z.B. Niederschlagsmesser, Kippzähler zur 
Sickerwassermengenbestimmung, Bodenfeuchtesensoren, usw.) installiert (vgl. Nr. 1 und 2 in Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.), um die drei Testflächen untersuchen und miteinander vergleichen zu können. Die 
Datensammlung und -auswertung innerhalb des Projektzeitraumes erstreckte sich von November 2019 bis zum 
Projektende im Oktober 2020. Einen visuellen Eindruck über den Messzeitraum vermitteln die Fotos Nr. 3 bis 6 
in Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., auf denen Änderungen des Oberflächenzustandes festgehalten 
wurden. Da dem Projektpartner 3 (iTN) die wissenschaftliche 

135



Begleitung oblag, erfolgte die Durchführung aller Arbeiten des Meilensteines 3 in enger Zusammenarbeit. Mit dem 
aufgebauten Überwachungssystem auf den Testfeldern bietet sich die Möglichkeit, mit geringem 
Wartungsaufwand auch nach Projektende fortwährend Messdaten zu erfassen. Damit kann der 
Erkenntnisstand sukzessive erweitert und nachhaltig genutzt werden. Die im Projektzeitraum gesammelten 
Ergebnisse wurden schließlich in einer Studie mit dem Titel „Ergebnisbericht Praxisversuche alternative 
Abdecksysteme“ zusammengefasst. 

Abbildung 5: Versuche zur in-situ-Bestimmung der Materialeigenschaften 
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Abbildung 6: Installation der Messtechnik zur Untersuchung des Bodenwasserhaushaltes, Fertigstellung der 
Versuchsflächen, Änderung des Bewuchszustandes 

Meilenstein 4 

Ausgehend von den beiden Studien der Meilensteine 1 und 3 wurde im vierten Meilenstein die 
bertragbarkeit alternativer Abdecksysteme auf andere Standorte untersucht. Unter dem Titel 
„Alternative Abdecksysteme auf weiteren Halden des Erzgebirges“ wurde im Rahmen einer vierten Studie weitere 
Objekte im Erzgebirge recherchiert, auf denen eine Anwendung prinzipiell machbar wre. Dabei lag der Fokus auf 
den beiden Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge, die zur Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří gehören. Für 
die Recherche und Herausarbeitung potentiell geeigneter Standorte war es in gleicher Weise notwendig wie 
hilfreich, mit den zustndigen Behrden der beiden Landkreise zusammenzuarbeiten. Neben mehreren 
gemeinsamen Treffen erfolgten zudem gezielte Vor-Ort- Begehungen, um sich eine Eindruck der rtlichen 
Gegebenheiten potentiell geeigneter Objekte zu verschaffen. 

Grenzübergreifende Zusammenarbeit der Partner 

Die Projektpartner haben gemß dem Antrag gemeinsam an der Zielstellung des Projektes gearbeitet. Durch die 
regelmßigen (quartalsweisen) Projekttreffen als wesentlichen Bestandteil der Kooperation konnten 
vorhandenes Wissen und Resultate in Form von Prsentationen ausgetauscht werden. Fr den weiterfhrenden 
Erfahrungsaustausch diente insbesondere die initiierte Consulting-Gruppe. Im Rahmen von mehreren Exkursionen 
sowohl auf schsischer als auch auf tschechischer Seite konnte die Vernetzung und fachliche Diskussion der 
Projektpartner und weiterer Akteure der entsprechenden Fachbereiche gefrdert werden. Ein weiteres Ergebnis 
der grenzbergreifenden Zusammenarbeit ist die aufgebaute 
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Datenbank, in der die physikalisch-chemische Beschaffenheit von Grund- und Oberflächenwasser der 
betrachteten Bergbauregionen Oberlausitz, Erzgebirge mit Schwerpunkt Freiberger Raum und das 
Nordböhmische Becken gemeinsam dargestellt werden. 

Alle im Projekt erarbeiteten Untersuchungen und Studien wurden in beide Landessprachen übersetzt. Damit 
wurde die Voraussetzung geschaffen, dass die Ergebnisse auf beiden Seiten der Grenze verbreitet und tangierten 
fachlichen Einrichtungen sowie der Öffentlichkeit zu Gute kommen können. Durch die Publikation auf der 
Projekthomepage stehen die Dokumente sowohl interessierten Personen auf sächsischer als auch 
tschechischer Seite frei zur Verfügung. 

Insgesamt wurde durch die projektbezogene Zusammenarbeit im Rahmen von VODAMIN II eine 
grenzübergreifende Verbindung geknüpft, die einen guten Einblick in die kulturellen und wirtschaftlichen 
Bedingungen des jeweiligen Landes und der Region ermöglicht. Auf dieser Basis können auch zukünftig weitere 
gemeinsame Handlungsfelder erschlossen und ausgebaut werden.
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