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▪ č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody

▪ č. 479 ze dne 30. května 2016 k návrhu opatření k omezení následků sucha 
a nedostatku vody v České republice a vyjádření finančních potřeb jejich 
realizace

▪ č. 528 ze dne 24. července 2017 o Koncepci ochrany před následky sucha 
pro území České republiky
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Výchozí rámec



▪ Dopis čj. MPO 62983/2018 ze dne 24. srpna 2018 → informace k úkolu: 
Analyzovat využitelnost vody v zaplavených územích, dolech pro krizové 
situace

▪ Dopis čj. MPO 75495/2018 ze dne 16. října 2018 → zadání úkolu:
do 30. června 2019 zpracovat komplexní a podrobnou studii podmínek, za 
kterých bude možno využívat vody ve správě DIAMO, s. p. a PKÚ, s. p.

▪ Dozorčí rada s. p. DIAMO, 3. zasedání dne 19. března 2020 →  Aktualizovat 
technicko-ekonomickou studii využitelnosti důlních a jiných vod ve správě 
DIAMO, s. p., se zaměřením na svislá důlní díla bez výtoku důlních vod na 
povrch, která mají charakter rezervoárů.
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Zadání úkolů



Řešení

▪ Vymezení možností využití důlních a jiných vod → předpisy, normy, limity

▪ Stanovení metodiky a kritérií hodnocení
→ chemizmus: pH, koncentrace RL, SO4

2-, Fe, Mn, Zn, U, 226Ra

▪ Výběr zdrojů důlních a jiných vod ve správě DIAMO, s. p.
→ objektový informační systém DIOS – na 12 tisíc HDD k 31. 7. 2020

▪ Vlastní hodnocení

▪ Analýza využitelnosti důlních a jiných vod vytékajících/čerpaných na 
povrch → (TES 2019) → výběr 55 významných zdrojů 

▪ Analýza využitelnosti (rezervoárů) důlních a jiných vod bez výtoku na 
povrch → (ATES 2020) → celkem prověřeno 11 442 HDD
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Etapy prací dle zadání

▪ I. etapa – Technicko-ekonomická studie využitelnosti důlních a jiných vod 
ve správě DIAMO, s. p. (2019)

– pouze vybraná HDD, ze kterých důlní voda samovolně vytéká anebo je 
čerpána a odváděna na technologii čistění nebo přímo vypouštěna do 
vodoteče, a HDD podléhají vodoprávním rozhodnutím či rozhodnutím SÚJB.

▪ II. etapa – Aktualizace technicko-ekonomické studie využitelnosti důlních 
a jiných vod ve správě DIAMO, s. p. (2020)

– všechna svislá HDD, která jsou evidována v databázi s. p. Vody ve většině 
případů neodtékají do recipientu a přítomnost určitého objemu důlních vod je 
zde ryze spekulativní.
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Lokalizace zdrojů vod (I. etapa)
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Hodnocení zdrojů vod 
(I. etapa, TES 2019)

▪ Počet zdrojů důlních vod → 55 zdrojů

▪ Množství vypuštěných důlních vod (Ø) → 30 490 500 m3.rok-1

z toho čerpaných a čištěných → 20 682 500 m3.rok-1

z toho volně vytékajících → 9 808 000 m3.rok-1

(Objem Máchova jezera 6 782 000 m3)
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Vody potenciálně vhodné pro

▪ úpravu na vodu pitnou (kategorie A1 až A3) 

provedeno porovnání analyzovaných parametrů s ukazateli jakosti surové vody:

a) vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o vodovodech a kanalizacích + způsob vyhodnocení a zařazení zdroje do 
kategorie standardních metod úpravy podle přílohy č. 13 vyhlášky,

b) vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,

c) metodickým pokynem hlavního hygienika ČR čj. OVZ-32.4-19.4.2007/13199 
ze dne 16. dubna. 2007
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Vody potenciálně vhodné pro

▪ koupání osob

provedeno porovnání s normami environmentální kvality:

a) příloha č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech

b) pro případné využití v balneologii možné posouzení podle vyhlášky č. 
423/2001 Sb. (zkráceně vyhláška o zdrojích a lázních)
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Vody potenciálně vhodné pro

▪ doplňkovou závlahu

provedeno porovnání analyzovaných parametrů s mezními hodnotami 
Československé státní normy ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu:

a) I. třída: vyhovuje

b) II. třída: podmínečně vyhovuje

c) III. třída: nutná úprava na kvalitu I. nebo II. třídy
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Vody potenciálně vhodné pro

▪ zadržení v krajině a dotaci podzemních vod

V případě vsakování důlní vody lze na problematiku nahlížet z úhlu pohledu 
norem jakosti nebo prahových hodnot ukazatelů podzemní vody:

a) příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů 
a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 
náležitostech programů zajišťování a hodnocení stavu podzemních vod,

b) technické návrhy a řešení je možné hledat např. v ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod 
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Vody potenciálně vhodné pro

▪ další způsoby užití

a) sportovní a rekreační účely (např. zasněžování lyžařských areálů)

b) zvládání krizových situací (např. výstavba požárních nádrží v horských 
oblastech)

c) geotermální potenciál (tepelná čerpadla)
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Výsledky I. etapy (TES 2019)

Vyhodnocení objemů předběžně vyhovujících vod pro:

▪ úpravu na vodu pitnou (kategorie A3) → 16 045 500 m3.rok-1

▪ koupání osob → 1 183 000 m3.rok-1

▪ doplňkovou závlahu (podmínečně vyhovuje) → 6 775 500 m3.rok-1

▪ závlahu lesních školek (limitně vyhovuje) → 7 082 000 m3.rok-1

▪ zadržení vody v krajině a dotaci podzemních vod → 1 402 000 m3.rok-1
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Analýza využitelnosti důlních vod
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Analýza využitelnosti důlních vod

Podíly využitelných objemů vod ze zdrojů I. etapy



Využití důlních a jiných vod 

Hierarchie využitelnosti

Zadržení vody v krajině & Dotace podzemních vod

Zavlažování

Pitné účely

Ostatní

(Energetické využití)
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Lokalizace zdrojů vod II. etapy
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Hodnocení „rezervoárů“ / svislých HDD 
(II. etapa, ATES 2020)

▪ Počet svislých HDD → 11 442

▪ Jámy ústící na povrch → 911

▪ Průzkumné šachtice → 1 273

▪ Komíny ústící na povrch → 819

▪ Dobývky ústící na povrch → 70

▪ Vrty odvodňovací → 30

▪ Vrty těžební → 8 241

▪ Vrty větrací → 98
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Hodnocení „rezervoárů“ / svislých HDD 
(II. etapa, ATES 2020)

▪ Vymezení kritérií pro vyřazení

a) lokace ve stejném ložisku/důlním prostoru jako TES 2019

b) HDD nepřístupná (zasypaná, zalitá cementopopílkem, betonem, 
zavalená, situovaná v podloží odvalu, stavby, vodního díla, v 
suťovém svahu povrchového lomu, nedohledatelná v terénu, aj.)

c) po selekci zbylo 132 jam, 5 komínů, 33 šurfů a 2 větrací vrty. 

19



21
Předbořice – komín VK OP-1 – zásypový kužel uprostřed obdělávaného pole.



22
Předbořice – jáma J-58 uprostřed louky – neznatelná v terénu.



23
Jáma J-3 Potůčky s lokalizací v trávníku u benzinové stanice.



24
Brod u Příbrami – situace komínů nacházejících se pod odvalem jámy č. 6.



25
Přibližná pozice šurfu KV6-20/0, v hloubce 52 m betonová deska, zásyp...



26
Rotava – zasypaná a ohrazená jáma Adelheid.



27
Jerusalem – komín KB28A-111 a KB28A-211 – zasypán kamenivem z odvalu.



Hodnocení zdrojů vod II. etapy
(ATES 2020)

Podíl potenciálně využitelných zdrojů:
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Rizika využitelnosti důlních vod
(TES 2019 a ATES 2020)

Klíčová rizika využitelnosti vod ze zdrojů I. etapy:

▪ Lokalizace → dislokace v příhraničí, zalesněné, horské oblasti

▪ Časová dostupnost → vazba na sanační projekty, ochranná čerpání

Klíčová rizika využitelnosti vod ze zdrojů II. etapy:

▪ Právo hospodaření → HDD (rezervoáry) > 90 % dislokováno na cizích pozemcích

▪ Absence relevantních dat → HDD zlikvidována, povrch rekultivován, vody nejisté

▪ Znovuotevření/zpřístupnění podzemí → riskantní investice  

▪ Geologicko-hydrologická disbalance → přínos neodpovídá riziku
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Resumé

Řešení problematiky sucha a nedostatku vody

▪ Ucelená bilance zdrojů důlních a jiných vod

▪ Vymezen základní rozsah možného využití vod

▪ Aktuálně k dispozici cca 25 až 30 mil. m3 vod za rok

▪ Zdroje bez výtoku na povrch → potenciál nejistý, spekulativní
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Důlní voda vs. dopad na ŽP?

Na základě provedených prací a zkušeností s realizací  
ZNHČ lze konstatovat, že:

▪ Všechny potenciální způsoby využití vod jsou možné

▪ Vždy otázka nákladů/ekonomiky

▪ Nejvýhodnější: zadržení vody krajině & dotace podzemních vod

▪ Význam má rovněž využití energetického potenciálu důlních vod
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32
Luční strouha – meandry, tůně



33
Rekultivace areálu jámy č. 13 – Hamr na Jezeře
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Děkuji za pozornost.
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