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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá popisem,výskytem a ověřováním pevných a 

velmi pevných poloh na provozech SU a.s. právní nástupce.Je zaměřena na 

přesné vyhledání a určení pevných poloh před samotnou těžbou kolesovými 

rýpadly.Toto přesné určení slouží pro samotné vrtací a trhací práce,které jsou 

prováděny pouze v místech a potřebné hloubce tam, kde se tyto polohy právě 

nacházejí. 

Dále je zaměřena na možné využití těchto poloh pro použití do opěrných valů 

výsypek,vnitřních cest,montážních míst a odvodňovacích drenáží, včetně 

rozpěrných žeber do retenčních nádrží. 

 
 
 
 
 
 
 
Annotation 

This thesis deals with the description, the occurrence and the verification of the 

fixed and very fixed positions in the plants of SU a.s. successor in title. It is 

focused on the exact selecting and the determination of the fixed positions before 

the exploitation by the digging wheel excavators. This exact determination serves 

to the drilling and blasting operations, which are done only in the places and in the 

needed depth over there where these positions are situated. 

Next, this thesis is focused on the possible utilisation of these positions to be 

used into the back-up ramparts of the dumps, the inner ways, the sites and the 

dewatering drainages, including the intercostals into the retention tanks.   
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Seznam použitých zkratek : 

 

DPD  dálková pasová doprava 

JKPP  jednotná klasifikace pevných poloh 

JKS  jednotná klasifikace sedimentů 

KU  kolesové rýpadlo - Uničov 

POPD  plán otvírky a přípravy dobývání 

PP  pevné polohy 

PS  poháněcí stanice 

PVZ  pasový vůz zakládací 

TC  technologický celek 

TPMR  trhací práce malého rozsahu 

TPVR  trhací práce velkého rozsahu 

TVO  technický vedoucí odstřelu 

VPP  velmi pevné polohy 

ZP  zakladač  
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1  Charakteristika dobývacího prostoru lomu Ji ří  

1.1  Úvod  

       

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., byla založena v roce 1994. Má dva 

lomy Jiří a Družba  a další výrobní a obslužné provozy. 

Vzhledem k zásobám uhlí zejména hnědého, byla v uplynulých letech 

energetika české republiky orientována na tento druh energie. To předurčilo i 

technologie pro výrobu elektrické energie a jejich umístění v blízkosti uhelných 

pánví. Současný trend výroby elektrické energie je, stejně jako v minulých letech, 

charakterizován omezováním těžby uhlí a přechodem na užití jiných ekologických 

paliv. Těžba i zejména prodej hnědého uhlí soustavně klesá už od roku 1989, a to 

v průměru o téměř 9% ročně. Při obchodování s uhlím je patrný vliv růstu 

plynofikace a  dále strategie vedení Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. na 

produkty s větším podílem přidané hodnoty práce (elektrická energie). Tato 

problematika se projevila také u lomu divize Jiří ve Vintířově, který těží ročně 

kolem 6,9 miliónů tun hnědého uhlí a odklízí 19,4 milionů m3 těžených hmot.  

Hlavními předměty činnosti společnosti je především dobývání hnědého uhlí, 

jeho úprava, transformace na ušlechtilé druhy energií a také obchodní činnost s 

výslednými produkty jimiž jsou: 

• Hnědé uhlí pro průmysl a energetiku 

• Tříděné hnědé uhlí pro průmysl a obyvatelstvo 

• Energoplyn zejména pro vlastní paroplynovou elektrárnu 

• Kargochemické produkty vznikající při výrobě plynu (hnědouhelný dehet pro 

vytápění v kotelnách, fenolový koncentrát a kapalný čpavek pro chemický 

průmysl a kyselina sírová pro další zpracování i konečnou spotřebu) 

• Elektrická energie z tepelné elektrárny a paroplynové elektrárny 

• Teplo pro zásobování Karlových Varů, Chodova, Nejdku, Nové Role,    

dalších obcí a průmyslových podniků v regionu 

• Technické plyny 

• Drcené a tříděné kamenivo pro vlastní spotřebu a stavební firmy 

• Těsnící jíly a jíly pro výrobu keramzitu 
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Dobývací podmínky na obou lomech sokolovského revíru se dají 

charakterizovat jako velmi nepříznivé vzhledem k dobývání v závalových polích a 

starých podpovrchových důlních dílech. 

Dále ke složitým geologickým, hydrogeologickým a morfologickým poměrům, 

komplikovaným úložním poměrům na úpatí Krušných hor, nepříznivým fyzikálně-

mechanickým a technologickým vlastnostem nadložního masivu (kusovitost, 

kvádrování jílů, lepivost, abrazivita).  

Dalšími nepříznivými vlivy jsou lokální  nepravidelné výskyty tvrdých pevných 

poloh v nadloží: Pelokarbonátů, tvořících ploché čočkovité desky. Dále jsou ve 

střední a jižní části lomu vyvinuty souvislé pelokarbonátové proplástky a 

nejobtížněji těžitelné sideritové polohy v cyprisových jílovcích, silně protkaných 

drobnými vložkami pelokarbonátů a intenzivní siderizací okolních jílovců, 

dosahujících mocnosti až  8 m. Výskyt pelokarbonátů je v současné době 

vysledován prakticky ve všech skrývkových řezech. 

Pevné polohy se vyskytují i v uhelné sloji (shluky balvanů, proplástky, 

pelokarbonátové čočky). Před samotnou těžbou skrývky velkostroji je pak nutné 

rozrušit těžený řez vrtnými a trhacími pracemi, případně nasadit pomocnou 

mechanizaci na jejich druhotné rozrušování. Vzhledem k výsledkům geologického 

průzkumu předpolí lomu zůstanou pevné polohy hlavním problémem i 

v dlouhodobém horizontu rozvoje lomu. 

Společnost se také zabývá zahlazováním následků důlní činnosti a na to 

navazující rekultivační, zemědělskou a lesnickou činností. 

 
1.2  Hlavní cíl diplomové práce 

 
Hlavním cílem této diplomové práce je zvolení nejvhodnější a zároveň 

ekonomicky nejvýhodnější koncepce vyhledávání, ověřování a těžby pevných a 

velmi pevných poloh kolesovými rýpadly na provozech SU a.s. právní nástupce.  

Následně najít vhodná uplatnění pro takto vytěžené pevné polohy v rámci 

provozů SU a.s.  
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1.3  Současný popis dobývacího prostoru  
 

Lom Jiří se nachází východně od Sokolova mezi obcemi Vintířov, Lomnice, a 

Královské Poříčí. Prostor činnosti je vymezen na východní straně výchozem 

uhelné sloje Antonín, na severní straně Lipnickým zlomem a nově ověřenou 

doprovodnou poruchou nacházející se cca 50 – 150 m  severně nad Lipnickou 

poruchou, z jižní strany bývalým lomem Marie a lomem Družba. 

Uhlí je zde dobýváno lomovým způsobem z nejmladší hnědouhelné sloje na 

Sokolovsku s názvem Antonín, která v dolovém poli Jiří dosahuje až 40 m 

mocnosti. Porubní fronta postupuje západním směrem od obce Vintířov k městu 

Sokolov, kde okolo roku 2030 bude lom Jiří vyuhlen a ukončí svou činnost. 

V současné době probíhá těžba v místech, kde v minulosti probíhala těžba 

hlubinným způsobem bývalými doly Marie v Královském Poříčí a hlubinným Dolem 

Jiří v Lomnici. Hlubinná činnost probíhala v celé zbývající části ložiska, takže 

těžba bude až do konce životnosti lomu probíhat v závalových polích, tedy 

z uhelné sloje již částečně vytěžené důlními metodami (komorováním, v pruzích, 

v lávkách, na řízený zával). Toto s sebou přináší zvýšené nároky na selektivní 

těžbu, nebezpečí zápar a ohňů ve sloji, odstraňování výdřevy a výztuží chodeb a 

dalších objektů po hlubinné těžbě. 

Od počátku těžby na lomu Jiří se doposud vytěžilo cca 220 milionů tun uhlí a 

700 milionů m3 nadložních hmot. 

 

Geografie (Morfologie a ráz krajiny) 

Sokolovská  hnědouhelná stejně jako Chebská hnědouhelná pánev se nachází 

v propadlině mezi Krušnými horami, Doupovskými vrchy a Slavkovským lesem, 

v části povodí Ohře. S přerušením se táhne od Pomezí nad Ohří u Chebu, až 

k Sadovu a Lesovu u Karlových Varů. 

Terén pánve je mírně zvlněný, z geologického hlediska se jedná o různě 

pokleslé a vyvýšené kry, území není výrazněji morfologicky členěno, nadmořská 

výška se pohybuje v rozmezí 380 až 465 metrů nad mořem.   

Zájmové území lomu Jiří dosahuje nevyšší nadmořské výšky v prostoru lomu 

Lomnice, nejnižší nadmořská výška je v prostoru bývalé obce Jehličná. Lze říci že 
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zájmová oblast je mírně zvlněná se sklonem od severu k jihu a průměrná 

nadmořská výška se pohybuje kolem 450m. 

Ráz krajiny je poznamenán dlouhodobou intenzivní těžbou. Území je 

odvodňováno několika trvalými a periodickými potoky, které se ze severní stany 

vlévají do řeky Ohře. Řeka Ohře tak tvoří nejnižší část a zároveň jižní hranici 

zájmového území Sokolovské pánve. Stojaté vodní plochy se vyskytují hlavně na 

depresích a propadlinách vzniklých v důsledku předchozí hlubinné důlní činnosti. 

Výška jejich hladiny je závislá na množství a četnosti srážek. 

Klima Sokolovské pánve se dá charakterizovat jako drsné, množství srážek za 

rok je v průměru asi 600 až 700 mm, převládají západní větry, průměrná roční 

teplota se pohybuje kolem 7,5 oC. 

     Geologie ložiska 

V zájmové oblasti je podloží tvořeno granity karlovarského plutonu, místy 

s proniky mladších alpinitických žul, které vytvářejí i mocnější žíly.Tyto jsou z části 

překryty horninami metamorfovaného pláště (zejména pararulami). Hranice mezi 

plutonem a pláštěm probíhá zhruba středem pánve ve směru   SZ  -  JV  na linii 

Lipnice  -  Vintířov.  Výrazný vzestup kristalinika je patrný zejména v severní 

okrajové části ložiska podél Lipnické poruchy, kde došlo k tektonickému 

ohraničení pánve. Nejčastěji zastižitelnou horninou v podloží jsou porfyrické žuly, 

vesměs silně kaoliniticky zvětralé. Směrem do větších hloubek se intenzita 

zvětrání postupně snižuje, ale je patrná do hloubek cca  30 m – 50 m, místy až 70 

m. Porfyrické žuly jsou do značných hloubek narušeny puklinami. 

Starosedelské souvrství 

 Je nejstarší sediment sladkovodního českého terciéru. Je tvořen převážně 

pískovci a křemenci s různou velikostí zrna od jemných prachových zrn až po 

valouny 10 až 15 cm veliké. Stupeň zpevnění, zejména prokřemenění značně 

kolísá. Na zpevnění se podílejí často se vyskytující pyritové čočky. Mocnost 

souvrství je proměnlivá, v zájmové oblasti se mocnost pohybuje od několika 

centimetrů do cca 15 m. 
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Sloj Josef 

Je první významná uhlonosná sedimentace v terciérní sokolovské pánvi. 

Nasedá na denudační zbytky starosedelského souvrství, nebo na silně zvětralé 

krystalinikum. Vlastní sedimentace souvrství sloje Josef byla zahájena usazením 

jílovitých až jílovcovitých sedimentů. Vedle šedohnědých jílovců, jílů s uhelnou 

příměsí a písčitých jílů byly při bázi zjištěny polohy kaolinitických jílů. Vlastní 

produktivní sedimentace začínala uhlonosnými jílovci, které rychle přechází do 

kvalitní uhelné sedimentace – sloje Josef.  V oblasti lomu Jiří je vyvinuta ve dvou 

lávkách, přičemž spodní lávka dosahuje mocnosti 2 až 6 m. Horní lávka je od 

spodní oddělena proplástkem převážně kaolinitických jílů o mocnosti cca 2 – 4 m 

a vyznačuje se menší mocností  (1 – 1,8 m) a horšími kvalitativními parametry. 

Sloj Josef je charakteristická ve vztahu k ostatním slojím terciérní výplně vysokým 

obsahem síry a arzenu.   

 

Vulkanoderitické souvrství 

Sedimenty vulkanoderitického souvrství oddělují souvrství sloje Josef a hlavní 

slojové souvrství, označené jako sloj Antonín. Ukládání začalo jako pozvolný 

přechod ze sedimentů sloje Josef ukládáním pelitických  sedimentů s příměsí 

organických látek. Se zvyšováním přínosu vulkanických materiálů byl původní typ 

sedimentace zatlačován v souvislosti s počátkem vulkanické činnosti 

v Doupovských horách. Spodní a vrchní vulkanická série je oddělena nápadným 

červenohnědým až červenofialovým souvrstvím o mocnosti až      20 m. Zabarvení 

způsobuje obsah železa a manganu. Vulkanoderitické souvrství dosahuje 

mocnosti až 150 m. Mladší sedimentace se makroskopicky jeví jako různobarevné 

jíly a jílovce, často písčité, část hornin je popisována jako tufity a tufy. Organická 

sedimentace se projevuje formou uhelných proplástků. Horní hranice 

vulkanoderitického souvrství opět přechází do hlavního slojového souvrství, od 

něhož se nedá jednoznačně vymezit hranicí. Všechny horniny tohoto souvrství 

jsou silně kaolinizovány s nedostatkem vrstevnatosti. Charakteristická je též 

siderizace. Siderit je rozptýlený velmi nepravidelně jak ve vertikálním tak 

horizontálním směru, tak i v různém množství. Kromě sideritu se hojně vyskytuje i 

pyrit. 
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Hlavní slojové souvrství 

Hlavní slojové souvrství je zastoupeno slojí Antonín. Přechod vulkanodetritické 

sedimentace do vývoje uhelné sloje Antonín je pozvolný, hranice je dána 

ukončením přínosu vulkanického materiálu a přechodem na organickou 

sedimentaci, která začíná střídáním poloh uhelných jílů, jílovitého uhlí a 

popelinového uhlí, i s drobnými polohami kvalitnějších typů uhelné sedimentace. 

Místy je zaznamenán výskyt  uhelných tufů.   

Střední část sloje Antonín je již poměrně kvalitnější, střídají se kvalitnější 

polohy páskovaného uhlí s polohami popelinového uhlí, místy i s drobnějšími 

jílovitými proplástky.  

Nejlepší kvalitu má svrchní část sloje, obsahuje nejčastěji páskované uhlí. 

Méně kvalitní uhelné polohy obsahují slabší písčitou příměs. Obsah síry je v 

rozmezí 0,3 – 1,2%. Sloj je rozdělena na několik vrstev jílovitými 

proplástky.Charakteristický je přechod celé oblasti do nadložních hornin. Povrch 

není rovný, na několika místech přechází do nadložních vrstev pod ostrým úhlem. 

Celková mocnost hlavního uhelného souvrství  sloje Antonín se v typickém vývoji 

pohybuje v průměru okolo  40 - 50 m.  

 

Nadložní cyprisové souvrství 

Terciérní sedimentace byla zakončena usazením cyprisového souvrství, které 

v průměru dosahuje mocnosti 120 m. Toto souvrství vzniklo náhlým vytvořením 

hlubokého nevětraného jezera, které ukončilo uhelnou sedimentaci a umožnilo 

usazování pelitických sedimentů. 

Na vrchních skrývkových řezech jsou patrné také vertikální systémy poruch, 

které vznikly částečně při diagenezi, částečně následkem tektonických pohybů, 

ale také jako následek předchozí hlubinné těžby.  

Cyprisové souvrství je bezprostřední nadloží sloje Antonín a tvoří monotónní 

komplex šedých až nazelenalých jílů a jílovců za vlhka neznatelně vrstevnatých, 

měkce plastických až mazlavých. Za sucha jsou tyto jíly hrubě deskovitě odlučné 

se střípkovým rozpadem. Tyto polohy jsou z hlediska dobývání rypadly v převážné 

většině dobře rozpojitelné. Vrchní partie cyprisového souvrství jsou protkány 
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polohami modrozelených jílů silně vrstevnatých s vyvinutou deskovou odlučností a 

místy prostoupeny rezavě hnědými sloučeninami železa. I tyto partie cyprisových 

jílů jsou dobře rozpojitelné nasazenými velkostroji.  

Ve střední a jižní části lomu se vyskytují charakteristické polohy pelokarbonátů, 

tvořící ploché čočkovité desky o mocnosti od   0,05 m – 0,6 m. Dále jsou ve 

střední a jižní části lomu vyvinuty souvislé pelokarbonátové proplástky o mocnosti  

od 0,05 m  -  0,4 m. Z provedeného geologického průzkumu a z vlastního provozu 

těžby skrývky lze tyto partie rozdělit do tří výrazných typů pelokarbonátových 

poloh vyskytujících se po celé porubní frontě: 

V první skupině se vyskytují pelokarbonátové proplástky v břidličnatě 

rozpadavých cyprisových jílovcích. Tyto pelokarbonáty jsou vyvinuty ve vrstvách 

sledovatelných ve velkých úsecích, pelokarbonáty jsou kostkovitě rozpadavé a 

mocnost proplástků kolísá do 0,2 m 

Ve druhé skupině, převážně ve střední části lomu se pelokarbonáty vyskytují 

v pevných jílovcích. Tyto proplástky mají masivnější charakter a v jejich podloží i 

nadloží se vyskytuje slaběji sideritizovaná poloha. Mocnost těchto proplástků 

dosahuje hodnoty až 0,4 m. 

Ve třetí skupině se vyskytují sideritové polohy v cyprisových jílovcích silně 

protkaných drobnými vložkami pelokarbonátů a intenzivní siderizací okolních 

jílovců. Tyto polohy dosahují mocnosti až 8 m a jsou pro rozpojování kolesovým 

rypadlem největším problémem. 

Uložení pelokarbonátů na lomu v postupu porubní fronty je velmi nepravidelné 

také v horizontální poloze. Výskyt pelokarbonátů je v současné době vysledován 

prakticky ve všech skrývkových řezech. 

 

Kvartérní sedimenty 

Horní část souvrství v zájmové oblasti tvoří sprašové hlíny v mocnosti 

v průměru do 7  m, často s příměsí valounů a na povrchu polohou humusu 

mocnou v průměru 20 – 30 cm. 

V zájmovém prostoru lomu Jiří je jejich mocnost velmi malá, pohybuje se 

kolem 30 cm. Pouze v severním prostoru dosahuje mocnosti až 12 m. Jedná se o 



Bc.Pavel Ančinec : Nové metody ověřování a dobývání PP a VPP 

2009                                                                                                                           č.8.                                                       

jílovitopísčité hlíny, nebo štěrkové hlíny občas s valounovou frakcí, 

rezavohnědého zabarvení. 

 

Tektonika ložiska 

Podstatný vliv na konečnou podobu ložiska měly synsedimentární a především 

postsedimentární tektonické pohyby poklesového charakteru. V sokolovské pánvi 

je možno podle stáří konstatovat tyto fáze tektonických pohybů: 

1. předstarosedelskou 

2. předjosefovskou 

3. pohyby vázané na mladší a starší vulkanismus 

4. pohyby poantonínské 

5. pohyby pocyprisové 

6. pohyby pliocenní 

Podle směru linií lze tektonické pohyby dělit na dva typy poruch: 

a) „krušnohorská“ směrná tektonika probíhající zhruba směrem V – Z. Je 

to ložisko na severu a Novosedelská porucha v jižní části ložiska. 

Lipnická porucha je ukloněná k jihu, výška skoku je 60 m. Lipnická 

porucha je doprovázena celým systémem rovnoběžných a kosých 

poruch na směr V  -  Z. Novosedelská porucha je ukloněná k jihu a 

výška skoku se pohybuje od 30 m do 60 m. Tyto dvě poruchy vymezují 

vysunutou kru. 

b) příčná tektonika ve směru S  –  J. Nejdůležitější poruchy tohoto směru 

jsou při jižním okraji území, kde přerušují sokolovské zlomové pásmo. 

Uhelná sloj i nadloží  je prostoupena zhruba pěti příčnými  poruchami. 

Tyto poruchy vykazují pokles mezi jednotlivými krami v průměru 10 – 15 

m. 

Vedle uvedených výrazných tektonických linií se v zájmovém prostoru 

nacházejí dílčí poruchy směru V - Z, o výškách skoků až 20 m, které negativně 

ovlivňují těžbu. 

V severní části ložiska byla nad Lipnickou poruchou vyvlečena sloj Antonín, 

jejíž mocnost zde dosahuje mocnosti až 40m. 
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Z provedeného geologického průzkumu vyplývá, že stavba ložiska je velmi 

členitá. 

Hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast patří do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského města Karlovy Vary.  

V zájmovém prostoru rozlišujeme dva hlavní hydraulické systémy – svrchní a 

spodní. Svrchní sytém zahrnuje cyprisové souvrství a sloj Antonín, spodní systém 

pak vulkanoderitické souvrství, souvrství sloje Josef, starosedelské souvrství ( tzv. 

bazální obzor) a podložní krystalitikum. 

 

Svrchní systém, kolektor cyprisového souvrství 

Zde se jedná o vody prosté, zvodnění je proto nepravidelné, zvodněné obzory 

mají volnou nebo mírně napjatou hladinu. Sedimenty cyprisového souvrství se 

v místech, kde neprobíhala hlubinná těžba, vyznačují pouze nevýraznou 

puklinovou propustností. V místech, kde bylo v minulosti intenzivně hlubinně 

těženo, je souvrství protkáno druhotnými zálomovými puklinami, což nepochybně 

zvyšuje propustnost. Dotace vody do tohoto kolektoru pochází převážně infiltrací 

atmosférických srážek. Povrchové přítoky do lomu Jiří jsou většinou periodické a 

to hlavně při jarním tání a intenzivnějších dešťových srážkách v jarních a 

podzimních měsících. 

 

Svrchní systém, kolektor hlavního slojového pásma Antonín 

Hydrogeologické poměry hlavního slojového pásma jsou značně ovlivněny 

lomovou těžbou a bývalým hlubinným dobýváním. Primární puklinová propustnost 

uhlí je nerovnoměrná, převážně nízká, poněkud zvýšená v pásmech drcení u 

tektonických linií. V území nedotčeném hlubinnými pracemi je sloj Antonín téměř 

bez vlastního oběhu podzemní vody i bez významnějších vod v puklinách. 

V místech bývalé hlubinné těžby se mohou vyskytnout nakumulované vody 

v opuštěných důlních dílech. Ve slojovém pásmu Antonín jsou podzemní vody 

vázány převážně na uhelné proplástky. 
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Meziloží 

Z hydrologického hlediska je rozhodující předpoklad nepropustnosti a 

celistvosti hornin vulkanoderitického souvrství. Sedimenty vulkanoderitického 

souvrství zamezují komunikaci mez svrchními a spodními kolektory. 

Z petrografického hlediska je nejdůležitější převažující obsah pelitické 

sedimentace s podílem jílových minerálů, které podmiňují nepropustnost těchto 

hornin. Jílové materiály mají navíc ještě schopnost opětovného zatěsňování nově 

vznikajících netěsností bobtnáním při styku s vodou, tím že jílovité minerály 

přijímají do své strukturální mřížky molekuly vody a tak zvětšují svůj objem. 

K nepropustným horninám vulkanoderitického souvrství přiřazujeme také 

neproduktivní sedimenty při bázi hlavního slojového souvrství a vrchní části 

souvrství sloje Josef. Celý tento komplex hornin obdobného sedimentačního typu 

nazýváme meziloží.Nepropustnost meziloží jako celku byla prokázána 

hydrologickým průzkumem a zejména báňskými pracemi. Meziloží mezi slojemi 

Antonín a Josef je takřka nepropustné a tvoří vlastně artézský strop bazálního 

horizontu. 

 

Spodní systém, kolektor souvrství sloje Josef 

Propustnost souvrství sloje Josef je převážně puklinová, v místech s polohami 

písků velice nepravidelná, zvýrazněná kolem tektonických linií. Vzhledem 

k existenci artézského stropu, tvořeného vulkanoderitickým souvrstvím, je dotace 

vod do souvrství sloje Josef z povrchu takřka nulová. Z průzkumu lze usuzovat na 

dotaci podzemní vodou z jihozápadu a nelze vyloučit infiltraci z řeky Ohře. 

Nejpropustnější část kolektoru představuje vlastní uhelná sedimentace, která 

v zájmovém území vytváří dvě uhelné lávky. Hydrologicky nejdůležitější je hlavní 

uhelná lávka (Josef I), která má největší plošný obsah. Tato několikametrová 

uhelná sloj tvoří v centrální části sokolovské pánve, kromě míst porušených zlomy, 

víceméně souvislou polohu. K dotaci tohoto napjatého kolektoru dochází 

především z nižších kolektorů podél některých zlomových linií, které umožňují 

komunikaci s kolektory starosedelského souvrství a podložního krystalinika. 

Uhelné polohy mají ve srovnání s materiálem okolních sedimentů nejnižší 
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plasticitu a jsou nejvíce náchylné na tvorbu puklin a prasklin. Pórovitou 

propustnost můžeme přisuzovat pouze méně kvalitním polohám uhelné 

sedimentace.  

Relativně vyšší propustnost má kolektor souvrství sloje Josef v západní části 

zájmového území. Ve východní části, která byla z větší části narušena hlubinnou 

těžbou, vykazuje nižší propustnost.  

 Chemizmus vod ve sluji Josef  má převládající charakter vod typu natrium – 

bikarbonát – sulfát. 

Spodní systém, bazální kolektor starosedelského souvrství a krystalinika 

Bazální kolektor tvoří starosedelské souvrství a podložní krystalitikum. Tyto 

dva kolektory jsou ve vzájemné hydraulické spojitosti. Kolektor starosedelského 

souvrství je zastoupen v podstatné části zájmového území a převládá v něm 

puklinová propustnost, která je vázána na souvislé tektonické linie, nebo na 

pukliny různého původu s nahodilým průběhem. Veškerá dotace vody do tohoto 

kolektoru pochází z podložního kolektoru. Podložní krystalitikum je v zájmovém 

území tvořeno pouze žulovým plutonem. Pro propustnost kolektoru je opět 

rozhodující přítomnost otevřených puklin, které umožňují komunikaci s vodami 

s hlubšími oběhy. Bazální kolektory, t. j. starosedelské souvrství a žulový pluton, 

představují v zájmovém území kolektory s vyšším stupněm propustnosti.  

Zvodnění těchto kolektorů má napjatou hladinu. Infiltrační oblast tvoří široké 

okolí sokolovské pánve. Horizont má přítok termálních vod z hloubky po zlomech 

a trhlinách v krystaliniku. Výskyt CO2 v bazálním horizontu centrální části 

sokolovské pánve je spjat s výstupními cestami termálních vod. Chemizmus 

podzemních vod je pestrý, převládá však natrium – sulfát – bikarbonát. 

Hydrogeologické poměry jsou průběžně ověřovány. V rámci hydrogeologických 

prací je ročně odvrtáno 6 – 8 odpouštěcích a kontrolních pozorovacích vrtů, 

sloužících v požadované ploše dna lomu Jiří k snižování tlaku bazálního kolektoru. 

Vrty jsou vrtány převážně z 2. uhelného řezu a před postupem vnitřní výsypky 

průběžně likvidovány tlakovou cementací. 
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1.4  Báňsko technologická specifikace 

 

Lom Jiří se nachází v sokolovské uhelné pánvi. Zajišťuje povrchovou těžbu 

hnědého uhlí o roční výkonnosti až 6,9 milionů tun a odkliz nadložních zemin 

kolem 19,4 milionů m3.  

Těžba nadložních zemin a uhlí je realizována ve složitých přírodních  a 

technologických podmínkách. K nepříznivým a složitým faktorům ovlivňujícím 

báňské podmínky těžby náleží zejména: 

• velmi pevné polohy 

• závalová pole 

• ochrana přírodních léčivých vod 

 

Velmi pevné polohy 

V prostoru lomu Jiří je nadloží tvořeno převážně cyprisovým jílovým 

souvrstvím, které je prakticky v celém plošném rozsahu prostoupeno 

pelokarbonátovými proplástky o mocnosti 5 až 30 cm, případně sideritizovanými 

polohami o mocnosti až 100 centimetrů. 

Pro velmi pevné polohy na lomu Jiří lze konstatovat: 

• Pelokarbonátové polohy dosahují v převážné míře mocnosti do       20 cm, 

přičemž 60% všech poloh nepřesahuje mocnost 10 cm. 

• V dolovém poli se nachází v průměru 5 poloh pelokarbonátů o celkové 

mocnosti do 60 cm, přičemž převážně se vyskytují v komplexech o 

mocnosti přibližně 30 cm. 

• V dolovém poli se vyskytují sideritové polohy silně protkaných drobnými 

vložkami pelokarbonátů a intenzivní siderizací okolních jílovců. Tyto polohy 

dosahují mocnosti až 8 m.  

• Polohy pelokarbonátů (dvoutřetinový podíl) jsou uloženy v hloubce do 40 m 

a většinou nepřesahují hloubku 60 m.  
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Závalová pole 

Největší problematikou na uhelných a posledních skrývkových řezech je těžba 

ze závalových polí. Za závalové pole považujeme tu část dobývacího prostoru, ve 

kterém byla v minulosti provozována těžba uhelné sloje hlubinným způsobem, bez 

ohledu na použitou dobývací metodu a docílenou výtěžnost. 

Při hlubinném dobývání dobývací metodou komorováním na řízený zával, 

došlo k promísení prolomených ochranných stropů s nadložím a dalším 

destrukcím uhelné sloje. Pro následnou lomovou těžbu to znamená 

nerovnoměrnou kvalitu těženého uhlí a zhoršení báňsko-technických a 

technologických podmínek lomového dobývání. 

V hlubinně narušených důlních polích zůstala celá řada důlních děl 

nezavalena, čímž vzniká potenciální nebezpečí zaboření nebo propadnutí 

dobývacích a pomocných mechanizmů, které pracují na uhelných nebo posledních 

skrývkových řezech. 

Závalová pole jsou prostoupena řadou důlních děl, hlavně chodeba šibíků , 

které při jejich otevření porubní frontou umožňuje nekontrolované proudění 

vzduchu,čímž dochází k okysličování uhlí, jež vede ke vzniku zápar a otevřených 

požárů 

Hlubinnou těžbou docházelo k narušení původních hydrologických poměrů a 

hrozbě průvalů nahromaděných důlních vod. 

Nebezpečná je také zanechaná stará důlní výztuž, betonové důlní objekty a 

jiné materiály, které mohou být zdrojem poruch a havárií dobývací, dopravní, i 

zakládací technologie. 

V oblasti předchozí hlubinné činnosti došlo k porušení spojitosti a celistvosti 

nadložního masivu, který tím ztrácí charakter soudržného či polosoudržného 

prostředí, čímž se zvyšuje nebezpečí skluzů. 

 

Ochrana přírodních léčivých vod 

Nemalá pozornost musí být věnována další problematice, která je specifická 

pro Sokolovskou uhelnou, a.s. a to ochraně léčivých vod. Uhelné ložisko sloje 

Antonín, leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
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Karlovy Vary. Musí se respektovat a plnit ochranná opatření přírodních léčivých 

pramenů z nichž některá částečně omezují těžbu. Např. volné dno smí být odkryto 

pouze na provozně nezbytnou dobu. V ploše se stanoveným snížením tlaku 

termálních proplyněných vod je stanovená maximální vzdálenost paty vnitřní 

výsypky od posledního uhelného řezu 140 m. Šířka retenčních nádrží nepřesáhne 

ve dně 50 m. Dále musí být dodržována geometrie lomu ověřená matematickým 

modelem i na vyšších úrovních lomu. Minimálně 1 x měsíčně musí být prováděna 

v souladu s POPD lomu Jiří výšková kontrola dna lomu. Do výškové kontroly musí 

být zahrnuty i pozorovací a odvodňovací vrty. Dále musí být 1 x za čtvrtletí 

prováděno velmi přesné nivelační měření v důlních chodbách a na dně lomu. 

Účelem těchto měření je kontrola chování horninového masivu. 

 
1.5  Technologické celky t ěžby skrývky 

 
Postupy skrývky jsou ovlivněny stykem s bývalou hlubinnou činností. Lom Jiří 

je pro těžbu skrývky vybaven dvěma technologickými celky TC 2/1, TC 2/2 a dále 

jedním technologickým celkem TC 1.  

Technologické celky TC 2 pracují po celou dobu činnosti lomu Jiří víceřezovou 

technologií. Většinou pracují ve třířezové technologii, v některých obdobích, pokud 

to vyžaduje provozní situace pracují ve dvou, popřípadě čtyřřezové technologii. 

Technologický celek TC 2/1 je vybaven rýpadlem KU 800/12 pro těžbu odklizu 

na 1. 1a, 2.  v jižní části částečně 2a skrývkovém řezu. Doprava na řezu a na 

výsypce je prováděna pasovými dopravníky šíře 1800 v přesuvném provedení, 

odtahy na výsypku pasovými dopravníky šíře 1800 mm ve stabilním provedení. 

Odtěžený materiál se zakládá pomocí zakladače ZP 6600/12 na vnitřní výsypce 

lomu Jiří. Celkový objem těžených hmot činí 7,6 mil. m3  skrývky. Niveleta 

jednotlivých řezů se podřizuje konfiguraci terénu počínaje horní hranou prvního 

skrývkového řezu. Ta se mění s vývojem vlastního povrchu původního terénu, 

případně upraveného tzv. pařezovým řezem, který je prováděn v prostoru území 

lesního porostu a má za úkol odklidit pařezy a další materiály, které nelze těžit 

kolesovým rýpadlem. Pařezový  řez je velice nákladný protože těžba je prováděna 

pomocí buldozeru a nakladače, odvoz netěžitelného materiálu kolesovými rypadly 
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je prováděn automobilovou přepravou. Je tedy snaha redukovat jej na minimum a 

nesnižovat úroveň hlavy 1. skrývkového řezu a zajistit důkladný sběr a následný 

odvoz veškeré nevyužité dřevní hmoty. Vytěžený materiál v objemu celkem 20000 

m3 je zakládán na určené plochy v severních svazích lomu Jiří a na výsypku 

bývalého lomu Lipnice. 

Technologický celek TC 2/2 je vybaven rýpadlem KU 800/16 pro těžbu odklizu 

na 3., 3a., 4. a 4a. řezu, pasovou dopravou šíře 1800 mm a zakladačem ZP 

6600/17 pro zakládání odklizu na vnitřní výsypce lomu Jiří. Pasová doprava na 

řezu a na výsypce je v přesuvném provedení, odtahy na výsypku jsou ve stabilním 

provedení. 

Technologický celek TC 1 má plánovaný výkon 3,3 mil. m3  těžených hmot je 

vybaven třemi  rýpadly KU 300.1/41, 35 a 33, pro těžbu 5, 6 a 7 skrývkového řezu. 

Na základě geologického průzkumu je v současné době dokumentován mocný 

jílový a mocný křemencový proplástek. Tyto proplástky budou zasaženy postupem  

rýpadel TC1. Těžba v sedmém skrývkovém řezu je výrazně ovlivněna tektonickými 

poruchami. Přeprava těžených materiálů je prováděna pasovou dopravou šíře 

1600 a 1400 mm. Tato technologie je doplněna pasovými vozy PVZ 2500, které 

pracují jako pasový vůz předávací, nebo jako pasový vůz zakládací. 

Technologický celek TC 1 pracuje podle provozní potřeby v jednořezové 

technologii, popř. ve víceřezové technologii, nebo ve spolupráci s předávacím 

pasovým vozem. Zakládání odklizového materiálu je prováděno zakladačem ZP 

2500 bezprostředně za postupem vyuhlení 3. uhelného řezu na vnitřní výsypku 

lomu Jiří. 

 

Obr.č.1  KU 800 
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Obr.č.2  KU 300 

 

 

Zakládání 

Vzhledem ke skutečnosti, že centrální oblast vnitřní výsypky lomu Jiří v 

souvislosti se značnou kumulací nepříznivých stabilitních faktorů je nesmírně 

citlivá na jakékoliv lokální přetížení, tak je nepřípustné jakékoliv překročení 

sypaných výšek etáží (např. v důsledku poruchy výložníku nebo z důvodu 

technologické nekázně). 

Z důvodu zabránění dílčích projevů nestability na okrajích etáží, které by mohly 

iniciovat plošně rozsáhlejší sesuvy vnitřní výsypky, je třeba dodržovat předepsané 

sklony svahů jednotlivých etáží a jejich lávkování . 

Důsledně realizovat komplex sanačních opatření přijatý na vnitřní výsypce 

lomu Jiří s tím, že do tohoto souboru opatření proti sesuvům patří : 

realizovat opatření k omezení vnikání vod do tělesa výsypky - součástí těchto 

opatření je hutnění nejspodnějších etáží z čerstvé sypaniny kompaktorem, dále 

zajištění organizovaného odtoku etážových vod z pracovních plání, vhodné 

spádování výsypkových etáží a přijmutí opatření, aby se na pláních etáží 

nevytvářela bezodtoká místa. V případě jejich vzniku neprodleně zajistit jejich 

odvodnění, neboť vsakování povrchové vody do tělesa výsypky je jev naprosto 

nežádoucí. 

Zajistit zatěsnění odpouštěcích vrtů na dně lomu Jiří, aby nedocházelo 

k průnikům vody z podloží výsypky do bazálního horizontu, jež se vytváří na 

kontaktu výsypky s podložím. 

Odvádět vodu z tělesa výsypky - v případě, že podél pat výsypkových etáží se 

bude objevovat voda vytékající z tělesa výsypky, tak je třeba za využití štěrkových 
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drénů vyhloubených podél patní linie jednotlivých etáží tuto vodu odvést do 

povrchového systému odvodnění výsypky.  

Provést opatření k navýšení smykové pevnosti na kontaktní ploše mezi 

výsypkou a podložím - součástí těchto opatření je vyvážení bahenních usazenin 

z rušených retencí a za pomocí příčných a podélných kamenných žeber 

zdrsňování kontaktu výsypky s podložím v místech těchto bývalých retencí. 

Realizovat báňsko-technologická opatření zajišťující zmohutnění patní části 

výsypky dle technologických možností zakládacích strojů. 

 

 

Obr.č.3  ZP 6600 

 

 

 

Obr.č.4  ZP 2500 
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1.6  Metodika klasifikace dobývacích podmínek 
 

 Potřeba objektivizace dobývacích podmínek si vyžádala provedení výzkumu 

nadložních materiálů při kterém byla provedena: 

• Jednotná klasifikace sedimentů 

• Jednotná klasifikace pevných poloh 

• Kategorizace dobyvatelnosti 

Jednotná klasifikace sedimentů 

Jednotná klasifikace sedimentů byla vytvořena s cílem přesně definovat 

libovolný sedimentární vzorek lomu Jiří do příslušné třídy rozpojitelnosti a 

objektivizovat tak dobývací podmínky skrývkových zemin.  

Vzorek je charakterizován aritmetickým průměrem dílčích indexů JKS 

vycházejících z  chemických a fyzikálně-mechanických analýz na jejichž základě 

je vzorek zatříděn do příslušné třídy rozpojitelnosti. Rozpojitelnost je zde chápána 

jako vlastnost horniny vyjádřená jejím odporem proti vnikání řezného orgánu, 

nepřímo stanovená na základě měřitelných a reprodukovatelných hodnot, z nichž 

se vypočítává index JKS.  

Systém JKS tvoří celkem 6 výsledků analýz – obsah jílových minerálů, 

stanovení obsahu klastického křemene, stanovení obsahu karbonátů, stanovení 

objemové hmotnosti, stanovení přirozené vlhkosti, měření odporu v penetraci a 

stanovení pevnosti v prostém tlaku 

Výsledky jsou podkladem pro výpočet procentuálního zastoupení hornin 

jednotlivých tříd rozpojitelnosti zájmovém bloku skrývkových hornin a tím i 

stanovení dobývacích podmínek a potřeby trhacích prací. 

Na základě indexu JKS lze tak vzorek zatřídit do příslušné třídy rozpojitelnosti 

a získat tak orientačně hodnoty měrného rozpojovacího odporu. 

Podstatou jednotné klasifikace sedimentů je jejich zatřídění  do příslušné třídy 

podle petrografických a fyzikálně-mechanických vlastností s ohledem na jejich 

rozpojitelnost, takže sedimenty podobných vlastností, ovlivňující rozpojovací 

proces, musí být zařazovány do stejné třídy. 
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Vlastnosti jsou posuzovány v těchto hodnotách: 

• Obsah jílových materiálů                     [%] 

• Obsah karbonátů                                 [%] 

• Pevnost v prostém tlaku                       [MPa] 

• Odpor v penetraci                                 [kN.cm-1] 

• Objemovou hmotnost                           [g.cm-3] 

• Vlhkost v objemu                                  [%] 

 

Tabulka č.1. Zatřídění sedimentů do tříd 

 

   

Třída 

 

Petrografický popis zemin a hornin 

Měrný 

rozpojovací 

odpor  

[kN.m-1] 

 

 Index 

JKS 

A Písky, štěrky, spraše, jíly, písčité hlíny      < 50 < 95 

B Jíly    50 – 60 95,1 - 100 

C Jílovce     60 - 90 100,1 – 110 

D Karbonátové jílovce    90 – 120 110,1 - 125 

E Pelokarbonáty, pískovce, křemence, slepence  120 – 150 125,1 < 

 

Jednotná klasifikace pevných poloh 

Rozpojitelnost a dobyvatelnost nadložního masivu je ovlivňována mnohými 

faktory, z nichž nejvýraznější je rozšíření pevných poloh. Ve vztahu k technologii 

dobývání nadloží je nutné vzít v úvahu jejich nahromadění, které rozpojovací 

proces kontinuální technologie omezuje. Při hodnocení pevných poloh 

v dobývaném masivu je bráno v úvahu jejich petrografické složení, fyzikálně-

mechanické vlastnosti, četnost a mocnost pevných poloh v dobývané lávce. 

Petrografické složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou rozhodující pro 

stanovení řezatelnosti pevné polohy. Zpevněné řezatelné polohy se vyznačují 

tím,že oproti polohám pevným je při rozpojování ještě zřejmá dráha břitu. Jejich 

pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezí 8 – 10 MPa. 
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Tabulka č.2. Zatřídění pevných poloh do tříd 

Třída                                      popis 

    a 

 

Zpevněná řezatelná poloha do mocnosti                   0,2 m 

Tvrdá neřezatelná poloha do mocnosti                      0,1 m 

    b Zpevněná řezatelná poloha o mocnosti                     0,2 -  0,3 m 

Tvrdá neřezatelná poloha o mocnosti                        0,1 – 0,2  m 

    

    c                                 

Zpevněná řezatelná poloha o mocnosti                     0,3 -  1,0 m 

Tvrdá neřezatelná poloha o mocnosti                        0,2 – 0,3  m 

Více neřezatelných poloh o souhrnné mocnosti do    0,5 m 

 

    d 

Více řezatelných poloh o souhrnné mocnosti            1,0 – 2,0 m 

Tvrdá neřezatelná poloha o mocnosti                        0,3 – 0,5  m 

Více neřezatelných poloh o souhrnné mocnosti do    0,5 – 0,8 m 

    e Větší mocnosti poloh než je uvedeno ve třídě d 

 

Metodika průzkumných prací 

Pro získání vzorků následně analyzovaných laboratorními rozbory nutnými pro 

zjištění indexu JKS jsou využívány dvě metody. Jde o odběr z vrtných jader 

jádrových vrtů a přímý odběr ze skrývkových řezů. Odběry vzorků se provádějí asi 

po 100 m. 

Hlavní výhodou odběru vzorků z vrtných jader je možnost získávat údaje o 

horninovém masivu s dostatečným předstihem před porubní frontou v předpolí 

lomu. Nevýhodou pak je zpravidla podstatně menší kvalita vzorků. U vybraných 

vrtů je nutné, aby byla zajištěna dostatečná kvalita vrtného jádra tak, aby bylo 

možné odebírat vzorek o délce cca 40 cm zhruba na každých 3-5 m jádra. Vzorky 

hornin pevných a zpevněných poloh jsou obvykle odebírány od mocnosti 0,1 m 

výše. 

V případě vzorků odebíraných ze skrývkových řezů je hlavní nevýhodou 

omezení na stávající porubní frontu, výhodou naopak vysoká kvalita odebíraných 

vzorků. Vzorky jsou hodnoceny souborem laboratorních analýz potřebných pro 

stanovení indexu jednotné klasifikace sedimentů a následně zařazeny do třídy 

rozpojitelnosti. 
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Kategorizace dobývacích podmínek 

Hodnocení dobyvatelnosti nadloží v určité lokalitě, nebo jednotlivé lávky se 

využije pro stanovení dosažitelné výkonnosti pro konkrétní podmínky odklizového 

řezu: 

Petrografické složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti rozpojovaných 

nadložních sedimentů a jiných vlastností průvodních zemin (lepivost, abrazivita, 

kusovitost), včetně odporu proti rozpojení. 

Výskyt pevných poloh s ohledem na jejich mocnost, četnost, petrografické 

složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti v těžené lávce zhodnocené podle 

jednotné klasifikace poloh (JKPP). 

Rozpojovací schopnost dobývacích strojů podle parametrů rozpojovacího 

orgánu (rozpojovací síly a mocnosti snímané lávky). 

Případně další báňsko-technické podmínky např. trhací práce, doplňková a 

pomocná mechanizace s aplikovanou technologií dobývání (drtiče, rozrývače, 

lopatová rypadla). 

Komplexním posouzením všech těchto faktorů, provozního sledování 

těžebních výsledků včetně ekonomické efektivnosti dobývacího procesu, které 

v různém rozsahu ovlivňují či vytvářejí vlastní dobývací podmínky, byly stanoveny 

čtyři základní kategorie dobyvatelnosti. 

 

 

 

 

 

Tabulka č.3. Kategorie dobyvatelnosti 
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Stručná charakteristika 
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I. 

Dobré dobývací podmínky 

Skrývkové zeminy jsou běžně rozpojitelné a 

nevyznačují se lepivostí nebo nadměrnou 

kusovitostí 

 

 95 - 100 

 

do 5 

 

0,95 
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II. 

Ztížené dobývací podmínky 

Zvýšená lepivost nebo kusovitost zemin 

způsobuje ojedinělé prostoje a poruchy; 

Vyskytují se pevné polohy,jejichž rozpojení 

je rýpadlem obtížné a ovlivňují dosažitelnou 

výkonnost, dochází ke zvýšenému opotřebení 

 

  80 – 90 

 

do15 

 

0,75 

 

III. 

Těžké dobývací podmínky 

Značně zvýšená pevnost sedimentů. Četné 

výskyty pevných poloh, příp. pevné polohy 

s mocností 0,2 – 0,3m způsobují pokles 

výkonnosti a zvyšují prostoje a poruchovost, 

výrazně se snižuje výkonnost rýpadla. Potřeba 

trhacích prací, dochází ke značnému 

opotřebení,silně lepivé sedimenty 

 

  60 – 80 

 

do20 

 

0,55 

 

IV. 

Velmi těžké dobývací podmínky 

V důsledku zvýšené pevnosti skrývkových 

zemin; členitosti výskytu pevných poloh a jejich 

mocnosti dochází k výraznému zvýšení 

poruchovosti a dochází k ohrožení dobývacího 

stroje nebo rozhodujících konstrukčních uzlů. 

Dobývání bez trhacích prací a  spolupráce 

s cyklickou technologií je prakticky vyloučeno 

 

60 

 

do 30 

 

0,50 

 

 

Pevné polohy 

Jako zpevněné jsou označovány ty horniny, které dosahují třídy rozpojitelnosti 

D (index JKS dosahuje hodnoty 110 a vyšší). Jako horniny pevné jsou pak 

označovány horniny třídy rozpojitelnosti E (index JKS dosahuje hodnoty 110 a 

vyšší). 

U  zpevněných  hornin  jsou  předpokládány  hodnoty  pevnosti v prostém tlaku  

4 – 9 Mpa, u pevných poloh hodnoty 10 Mpa a vyšší. 
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Horniny zpevněných a pevných poloh jsou na dole Jiří cementačně zpevněné 

převážně sideritem a ankeritem, podstatně vzácnější jsou křemence. Jílovce 

s vyšším podílem sideritu jsou obvykle zařazeny do třídy rozpojitelnosti C. 

Pelosideritry, ankerity a kvarcity patří do třídy rozpojitelnosti D. 

Zájmové horniny obohacené karbonáty případně křemenem členíme na tyto 

skupiny: 

• Pevné polohy (pelosiderity, kvarcity, ankerity) – třída rozpojitelnosti E 

• Zpevněné polohy (karbonatické jílovce) – třída rozpojitelnosti D – jejich 

výskyt je minimální. 

• Slabě zpevněné polohy (slabá karbonatická příměs) – třída rozpojitelnosti C 

Pro těžbu je rozhodující množství a umístění pevných poloh, zpevněné a slabě 

zpevněné polohy nepůsobí větší potíže, tudíž nemusí být brány v úvahu.  

Objemy pevných poloh po skrývkových řezech a postupech 

 

Tabulka č.4.Objem pevných poloh 

Celkový objem pevných poloh (m3) Skrývkový 

řez 

 

2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2027 

1. řez 108643 142361 132846 13267 

1a. řez 32337 42753   

2. řez 32280 22275 30487  

3.(2a.) řez 2031 15035 15626 38468 

 

Na 1. skrývkový řez je vázána velká většina  pevných poloh. Obvyklá mocnost 

proplástků činí 0,1 – 0,4 m, výjimečně až 0,6 m. Převládají zde pelosiderity a 

ankerity, jejich polohy však dosahují vyšší mocnosti. Vyskytují se zde dvě oblasti 

s anomálně zvýšeným  výskytem zpevněných a pevných poloh – poloha kvarcitu o 

mocnosti 2 m a v oblasti výchozu sloje Antonín na severním okraji řezu a za ní, se 

nachází poloha extrémně pevného křemence o mocnosti 6,1 m a další křemence 

o mocnosti 1,1m, které dosahují  třídy rozpojitelnosti E a pevnosti v prostém tlaku 

122 Mpa. Charakter sedimentů se zde významně mění. Objevují se zde tufitické 
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horniny vulkanoderitického souvrství, krystalinikum reprezentované kaoliniticky 

alternovanou rulou a starosedelské souvrství. 

 
2  Dosud využívané metody ov ěřování a dobývání PP a VPP 

 
S rostoucí hloubkou dobývání skrývkového masivu narůstají i hodnoty fyzikálně 

mechanických vlastností (objemová hmotnost, pevnost v prostém tlaku apod.) 

zvyšují se hodnoty rypného odporu a kusovitost těživa. 

   
2.1  Problémy s rozpojováním PP a VPP 

 

• s narůstáním pevnosti nadložních zemin jsou kladeny větší nároky na 

dimenzování dobývacích zařízeních, na výkonnost pohonných jednotek a 

vzrůst spotřeby elektrické energie. 

• Nesoudržnost nadloží a systém trhlin v něm v doplnění s vysokou rypnou 

silou způsobují, že v nadloží s výskytem PP a VPP nedochází k odřezávání 

štěpin, ale k rozpojování – vylamování se velkých kusů. Tato nadměrná 

kusovitost snižuje přepravní kapacitu u DPD, je potřeba přiřazovat 

k dobývacím strojům pásové dopravníky s podstatně větší kapacitou 

přepravy než je jmenovitá výkonnost dobývacího stroje. 

• Nadměrná kusovitost negativně ovlivňuje požadovanou výkonnost 

technologických celků, snižuje jejich časové a kapacitní využití.  

Ke změnám vlastností původních sedimentů dochází v důsledku diageneze, 

která je výsledkem fyzikálně-chemické přestavby sedimentů. Jednotlivé minerální 

složky reagují spolu přímo nebo prostřednictvím vodního prostředí a nově 

vytvořené minerály mohou vyplňovat póry, zatlačovat jiné minerály a vytvářet 

impregnace. Nejdůležitějším texturním znakem sedimentů je vrstevnatost nebo 

zvrstvení, ovlivňující geomagnetické vlastnosti. 

Vrstevnatost je vcelku dobře vyvinuta u písčitých nebo písčito-jílovitých hornin. 

U mocných komplexů jílovitých hornin je vrstevnatost vyvinuta v minimální míře a 

v důsledku toho je odlučnost jílovitých zemin po vrstevním plochách velmi 

omezená. Výjimku tvoří pevnější polohy sideritických jílovců nebo pelosideritů, 

které rozdílnou soudržností vytvářejí na rozhraní s okolními jíly výraznější plochy 
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odlučnosti, ovlivňující kusovitost při rozpojování i stabilitní poměry nadložního 

masivu jako celku. 

 
2.2  Charakteristika a výskyt PP a VPP 

 

Pevná poloha je makroskopicky odlišitelná inhomogenita v nadložních 

meziložních i případně slojových sedimentech, která porušuje litologickou 

celistvost souvrství tak, že při těžbě dochází k výrazným změnám dobývacích 

podmínek. 

Výskyt PP a VPP znamená pro nabírací orgány dobývacích strojů obtížnou až 

velmi obtížnou rozpojitelnost, mnohdy jsou pro ně nerozpojitelné. 

PP a VPP rozdělujeme dle morfologie na: 

• pravidelné a geometricky definovatelné uspořádání. Do této skupiny řadíme 

zejména proplástky pelokarbonátů a pískovců s mohutností od několika cm 

až po několik dm. 

• Nepravidelné a geometricky těžko definovatelné uspořádání. Do této 

skupiny zařazujeme zejména čočky a jazyky zpevněných písků a 

štěrkopísků. Mocnost těchto zpevněných poloh je omezený a značně 

proměnlivý od několika cm až od 2 metrů. 

• Polohy nerozpojitelných hornin. Do této skupiny patří polohy svahových 

podkrušnohorských sutí, ale i valouny zavlečené do nadložního masivu 

dřívějšími vodními toky event.ledovcem. 

 
 

2.3  Těžba PP a VPP 
 

V řezech TC2/1 se nacházejí velmi tvrdé partie pelokarbonátových proplástků, 

které jsou samotnými velkostroji netěžitelné. Z toho důvodu je třeba provádět 

nátřasnou střelbu. Partie, které bude nutno rozrušovat uvedeným způsobem, 

budou určovány dle podrobného průzkumu.  

.  
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Trhací práce velkého rozsahu (TPVR) 

Součástí dobývací metody na skrývce lomu Jiří jsou trhací práce velkého 

rozsahu, které jsou prováděny na horizontech s pelokarbonátovými polohami 

proplástků a čoček. Trhací práce velkého rozsahu jsou limitovány maximálním 

množstvím trhavin odstřelovaných najednou – 4 000 kg a maximálním množstvím 

trhavin odstřelovaných v jednom časovém stupni – 500 kg, po kótu 360 m n. m. 

s ohledem na povolení těchto prací k ochraně přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Karlovy Vary. Pro trhací práce velkého rozsahu je schválen 

generelní technický projekt, ve kterém jsou stanoveny zásady pro provádění 

odstřelů a zajištění bezpečnosti při provádění odstřelů. Generelní technický projekt 

TPVR je samostatně předkládán ke schválení na OBÚ v Sokolově. 

Generelní technický projekt je zpracován z těchto podkladů: 

• výsledek seismického měření pokusného odstřelu 

• studie seismických výzkumů na lokalitách lomů Jiří a Družba 

• závazný posudek ve znění pozdějších předpisů a    zákona  ČNR č. 

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Trhací práce velkého rozsahu jsou prováděny plošnými nátřasnými odstřely se 

svislými  vrty s roztečí řad 4 m a roztečí vrtů v řadě 4 m tak, že tvoří šachovnici. 

Iniciace náloží ve vrtech se může provádět elektrickou rozbuškou s bleskovicí, 

elektrickou rozbuškou s počinem, nebo mohou být jednotlivé vrty spojeny 

bleskovicovou sítí, která však musí být provedena  a adjustována el. rozbuškami 

příslušného časového stupně tak, aby byly dodrženy podmínky max. 500 kg 

nálože na jeden časový stupeň. Ucpávka vrtů je tvořena vrtnou drtí a minimální 

délka je stanovena podle varianty vrtu.  Vzdálenost první řady od hrany řezu se 

volí 6 m. 

Nátřasné odstřely jsou rozděleny podle hloubky vrtů do jednotlivých variant: 

Varianta č. I  - hloubka vrtů   3 m 

Varianta č. II  - hloubka vrtů   6 m 

Varianta č. III  - hloubka vrtů   8 m 

Varianta č. IV  - hloubka vrtů  10 m 

Varianta č. V  - hloubka vrtů  12 m 
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Varianta č. VI  - hloubka vrtů  14 m 

Varianta č. ViI  - hloubka vrtů  16 m 

Varianta č. VIII  - hloubka vrtů  18 m 

Varianta č. IX  - hloubka vrtů  22 m 

Varianta č. X  - hloubka vrtů  25 m 

 

Obr.č.5  Vrtací souprava Böhler TD 222 

 

 

Pro každou variantu je stanoven maximální počet vrtů, který nesmí být pro 

danou variantu odstřelu překročen. Maximální množství trhavin použitých při 

odstřelu nepřesáhne 4000 kg, přičemž maximální množství trhavin odstřelovaných 

v jednom časovém stupni nepřesáhne limitu 500 kg. 

Jsou vypracovány čtyři základní varianty odstřelů: 

1. Trhaviny ve velkoprůměrových náložkách – mělké vrty 

Průměr vrtu (mm)      125 

Plocha odstřelu  (m2)      5280 

Objem  (m3)       15840 

Max. počet vrtů      330 

Hloubka vrtů (m)      3 

Záběr x rozteč vrtů (m)     4 x 4 

Celková nálož (kg)      3960 

Nálož na 1 vrt  (kg)      12 

Min. délka ucpávky (m)     1 

Měrná spotřeba trhaviny (kg*m-3)    0,3 
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2. Trhaviny ve velkoprůměrových náložkách – hluboké vrty 

Průměr vrtu (mm)      125 

Plocha odstřelu  (m2)      528 

Objem  (m3)       13200 

Max. počet vrtů      33 

Hloubka vrtů (m)      25 

Záběr x rozteč vrtů (m)     4 x 4 

Celková nálož (kg)      3960 

Nálož na 1 vrt  (kg)      120 

Min. délka ucpávky (m)     4 

Měrná spotřeba trhaviny (kg*m-3)    0,3 

3. Trhaviny sypané 

Max. počet vrtů      17 

Celková nálož (kg)      3876 

Nálož na 1 vrt  (kg)      228 

Záběr x rozteč vrtů (m)     5 x 5 

Min. délka ucpávky (m)      5 

Měrná spotřeba trhaviny (kg*m-3)    0,3 

4. Trhaviny čerpané 

Max. počet vrtů      12 

Celková nálož (kg)      3876 

Nálož na 1 vrt  (kg)      323 

Záběr x rozteč vrtů (m)     6 x 6 

Min. délka ucpávky (m)                      6 

Měrná spotřeba trhaviny (kg*m-3)    0,3 

                                                     

Trhací práce malého rozsahu (TPMR) 

Trhací práce malého rozsahu se provádějí v prostorách divize Jiří – lom, 

povrch, výsypky. S jejich pomocí jsou podstatně ulehčeny některé práce, které by 

za použití mechanismů byly finančně i časově velmi nákladné, event. by vůbec 

nebylo možné je provést.  
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Rozsah činnosti trhacích prací malého rozsahu: 

• sekundární vývrty 

• sekundární příložné nálože 

• primární vývrty 

• destrukce 

• perforace potrubí  

• trhání pařezů a kamenů 

• čištění vozů 

• hloubení rýh 

• rozpojování zeminy v kolesech, drtičích, násypkách, podvozcích strojů 

• ostatní trhací práce 

 

Trhací práce malého rozsahu se řídí zejména vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb. o 

používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 61/1988Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, technologickým postupem a ostatními souvisejícími předpisy a normami. 

 
2.4  Současné způsoby řešení snížení kusovitosti 

 

• volba vhodného technologického postupu 

• rozrušování těžko rozpojitelných hornin pomocí lopatových rýpadel 

• konstrukčními úpravami na dobývacích strojích a dopravních zařízení 

• rozrušování těžko rozpojitelných hornin trhacími pracemi 

   

Řešení kusovitosti volbou technologického způsobu. 

Nejpoužívanější technologií rozpojování kolesovými rýpadly u nás je 

technologie lávkování prováděná výsuvem kolesového výložníku, resp.pojezdem u 

rýpadel. Při technologii lávkování v oblasti kvádrujícího nadloží dochází 

k vylamování velkých kusů. Též zde používáme technologii dobývání spouštěním 

kolesového výložníku nebo těžbu dvouřezové technologie doplněnou kladivovými 

drtiči, krouhadly nebo mobilními drtiči skrývkových hmot. 
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Řešení kusovitosti konstrukčními úpravami na dobývacích strojích. 

Nadměrná kusovitost při práci dobývacího stroje vzniká zásadně 2 způsoby: 

• vlivem velkého profilu rýpané třísky z důvodu malého počtu korečků o 

velkém obsahu 

• vniknutím vylomeného nebo uvolněného velkého kusu do korečku. 

Vhodnější je tříska plochá, která se již při rýpání drobí na menší počet částí. 

Lze ji narušit také vhodně tvarovanými zuby. Možnost nabrání velkého kusu 

korečkem je tím větší, čím je větší rozteč korečků a rychlost otáčení 

kolesového výložníku. 

  

Úpravy dobývacího orgánu rýpadla pro snížení kusovitosti : 

• nože umístěné v prostoru korečku nebo nad korečkem 

• mezibřity 

• zábrany proti vniknutí velkého kusu do korečků 

• zvýšení počtu korečků s menším objemem 

• úprava korečků a zubů 

• použití krouhadla 

• úprava pohonu vlastního kolesa 

• zesílení výložníku 

Rozpojování pomocí nožů na lopatě nebo korečku – tímto způsobem je 

rozpojována převážná část hornin při skrývkových a dobývacích pracích. Jedná se 

o polosoudržné horniny, které lze dobývat rýpadly přímo. Mezibřity - použitím 

mezibřitů se zklidní chod stroje (kolesa) a sníží se kmitání kolesového výložníku. 

Pro zmenšení vstupního otvoru se používá propojení korečků rozpojovacími táhly. 

Velká pozornost je věnována tvarům korečků – používají se korečky 

lichoběžníkového tvaru s velkým zaoblením rohů korečků, se špičatými zuby. Dílčí 

úspěchy v řešení kusovitosti přináší používání krouhadel umístěných v prostoru 

pevné části kolesa pod otočným mezikružím. Kusy těživa při výstupu z korečků 

jsou vtlačené vnitřní spodní částí korečků na krouhadlo, které je tvořeno pevným 

roštem se zuby. 

 
 



Bc.Pavel Ančinec : Nové metody ověřování a dobývání PP a VPP 

2009                                                                                                                           č.31.                                                       

2.5  Rozrušování PP a VPP pomocí lopatových rýpadel  
 

Toto rozpojování hornin se dá rozdělit do dvou způsobů.První způsob těžby je 

využíván v  součinnosti lopatového rýpadla s kolesovým.Lopatové rýpadlo 

(Cat,DH,UDS) v dostatečném předstihu odebírá vrchní část skrývkového  řezu,tak 

aby kolesové rýpadlo pokračovalo v těžbě kontinuálně.Zde se předpokládá 

celistvý výskyt pevných poloh,které jsou nakládány a odváženy nákladními 

automobily na deponie.  

Druhý způsob je prováděn nejprve těžbou kolesovým rýpadlem,které naopak 

těží v předstihu před lopatovým.V místech kde narazí na pevné polohy je obkráčí 

a pokračuje v těžbě za nimi.Tuto vynechanou část skrývkového řezu pak začne 

odebírat lopatové rýpadlo. 

      Zde je nevýhoda že kolesové rýpadlo může odebírat pouze takovou část výšky 

řezu,kterou je schopno odtěžit lopatové rýpadlo,dle jeho technických parametrů. 

 

Obr.č.6  Lopatové rýpadlo 

 

 

 

 
3  Návrh nových metod pro ov ěřování, dobývání a využívání PP a VPP 

3.1  Ověřování PP a VPP 

 

Předběžný průzkum 

Navrhovaná metoda se zabývá podrobným vyhledáváním PP a VPP, kterému 

předchází  předběžný průzkum pomocí vzorků z vrtných jader nebo přímo ze 
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skrývkových řezů . Hlavní výhodou odběru vzorků z vrtných jader, získávání údajů 

o horninovém masivu s dostatečným předstihem před porubní frontou v předpolí 

lomu. Nevýhodou je pak zpravidla podstatně menší kvalita vzorků. U vybraných 

vrtů je nutné, aby byla zajištěna dostatečná kvalita vrtného jádra tak, aby bylo 

možné odebírat vzorek o délce cca 40 cm zhruba na každých 3-5 m jádra. Vzorky 

hornin PP a VPP poloh jsou obvykle odebírány od mocnosti 0,1 m výše. Odběry 

vzorků se provádějí asi po 100 m. 

V případě vzorků odebíraných ze skrývkových řezů je hlavní nevýhodou 

omezení na stávající porubní frontu, výhodou naopak vysoká kvalita odebíraných 

vzorků. Veškeré údaje o výskytu PP a VPP jsou brány z geologických profilů vrtů. 

Na základě tohoto předběžného průzkumu  se vyhodnotí výskyt PP a VPP a 

jejich četnost v jednotlivých skrývkových řezech 

Následně se provádí  podrobné vyhledávání pomocí vrtacích souprav 

v dostatečném časovém předstihu. Výsledkem je navrhnout správnou hloubku, 

počet, umístění vrtů a náloží tam, kde se vyskytují PP a VPP, tak aby trhací práce 

byly dostatečně účinné a ekonomicky výhodné.  

Součástí tohoto podrobného průzkumu je i upřesnění poloh bez výskytu PP a 

VPP, na kterých se nebudou  muset provádět trhací práce.  

Samotný podrobný průzkum probíhá tak, že TVO po dohodě s mistrem 

vrtacích prací, začne s vrtacími pracemi na místě určeném vedoucím sekce – 

skrývka. Tento podrobný průzkum se provádí v určeném skrývkovém řezu, podél 

kterého prochází DPD, na které jsou označeny číslicemi jednotlivé díly vzestupnou 

řadou od PS.  

Po předchozí dohodě jsou započaty samotné vrtací práce v předem určeném a 

vymezeném prostoru, např.od dílu DPD č.25 až po díl č.48. Podrobné průzkumné 

práce se provádějí ve čtvercovém uspořádání vrtů, po 20 metrech ve vymezeném 

prostoru. Po naložení a odvezení vzorků se vyhodnotí a stanoví v jakém místě a 

v jaké četnosti budou prováděny samotné vrtací a trhací práce.  
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Plánované vrtací práce Lomu Jiří pro rok 2009: 
 

• řez 1a.    1 750 vrtů hloubka 10 m    celkem  17 500 m 

• řez 2.      4 500 vrtů hloubka 12 m    celkem  54 000 m   

• Celkem   6 250 vrtů        celkem  71 500 m 

Plánované trhací práce Lomu Jiří pro rok 2009: 
 

• řez 1a.    30 000 m2 hloubka 10 m    celkem    300 000 m3 PT   90 000 kg  

• řez 2.      72 000 m2 hloubka 12 m    celkem    864 000 m3 PT 240 000 kg  

• Celkem 102 000 m2      celkem 1 164 000 m3 PT 330 000 kg  

 
3.2  Dobývání PP a VPP 

 

Trhací práce na Lomu Jiří jsou nedílnou součástí dobývání i dalších 

navazujících procesů. Tyto trhací práce se zpravidla provádějí s tříměsíčním 

předstihem před samotnými těžebními pracemi, z důvodu dalšího přirozeného 

rozrušování jako např. vlivem klimatických podmínek (voda, led, sluníčko), jež 

nám pomohou dále rozmělňovat již narušené PP a VPP. 

Návrh nové metody dobývání PP a VPP spočívá ve větší podpoře a rozsahu 

trhacích prácí velkého rozsahu, než-li v pracném, pomalém a z mého hlediska i 

ekonomicky nevýhodném těžení PP a VPP pomocí rozrývačů (Cat) nebo 

lopatovými rýpadly (Cat a UDS) nebo sekundárním rozpojováním bouracími 

kladivy. 

 
3.3  Využívání PP a VPP 

 

Způsob možného využití pevných poloh.  

• Z  PP a VPP frakce větší než 0,5 m by se mohly vytvářet stabilizační lavice 

na výsypkách i konečných řezech v případných skluzových partiích lomu. 

Také jako materiál pro budování retenčních jímek, náspů a valů. 

• Hrubší frakce o rozměrech 0,2 - 0,5 m by se mohly používat jako podkladní 

vrstva pro cesty  automobilové dopravy. Ovšem pouze mimo porubní frontu, 
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aby se v budoucnosti nedostaly do záběru rýpadla nebo drtiče.  Dále pro 

výstavbu lože před výstavbou pevných pasových  dopravníků DPD.  

• Jemnější frakce do 0,2 m by se mohly používat jako podkladní vrstva pro 

cesty i přímo v porubní frontě, tedy na provozní cesty nebo při budování 

drenážního systému pod vnitřními výsypkami lomu. 

 

Obr.č.7  Retenční nádrž 

 

 
                                                                                                        

4 Technicko-ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení 

4.1 Technické vyhodnocení navrhovaného řešení 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že z důvodu technicko - ekonomického 

řešení je metoda podrobného průzkumu vyhledávání,určení a rozpojení trhacími 

pracemi PP a VPP nejvýhodnější. Při rozpojování PP a VPP rýpadli dochází 

k nadměrnému opotřebení u      

Korečku :   

• popraskaný plášť korečku 

• zajištění zadní části korečku  

• přetržení řetězů 

• nadměrný otěr zubů korečku (výměna i několikrát za den) 

• roztržení uložení zubů (dásní) 

Prstence kolesa:  

• nadměrné opotřebení otěrových plechů (obložení) 
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• vynášecí část kolesa 

Krouhadla:     

• opotřebení drtícího válce  

• opotřebení roštnic 

• zvýšená spotřeba poháněcích řemenů 

Předního pasu:  

• dopadová stolice (konstrukce)  

• dopadové válečky 

• průrazy pasu 

• časté opravy nebo výměna předního pasu 

Drtiče skrývky:     

• opotřebení drticích válců 

• opotřebení trámce pro usměrnění toku materiálu na DPD 

• opotřebení štítů PS 

• opotřebení otěrových plechů násypky 

DPD:                   

• dopadová konstrukce 

• dopadové válečky 

• průrazy pasu 

• říznutí pasu 

• časté opravy nebo výměna pasu  

 
4.2  Ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení 

 

Toto vše má pochopitelně negativní dopady do provozních nákladů společnosti 

SU a.s.právní nástupce. Tyto negativní jevy (výskyt PP a VPP) zhoršují dobývací 

podmínky, snižují časové využití a výkonnost stroje, ale především zdražují 

samotnou produkci uhlí zvýšenými náklady na vytěžený m3 skrývky. 

      Za účelem snížení dalších nákladů při těžbě skrývkových hornin se sklonem 

k vytváření nadměrných kusů a k drcení tvrdých šedých jílů, jílovců a 

pelokarbonátů o maximální pevnost v tlaku do 100 MPa se používají drtiče 
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skrývky. Jde o drtiče dvourotorové mobilní na housenicovém podvozku pojíždějící 

v návaznosti na dobývací stroj.  

Drtiče se zařazují do technologického celku mezi dobývací stroj a dálkovou 

pásovou dopravou. Drtící jednotku tvoří dva protichůdné rotující hřídele se 

setrvačníky. Hřídele jsou osazeny drtícími disky. Pohon rotorů vykonávají dva 

motory, pomocí plochých řemenů. Tyto drtiče snižují nadměrnou kusovitost těživa 

až o 50%, v případě současného použití drtiče nebo krouhadla v místě kolesa 

(tzv.dvoustupňové drcení) min.o 70%.  

 
4.3 Vyhodnocení cíle 

 

Při používání trhacích prací s cílem snížit kusovitost jsou rozhodující rozteč, 

směr, průměr a hloubka vrtů, velikost náloží a fyzikálně – mechanické vlastnosti 

rozpojovaných hornin. Z dosavadního vyplývá, že při použití trhacích prací 

v zeminách s výskytem pevných a velmi pevných poloh dochází k podstatnému 

snížení velikosti rypných odporů a evidentnímu snížení spotřeby elektrické energie 

při rozpojování.  

Tímto způsobem se především optimálně řeší úspora při samotné těžbě 

kolesovými rýpadly proti nadměrnému opotřebení částí těchto strojů a dalších 

zařízeních. 

Přesnější rozmístění vrtacích prací pro trhací práce velkého rozsahu a to jak 

prostorově tak i hloubkově, dle mého názoru sníží množství vrtů a trhacích prací 

včetně trhaviny potřebné k rozrušení PP a VPP a tím i nákladů s tím spojených.  
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