
Marcel Hlaváček: Pokračování exploatace uhelného ložiska na dole Centrum v SHP 

 

2009                                                                                                                                      1 
 

 
ÚVOD 

       Úvodem mojí diplomové práce bych chtěl poznamenat, že dané téma nebylo vybráno 
náhodně. Na důl Centrum jsem nastoupil 26.10.1987 jako kolejář  po neúspěšném prvním 
pokusu studia na VŠB Ostrava. Po dvou zkušebních měsících jsem přešel do těžebního 
úseku a postupem času se propracoval na směnového předáka chodbařského kolektivu 
nejprve na ručních chodbách, později na strojní chodbě. Po tříleté hlubinné praxi jsem se 
stal dobrovolným báňským záchranářem. V roce 1996 jsem nastoupil na HBZS v Mostě, 
kde ve funkci zástupce hlavního mechanika pracuji dodnes. Tím jsem chtěl pouze 
podtrhnout můj blízký vztah k zadanému tématu a k dalšímu rozvoji dolu Centrum. 

      V mé práci řeším problém možného pokračování těžby nejen v nejbližším období, ale 
možnosti rozvoje dolu v dlouhodobém časovém horizontu. Chci přispět k pokračování 
těžby na dole v uvažovaných lokalitách, ale i v mnou vyhledaných místech. 
Beru na zřetel ekonomické i ekologické hledisko a proto navrhuji co možná nejschůdnější 
řešení v počáteční fázi exploatace dolu tak, aby při současné těžbě mohl překlenout dobu 
tzv. vyčkávání, a po ujasnění si celoregionální situace znovu zvýšit svoji těžbu vysoce 
kvalitního hnědého uhlí. Ve své práci vycházím samozřejmě z mých dosavadních poznatků 
dané lokality.  
       Každý z nás si musíme uvědomit dnešní situaci v našem regionu, kdy jsou dány 
určité územní limity, které omezují těžbu na lomu ČSA a znemožňují tímto přístup 
k některým zásobám hnědého uhlí, které se plánovaly vytěžit povrchovou technologií. 
Proto se musíme touto problematikou zabývat již nyní, musíme připravit cestu možnosti 
vydobýt tyto uhelné zásoby hlubinou technologií právě za použití dolu Centrum. Byl bych 
rád, kdyby se vše zdařilo, protože přeji všem svým kolegům ještě mnoho let v práci, kterou 
mají rádi, a majitelům společnosti mnoho užitku z tohoto rozhodnutí těžit hnědé uhlí na 
této lokalitě. 
 

1.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DOLU CENTRUM  

1.1 POLOHOPISNÉ URČENÍ LOKALITY 

      Důl Centrum respektive jeho DP je situován v centrální Mostecké části  chomutovsko-
ústecké hnědouhelné pánve, těsně pod svahy Krušných hor. Důl je umístěn 
v severovýchodní části katastrálního území obce Dolní Jiřetín a jeho dobývací prostor se 
nachází 4,5 km severovýchodně od města Mostu.  Krušné hory reprezentuje jejich 
východní část, která má většinou charakter hornatiny a dosahuje největší výšky východně 
od Hory Svatého Šebestiána (Loučná, + 956 m n.m.). 

      V souvislosti s charakteristikou krušnohorského zlomu je na východním úpatí 
Krušných hor, mezi Kláštercem nad Ohří a Jirkovem, vyčleněna Bolebořská vrchovina, 
kde není vyvinut příkrý reliéf svahu upadajícího do severočeské pánve. Na západě jsou 
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zastoupeny Doupovské hory svými východními částmi a na východě západní části 
Českého středohoří. Tato dvě centra neovulkanické činnosti v českém masivu jsou 
vzhledem ke svému charakteru geomorfologicky odlišná. Doupovské hory mají tvar 
stratovulkánu, české středohoří tvoří výrazné tvary, které jsou erozí obnažené až do 
podložních sedimentů. Na nejvýchodnější část Krušných hor a severovýchodní část území 
Českého středohoří navazuje část české křídové pánve, geomorfologicky tvořící Děčínskou 
vrchovinu, jejíž částí na západě od Labe jsou výrazné pískovcové Děčínské stěny. 
Zbývající plochu území, ohraničenou výše uvedenými celky, zaujímá Chomutovsko -
ústecká hnědouhelná pánev. Původní terén DP má rovinatý charakter s mírným generálním  
stoupáním ke Krušným horám. Vyskytující se údolí jsou způsobeny hlubinnou hornickou 
činností. Značná část DP je pokryta výsypkami. Na SZ se jedná o Hornoji řetínskou 
výsypku, na JZ částečně zasahuje Albrechtická halda a na J se jedná o Jiřetínskou výsypku. 
Nejvyšší nadmořská výška terénu je na severozápadním okraji DP a činí + 275 m n.v., 
nejnižší je při jižní hranici DP a činí + 230 m n.v. Hornická činnost je prováděna v 
dobývacím prostoru Dolní Jiřetín o plošné rozloze 7,80 km2, který leží v katastrálním 
území Čtrnáct dvorců a Záluží. 

      Zastoupení jednotlivých katastrálních území ve stávajícím DP Dolní Jiřetín je 
vyčísleno v následují tabulce č.1 

Tabulka č.1/ Přehled katastrálních území v DP Dolní Jiřetín 

Kat. území ha a m2 % 
Dolní Jiřetín 343 35 32 44,04 
Horní Jiřetín 278 92 23 35,77 
Čtrnáct Dvorů 71 19 64 9,13 
Záluží u Litvínova 45 38 79 5,82 
Černice u Hor. Jiř. 38 10 87 4,89 
Albrechtice u Mos. 2 70 39 0,35 
CELKEM 777 264 324 100,00 

 

      Sloj má pravidelnou mocnost 30-35 m. Těžená bilanční část sloje byla stanovena na 
22,09 m. Svrchní (3,28 m) a spodní část sloje (5,07 m) byla klasifikována jako nebilanční. 
Dobývané uhlí mělo vysokou výhřevnost, cca 18 MJ.kg-1, nízký obsah síry pod 1% a obsah 
popelu do 9%. Důl Centrum realizuje v současné době hornickou činnost v dobývacím 
prostoru Dolní Jiřetín, který byl stanoven Ministerstvem průmyslu ČSR zn.-MP – 
320/1782/69 ze dne 9.12. 1969 o výměře 778,7083 ha.   

1.2 SITUACE SÍTĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

       Zájmové území protíná poměrně řídká silniční a železniční síť, která však plně 
odpovídá současnému stavu průmyslové aglomerace a splňuje jeho kriteria. V řešeném 
území představující DP Horní Jiřetín se nachází státní silnice různého významu, místní 
komunikace a obslužné komunikace. Na východě protíná DP v délce cca 275 m silnice 
I/27 sloužící jako komunikační spojení mezi Litvínovem a Mostem. Na tuto silnici je 
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napojena silnice II. t řídy č. 255 vedoucí z Komořan do bývalého Dolního Jiřetína. 
Komunikace protínající předmětný DP v délce cca 1700 m. Na silnici II tř. č. 255 navazuje 
silnice III t řídy č. 2541 vedoucí přes Horní Jiřetín do Nové Vsi v Horách. Kategorie této 
silnice je S 7,5/50-60 s šířkou vozovky v rozmezí 5-6 m. Současně s komunikací II/255 
plní jednak funkci spojnice mezi centry osídlení horských lokalit Krušných hor a pánevní 
oblastí, jednak slouží jako nouzové záložní komunikační spojení mezi Litvínovem a 
Mostem v případě vyřazení silnice I/27 z provozu.  

1.3 HISTORICKÁ DATA O LOŽISKU  

               Hranice devatenáctého a dvacátého století je i na našem území charakterizována 
bouřlivým rozvojem monopolistického podnikání téměř ve všech oborech průmyslové 
činnosti. Vše nasvědčuje tomu, že rakousko-uherská monarchie dohání zpoždění za ostatní 
Evropou a že zejména svojí průmyslovou dominantou – českými zeměmi –usiluje o 
postavení, které by ji zařadilo do rovnocenného hospodářského partnerství s hospodářsky 
vyspělými zeměmi Evropy. Dne 21. června 2004 uplynulo 115 let od chvíle, kdy byly 
vytěženy první tuny hnědého uhlí z dolu, který byl krátce nato pojmenován jako Zentrum – 
Centrum, jehož zakladatelem byla Anglo – rakouská banka ve Vídni. Koncem srpna 1888 
se začala hloubit jáma Centrum I v kruhovém profilu o světlosti 3,80 m s cihlovou 
vyzdívkou a dosáhla hloubky 166,63 m na počvě hlavní uhelné sloje. Během července 
1889 započala těžba na dole. V této době ještě neměl důl ani vlečku, ani třídírnu, a tak bylo 
nutné vytěžené uhlí deponovat. [8] 

    

                      obr.č.1/ Dobová fotografie Dolu Centrum s jeho koloniemi 

        V roce 1890 se nově založený důl Centrum stává předmětem finanční transakce, 
Anglo – rakouská banka ho výhodně prodává Severočeské hnědouhelné společnosti se 
sídlem v Mostě a tak důl Centrum, tehdy vlastně ještě Zentrum, mění svého majitele 
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poprvé. Severočeská hnědouhelná společnost se tak stala vůbec nejmocnější těžařskou 
společností v severozápadních Čechách. Koupila totiž v tomto roce od Anglo-rakouské 
banky v mostecko-chomutovském revíru dolové pole ve výměře asi 3 512 hektarů, z něhož 
v té době byla asi jedna osmina otevřena. Byla to jáma Quido I-II, Humboldt II a Centrum. 
Později byly otevřeny tyto doly: v roce 1891 Humboldt II, v roce 1892 Radecký (později 
Kolumbus), v roce 1897 bylo získáno těžařstvo Germania, které bylo v roce 1915 
rozpuštěno. Jeho majetek činil 264 ha dolových polí v Komořanech a důl Germania  
(později Fortuna) se dvěma lomy. Dále to byla jáma Jupiter, která je od roku 1902 mimo 
provoz. Její dolové pole bylo připojeno k dolu Quido. V letech 1905-07 byla vybudována 
jáma Tegetthof (později Herkules). Koncem roku 1907 bylo započato s hloubením nové 
jámy Tegetthof a bylo ukončeno v roce 1909. Téhož roku získala společnost celý podíl 
Uhelného těžařstva Kaiserrgrube (později důl Poseidon) v Mostě. 

        Od počátku své existence těžil Důl Centrum vysoce kvalitní hnědé uhlí v relativně   
příznivých báňsko – geologických podmínkách z hloubky okolo 150 m. Ploše uložená sloj  
o průměrné mocnosti 22 m, výhřevnosti přes 18 MJ.kg-1, obsahu popelovin pouze 5,7 %  
a při velmi nízkém obsahu síry – pod 0,7 % dávala dobré vyhlídky na odbyt v blízkém 
okolí i značný zisk. Jak k  tomu bylo snad u všech dolů, majitelé ve snaze rychlé 
návratnosti investic nečekali na dosažení hranic dolového pole a zahájili těžbu v jámovém 

pilíři a v jeho bezprostřední blízkosti. To sice přineslo nejen rychlé zisky při dobývání 
metodou komorování se základkou, ale i nemalé potíže během pozdějšího dobývání. [8] 
       K původnímu dobývacímu prostoru Dolu Centrum byly později připojeny prostory 
Dolu Humboldt I, jehož provoz byl dne 25. Ledna 1904 zastaven.  V roce 1910 byla 
vyhloubena vtažná jáma č. XIV na katastru osady Čtrnáct Dvorů. Rovněž byla ve stejném 
roce vyhloubena výdušná jáma č. XII, která sloužila provozu Dolu Humboldt II.  Leží na 
katastru obce Dolní Jiřetín a je dosud funkční jako jáma výdušná. Rok 1924 a léta 
následující znamenají pro Důl Centrum první větší rekonstrukci spojenou především s 
plnou elektrifikací. Výdušná jáma č. XV byla vyhloubena v roce 1926 na katastru obce 
Záluží. Jáma byla uzavřena v roce 1937. Koncem roku 1933 se jeho prostor rozšiřuje o 
dolové pole Dolu Humboldt II, jehož provoz byl z ekonomických důvodů zastaven. K této 
události se váže počátek boje severočeských horníků ve Velké mostecké stávce. Tak se 
původní plocha dobývacího prostoru dolu Centrum zvětšila z původních 277 ha na 604 ha. 
V roce 1938 důl opět mění majitele. Stává se jím Sudetoněmecká důlní akciová společnost 
koncernu Hermann Göring Werke, která v té době vlastní téměř všechny severočeské doly.                                                                    
Po dobu druhé světové války pracují na dole desítky válečných zajatců a totálně 
nasazených téměř z celé Evropy. Po osvobození byl důl dekretem prezidenta republiky ze 
dne 24. října 1945, jako všechny doly v tehdejší republice, znárodněn a stává se majetkem 
státu. Od listopadu 1949 do července 1950 byla na katastru obce Horní Jiřetín hloubena 
výdušná jáma č. XVI, o kruhovém profilu z betonových tvárnic. Vtažná jáma č. XVII  byla 
hloubena od března 1954 do prosince téhož roku na katastru obce Horní Jiřetín. Pod jamou 
byla vybudována velká čerpací stanice.   V průběhu roku 1957 byla vyhloubena výdušná 
jáma č. XVIII na katastru obce Černice. Poslední vybudovanou jámou byla jáma 
Kolumbus III. Jáma je v současné době zlikvidovaná a její ústí je zatopeno.  V roce 1953 
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získal Důl Centrum další část tak zvaného volného dolového pole, čímž se jeho dobývací 
prostor zvětšil na 779 ha. V zájmu zvýšení kapacity dolu je v roce 1954 vyhloubena další 
těžní jáma Centrum II a současně s tím byla zahájena rekonstrukce a výstavba dolu 
Centrum. V dole byla zastaralá lanovková doprava nahrazena trolejovou lokomotivní 
dopravou. Na povrchu je vystavěn nový závod. V roce 1966, po spojení s dolem 
Kolumbus, bylo dolové pole dolu Centrum již 1 177 ha. Koncem osmdesátých let rostou 
požadavky na zvýšení těžby uhlí. Z toho důvodu byla v roce 1992 zavedena dobývací 
metoda stěnování v lávkách na řízený zával. O čtyři roky později bylo ukončeno dobývání 
komorováním v lávkách na řízený zával. V roce 1993 důl opět mění svého majitele a stává 
se jím Mostecká uhelná společnost, a. s. Most. K 1. červenci 2002 byl důl Centrum vyjmut 
z organizační struktury Mostecké uhelné společnosti, a.s. - od 20. srpna 2003 Mostecká 
uhelná společnost, a.s., právní nástupce - a byl začleněn do dceřiné společnosti Důl 
Kohinoor a.s. Od tohoto okamžiku provozuje MUS v oblasti těžeb pouze povrchové doly a 
veškerá činnost související s hlubinnou těžbou a s likvidací v minulosti utlumovaných 
lokalit je zajišťována společností Důl Kohinoor a.s. [9] 
      Pro přehled je v grafu č.1 uvedena dosaženou roční těžbu v jednotlivých letech na dole 
Centrum od roku 1945. 

                        graf č.1/ Roční těžba dolu Centrum v letech 1945-2003 

 
Veškeré zde zmiňované doly jsou přehledně zakresleny v mapové příloze č.10. 
 

2. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA  

2.1 GEOMORFOLOGIE 

       Území předmětné části leží těsně pod svahy Krušných hor v Mostecké hnědouhelné 
pánvi. Terénní povrch je jen mírně zvlněný s generálním stoupáním ve směru ke Krušným 
horám. Údolí, pokud se zde vyskytují, jsou způsobena dolovou činností. Nejvyšší 
nadmořská výška terénu je na severozápadním okraji DP +260 m n.v. a v nejnižší při jižní 



Marcel Hlaváček: Pokračování exploatace uhelného ložiska na dole Centrum v SHP 

 

2009                                                                                                                                      6 
 

hranici DP +230 m n.v. Dobývací prostor dolu Centrum je DP Dolní Jiřetín (evid.číslo 3 
0063) o výměře 7,7967239 km2. 

 

3.2 GEOLOGIE 

       Zatím co sedimentační poměry uhelné sloje byly klidné, takže dovolily vytvořit 
mocnou sloj, celkově dobré kvality, uplatnila se podstatnou měrou postgenetická 
tektonika. Původní mírná typicky pánevně uložená uhelná sloj s téměř se měnícími 
mocnostmi byla částečně, patrně již během své diagenese, mírně narušena syngenetickými 
poklesy a prohyby. Svědčí o tom řada tektonických poruch poklesového charakteru, které 
byly během důlní činnosti zjištěny. Všechny zlomy, porušující ložisko, mají směr 
severozápadní – jihovýchod, tedy kolmý na směr tektonického rubání pánevního 
komplexu. Dobývací prostor dolu Centrum leží ve střední části Severočeské hnědouhelné 
pánve. 
Na geologické stavbě tohoto území se v podstatě podílejí tyto útvary: 

- krystalinikum Krušných hor 
- křída 
- vulkanická série – oligomiocén 
- sedimentární série s uhelnou slojí 
- kvartérní pokryv – štěrky, sutě, rašelina 

       Uhelná sloj je vcelku jednotná, rozdělena do jednotlivých lávek jen tenkými 
proplástky. Průměrně dosahuje 32 m mocnosti, která se zhruba udržuje v celém dobývacím 
prostoru. V uhelné sloji lze makroskopicky na první pohled rozeznat tři podložní jílové 
uhlí, jejíž mocnost se pohybuje mezi 3 - 4 m. Pro tuto lavici je charakteristické husté 
střídání tenkých vrstev uhlí s jílovými proplástky. Dále následuje tzv. hlavní sloj, která má 
zcela jiný charakter, jak po stránce litologické, tak i kvality. Její mocnost se pohybuje mezi 
20 – 25 m a je proložena velmi tenkými, zcela bezvýznamnými jílovými proplástky. 
Konečně je tu třetí sedimentační cyklus, při němž se vytvořila nadložní lávky jílového uhlí 
o mocnosti 3,5 – 6 m. základní sedimentační cykly, bezprostředně se odrážející v kvalitě 
uhelné lávky. Po petrografické stránce nejeví uhelná sloj zvláštních odchylek. Je zřejmé, že 
zcela jinou povahu má podložní a nadložní část sloje jílovitého uhlí a jinou střední část 
(hlavní) sloje. Celkově je uhelná sloj tvořena zbytky porostů akvatických a 
subakvatických, které jsou zastoupeny většinou detritickým uhlím páskovým – lesklým. 
Střední a nejkvalitnější část sloje obsahuje časté vložky suchozemské facie porostů.  
Celková stavba uhelné sloje svědčí o klidných sedimentačních podmínkách při její tvorbě, 
které byly narušovány jen mírným kolísáním hladiny, projevujícím se dnes nepatrnými 
proplástky jílů, jakožto cizího připlaveného materiálu. Střední část uhelné sloje má hlavní 
stavební materiál detritus, naproti tomu ostatní části sloje jsou stavěny především 
phylivitem, xylinitem jsou charakteristické některé části horní sloje.  Popeloviny jsou ve 
sloji zastoupeny jílovou příměsí, která dosahuje maximálního množství právě v podložní a 
nadložní sloji. Vedle jílu jsou přítomny i konkrece melnikovitu. Jemnozrnný SiO2 se 
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objevuje ve všem uhlí. Podle výše uvedených znaků lze uhelnou sloj jako celek řadit do 
III.stupně prouhelnění, přesto však podloží i nadloží ve sloji patří do II.stupně prouhelnění. 
[2] 
      Petrografická charakteristika umožňuje i technologické ohodnocení sloje. Střední část 
hlavní sloj skýtá dobré podmínky pro karbonizaci, briketování a spodní část a sv – 
severozápad – jihovýchod – směr krušnohorský. Hlavní porucha jihovýchod a 
severovýchod tvoří zároveň demarkační čáru dolových prostorů Centrum – Kolumbus. 
Uhelná sloj v této poruše je shozena k severovýchodu pod úhlem 86o o 19 m hluboko. 
Další poruchy, z nich nejdůležitější Viktoria skok, zachovávají shodný směr s hlavní 
poruchou. Vytvářejí se tak vnitřní příkopové propadliny. Uhelná sloj je v místech poklesů 
dílně rozdrcena. Do nadloží přecházejí uhelná sloj poměrně ostře. Nadloží je tvořeno 
šedými jíly, které jsou místně proloženy čočkovitými polohami, pelosideritů malých 
mocností většinou kolem 20 cm. Jíly jsou vazké s vrstevnatou strukturou.  Kvartérní 
pokryv  je v dobývacím prostoru zastoupen jednak štěrkovými nánosy až 3 m mocnými, 
jednak ojedinělými nánosy sprašovitých hlín s rašelinovými půdami. Průměrná mocnost 
nadložních zemin činí cca 170 m, jejich skladba je následující: 

Ornice                                    0,2 –      0,4 m mocná 

Hlíny a písky se štěrkem        1,0 –     9,0 m mocná 

Šedé jíly                             120,0 – 170,0 m mocná 

       Geologie ložiska Centrum a širšího okolí včetně popisu tektoniky je podrobně popsána 
v platném výpočtu zásob. V rámci těžební činnosti probíhal  vrtný průzkum zejména 
z důvodu zjišťování úložních a kvalitativních poměrů těžené sloje. 
 
2.2.1 Stavba sloje, tektonická členitost 
  
      Sloj v předmětné části dolového pole má charakteristické znaky střední části 
Severočeské hnědouhelné pánve.  Má pravidelnou mocnost 30 – 35 m.Podloží mladším 
sedimentárním útvarům tvoří krystalinikum Krušných hor. Tento nejstarší útvar je 
reprezentován hrubozrnnou muskoviticko – biotickou rulou, při svém povrchu silně 
kaolinizovanou. Ve zvětralé vrstvě se střídají polohy přeplaveného písku a úlomky ruly 
s polohami kaolinu. Třetihorní sedimentární série miocenní a pliocenní je zastoupena 
podložními jíly šedými a hnědými. Produktivní miocen je zastoupen černošedými jíly se 
zvýšeným obsahem organické substance. Přechod mezi podložními jíly a hnědouhelnou 
slojí není ostře ohraničen. Vlastní uhelná sloj dosahuje průměrné mocnosti 32 m v celém 
dobývacím prostoru. V uhelné sloji lze makroskopicky rozeznat tři základní sedimentační 
cykly, bezprostředně se odrážející i v kvalitě uhelné sloje. Nadložní sloj je tvořena šedými 
jíly o mocnosti 100 – 140 m, které jsou místně proloženy vrstvami (čočkami) jílovce a 
pelosideritů o mocnosti 5 – 20 m. Čtvrtohorní pokryv  je v dobývacím prostoru zastoupen 
střikovými  nánosy o průměrné mocnosti 3 m. Na rozhraní třetihor se intensivně projevilo 
alpsko – karpatské vrásnění, jehož ohniska se přestěhovala na vnější stranu do blízkosti 
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českého masivu. Označujeme jej jako saxonské vrásnění. Byly to poslední větší pohyby 
v tomto území. Měly za následek projevení v sopečné činnosti a vytvoření prolákliny. 

       Saxonské vrásnění vytvořilo základy dnešních krajinných tvarů (krušné hory, 
Sudety), dříve rovinatého českého masivu. Soustava zlomů se dělí na dva hlavní a jeden 
podružný: 

1. hlavní      a) starší – krušnohorská soustava (směr Krušné hory V-S-V  Z-Jz) ne
  b) mladší – sudetská soustava (Jv-Sz dala podnět k vytvoření Sudet) 

2. podružná – Jizerské zlomy (Boskovická a Blanická brázda) 
 

 Ložisko hnědého uhlí v dolovém poli Centrum můžeme zařadit do III. typu, tj. mezi 
ložiska částečně přerubaná. Všechny poruchy v dolovém poli Centrum mají poklesový 
charakter. V dolovém poli se setkáváme se třemi druhy zlomů. Horizontálně lze sloj v DP 
rozdělit na tři celky od sebe oddělené tektonickými poruchami. 
      Všechny tektonické poruchy v DP Dolu Centrum mají poklesový charakter a 
zastoupeny jsou třemi druhy zlomů: 
1)SZ – JV:  Jedná se o nejdůležitější směr tektonik, který je rovnoběžný 
s podkrušnohorským zlomem. V DP nebo těsné blízkosti je zastoupen: 

a) Viktoria skok – probíhá severně od demarkace s Dolem Kolumbus – 
severně od jam č.VI, Kolumbus I a II. Výška skoku činí 19 m. Sklon 700 
k SV. 

b) Centrum skok – tvoří demarkaci s DP Záluží a v jeho západní části se 
větví. Výška skoku činí 10 – 12 m. Sklon 60 - 700 k SV. 

c)  Porucha Quido tvoří demarkaci s DP Komořany. Sklon je k SV. 
 
2)SV –  JZ : Jedná se o systém kolmý na 1. systém.  Zastoupen je Kolmou poruchou     
Eliška  mezi „Viktoria“ a Centrum skokem“. Výška skoku činí 26 – 30 m. Sklon 750 k SZ. 
 
3)Výslednice obou předcházejících systémů – tento systém sloj pouze tříští, vytváří 
drcená pásma nemající poklesový charakter. 
 
2.2.2 Uhelná sloj má typický třílávkový  vývoj: 

              Spodní část sloje je vyvinuta v celé ploše DP. Mocnost je proměnlivá a kolísá 
mezi 3-4 m. Od střední části je oddělena fusitickým horizontem.  Makroskopické a 
provozní oddělení od střední části je tzv. prvním bauschlem – žlutka. Jedná se o šedý 
proplástek o mocnosti 3 – 5 cm, který je vyvinut v celém DP. Spodní sloj je tvořena 
pravidelným střídáním proslojek uhlí, uhelných jílů, šedých a hnědých jílů v poměru cca 
2:2:1. Spodní část sloje nebyla předmětem samostatného rubání a sloužila pouze k ražení 
tzv. podjezdových chodeb. Při dobývání dobývací metodou stěnování se ve spodní části 
sloje razily směrné a stěnové chodby stěnových porubů. Spodní část sloje je podle 
posledního přepočtu zásob klasifikována jako nebilanční. 
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              Střední část sloje je vyvinuta v celé ploše předmětného DP. Její průměrná 
mocnost činí 22,09 m a pohybuje se mezi 20 – 25 m. Obsahuje časté vložky suchozemské 
facie porostů.  Střední část sloje je předmětem dobývání v ploše DP Dolní Jiřetín. 

Střední část sloje je podle posledního přepočtu zásob klasifikována jako bilanční. 
              Svrchní část sloje je vyvinuta v celé ploše DP. Od střední části sloje je oddělena 
fusitickým horizontem o mocnosti cca 1 cm. Je složena ze silně bituminosních uhelných 
jílů, které se střídají s proslojkami uhlí. Při hlavě této části sloje je vyvinuta 1 – 2 m mocná 
sloj uhlí, po které následují šedé nadložní jíly. Svrchní část sloje je podle posledního 
přepočtu zásob klasifikována jako nebilanční. [3] 
 

2.2.3 Kvalita dobývaných uhelných slojí 

       Jak již bylo výše uvedeno předmětnou částí hlavní sloje v daném DP je střední část 
sloje. Pro ilustraci zde však uvádíme i kvalitativní parametry jednotlivých částí slojí, byť 
nedobývaných. 

a) Spodní část sloje:    Průměrný obsah popela 26,04% 
Průměrná výhřevnost 3 454 kcal/k 

 b) Střední část sloje:    Průměrný obsah popela 6,72% 
        Průměrná výhřevnost 4 530 kcal/kg 

 c)  Svrchní část sloje:    Průměrný obsah popela 28,92% 
         Průměrná výhřevnost 3 399 kcal/kg 

 
2.2.4 Vlastnosti jednotlivých hornin zastoupených na ložisku:  

Rula – nezvětralá je téměř nepropustná. Zvýšená propustnost je v blízkosti tektonických 
poruch. Ve vlastním podloží pánve je nepropustná, jen lokálně příčné zlomy mohou 
přivádět z hloubky minerální či termální vody. 

Oligocenní vrstvy  - v okolí Mostu vykazují existenci artézského obzoru termálních vod. 
Tato skutečnost byla prokázána na dolech Kolumbus, Vítězný únor a Minerva. Voda je 
charakterizována jako minerální – alkalicko-zemitá.  

Jíly – ať již nadložní či podložní jsou v neporušeném stavu prakticky nepropustné a tvoří 
dokonalou izolaci uhelné sloje od podložních i nadložních zvodnělých horizontů. 

Štěrkový a suťový nános na povrchu je dokonale propustný a vede průlinovou vodu. 
Vzhledem k poměrně malé mocnosti stěrků a jejich uložení na nepropustných jílech nemá 
jejich zvodnění podstatný význam, neboť povrchová voda, která jimi prosákne, je 
zastavena na jílech a po nich odváděna. [1] 
 

               Propustnost uhelné sloje je podmíněna několika faktory. Při větší mocnosti než 
70 m jsou pukliny tlakem uzavřeny a tím je prakticky zamezeno prosakování vody ze 
zvodnělých horizontů nad touto mocností do sloje. Zvýšená propustnost uhelné sloje je 



Marcel Hlaváček: Pokračování exploatace uhelného ložiska na dole Centrum v SHP 

 

2009                                                                                                                                      10 
 

v blízkosti tektonických poruch. Ve směru vertikálním existuje ve sloji daleko menší 
propustnost než ve směru horizontálním. 

              V dané lokalitě neexistuje v přímém nadloží a v přímém podloží žádný větší 
zvodnělý horizont. 80 cm zvodnělý horizont kuřavky, zastižený vrtem z náraží větrné 
jámy č. IV. byl lokální a jednalo se o čočku, která nebyla jinými vrty ověřena. 

                Veškeré průvaly, které v minulosti nastaly, byly zapříčiněny nahromaděním vod 
ve stařinách či obnažením větších tektonických poruch. Vyjímkou jsou průvaly 
povrchových vod v roce 1904, kdy byl důl Centrum zatopen po dobu jednoho měsíce (toto 
zatopení bylo způsobeno protržením hrází řeky Běly, což mělo za následek zatopení lomu 
„Neue Einlange“. Jelikož jednotlivé doly byly mezi sebou propojeny chodbami, 
následovalo zatopení všech okolních dolů: Zd. Nejedlý, Centrum, Julius III., Julius IV.) a 
druhý, nesrovnatelně menší, téměř bezvýznamný, průval z jímky na 4. skrývkovém řezu 
bývalého lomu Obránců míru do již zavaleného komorového porubu v Západním poli – 
Humboldt II. ze dne 2.6.1981. Dobývání v té době probíhalo pod bočním svahem činného 
lomu a mocnost již jednou podrubaného nadloží byla ca 45 – 60 m. V současné době je 
tento prostor již založen vnitřní výsypkou. 

 

2.3 HYDROLOGIE 

      Pro hydrografickou síť území celé chomutovsko-ústecké hnědouhelné pánve je 
charakteristické, že je odvodňována převážně řekami Bílinou a částečně Ohří. Toky 
přitékají z Krušných hor, mají bystřinný ráz. Jejich horní části jsou ostře zaříznuty 
v terénu. Vodní nádrže mají převážně funkci akumulace průmyslových vod.  
      Četnost a velikost vodních toků v zájmové území (DP Dolní Jiřetín) odpovídá stavu 
hornické krajiny, která byla dlouhodobě přetvářena v důsledku těžby hnědého uhlí, a to jak 
způsobem povrchovým, tak způsobem hlubinným. V průběhu let docházelo, v závislosti na 
intenzitě, způsobu a lokalizaci těžby, k zásahům do původních přirozených spádových 
podmínek a jejich následným lokálním změnám. 
      Z hydrologického hlediska se jedná o území velmi pestré a členité, které náleží povodí 
toku Bílina. 

- Následně je uveden výčet vodních toků protékajících zájmovým územím 
- Albrechtický potok 
- Jiřetínský potok 
- potok Loupnice 
- Bílý potok 
- Bílina 

 
2.3.1 Vodní plochy, nádrže, propadliny, zamokřená území 
 
      V řešeném území se v době zpracování mé práce vyskytuje celá řada přirozených a 
umělých vodních ploch, jakožto i zatopených propadlin vzniklých v důsledku poklesu 
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terénu v závislosti na hlubinné těžbě hnědého uhlí. Vzhledem k tomu, že těžba na Dole 
Centrum ještě není ukončena a projevy vlivů těžby na povrch nejsou vyznělé a budou 
pokračovat. Následující tabulka uvádí přehled těchto vodních ploch včetně  současných kót 
hladin v jednotlivých plochách. Kolonka spojených oblastí je uváděna v souvislosti se 
spojením těchto oblastí v jeden vodní celek v průběhu vývoje poklesů.   

           
                      Tabulka č.2/ Výčet hlavních vodních ploch v DP Dolní Jiřetín 

 

Č. NÁZEV KÓTA 
HLADINY 
(m.n.m.) 

1 Černice 240,1 
2 Soustava 4 ploch SV od pl.2 242,4 
3 Nádrž Vítěz 237,4 
4 Propadlina JV od Vítěze 232,7 
5 Propadlina V od pl. 4 231,7 
6 Farský rybník 229,6 
7 Propadlina (Retenční oblast č. 1) 230,6 
8 Propadlina Z od pl. č. 9 232,1 
9 Propadlina V od pl. 8 (Retenční obl. 

č.2) 
232,0 

10 Propadlina JV od pl. 9 (Retenční obl. 
č. 3) 

232,3 

11 Propadlina S od pl. 12 232,3 
12 Propadlina u jámy Kolumbus III 233,9 
13 Vodní plocha Z u nádr. Jiřetín II 229,6 
14 Nádrž Jiřetín II 229,4 
15 Nádrž čističky vod pohyblivá 
16 Poštův rybník 229,8 
 Spojené oblasti 7,9,10 a 12 (ret. obl. 

1+2+3) (po doznění) 
231,5 

   
3.4 KLIMATOLOGIE 
 
      Severočeská hnědouhelná pánev je z hlediska klimatického charakteristická nízkými 
srážkami a poměrně vysokou teplotou ovzduší. Největší úhrn průměrných ročních srážek 
dosahuje severní část pánve (703 mm), v centrální části se tyto hodnoty snižují na 517 mm 
a v jihozápadní části činí 470 mm. Průměrné roční teploty jsou vysoké a v průměru 
dosahují hodnot 8,4 až 8,8 0C (Kadaň 8,09 0C, Most 9,20 0C, Ústí nad Labem 9,06 0C). 
Průměrné teploty během vegetačního období činí 13 až 14 0C a vzdušná vlhkost 
v dlouhodobém průměru 72%. Směr větrů je přizpůsoben reliéfu a proto jntován nejčastěji 
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podél jižních svahů Krušných hor.  Klima pánve je výrazně ovlivňováno horopisnou 
situací ve vztahu k sousedním horám, hlavně vertikální členitostí terénu. S tím souvisí i 
značný útlum proudění, častý vznik velmi stabilní mezní vrstvy se špatnými podmínkami 
rozptylu, častý výskyt mlh, a tím i snížená propustnost slunečního záření. Počet mlžných  
dnů   je  velmi vysoký: Chomutov 70, Teplice 87, Litvínov 126, Ústí nad Labem 141. 
Podnebí v oblasti, do které spadá i řešený DP Dolní Jiřetín se vyznačuje mírnou zimou a 
létem se značnou proměnlivostí počasí. Průměrné roční srážky činí 703 mm s maximem 
srážek v červenci a minimem v únoru. Průměrná roční teplota činí + 8,40C. Území se 
nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a vyznačuje se v podzimních měsících hustými 
mlhami. Podle agroklimatických charakteristik patří řešené území do oblasti mírně teplé, 
podoblasti převážně suché, s mírnou zimou. Větry – uplatňují se větry západního 
kvadrantu. 

 

2.5 HYDROGEOLOGIE 
 

       Na celkové hydrogeologické poměry na povrchu, které jsou určovány hustotou 
vodních ploch, toků a případně i vydatnými prameny, působí klimatické poměry. Na tyto 
vodní zdroje navazuje propustnost povrchových hornin, které buď vodu propouští, nebo 
nepropouští a voda po nich stéká. Proto propustnost hornin do značné míry ovlivňuje 
množství vody ve zvodnělých horizontech v nadloží či podloží sloje. 

V zájmovém území existují dva základní druhy kolektorů: 

1) přírodní kolektory 
2) antropogenní kolektory 

 
2.5.1  1) - přírodní kolektory 

          Na základě propustnosti vrstev jednotlivých hornin ve vertikálním profilu 
vyplývá, že na Dole Centrum se vyskytují  tři druhy vod : 

 
A) Vody z podložních hornin 
B) Vody slojové  
C) Vody z nadložních hornin 

 A) - Vody z podložních hornin 
         V předmětném DP neexistuje v přímém podloží uhelné sloje žádný větší zvodnělý 
horizont. Výjimku tvoří 80 cm čočka kuřavky zastižena vrtem z náraží výdušné jámy č. 
IV.  

       Nezvětralá rula je téměř nepropustná. Zvýšená propustnost je pouze v blízkosti 
tektonických poruch. Ve vlastním podloží je nepropustná, jen lokální příčné zlomy mohou 
přivádět z hloubky minerální, případně termální vody. 
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Oligocenní vrstvy vykazují v okolí Mostu existenci artézského obzoru termálních 
vod. Tato skutečnost byla ověřena na dolech Kolumbus, Vítězný únor a Minerva. Voda 
byla charakterizována jako minerální – alkalickozemitá.  Na dole Centrum však existence 
tohoto obzoru prokázána nebyla. 

Podložní jíly jsou v neporušeném stavu prakticky nepropustné a tvoří dokonalou 
izolaci uhelné sloje. 

 B) - Vody slojové 
        Vlastní uhelná sloj je z důvodu své nízké nepropustnosti bezvýznamným 
hydrogeologickým kolektorem. V zájmovém území se jedná převážně o  průlinovou 
propustnost, která je zvýšená pouze v partiích většího rozpukání sloje v okolí větších 
tektonických linií. 

 C) - Vody z nadložních hornin 
       Rovněž nadložní jíly tvoří dokonalou izolaci uhelné sloje. Miocenní vrstvy 
v nadloží uhelné sloje v řešeném DP nevykazují přítomnost výrazného zvodnělého 
horizontu, který by nepříznivě ovlivňoval dobývání ložiska.  

Propustný kvartér není v přímém kontaktu s hlubinnými důlními provozy, ale na 
přítocích se podílí zprostředkovaně. Mezi těženou slojí a kvartérem je vyvinut mocný 
izolátor jílovců. 

2.5.2  2) - antropogenní kolektory 
Antropogenní kolektory jsou vázány na určité partie horninových těles, nebo jsou 

do horninového prostředí vsazeny uměle. V zájmovém území se jedná o stařiny po 
hlubinné těžbě – stařinová zvodeň vážící sekundární důlní vody. Jedná se tedy o vody 
protékající, případně se hromadící ve volných prostorách vzniklých hornickou činností. 
Vody stařinové se na celkovém množství čerpaných důlních vod podílejí hlavní měrou. 
Veškeré průvaly, které v minulosti nastaly, byly zapříčiněny nahromaděním vod ve 
stařinách, případně obnažením větších tektonických poruch. Výjimkou jsou průvaly 
povrchových v roce 1904, kdy byl důl Centrum zatopen po dobu jednoho měsíce. Zatopení 
bylo způsobeno protržením hrází řeky Bělé, což mělo za následek zatopení lomu „Neue 
Einlage“. Protože jednotlivé doly byly mezi sebou propojeny chodbami, následkem bylo 
zatopení dolů Zdeněk Nejedlý, Centrum, Julius III a Julius IV. Druhý téměř bezvýznamný 
byl průval z jímky na 4. skrývkovém řezu bývalého lomu Obránců míru do již zavaleného 
komorového porubu v Západním poli – Humboldt II dne 2.6.1981. Dobývání tehdy 
probíhalo pod bočním svahem činného lomu a mocnost již jednou podrubaného nadloží 
byla cca 45 – 60 m. V minulém desetiletí došlo ke stabilizaci čerpání stařinových vod se 
spádem k centrální depresi v dobývacích prostorech dolů Alexander a Kohinoor II 
v celkem šesti  čerpacích stanicích. Provoz na Plutu byl ukončen v roce 1996, na 
Alexandru v roce 1997, na dole 1. Máj v roce 1998 a na jámě Julius III k 28.6. 2002 

3 . POZNATKY Z DOBÝVÁNÍ NA DOLE CENTRUM  
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3.1 PŘEHLED DOBÝVACÍCH METOD 

      Za dobu existence dolu Centrum bylo využito několika dobývacích metod, které se 
používaly v závislosti na zkušenostech s dobýváním a v závislosti na technickém pokroku. 
Po postupném zavádění mechanizace a elektrifikace do důlních provozů a v souvislosti se 
zavedením používání trhacích prací při těžbě a v přípravě, se na dlouhá léta stala nosnou 
metodou dobývací metoda komorování v lávkách na zával s trhací prací. Po roce 1989 
v souvislosti s tlaky na racionalizaci těžby a požadavky na hospodaření s vytěžitelnými 
zásobami a s využitím zkušeností z dolu Kohinoor, bylo využito uzavírání dolu Jan Žižka 
v Chomutově a dostupnosti celé stěnové technologie, a postupně se začátkem devadesátých 
let zavedla na dole Centrum dobývací metoda stěnování v lávkách s vypouštěním 
mezistropu. Dobývací metoda komorování v lávkách byla opuštěna v roce 1996. 

 graf č.2/ Podíl těžby na jednotlivé způsoby dobývání a ostatní činnosti spojené  

                s dobýváním v roce 1960 

         
 

 
3.1.1 Komorování zátinkováním se zakládáním vyrubaných komor uhelnými moury 
       Jedná se o jednu z nejstarších dobývacích metod, která byla používána v JV části DP 
jižně od jámy Humboldt I a střední části DP JV od jámy č. XII. Metoda byla používána 
v letech 1891 – 1896. 

       Nejdříve byla prováděna rozrážka směrných chodeb s ponecháním 2-3 m mocné 
vrstvy uhlí při počvě střední části sloje. Směrné chodby pak byly spojovány krátkými 
prorážkami, kde na jejich křížích pak byly zakládány poruby ve tvaru čtverců nebo 
obdélníků. Výška těchto porubů činila v průměru 18-19 m, ochranný strop 3-4 m. Komory 
měly dva východy (ústí), zesílené 3-mi až 5-ti příčnými dveřejemi  a 2-mi podélnými 
dveřejemi. Větrání komor bylo přirozené. Po vystřílení poddělávky na potřebnou plochu 
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byly na třech bočních stranách komory zhotoveny záseky cca 0,6 –0,8 m široké a na výšku 
až k zásekovému proplástku. Po dosažení potřebné výšky byl uhelný blok zpouštěn  tak, že 
výdřeva poddělávky byla odzadu vyklízena postupně k ústí. Pádem pilíře se blok rozrušil a 
uhlí bylo odtěžováno (ručně nakládáno do vozů). Při nakládání byl strop z bezpečnostních 
důvodů podepřen stojkami (signálkami). Po vytěžení zásob byly komory zakládány 
uhelnými moury (metoda vznikla z pilířování – viz. příloha 11 obrázek 1). 

 
3.1.2 Komorování zátinkováním v plné mocnosti na zával 

      Tato dobývací metoda byla používána ve starých závalových polích v letech 1896 – 
1916 a je totožná s metodou popsanou v bodu 3 pouze s tím rozdílem, že rozrušování 
stropu nebylo prováděno TP, ale ručně (viz. příloha 11 obrázek 2). 
 
3.1.3 Komorování v plné mocnosti s trhací prací na zával 
      Rovněž tato metoda byla používána ve starých závalových polích v letech 1916 – 1933. 
Metodami 2 a 3 byly vyuhlovány partie při jižní a východní hranici DP. Jednalo se o 
následující pole : západní pole II - Humboldt II, jižní část západního pole I – Humboldt I, 
jižní pole - Humboldt II, východní pole - Humboldt I  a východní pole Centrum. Jednotlivé 
uhelné lavice byly sestřelovány. Nejprve byla vystřelena „poddělávka“ o ploše 12 x 12 m. 
Při střílení poddělávky byl strop zajištěn dřevěnými stojkami (výška 2 m) a teprve po 
docílení potřebné plochy se započalo se sestřelováním stropu. Do výšky 6 m se rozpojené 
uhlí odtěžovalo, po docílení této výšky bylo ponecháváno v komoře. Po sestřelení poslední  
lavice se strop očistil na pevný soudržný materiál a pak bylo započato s těžbou. Po úplném 
vytěžení rozpojeného uhlí byly zeslabovány zbylé pilíře mezi komorami, až byla komora 
zavalena. Výška komor dosahovala 15 – 20 m (viz. příloha 11 obrázek 3,6). 

. 

3.1.4 Komorování v lávkách na zával s trhací prací 
      Tato klasická dobývací metoda – dvoulávkové komorové dobývání v pruzích na zával, 
byla používána od roku 1928 do konce roku 1995. 1. lávka byla situována 8 – 16 m pod 
hlavou hlavní části sloje, výška 2. lávky se pohybovala v rozmezí 5 – 12 m. Rozpojování 
probíhalo pomocí TP. Vyuhlování probíhalo ve střední, severní a západní části DP. 
Z komor bylo rozpojené uhlí nakládáno a dopravováno nátřasnými žlaby na porubní 
základny a odtud pak pasovými dopravníky šíře 800 mm do centrálních zásobníků a na 
povrch. Odvětrávání komor bylo prováděno separátním foukacím větráním (φ 400 mm 
nebo 500 mm), (viz. příloha 11 obrázek 3). 

Postup dobývání v komoře: 
- po vyražení porubní chodby bylo na jejím konci vybudováno ústí komory 
- byla provedena poddělávka komory spočívající v rozšíření boků chodby do 

úrovně půdorysu budoucí komory 
- následně probíhalo postupné sestřelování uhelného stropu po 1 m mocných 

vrstvách až k ochrannému stropu 
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- po zavalení komory byla na porubní frontě (blíže k základně) založena nová 
komora a celý proces se opakoval 

- po zavalení poslední komory byl vytěžený porubní pruh uzavřen hrází 
z dřevěných kuláků 

       Rozteč mezi porubními pruhy, stejně jako plocha komor, byla úměrná výšce těžené 
lávky. Uspořádání komor na porubních základnách odpovídalo zásadě pruhového 
komorování s odstupňovanou a diagonálně vedenou porubní frontou. [5] 
 
3.1.5 Komorování v podsednutí 
      Tato metoda byla používána od roku 1928 ve starých závalových polích rubaných 
komorováním na plnou mocnost. Vyuhlování probíhalo v západním poli II - Humboldt II, 
západním poli I – Humboldt I východním poli, jižním poli – Humboldt II, východním poli 
Centrum, revíru Nová čtvrť a severní části severozápadního pole. Pod stařinami byly ve 
spodní části sloje (v podložním jílovém uhlí) vyraženy hlavní vyřizovací chodby. Po 
dosažení určené vzdálenosti a větrného okruhu byly vyraženy základny a přírubní chodby. 
Následně byl strop vystřílen do starého závalu a odtud těženo ponechané uhlí. V případě, 
že komora v podsednutí byla založena pod nerozdrceným pilířem, tento byl vyrubán jako 
komora na plnou mocnost až do vyvolání závalu (viz. příloha 11 obrázek 4). 

 

3.1.6 Stěnování (pokusná stěna) 
      Tato metoda byla používána v severozápadní části DP. Vyrubáno bylo celkem 12 m 
z uhelné sloje. První stěna (klasická) byla umístěna bezprostředně nad podložním jílem a 
její výška činila 2 m. Na počvu stěny byl pokládán umělý strop z drátěného pletiva. Další 
dvě stěny (mezistropové) byly ve sloji situovány tak, že pod první stěnou byl ponechán 3m 
mocný mezistrop a pod ním byla situována vlastní 2 m mocná stěna. Celková mocnost 
mezistropové stěny činila tedy 5m. Uhlí z mezistropu bylo těženo současně se stěnou, což 
umožnil umělý strop z pletiva, který bránil smíchání nadložního jílu s uhlím. Vzhledem 
k tomu, že původní konstrukce umělého stropu funkčně nevyhovovala, bylo uvažováno o 
jejím zesílení páskovým železem. Tato varianta však nebyla uskutečněna z důvodů 
možných potíží při budoucím přejetí této části ložiska lomovou těžbou, jak bylo uvažováno 
a od této metody bylo postupně upouštěno. Koncepce stěnování, tak jak bylo výše 
popsáno, byla schválena MPE dne 16.8.1960 pod č.j. VTN/364/60. Touto metodou bylo 
dobýváno v X. revíru. 

Stěnování v lávkách s vypouštěním mezistropu 
      Jedná se o dobývací metodu stěnování s mezistropem v lávkách na zával. Projektovány 
byly čtyři lávky, kde u 2. a 4. lávky byl vypouštěn mezistrop. První lávka byla vydobyta 
bez vypouštění nadstropu, druhá a následné stěnové lávky byly dobývány s vypouštěním 
mezistropu, kde délka stěny činila 60 m, směrné délky činily průměrně 850 m, výška 3,1 m 
a mocnost nadstropu v průměru 2,5 m. Mezi třetí a čtvrtou stěnovou lávkou byla výška 
mezistropu 7–8 metrů z důvodu situování sítě starých chodeb. Rozpojování a nakládání 
uhlí bylo prováděno dobývacím kombajnem MB 9 VM na stěnový dopravník a dále 
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transportováno podstěnovým, hřeblovým a následně pasovým dopravníkem. Porubní 
výztuž byla používána štítová, mechanizovaná, posuvná typu MVPN 3200 vybavená žlaby 
a okny pro vypouštění nadstropu. Odtěžení rozpojeného uhlí bylo prováděno pasovými 
linkami 1000 mm do Centrálních zásobníků, z nich pak do důlních vozů a tyto pak na 
povrch klecí (viz. příloha 11 obrázek 7). 

Stěnování pod odrubanou plnou mocností komorováním 
      V závěru životnosti dolu bylo doprojektováno několik stěnových porubů situovaných 
pod lávky vytěžené metodou komorování na plnou mocnost (revír Střední pole). Směrné 
chodby byly raženy ve spodní nebilanční sloji s mezistropem 2m na komorovou lávku. 
Tyto poruby se vyznačovaly vysokou výtěžností, převážná část těžby se realizovala 
z vypouštění komorových mezipilířů. Tyto poruby se vyznačovaly větší náchylností ke 
vzniku záparu z důvodu styku se stařinami staré dobývky. Situování chodeb ve spodní sloji 
komplikovalo boptnání počvy těchto chodeb (narůstání počvy). 
Postup dobývání ve stěně: 

- po vyražení prorážky mezi vtažnou a výdušnou stěnovou chodbou byla tato 
vybavena stěnovou technologií 

- při vlastním dobývání byla nejprve kombajnem vyříznuta tříska tloušťky 
kombajnového bubnu (cca 0,61 m) 

- při vracení kombajnu bylo rozpojené uhlí naloženo a přesouvacími válci 
přesunut stěnový hřeblový dopravník k pilíři 

- k dopravníku byly stejnými válci přitaženy sekce výztuže 
- současně byla pleněna vtažná i výdušná chodba s postupem porubu 
- zával byl při rozjezdu stěny vyvolán TP a s postupem stěny k němu obvykle 

docházelo samovolně 
- tento postup byl opakován až do vyuhlení porubu 
- následně byla zhotovena výklizová komora, technologie vyklizena a stěna 

zazděna 
v dalších lávkách pak byl po ukončení určitých cyklů vypouštěn mezistrop otevřením 
vypouštěcího okna  a jeho odtěžováním ze zával. [4] 
                                  
Ochranné pilíře (OP) dole Centrum 
OP pro vlečku dolu VČSA byl schválen ÚBÚ pod č.j. 5099/57, ev. OBÚ pod č.j.8115/57 z 
23.10.1957. Jeho změny byly schváleny rozh. č.j. 2258/71 z 19.5.1971 a č.j. 4098/73 z 
27.7.1973 a č.j. 1702/74 z 27.3.1974                                                 
OP pro areál závodu Centrum – schválen pod č.j. 3494/82 ze dne 23.7.1982 
OP pro výdušnou jámu XII – schválen pod č.j. 2308/98 ze dne 5.8.1998 
OP pro přeložku potoků Šramnického a Černického – schválen pod č.j. 4084/84 z 
23.1.1985 
OP pro Havlíkovu ul. v Horním Jiřetíně – schválen pod č.j. 6209/74 z 20.11.1974 
OP pro koupaliště v D. Jiřetíně – schválen pod č.j. 7490/72 z 29.12.1972 
OP pro zkrácený obtok. Kanál CHEZA – schválen pod č.j. 6818/72 z 13.11.1972 
OP pro obtok. Kanál CHEZA – schválen pod č.j. 146/71 ze dne 21.1.1971 
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OP pro vodní nádrž II – schválen pod č.j. 5730/66 z 7.11.1966 
OP pro IV.revír – Schválen pod č.j. 2589/52 z 7.5.1952 
OP pro rychlodráhu Most - Litvínov (DP Kolumbus+Centrum) - schválen ÚBÚ pod č.j. 
5648/56 z 3.8.1956, ev. OBÚ pod č.j. 692/56 
OP pro CHEZA Záluží (DP Kolumbus+Centrum) - schválen ÚBÚ pod č.j. 1641/63 z 
23.3.1963, ev. OBÚ pod č.j. 2244/63 
      Na dole Centrum jsou vedeny v evidenci ještě ochranné pilíře stanovené pro dobývací 
prostor Záluží u Litvínova: OP pro jámy Kolumbus č. I a II – schválen pod č.j. 4766/78 ze 
dne 6.9.1978 
                    graf č.3/  Zastoupení hornické činnosti v DP Dolní Jiřetín   

 

             
                                            
 
                                          tabulka č.3/ Tabulka ke grafu č.3 
 

Oblast s výruby 76% 
Oblast rozfáraná důlními díly 24% 
Oblast bez hornické činnosti 0% 
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                 tabulka č.4/ Tabulka znázorňuje těžbu za období 1993 až 2004 

Rok 

Těžba v lávkách Roční 
čistá 
těžba 

kt 

Stěnování Komorování Těžba 
z rub. 

Kt 
1. 2. 3. celkem 1. 2. PM celkem 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % 
1993 197,7 53,2         197,7 53,2 38,6 10,4 127,5 34,3 7,6 2,1 173,4 46,8 371,4 466,3 

1994 203,9 56,0         203,9 56,0 40,7 11,2 119,4 32,8     160,1 44,0 364,0 427,6 

1995 2,7 0,7 262,5 69,6     265,2 70,3 32,5 8,7 79,3 21,0     111,8 29,7 377,0 415,8 

1996     363,8 97,0     363,8 97,0 11,2 3,0         11,2 3,0 375,0 411,4 

1997     244,2 60,6 158,9 39,4 403,1 100,0                 403,1 442,0 

1998         425,8 100,0 425,8 100,0                 425,8 457,4 

1999 4,0 1,0     500,8 99,0 504,8 100,0                 504,8 544,0 

2000 68,4 13,5     54,3 10,7 506,7 100,0                 506,7 549,0 

2001   153,3 31,5 333,8 68,5 487,1 100,0         487,1 524,4 

2002 18,9 4,3   420,1 95,7 439,0 100,0         439,0 478,0 

2003 82,8 19,1   350,8 80,9 433,6 100,0         433,6 465,2 

2004   120,5 27,1 324,1 72,9 44,6 100,0         444,6 464,2 

    

3.2 ČERPÁNÍ DÚLNÍCH VOD NA DOLE CENTRUM 

      V současnosti jsou v provozu pouze čerpací stanice na hlubinných dolech Kohinoor a 
Centrum. V blízkosti jámy C II byly vybudovány pro jímání důlních vod se zaústěním do 
jímek sací části hlavní čerpací stanice žumpovní chodby. Žumpovní chodby jsou rozděleny 
na dvě asymetrické části o kapacitách: 

     - levá část   4 400 m3  
     - pravá část  4 870 m3  

      Celková kapacita žumpovních chodeb činí 9 270 m3. Objem odpovídá § 209 vyhlášky 
ČBÚ č. 22/1989 Sb. 
      Hlavní čerpací stanice je osazena 4 ks čerpadel typu 150 CVN s výkonem Q = 3000 
l/min, H = 201 m, při 1480 ot/min. Jedno čerpadlo je jako záložní. Dále 1 ks čerpadla typu 
100 CVN Q = 996 l/min, H = 200 m, při 1480 ot/min pro napájení požárního vodovodu. 
      Výtlak z HČS je proveden potrubím Js 250 mm jámou C II a 2 ks potrubím Js 150 mm 
a 200 mm jámou C I. Množství čerpaných vod jednotlivými jamami je v poměru 1 : 1. 
      Dešťové a splaškové vody jsou vedeny hlavním kanalizačním sběračem do štěrbinové 
nádrže typu ŠN-6, která je samospádem propojena potrubím s betonovou nádrží. Voda je 
pomocí čerpadla typu 100 GFHU-B čerpána do potrubí zaústěným do biologické čističky 
odpadních vod CHz. 
 
Plynové poměry na dole 
      Z hlediska výskytu metanu je Důl Centrum zařazen do kategorie dolů neplynujících 
ve smyslu § 79 odst.1/ rozhodnutím OBÚ  v Mostě ze dne 21.2.1990, pod zn. 549/90/za 
v souladu s § 79 odst. 2/1 . Lhůta kontrolního měření byla stanovena na jeden rok. Poslední 
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platnost tohoto rozhodnutí je OBÚ v Mostě potvrzena dopisem ze dne 17.2.2006 pod zn. 
684/06. 
 
Uhelný prach  
      S ohledem na výskyt uhelného prachu je důl Centrum zařazen ustanovením § 152  
vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. mezi doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu. Na 
základě provedených odběrů vzorků uhelného prachu a jejich vyhodnocení resortní 
zkušebnou VÚHU a.s. Most a státní zkušebnou č. 214 VVUÚ a.s. Ostrava – Radvanice 
doporučila komise (pro zařazení prostorů v dole z hlediska nebezpečí výbuchu uhelného 
prachu) zařadit všechny důlní prostory dle ČSN 34 1410 čl. 102 jako prostory bez 
nebezpečí výbuchu (SNP 0), ze dne 8.8.1994. 
      Z hlediska zařazení uhelných slojí jsou veškeré sloje v SHR zařazeny podle § 187 odst. 
1 vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. OBÚ Most ze dne 8.6.1990 zn. 2371/90 jako sloje náchylné 
k samovznícení . 
Průtrže na dole 
      Průtrže uhlí, hornin a plynů nebyly nikdy zaznamenány a nepředpokládají se. 
Důlní vody 

Dle § 195 Vyhlášky ČBÚ č.j. 22/1989 Sb. je Důl Centrum z hlediska ohrožení 
náhlými velkými přítoky vod a bahnin, případně vod s plyny nebo zvodnělými horninami, 
zařazen do kategorie „Důl bez nebezpečí průvalů vod“. 

3.3 VĚTRÁNÍ DOLU 

      Důl Centrum tvoří z hlediska větráni jednu větrní oblast, představovanou výdušnou 
jámou XII a vtažnými jámami Centrum I a Centrum II. S přihlédnutím k poloze 
jednotlivých jam lze větrání hodnotit jako diagonální. 

      Objemový průtok důlních větrů a jejich rychlost jsou v současném provozním zařízení 
jámy voleny tak, aby bylo vyhověno požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném 
znění, a aby bylo docíleno požadovaných klimatických podmínek.  

 

3.4  DOPRAVA V DOLE 
 
      Nezbytným článkem důlní činnosti je doprava rubaniny a materiálu, která se na dole 
Centrum provozovala postupně těmito způsoby: 
Ruční doprava 
      Prováděla se tím, že každý havíř si musel svůj naložený vozík s uhlím odtlačit až na 
sběrnou stanici, odkud si odvezl zpět na pracoviště prázdný vozík.  
Doprava koňmi 
Lanovky:  - se spodním lanem s použitím kleští 
                  - úpadní 
                         -v úpadních chodbách se používalo vrátků na stlačený vzduch nebo vrátků   
                          elektrických. 
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-  vrchní na stlačený vzduch nebo elektřinu                                          
                  -  svrchní s použitím vidlic, případně zámků a klínů 
 
 
 Kolejová doprava 
      Hlavní lokomotivní chodba byla vedena středem dolového pole a navazovala na styčné 
a manipulační body úsekové dopravy. Byly to hlubinné zásobníky a materiálová 
překladiště. Lokomotivní trati byli vesměs dvoukolejné. Poháněcím zdrojem jsou 
lokomotivy TLD-10 a výjimečně BND-30. Pro dopravu materiálu se používá vozů, drezín 
a speciálních podvozků vhodných pro dopravu různých druhů materiálů. 
 
Závěsná doprava 
      Pro dopravu materiálů na závěsné dráze se používají lokomotivy typu LZH-50 a závěsná 
dráhy typu ZD 24 A. Součástí zabezpečovacího zařízení na závěsných drahách jsou brzdné 
vozíky. K mechanizaci překládky uloženého materiálu na závěsnou drážku a naopak je 
používáno stabilní zvedací zařízení. Proč tedy důlní překladiště? Svislým důlním dílem 
putuje materiál potřebný v dole dopravním zařízením v drezínách, důlních vozících atd., na 
překladiště, kde se musí přeložit na vozíky závěsné dráhy, protože podpovrchové prostory 
dolu mají dopravu materiálu řešenu z překladiště na jednotlivé pracoviště závěsnou dráhou.  

 

Doprava pasovými, hřeblovými a žlabovými dopravníky 

      Pro dopravu uhlí z ražených chodeb, komorových dobývek a stěnových porubů byly 
používány hřeblové dopravníky, žlabové dopravníky a pasové dopravníky, jejichž šíře je 
800 mm a 1 000 mm. Žlabové dopravníky byly používány v technologii komorového 
dobývání. Takový to žlabový dopravník byl složen ze žlabového pohonu, na tomto pohonu 
byl umístěn první žlab se saněmi a kolečky. Pomocí ramen pohonu konaly žlaby prudký 
pohyb vpřed a vzad - proto také název nátřasné žlaby. Takto složený dopravník z několika 
žlabů, koleček a saní byl umístěn do porubní chodby až před ústí komory, kde byl na 
poslední tupý žlab připojen pomocí žlabových šroubů kloubový žlab, který umožňoval 
natáčení do stran. Na tento kloubový žlab byl pomocí srdcových svornic připojen první 
ostrý žlab a na něm položeny ještě dva ostré žlaby. Pomocí svíracích ručních pák a 
posuvného pohybu žlabového dopravníku byla rubanina nakládána na dopravník a dále až 
na pasový dopravník. 

            Hřeblové dopravníky se používají dvojího provedení, a to TH700 a TH500, dle 
požadavků na množství přepravovaného uhlí. 
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4 . SOUČASNÝ STAV DOLU CENTRUM (POPD)  
 
4.1 Krátký úvod a umístění dolového pole 
      V současné době důl Centrum končí svoji těžební činnost ve zbytkovém pilíři obce 
Dolní Jiřetín, podle schváleného POPD pod č. j. OBÚ 6021/88 a jeho platného dodatku 
POPD pod č. j. 2631/92.Tento dodatek POPD řešil vyuhlení části zásob hlubinným 
způsobem v DP D. Jiřetín – hlavní sloj. Rozhodnutí o stanovení pilíře D. Jiřetína jako 
dobývacího prostoru pro důl Centrum vydala Správa hornictví dne 9.12.1969 pod značkou 
320/1782/Sta/MB/69. Předmětná oblast pro úplnost tedy leží v katastru území obcí Čtrnáct 
Dvorců a Záluží u Litvínova – okres Most s identifikačními čísly 3508001604 a 
350802407. Tato změna POPD byla vlastně nutnou reakcí na současnou hospodářskou i 
politickou změnu ve státě. V tuto dobu změnil majitel svůj podnikatelský záměr a 
připravoval zastavení těžební činnosti dolu Jan Žižka v Chomutově. Mínil přestěhovat 
technologii stěnování na důl Centrum a tím po stránce ekonomické,po stránce modernizace 
stávající zastaralé technologie komorování, po stránce vhodnosti použití technologie 
stěnování v daném zbytkovém pilíři Dolní Jiřetín,ale samozřejmě v ne poslední řadě i po 
stránce bezpečnosti práce,tento důl ušetřit likvidace v první fázi útlumu hnědouhelného 
hornictví v ČR a dát dolu šanci úspěšně provádět svoji činnost v nové politické i 
hospodářské situaci. Celý tento projekt předpokládal vytěžit 1 027 402 tun hnědého uhlí z 
celkové plochy 146 500 m2 nejprve ve dvou lávkách o mocnosti 1. lávky 4m , 2. lávky 5m, 
objemové hmotnosti 1,17 t . m-3 a při průměrné výrubnosti 66,6 % . Při zdárné aplikaci 
metody stěnování na zával s použitím mechanizované štítové výztuže na Dole Centrum se 
postupem času odrubala i 3. a 4. lávka pilíře Dolní Jiřetín. V současné době je v činnosti 
poslední stěnový porub v této středové části a to ve 3. lávce. Tvoří ho dvě porubní chodby 
1311-00A ,1311-00B a stěnová prorážka.  
 
4.2 Otvírka a příprava dobývání   
      Základní otvírka pro stěnování v pilíři D. Jiřetín byla tvořena chodbou 1100-00 
společně s ražbou technologických prorážek mezi 1100-00 a 1129-00 a porubních chodeb 
1. stěnového porubu. Otvírka byla zahájena z chodby 1118-00 ražbou dopravní chodby 
1100-00 o délce 335 m s vyústěním do chodby 1115-00 v úrovni 1. lávky, aby se bezpečně 
přešly staré chodby pro dobývání na plnou mocnost. Vyražením tohoto okruhu byly 
vytvořeny příznivé podmínky pro větrání a vznikl krátký nástup pro dopravu materiálu 
z lokochodby 1115-00. Pro zajištění bezpečné ražby chodby 1100-00 nad systémem 
starých chodeb byl jejich prostor v předstihu zaplaven popílkem. V další fázi se přistoupilo 
k sanaci chodby 1129-00 a k ražbě prorážek mezi chodbami 1100-00 a 1129-00, které 
sloužily jako remíza podvěsné důlní lokomotivy a k vybudování trafostanice. Začátek 
chodeb 1100-00 a 1129-00 od chodby 1118-00 byl proveden v nehořlavé výztuži, neboť se 
jednalo o začátky SVO. Protože nebyl dostatek času na ražbu dlouhých stěnových porubů 
původně z chodby 1116-00,byly tyto poruby rozděleny právě chodbou 1100-00 na 
polovinu,aby záměr najetí prvního stěnového porubu do konce roku 1993 byl splněn.  
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      Tento záměr se podařil a postupně byla vyrubána první lávka, kde délky porubních 
chodeb se pohybovaly v rozmezí 300-400 m a základní šířka stěnových bloků 58-75 m. 
Pro rozfárání stěnových chodeb ve 2. lávce pilíře D. Jiřetín byl zachován stejný systém 
vstupu z jednoho bodu tak, jak bylo realizováno na Dole Žižka a Kohinoor. Při rozfárání 
stěnových chodeb 1. lávky byly svážné výškově voleny v horizontu 1. lávky tak, aby 
z hlediska racionálního využití sloužila co nejdelší část těchto chodeb i pro rozfárání 
2. lávky. 3. a 4. lávka byla ražena na celou délku pilíře D. Jiřetín, tzn. kolem 800-900 m 
z chodby 1116-00. 
      Pilíř Dolní Jiřetín měl být posledním místem těžby dolu Centrum, proto byl zpracován 
tzv. Plán likvidace dolu Centrum. Avšak přetrvávající zájem CHZ Litvínov o kvalitní 
hnědé uhlí ještě oddálil likvidaci dolu o několik let. Proto ještě v této střední části byly 
vyraženy stěnové poruby 1309-00A,B a 1409-00A,B, které rubaly pod 1. a 2. lávkou   
vytěženou technologií komorování na řízený zával. V současnosti je v činnosti pouze jeden 
stěnový porub, a to 1311-00A,B. 
      Ražba stěnových chodeb a prorážek se prováděla a do dnes provádí pomocí razícího 
kombajnu PK-3r na pasové odtěžení bez trhací práce. Ražba je prováděna v otevřené 
ocelové výztuži v profilu, který zaručuje dostatečný prostor pro odtěžení, dopravu 
materiálu a vedení důlních větrů. 
 
 

 
 

obr.č.2/ Situace umístění a podmínek ražby porubu 1311. Pod porubem  1409,         
nad porubem odrubané tzv. „Střední pole“ (poruby 3402 – 3405). 
 
      Stěnové chodby jsou označeny shodně s příslušným stěnovým blokem, přičemž chodby 
označené písmenem A jsou vtažné a dopravní, chodby označené písmenem B jsou výdušné 
a těžní. Stěnové prorážky jsou raženy v lichoběžníkovém profilu za použití doloviny 
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v kombinaci s rovnými ocelovými stropnicemi. Obložení je  provedeno dřevěnými kuláči, 
ve stěnových prorážkách v kombinaci s krajinami. Tam kde báňský předpis hovoří o 
nehořlavé výztuži je obložení z betonových pažnic na maltovou směs. 
 
4.3 Dobývací metoda 
      Jak již bylo řečeno, dobývací metoda ve středové části dnes je stěnování na řízený 
zával bez pokládky umělého stropu s použitím posuvné výztuže a dobývacího kombajnu. 
Jedná se o plně mechanizovaný porub. Tato dobývací  metoda je povolena OBÚ v Mostě 
např. v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti pro Severní pole – hlavní sloj Dolu 
Jan Žižka v Chomutově po č. j. 4242/88 ze dne 16.9.1988. 
      Do 1. lávky byla nasazena posuvná hydraulická výztuž 2 OKP 10, 2 OKP 70 a 
dobývací kombajn KŠ-1-KG. Postupem času a hlavně nutností zakoupit ocelovou 
hydraulickou výztuž s vypouštěním. Do 2.,3. a 4. lávky, se zakoupila nová moderní výztuž 
MVPN 3200 s moderním dvou bubnovým kombajnem MB-9-VM. Tato mechanizace je 
dodnes používána v zatím posledním stěnovém porubu na dole. 
 
4.4 Způsob rozpojování hornin 
      Dobývací proces mechanizovaného stěnového komplexu tvoří dva základní cykly:   
 a) dobývání – řezání stěnového pilíře kombajnem, kdy je rozpojovaná uhelná zásoba 
odtěžována hřeblovým dopravníkem, a za postupujícím kombajnem jsou jednotlivé  sekce 
štítové výztuže přesouvány k pilíři za účelem zajištění stropu porubu. 
 b) nakládání – při zpětné jízdě kombajnu je zbývající rozpojené a napadané uhlí nakládáno 
sbíjecími orgány kombajnu na hřeblový dopravník, který je současně plynule přesouván do 
vyuhleného prostoru. Současně s nakládáním rozpojeného uhlí nám mechanizace 
umožňuje vypouštění uhelné zásoby z nadstropí. Tato činnost může být zjednodušena 
právě novým kombajnem MB-9-VM, který má dvě řezací hlavy, takže při jízdě vpřed 
může zároveň jednou přední hlavou řezat a zadní nakládat na hřeblový dopravník. Dříve u 
staršího dobývacího kombajnu KŠ-1-KG byly tzv. nemechanizované práce – rozpojování 
stěnového pilíře mimo účinný dosah rozpojovacího orgánu kombajnu v místě styku stěny 
se stěnovou chodbou pomocí sbíjecích kladiv a ručního nářadí. To dnes za použití nové 
mechanizace ve stěně již není zapotřebí. 
 
4.5 Mechanizace, elektrizace, důlní doprava, rozvod požární vody a zajištění provozu  
      materiálem. 
 
4.5.1 Mechanizace 
              V této kapitole snad jen pouze zdůraznit ještě jednou mechanizovanou výztuž  
MVPN 3200 s dobývacím kombajnem MB-9VM. 
 
4.5.2 Doprava uhlí ve stěně 
      Doprava uhlí ve stěně je zajišťována stěnovým hřeblovým dopravníkem, na obou 
koncích osazeným pohonnými stanicemi TH 700. Ze stěnového hřeblového dopravníku je 
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překládáno na sběrný hřeblový dopravník TH 500, který je vyvěšen v těžní chodbě na 
závěsné drážce a je pevně spojen s pohonnou stanicí stěnového hřeblového dopravníku, 
čímž je zajištěn posun s celým stěnovým komplexem, dále pak pasovým dopravníkem o 
šíři 800 mm v porubních chodbách a sběrných chodbách pasovými dopravníky o šíři 1000 
mm až do zásobníku. Doprava sekcí výztuže mechanizmů a ostatního materiálu na chodby 
a k provozu stěnových porubů je zajištěna závěsnou drážkou ZD-24 a závěsnými 
lokomotivami LZH 50.2 a 50.3. 
 
4.5.3 Rozvod požární vody 
      Rozvod požární vody, stlačeného vzduchu, plavení a dusíkového potrubí navazuje na 
vybudovaný rozvod v páteřní chodbě 1116-00. Toto vše je podrobně zakresleno v mapové 
části POPD. 
 
4.5.4 Elektrifikace 
      Zde bych mohl popsat elektrifikaci rozrážky pilí ře D. Jiřetín, ale použiji jen krátký 
popis situace pro upřesnění elektrifikace stěnových porubů na dole Centrum. 
Napájení el. zařízení bylo nejprve provedeno z nově vybudované 3. rozvodny – stěnové a 
to pro stěny 1. a 2. lávky pilíře D. Jiřetín. Stěnová 3. rozvodna byla nájena kabelem AKP 
3x120 mm2 z 1. rozvodny v hlubině. Ze 3. rozvodny byly napájeny podružné trafostanice 
3/0,5 kV, 315 kV a transformátor PTR 54 a PTR 53, které byly umístěny a jsou vždy 150-
200 m od stěnových porubů. Transformátory jsou umístěny vždy na dopravní chodbě a na 
čerstvých vtažných větrech ke stěně. Ve 3. rozvodně bylo dále umístěno trafo 3/ 0,5 kV, 
200 kVA, které napájelo elektrické zařízení pro rozrážku chodeb. Další trafo 3/ 0,5 kV, 
200 kVA  napájelo el. zařízení hydraulické čerpací stanice. El. zařízení na 380 V bylo 
napájeno z transformátoru TR 55, 3/0,4 kV, 315 kVA. Jedná se převážně o napájení 
vrátkových soustav pasových pohonů pro odtěžení stěn a rozrážek pro ventilátory ev. pro 
čerpadla. 
      Současný stav elektrizace ve střední části ve stěnovém porubu 1311-00A,B je obdobný, 
pouze 3. stěnová trafostanice se přemístila na konec chodby 1138-00, hydraulická stanice 
z chodby 1100-00 na také chodbu 1138-00 a remíza loko na začátek osobního nádraží za 
jámu C II. [11] 
 
4.6 Odvodňování 
      Přítoky slojových vod se nepředpokládají, jediný zdroj vody je z kropení při 
zneškodňování uhelného prachu, nebo prasklého požárního potrubí. Tato voda z míst 
nahromadění bude odčerpána přenosnými čerpadly do žumpovních chodeb. 
 
4.7. Větrání dolu 
      Základní větrní okruh je popsán v kapitole 3.3. Stěnový porub je ovětráván průchozím 
větrným proudem. Větry jsou vedeny z C I po překladišti, osobním nádraží na chodbu 
1136-00,1116-00A, na porubní chodbu 1311-00A, stěnovou prorážkou a poté jsou 
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odváděny porubní chodbou 1311-00B na chodby 1116-00 a 1115-00 k výdušné jámě XII.  
Při ražení důlních děl se používá sacího separátního větrání o průměru větraček 500 mm. 
      Jáma Centrum I má kruhový průřez o průměru 3,8 m. Výztuž jámy je cihlová o síle 
zdiva 30 cm. Výstroj tvoří lezní oddělení, plavicí potrubí o průměru 80 mm, výtlačné 
potrubí o průměru 200 mm, silnoproudé kabely a těžní zařízení klecové s jednoetážovými 
klecemi pro 2 vozy.   
     Svislá doprava v této jámě se realizuje pomocí těžního lana o průměru 31,5 mm 
a stroje z roku 1927 (výrobce Škoda) o výkonu motoru 360 kW.  Napájecí soustrojí těžního 
stroje tvoří Ward – Leonard s asynchronním motorem o výkonu 280 kW.  
      Jáma Centrum II  má průměr 5,5 m. Je vyztužena litým betonem o tloušťce 0,5 m. 
Výstroj jámy zahrnuje těžní zařízení s dvojetážovými klecemi pro 4 vozy o objemu 1,32 
m3, lezní oddělení, výtlačné, inertizační, vzduchové a plavicí potrubí. Vzdálenost mezi 
rozponami v jámě je 2,0 m, mezi odpočívadly lezního oddělení 6,0 m. 

      Svislá doprava při dopravní hloubce 165 m je realizována pomocí těžního lana  
o průměru 37,5 mm a stroje typu B 4009 – AR 23 A (výrobce ČKD), bubnový o průměru 4 
m. Těžní stroj je poháněn stejnosměrným motorem o výkonu 715 kW. Stejnosměrný proud 
je zajišťován tyristorovým měničem a jeho náhradním napájecím soustrojím Ward – 
Leonard o výkonu 750/1650 kW. 

      Jáma XII má do hloubky 29,8 m průměr 4,3 m, od této hloubky 3,5 m. Vyztuž je 
cihlová o síle zdiva 60 cm. Výstroj jámy tvoří lezní oddělení, potrubí 1 × 100 mm,  
1 × kabel 3 kV a 1 × telefonní kabel.  

 

        Důl Centrum v Dolním Jiřetíně je dolem uhelným, který zůstává na základě 
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Mostě č.j. 3666/02 ze dne 27.9.2002, č.j. 
4527/03  ze dne 30.12.2003 a  č.j. 5057/07 ze dne 12.12.2007 zařazen z hlediska výskytu 
metanu do kategorie dolů neplynujících. Uvedenými rozhodnutími OBÚ v Mostě vyslovil 
souhlas s odchýlením se od ustanovení § 79 odst. 3 vyhlášky ČBÚ  č. 22/1989 Sb., ve 
znění posledních předpisů za předpokladu dodržování osmi opatření ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 549/90/za ze dne 21. 2. 1990 je důl 
Centrum zařazen z hlediska výskytu metanu do kategorie dolů neplynujících, ve kterém je 
lhůta kontrolního měření výskytu metanu stanovena na jeden rok. Poslední platnost tohoto 
rozhodnutí je OBÚ v Mostě potvrzena přípisem ze dne 14.3.2008 pod zn. 1052/08 na 
základě výsledků rozborů vzorků důlního ovzduší odebraných dne 27.1.2008. [11] 
 

 

 

 
 
 



Marcel Hlaváček: Pokračování exploatace uhelného ložiska na dole Centrum v SHP 

 

2009                                                                                                                                      27 
 

5 . NÁVRH  ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V DOBÝVACÍM PROSTORU DOLU  
      CENTRUM 

5.1 Krátké zhodnocení dané situace a členění dalších možností dobývání 

      V tomto místě bych chtěl řešit další rozvoj dolu Centrum. Musím zde znovu 
připomenout, že Plán likvidace dolu Centrum byl již vyhotoven s tím, že jeho plnění bude 
probíhat dle posledního schválení od začátku roku 2009. Toto se neuskuteční, protože 
rozhodnutím majitele v souladu se zákonem č. 44/88Sb. dojde k další těžbě hnědého uhlí 
nejprve v části Humboldt II a doufejme později i v dalších uvažovaných lokalitách. 
Nejvíce však záleží na prolomení územních limitů v předpolí lokality lomu ČSA. Pokud 
dojde k prolomení limitů, tak veškeré uvažované zbytkové pilíře budou odtěženy 
povrchovou technologií lomu ČSA.  
 
5.1.1 První nejaktuálnější rozvoj dolu /rok 2009-2012/ 
 
      Zákonem č.44/1988, včetně následných předpisů, je organizaci s oprávněním 
k provozování hornické činnosti stanovena povinnost hospodárného využívání ložiska 
vyhrazeného nerostu. Z tohoto důvodu byly, v rámci povolení hornické činnosti POPD 
5.revír – II.lávka, rozhodnutí OBÚ Duchcov č.j. 4081/64  a následných rozšíření 

 OBÚ Most, č.j. 3627/68 ze dne 15.7.1968, podsednutí 

 OBÚ Most, č.j. 2986/70 za dne 8.6.1970, 2.lávka 

 OBÚ Most, č.j. 94/71 ze dne 25.1.1971, 3.lávka 

 OBÚ Most, zápis ze dne 4.5.1972, 2.lávka. 

      Navrhoval bych, aby předmětem těchto rozšíření  mohly být doprojektovány a hlavně 
schváleny, tyto stěnové poruby s označením 4301,4302,4303 a 4304 . 

      Tento návrh změny by řešil využití zbytkových zásob pod plochami, které byly 
dobývány metodou komorování ve dvou lávkách a pod kombinovaným dobýváním 
komorování ve dvou lávkách a pod plochami s komorováním na plnou mocnost 
s mourovou základkou. Situováním stěnových porubů do téměř neporušené spodní sloje 
bude možné využít technologických předností stěnové technologie s možností vypouštění 
nadstropu a vytěžit zanechané zásoby z méně efektivních dobývacích metod. 
                Vyhláška ČBÚ č.104/1988 Sb. umožňuje organizaci v §8 odst.4 za stanovených 
podmínek provést změny v plánech a dokumentaci. Protože uvažovanými stěnovými 
poruby nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a 
nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněných podle 
zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedených v rozhodnutí o povolení hornické 
činnosti, můžeme reálně uvažovat o možném zpracování  změny POPD 5.revír – II.lávka. 
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obr.č.3/ Uvažované pole Humboldt II s dalším uvažovaným Jižním polem 

 
Pro úplnost sem určitě patří stav zásob v uvažované části, vykázané v evidenci zásob  

dosavadního stavu prozkoumanosti: 
 
Stavy zásob výhradního ložiska podle výkazu Geo(MŽP) V 3-01 k 31.12.2007 činí: 

 
bilanční prozkoumané volné     19.534 kt 
bilanční celkem      19.534 kt 
 
nebilanční prozkoumané volné             107.707 kt 
nebilanční prozkoumané vázané             104.482 kt 
nebilanční celkem               212.189 kt  
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zásoby v DP                   231.723 kt 
vytěžitelné zásoby           180 kt 

 
Otvírka, příprava a vlastní dobývání  
      Je rozpracováno několik prací na toto téma, ale můj návrh je pro mne nejpřijatelnější, 
      proto zde budu popisovat pouze ten svůj. 

a) První části základního větrního okruhu navrhuji dosáhnout vyražením plánovaných 
chodeb z chodby 1115: části 4310, prodloužení 4301A, 4311 mezi 4301A a 4301B 
a prodloužení 4301B na 1115. Tím budou vytvořeny podmínky pro ražbu směrných 
chodeb 4301A a 4301B pro stěnový porub 4301, s odtěžením po 4301B a dále po 
1115 a 1116 do centrálních zásobníků. Vtažné větry budou vedeny z chodby 1115 
po 4310 a 4301A. V místě mimoúrovňového křížení budou provedena nezbytná 
opatření k zabránění průtahu větrů (objekty, plavení). Celková délka první části 
větrního okruhu je 430m. Stěnový porub 4301 bude provozován ve směrné délce 
270m do staničení 154m.    

b) Současně s rozrážkou stěnového porubu 4301 bude pokračovat rozrážka druhé části 
základního větrního okruhu chodbou 4310, krátkým prodloužením 4304A a 
dokončením páteřní chodby 4311. Celková délka druhé části větrního okruhu je 
455m. 

c) Po zprovoznění větrného okruhu stěnovou prorážkou 4301 navrhuji instalovat 
dvojice regulačních větrních dveří mezi chodbami 4301A a 4301B na 4311. 

d) Stejným způsobem budou provozovány stěnové poruby 4302, 4303 a 4304 ve 
směrných délkách 280m (4302), 310m (4303) a 360m (4304). 

e) Odtěžení rubaných hmot bude vedeno chodbou 4311 a následně chodbou 
prodloužení 4301B a po 1115 a 1116 do centrálních zásobníků. 

 
Dobývací metoda zůstane samozřejmě zachována, a to postupné stěnování na zával shora 
dolů s vypouštěním mezistropu. Volba dobývací metody je dána parametry uhelné sloje. 
Dobývání je prováděno podle schváleného technologického postupu a vlastní dobývací 
metoda je povolena v rámci povolení hornické činnosti OBÚ Most č.j. 2637/92 ze dne 
31.8.1992 a na dole provozně ověřena.  
Mechanizace stěnového porubu zůstane s největší pravděpodobností z ekonomických 
důvodů zachována. Ražba důlních děl bude prováděna razícím kombajnem PK-3r 
s nakládkou a s odtěžením pomocí přídavného pásového dopravníku a pásových linek o 
šířce 800mm typu TP400. 
Pro těžbu pak dobývací komplex sestávající z kombajnu MB-9-VM (viz. obr.č.5) se 
sbíjecími orgány o průměru 1800mm, důlní mechanizované výztuže s vypouštěním 
mezistropu typu MVPN-3200 (viz. obr.č.4) a k odtěžení hřeblový dopravník HD 700 II/97 
dvouřetězový. Uhlí je dále dopravováno hřeblovým dopravníkem HD 500 na pasový 
dopravník o šíři pásma 800 mm a TP 630 o šířce pásma 1000mm do centrálních zásobníků. 
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                         obr.č.4/ Pohled na stěnový porub – MVPN 3200  
 
                        

 

obr.č.5/ Boční pohled na dobývací kombajn MB-9-VM 
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Důlní doprava bude zajištěna závěsnou drážkou ZD 24 na závěsných vozících jednotlivě 
nebo spojených do vlakových souprav tažených podvěsnými lokomotivami LZH 50.2 a 
LZH 50.3. Materiál bude nakládán do kontejnerů, a nebo paletizován (viz. obr.č.6)  

 

 

obr.č.6/ Pohled na důlní překladiště s nakládacím zařízením v pozadí 

 

Větrání: Předmětná rozrážka  bude součástí větrního systému dolu, který bude tvořen 
jednou větrní oblastí (VO) výdušné jámy XII. (viz. obr.č.8), na které je zabudován hlavní 
ventilátor typu  APJ – 1400 a jedním samostatným větrním oddělením (SVO). Systém 
větrání bude příčný a podle ekvivalentního otvoru bude mít VO charakter střední  

(1<A<2m2) s rozvodem větrů v jednom SVO. Hlavní vtažná důlní díla budou jámy C I 
(viz. obr.č.7) a C II., obě jsou vybaveny lezným a těžním oddělením. 
 Neproražená důlní díla navrhuji ovětrávat separátním větráním. Lutnové tahy budou  
zavěšeny  a v  průchodním větrním proudu napojeny na ventilátory s elektrickým 
pohonem. 
        Závěrem této části bych chtěl uvést, že tento návrh řešení by byl pouze změnou POPD 
5.revír – II.lávka, která respektuje rozsah povolení hornické činnosti podle výše uvedených 
rozhodnutí a stěnové poruby jsou naplánovány tak, aby nebyly dotčeny objekty a zájmy 
právnických a fyzických osob chráněných podle zvláštních právních předpisů. 
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                obr.č.7/ Celkový pohled na jámovou budovu Centrum I 

 

 
 
                                    obr.č.8/ Jáma č. XII – pohled od  V 
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V případě realizace tohoto těžebního záměru jsou vytěžitelné zásoby: 

 
      plocha porubu 4301   22.200 m2 

 plánovaná výtěžnost          12 t/m2 

 vytěžitelné zásoby 4301                                                          266.400t  
 
 
 plocha porubu 4302   22.500 m2 

 plánovaná výtěžnost          12 t/m2 

 vytěžitelné zásoby 4302                                                          270.000 t  
 
 plocha porubu 4303   22.9200 m2 

 plánovaná výtěžnost          12 t/m2 

 vytěžitelné zásoby 4303                                                          275.040 t 
 
 plocha porubu 4304   23.700 m2 

 plánovaná výtěžnost          12 t/m2 

 vytěžitelné zásoby 4304                                                          284.400 t  
  
 

Zahrnutím plánovaných vytěžitelných zásob do celkového výkazu vytěžitelných zásob za 
ložisko Centrum, dojde ke změně: 

celkem vytěžitelné zásoby                                                    1.275.840 t 
 

 
     obr.č.9/ Pohled na povrchovou situaci uvažovaného revíru Humboldt II 
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      Vlastní rubání a dosahy vlivu rubání zasahují pozemky v katastrálním území Dolní 
Jiřetín v majetku Palivového kombinátu Ústí, státní podnik a pozemek v majetku 
společnosti Unipetrol (viz. obr.č.9). 

       Toto je tedy velice reálná blízká budoucnost dolu Centrum, která musí být co nejdříve 
zpracována a schválena příslušnými orgány, aby mohla započít příprava pro první stěnový 
porub 4301. 

5.1.2 Rozvoj dolu Centrum po roce 2012 

Další uvažovanou lokalitou je Jižní pole. 
 
       Zde navrhuji jak přístup k této části ložiska, větrání, tak i dopravu. Jestliže by se 
uvažovalo o maximálním využití zásob v této lokalitě, pak by musely být vyřešeny střety 
zájmů, a to s majitelem vodní nádrže Cheza u silnice Horní Jiřetín – Komořany, což jsou 
Chemické závody Záluží u Litvínova (viz. obr.č.12). Při tomto rozfárání je možno 
počítat s 3,2 mil. tun uhlí, což je pro těžbu 450 tis.tun/rok cca 7 let životnosti pole a 
při těžbách 320 tis.tun/rok cca 10 let.  
  
Větrání  revíru Jižní pole bych navrhoval zabezpečit pomocí stávajícího větrání na dole, 
tzn. vtažné jámy CI, CII, výdušnou jámou č. XII. Jedná se tedy o jednu větrní oblast 
výdušné jámy XII., na které je zabudován hlavní ventilátor typu APJ – 1400 a jedním 
samostatným větrním oddělením. Obě dvě hlavní vtažná důlní díla jsou vybavena lezným 
oddělením. Neproražená důlní díla bych navrhoval ovětrávat separátním větráním sacím o 
průměru lutnových ventilátorů a luten 500mm (viz. obr.č.10). 
 

 

     obr.č.10/ Pohled na strojní chodbu se zavěšeným separátním větrání 
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      Tyto lutny budou k sobě pevně spojeny pomocí pryžových manžet a zavěšeny na 
ocelovou výztuž pomocí lutnových provazů. Navrhuji použít stávající osvědčené 
ventilátory typu APXE 500. Ventilátory budou rovnoměrně rozmístěny v lutnovém tahu 
v počtu a ve vzdálenostech tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné ovětrávání pracoviště a 
zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí řetězů. Úvodní ventilátor bude umístěn na počátku 
lutnového tahu v průchodním větrním proudu. 

 
Otvírka, příprava a dobývání 
      Přístupové chodby k zásobám uhlí navrhuji razit z chodby 1115 pod bývalým revírem 
tzv. Východní pole. V první části základního větrního okruhu navrhuji vyrazit chodbu 
1119-00A a to z chodby 1137-00 až k místu první rozrážky prvního stěnového porubu. 
Tato chodba by byla využívána, jako vtažná pro tento uvažovaný revír Jižní pole. Zároveň 
navrhuji vyrazit chodbu 1119-00B ze stávající chodby 1116-00. Chodba 1119-00B by 
vznikla prodloužením právě chodby 1116-00 na kříži s chodbou 1115-00 a byla by zároveň 
chodbou výdušnou pro tento uvažovaný revír. Prorážkou těchto dvou chodeb u hranice 
revíru Jižní pole by tak vznikl základní větrní okruh, který by dostatečně ovětrával 
navrhované stěnové poruby v tomto revíru. Dále navrhuji, aby první stěnový porub byl, dle 
obr.č. 12, stěnový porub s označením 1311. Porubní chodby by musely být rozděleny na 
dvě části a to: v první části navrhuji částečně vyrazit porubní chodby čtvrtého stěnového 
porubu 1314, protože první, druhý i třetí stěnový porub z důvodů zachování ochranného 
pilíře silnice je částečně odsazen a zkrácen. Proto uvažuji vyrazit částečně chodby 1314-
00A a 1314-00B, jako vtah a výduch. Potom kopírovat již porubními chodbami 
s označením prvního stěnového porubu, tj. 1311-00A a 1311-00B , hranici pilíře, až do 
místa vyražení stěnového bloku 1311. Je to trochu komplikované, ale myslím si, že 
proveditelné řešení. Pro shrnutí navrhovaného řešení bych na tomto místě ještě zopakoval 
vedení větrů pro revír Jižní pole. Vtažné větry budou vedeny od jámy C I po překladišti, 
osobním nádraží, chodbou 1138-00, krátkou spojovací chodbou na 1137-00, poté po nově 
vyražené chodbě 1119-00A, dále potom nově vyraženou chodbou 1314-00A na 1311-00A 
a povyražení stěnového porubu 1311, stěnovou prorážkou na 1311-00B, dále potom na 
1314-00B, 1119-00B, na kříž chodeb 1116-00 a 1115-00. Po chodbě 1115-00 apo krátké 
spojovací chodbě až k jámě výdušné – jámě XII. 
      Takovýmto způsobem by se postupně odrubaly stěnové poruby 1311,1312 a 1313, 
abychom se dostali ke stěnovému porubu 1314, který by byl nejdelší a zde bych využil již 
částečně vyražených porubních chodeb 1314-00A a 1314-00B, které bych pouze 
prodloužil až k hranici revíru, kde bych vyrazil stěnovou prorážku a tuto stěnu postupně 
také odtěžil. 
      Ve třetí etapě bych navrhoval razit porubní chodby 1315-00A a 1315-00B jakož i 
porubní chodby 1316-00A a 1316-00B z chodby 1119-00B. Tímto způsobem bych odrubal 
i zbývající část revíru Jižní pole (viz. obr.č.11). 
 
Dobývací metoda:Současná technologie dobývání na dole, tj. stěnování v lávkách na 
řízený zával by byla zachována, zrovna tak mechanizace stěnového porubu včetně 
dobývacího kombajnu a dopravy rubaniny až do uhelných zásobníků. Rovněž také doprava 
podvěsnou drážkou by byla zachována.Odtěžení rubaniny by bylo zabezpečeno po chodbě 
1119-00B na chodbu 1116-00 a po této chodbě až do centrálních zásobníků dolu. 
Odtěžení bude opět pomocí pasového dopravníku a doprava materiálu pomocí závěsné 
drážky. 
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Ražba přístupových i samotných porubních chodeb by opět byla zabezpečena pomocí 
razícího kombajnu PK-3r. 
 
Výztuž: Navrhuji použít již osvědčenou výztuž ocelovou s označením OK3, doplněnou 
výplní dřevěnou kulatinou, šachovnicově nebo naplno obloženou. V místech střetu chodeb 
se starými důlními díly doporučuji pažnicové nebo dřevěné půlkopnové obložky na 
cementovou směs. 
 
 
 
 
 

 
 

obr.č.11/ Příklad maximálního možného rozfárání Jižního pole  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 
Základní opatření proti nebezpečí 
a) Výbuchu plynů a uhelného prachu 
Všechna opatření vedená k eliminaci nebezpečí výbuchu plynů a uhelného prachu jsou 
prováděna ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 
Důl Centrum v Dolním Jiřetíně je dolem uhelným, který zůstává na základě rozhodnutí 
Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Mostě č.j. 3666/02 ze dne 27.9.2002, č.j. 4527/03  ze 
dne 30.12.2003 a  č.j. 5057/07 ze dne 12.12.2007 zařazen z hlediska výskytu metanu do 
kategorie dolů neplynujících. Uvedenými rozhodnutími OBÚ v Mostě vyslovil souhlas s 
odchýlením se od  ustanovení § 79 odst. 3 vyhlášky ČBÚ  č. 22/1989 Sb., ve znění 
posledních předpisů za předpokladu dodržování osmi opatření ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 549/90/za ze dne 21. 2. 1990 je důl Centrum 
zařazen z hlediska výskytu metanu do kategorie dolů neplynujících, s podmínkou 
dodržování náhradních opatření: 

  1/ Měření a odběry vzorků důlního ovzduší ve smyslu ustanovení § 110, vyhlášky č. 
22/1989 Sb. budou prováděny nejméně jednou za měsíc. 

  2/ V dole musí být umístěny kontinuální analyzátory na měření CH4 a to: 
v celkovém výdušném proudu v dole u jámy XII, který je současně i koncem    
samostatného větrního oddělení, 

• ve výduchu stěnového porubu ve vzdálenosti nejméně 10 m, 

• v separátně větraných důlních dílech: 
- při foukacím způsobu na výduchu z pracoviště ve vzdálenosti nejméně 

10m od průchodního větrního proudu, 
- při sacím způsobu v místě výfuku z lutnového tahu ve vzdálenosti 

maximálně do 6m. 
Toto rozhodnutí o zařazení bylo naposledy potvrzeno rozhodnutím OBÚ Most ze dne 
14.3.2008, č.j. 1052/08 s tím, že i nadále budou prováděna kontrolní měření ve lhůtě 1x za 
rok. Platnost rozhodnutí byla stanovena do konce životnosti dolu. 
Kontrolou koncentrace metanu, kysličníků uhelnatého a uhličitého v důlním ovzduší jsou   
pověřeni všichni fárající technici v tomto rozsahu: ( viz OZD č. 3/2002 ) 
 I. při provádění předběžných prohlídek pracovišť, 
II. při kontrole pracovišť: 

• směnovými techniky v každé polovině směny 
• techniky bezprostředně nadřízeným směnovým technikům a jejich zástupci  

nejméně dvakrát za týden, 
• ostatní technici při svých kontrolních fáráních. 

      Pro rozhodování v problematice vzniku, pronikání a přenosu výbuchu uhelného prachu 
a stanovení lhůt odstraňování uhelného prachu v hlubině je určená protiprašná komise. 
      Likvidace uhelného prachu se provádí smáčením vodou s přídavkem smáčedla 
„Altaran“ nebo smetáním (elektrozařízení). Ochranu proti přenosu výbuchu uhelného 
prachu v dole zajišťují vodní protivýbuchové uzávěry (PVU). Jejich stavba a údržba se řídí 
vyhláškou ČBÚ č.10/1994 Sb. Viz opatření závodního dolu č.5/2008. Odpovědnost 
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pracovníků na všech stupních řízení při zajišťování opatření proti nebezpečí výbuchu plynů 
a prachů je stanovena v OZD č. 3/2008 – Odpovědnostní řád. 
b) Samovznícení požárů v podzemí 
      Uhelná sloj dolu Centrum byla zařazena OBÚ v Mostě dopisem ze dne 8.6.1990 č.j. 
2371/90 do kategorie slojí náchylných k samovznícení. V návaznosti na novelizaci 
vyhlášky OBÚ č. 22/1989 Sb. vydal závodní dolu opatření č. 4/2008 dne 14.1.2008 
„Projekt prevence samovznícení uhlí dolu Centrum“.  
Na dole Centrum jsou vytvořeny v rámci protizáparové prevence podmínky pro: 

• inertizaci důlního ovzduší dusíkem 
• utěsňování prostor a uhelného pilíře plaveným popílkem 

      Tyto činnosti jsou řízeny příslušnými techniky, je na ně zpracována příslušná 
dokumentace, podle které ji provádějí seznámení a dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci. 
Rovněž jsou v potřebném rozsahu zapracovány do „Havarijního plánu dolu Centrum“.Na 
dole je zřízena profese požárník na základě opatření OBÚ č.j. 776/91. Tato profese je 
ustanovena výhradně jako doplňující preventivní protizáparové opatření. Je vykonávána 
nepřetržitě pochůzkou po stanovených trasách a je pro ní zpracována příslušná provozní 
dokumentace. Organizace Závodní báňské záchranné služby je vedena v rámci prevence 
proti samovznícení.  
       

 

 
obr.č.12/ Povrchová situace revíru Jižního pole z pohledu od vodní nádrže Cheza 
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      Samotná technická realizace záměru by neměla činit dolu problémy, protože se 
stěnováním ve 3. a 4.lávce pod revírem vyrubaným v 1. a 2.lávce technologií komorování, 
má již dnes mnoho zkušeností, ať už v samotném pilíři Dolní Jiřetín ,nebo z posledního 
místa rubání ve střední části v porubu 1311. 
 
Dalším možným místem těžby dolu Centrum by mohl být ochranný pilíř silnice Horní 
Jiřetín Záluží u Litvínova. 
 
      Tento pilíř v sobě váže zásoby 6,9 mil. tun velice kvalitního hnědého uhlí, což by 
znamenalo prodloužení životnosti dolu o zhruba 21,5 roku. Zde by se musely vyřešit střety 
zájmů, a to přeložka silnice Horní Jiřetín-Záluží u Litvínova, přeložka odtokového kanálu 
Cheza a musel by se zachovat ochranný pilíř výdušné jámy č. XII v první části rubání, což 
by uvažované místo rozdělilo na min. tři části (viz. obr.č.15,16). Dvě části by byly v pilíři 
silnice na plnou mocnost ve třech stěnových lávkách, jedna část by byla v podsednutí pod 
revírem Západní pole Humboldt I, který byl odtěžen dvěmi lávkami technologií 
komorování na řízený zával. Ve třetí etapě rubání pilíře by musela být provedena likvidace 
jámy XII., tím by se změnilo současné diagonální větrání dolu na centrální, tak že by jedna 
z vtažných jam s největší pravděpodobností C I, byla změněna na jámu výdušnou. Pro 
rozdělení samotných částí by se nic nezměnilo, pouze by přibyly další zásoby vázané 
v tomto pilíři jámy XII. Přístupová cesta k tomuto revíru již je vyražena, a to chodba 1115 
vedoucí až k jámě XII. 
 
Větrání  revíru pilíř silnice Dolní Jiřetín bych navrhoval opět zabezpečit pomocí 
stávajícího větrání na dole, tzn. vtažné jámy C I,C II, výdušnou jámou č. XII. Toto větrání 
bych navrhoval pouze pro první etapu odrubání první části pilíře za jámou číslo XII. Pro 
další navrhované minimálně ještě dvě etapy odrubání pilíře bych navrhoval likvidaci 
výdušné jámy XII. Z toho řešení vyplývá, že jedna z hlavních jam C I,nebo C II by se 
musela státi jámou výdušnou – samozřejmě by to byla jáma C I, kde by muselo dojít 
k předělání a úpravě povrchových budov, vybudování větrních kanálů a zabudování 
hlavního ventilátoru. Jedná se tedy o jednu větrní oblast, na které je zabudován hlavní 
ventilátor typu APJ – 1400 a jedním samostatným větrním oddělením. Obě dvě hlavní 
vtažná důlní díla jsou vybavena lezním oddělením. Neproražená důlní díla bych navrhoval 
ovětrávat separátním větráním sacím o průměru lutnových ventilátorů a luten 500 mm.Tyto 
lutny budou k sobě pevně spojeny pomocí pryžových manžet a zavěšeny na ocelovou 
výztuž pomocí lutnových provazů. Navrhuji použít stávající osvědčené ventilátory typu 
APXE 500. Ventilátory budou rovnoměrně rozmístěny v lutnovém tahu v počtu a ve 
vzdálenostech tak, aby byl zabezpečeno dostatečné ovětrávání pracoviště a zavěšeny na 
ocelovou výztuž pomocí řetězů. Uvodní ventilátor bude umístěn na počátku lutnového tahu 
v průchodním větrním proudu. 

Otvírka, příprava a dobývání 
      Přístup k tomuto uvažovanému místu je již částečně zabezpečen, a to chodbou 1115, 
která vede až k jámě číslo XII a je výdušnou chodbou pro stávající pracoviště dolu. Při 
realizaci mého návrhu na odtěžení pilíře silnice spojující Horní Jiřetín se Zálužím u 
Litvínova a Komořany navrhuji následující řešení. Tento pilíř bych navrhoval rozdělit do 
několika částí, jak z důvodů větrání, tak i z důvodů odtěžení. Základní větrní okruh první 
etapy, označené na mapce obr. č. 14, by využíval v této etapě jámu XII, jako výdušnou a 
chodbu 1115-00 jako chodbu, která by přiváděla čerstvé větry až do místa prvního 
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stěnového porubu. Navrhuji proto, aby chodba 1115-00, která vede až k jámě číslo XII 
byla prodloužena až za tuto jámu těsně k hranici začátku prvního stěnového porubu. 
Protože vím z vlastních zkušeností, že chodba je odezděna za jámou číslo XII, tudíž 
chodba dále pokračuje až do místa začátku prvního stěnového porubu, mohla by být 
využita po potřebné sanaci jako přístupová k novému revíru a zároveň být vtažnou pro 
tento revír. Výdušná chodba by musela být s největší pravděpodobností nově vyražena, 
nebo by mohla být využita stará chodba s označením 1334-00, která ve své vzdálenější 
části by musela být samozřejmě ještě upravena ražbou. Při možnosti využití staré chodby 
1334-00 bych ušetřil čas a hlavně finanční zdroje. V obou dvou případech bych musel vést 
výdušné větry z tohoto revíru částečně úpadně, protože se musím dostat pod prostor za 
jámou číslo XII., který je částečně vyrubaný komorovou technologií ve dvou lávkách. 
Vzniklou situaci bych musel řešit v souladu s platnou legislativou o vedení výdušných 
úpadních větrů z hlediska zvratů těchto větrů. Musel bych vyrazit spojovací chodbu 
z 1115-00 a to s označením 1114-00 buď na úroveň staré chodby 1334-00 a potom úpadně 
spojit s chodbou 1334-00, a nebo dále pokračovat v ražbě chodby 1113-00, která by byla 
vedena také úpadně a proražena až k jámě číslo XII. Musel bych vyřešit stávající spojovací 
chodbu z 1115-00 k jámě XII, protože chci vést čerstvé větry až za jámu XII. 
      Pro tuto oblast by tedy byl základní větrní proud veden po chodbě 1115-00 za jámu 
XII, dále potom po spojovací chodbě 1114-00 a chodbou 1113-00, nebo starou chodbou 
1334-00 zpět k výdušné jámě XII.  
 

 

obr.č.13/ Celková mapa všech uvažovaných lokalit možné těžby 
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      Základní větrní okruh jsem tedy vytvořil. Dalším krokem mým by bylo vyražení 
porubních chodeb prvního stěnového porubu v první lávce. Vtažnou i výdušnou chodbu 
bych navrhoval vyrazit z chodby 1114-00 a samozřejmě stěnovou prorážkou dokončit 
první stěnový blok v této části těžby. Netroufám si zde navrhovat čísla porubních chodeb, 
protože se časově dostáváme do hodně vzdálené budoucnosti. Takovým to způsobem bych 
postupně odtěžil ve třech stěnových lávkách postupně celou tuto část a to ze shora dolů.  

      Další část, která je částečně zasažena předešlou hornickou činností , a to komorováním 
ve dvou lávkách, bych ještě odtěžil ve třetí lávce pod těmito komorami, s využitím 
výdušné jámy číslo XII. Z chodby 1115-00 bych vedl porubní vtažnou chodbu úpadně až 
na úroveň třetí lávky a potom propojil tuto chodbu z chodbou 1334-00. Tím by byl 
připraven další stěnový porub v druhé části tohoto pilíře a po jeho odrubání bychom museli 
přistoupit k předělání větrání celého dolu ze stávajícího diagonálního větrání na větrání 
centrální. Po této úpravě větrání, kterou jsem popsal v odstavci o větrání tohoto revíru, 
bych musel fyzicky zlikvidovat jámu číslo XII. Dále navrhuji ve své práci využít 
s některými úpravami chodbu 1115-00 jako vtažnou pro třetí část odrubání pilíře, využít 
prodloužení chodby 1116-00 (toto prodloužení navrhuji v odrubání revíru jižní pole – 
chodba 1119-00B). Z tohoto prodloužení bych musel nejprve vyrazit chodbu směrem 
k jámě C I s kombinací využití některé staré chodby k jámě C I(označme tuto chodbu 
1120-00) tuto chodbu 1120-00, abych vytvořil nový větrní okruh. Samozřejmě by tento 
mnou navrhovaný krok musel být zařazen v přípravných pracech při předělání větrání 
celého dolu, kdy jáma C II by byla jámou vtažnou a právě jáma C I jámou výdušnou. Po 
vytvoření mnou takto navrženého hlavního větrání bych přistoupil k ražbě výdušné chodby 
pro tuto část revíru a propojil tuto chodbu s upravenou chodbou vtažnou 1115-00, a tak 
bych dokončil přípravu pro budoucí další stěnový porub v první lávce třetí části tohoto 
pilíře. Tato část by byla postupně odrubána třemi stěnovými lávkami. 

Dobývací metoda: navrhuji zůstat u stávající osvědčené metody, a to stěnování na zával. 

Mechanizace stěnového porubu by zůstala také zachována s tím, že při příznivých 
ekonomických podmínkách bych navrhoval postupně nahrazovat modernějšími 
mechanizmy, jak používanou hydraulickou výztuž, tak i dobývací kombajn (viz. obr.č.14). 

Ražba: Technologii ražení důlních děl bych také neměnil, ale jako u mechanizace 
stěnového porubu, bych navrhoval postupně nahradit stávající razící kombajn PK 3rnovou 
mechanizací. Jinak co se týká odtěžení, navrhuji opět zůstat u pasových a hřeblových 
dopravníků, osvědčených z minulých let. 

Výztuž navrhuji zachovat ocelovou v profilu OK3 doplněnou výplní dřevěnou kulatinou, 
šachovnicově nebo naplno obloženou. V místech střetu chodeb se starými důlními díly 
doporučuji pažnicové nebo dřevěné půlkopnové obložky na cementovou směs. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 
Zde bych navrhoval to samé, co v předešlých uvažovaných nových revírech dolu Centrum, 
s tím, že bych ještě doplnil kladení důrazu na vedení výdušných důlních větrů úpadně, 
zejména na úpravu důlních děl, budování větrních dveří atd., aby nedošlo k již 
zmiňovanému zvratu větrů. 
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obr.č.14/ Pohled na dobývací buben kombajnu MB-9-VM 

 

 
obr.č.15/ Pohled na povrchovou situaci uvažovaného pilíře silnice D.Jiřetín-H.J. 
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            obr.č.16/ Pohled na silnici D.J.-H.J. směrem k Hornímu Ji řetínu 
 

Další exploatace dolu Centrum v současném dolovém poli je tzv. Východní pole. 
 
      Toto pole lze reálně uvažovat k exploataci, protože do nedávné doby bylo vázáno 
povrchovou situací, a to úpravnou uhlí Herkules (viz. obr.č.18). Avšak tato úpravna 
ukončila svoji činnost a její povrchové objekty byly odstraněny. Těžba by byla realizována 
metodou stěnování v lávkách na řízený zával pod již vyrubanou komorovou lávkou. 
Jednalo by se o čtyři stěnové poruby v délce kolem 600 m. Celkem je zde uloženo asi 1,5 
mil.tun uhlí. Při dosavadní těžbě dolu 320 tis. tun ročně by došlo k prodloužení životnosti 
dolu o zhruba 4,5 roku. Střety zájmů by mohly být úspěšně s majitelem pozemků vyřešeny 
s ohledem na současnou povrchovou situaci.  
 
Větrání: Navrhuji využít změny větrání z diagonálního na centrální, která je mnou 
navržena při odtěžení pilíře silnice Horní Jiřetín – Záluží u Litvínova. Jedna vtažná jáma  
C II a jedna výdušná jáma C I. Z tohoto vyplývá, že bude opět pouze jeden větrní okruh, a 
to okruh výdušné jámy C I. Neproražená důlní díla bych navrhoval ovětrávat separátním 
větráním sacím o průměru lutnových ventilátorů a luten 500mm.Tyto lutny budou k sobě 
pevně spojeny pomocí pryžových manžet a zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí 
lutnových provazů. Navrhuji použít stávající osvědčené ventilátory typu APXE 500. 
Ventilátory budou rovnoměrně rozmístěny v lutnovém tahu v počtu a ve vzdálenostech tak, 
aby byl zabezpečeno dostatečné ovětrávání pracoviště a zavěšeny na ocelovou výztuž 
pomocí řetězů. Uvodní ventilátor bude umístěn na počátku lutnového tahu v průchodním 
větrním proudu. 
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Otvírka, příprava a dobývání 
      Samotnou otvírku bych navrhoval vést z kříže chodeb 1116-00A a 1139-00, a to 
otevřením části staré chodby tzv. spojovací k jámě Kolumbus III. Jejím prodloužením 
v místě jejího úklonu k bývalé jámě Kolumbus, bych získal vtažnou chodbu pro uvažovaný 
revír. Dále navrhuji otevřít starou chodbu, která je asi v první čtvrtině chodby 1139-00 a 
využít ji a jejího prodloužení, jako výduchu. Tyto dvě chodby bych spojil krátkou 
spojovací chodbou, a tak bych získal větrní okruh pro tento uvažovaný revír. 
      Tedy pro shrnutí bych vtažné větry pro tento revír vedl od vtažné jámy C II na osobní 
nádraží, chodbou 1138-00 po krátké spojce až na 1137-00 (zde bych  musel rozdělit vtažné 
větry jak dále po chodbě 1137-00, tak i krátkou spojovací na 1116-00), po 1116-00A na 
kříž s chodbou 1139-00 a po nově otevřené staré spojovací chodbě k bývalé jámě 
Kolumbus III dále po prodloužení této chodby krátkou spojkou na konci uvažovaného 
revíru na výdušnou chodbu. Tuto chodbu bych označil 2138-00. Výdušné větry bych vedl 
po částečně  nově vyražené chodbě a její staré využité části až na kříž s chodbou 1139-00. 
Pro lepší orienteci bych tuto chodbu označil 2139-00. Musel bych udělat úpravy na horní 
části chodby 1139-00, a to jejím odezděním tak, aby vtažné větry byly odizolovány od 
větrů výdušných. Částečně bych navrhoval využít chodby 1139-00 s úpravami v její dolní 
části tak, abych zabezpečil postupné mírné utočení této chodby až do propojení se stávající 
chodbou k jámě C I. Tím bych získal hlavní větrní okruh pro tento uvažovaný revír. Jsem 
si vědom, že některé části navrhovaného vedení důlních větrů by musely být ještě 
douvažovány a dopracovány, aby byly v souladu s platnou legislativou. 

    

          obr.č.17/ Stěnování na dole Centrum (dobývací kombajn MB-9-VM) 
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      V tomto místě bych dále navrhoval provést základní rozrážku prvního stěnového 
porubu, ve třetí lávce pod již vyrubanými dvěma lávkami metodou komorování. Zde bych 
revír rozdělil na čtyři stěnové poruby a nutno podotknout, že všechny porubní chodby bych 
razil ze stávající chodby 2139-00. 
 Dobývací metoda, ražba porubních chodeb, výztuž i bezpečnost by byla stejná, jako 
u předchozích navrhovaných revírů.  

 
       obr.č.18/ Povrchová situace uvažovaného revíru Východní pole-Herkules 
      Všechny dosud navrhovaná místa další exploatace dolu Centrum jsou podrobně 
znázorněna na obrázku číslo 13, kde je i tabulka s velikostí zásob. 

Dalším místem exploatace dolu Centrum by mohl být ochranný pilíř bývalého dolu 
Nejedlý. 

      Tento pilíř je již částečně za hranicí dolového pole dolu Centrum, takže by muselo dojít 
k vykoupení pozemků a objektů a zařazení tohoto uvažovaného místa do dolového pole 
dolu. Stěnové poruby by pro tento uvažovaný revír byly dva vedle sebe ve třech lávkách. 
V pilíři jsou vázány zhruba 2 mil. tun hnědého uhlí, což při dosavadní těžbě dolu 320 tis. 
tun ročně by znamenalo prodloužení životnosti dolu o 6 let. 

Větrání:  Větrání této části bych navrhoval zabezpečit dvěma hlavními důlními díly, a to 
vtažnou jámou C II a výdušnou jámou C I. Opět by musely nastat úpravy celého větrního 
okruhu. Byl by to opět větrní okruh jedné výdušné jámy , a to jámy C I. Neproražená důlní 
díla bych opět navrhoval ovětrávat separátním větráním sacím o průměru lutnových 
ventilátorů a luten 500mm.Tyto lutny budou k sobě pevně spojeny pomocí pryžových 
manžet a zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí lutnových provazů. Navrhuji použít 
stávající osvědčené ventilátory typu APXE 500. Ventilátory budou rovnoměrně rozmístěny 
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v lutnovém tahu v počtu a ve vzdálenostech tak, aby byl zabezpečeno dostatečné 
ovětrávání pracoviště a zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí řetězů. Úvodní ventilátor 
bude umístěn na počátku lutnového tahu v průchodním větrním proudu. 

Otvírka, příprava a dobývání 
      Pro zabezpečení základního větrního okruhu tohoto revíru bych navrhoval využít 
chodbu 1119-00B, kterou jsem navrhl vyrazit v otvírce revíru Jižní pole, dále tuto chodbu 
prodloužit v pilíři silnice Dolní Jiřetín – Komořany. Současně navrhuji využít chodby 
1120-00, kterou jsem navrhl vyrazit při změně větrání z diagonálního na centrální v mém 
návrhu na odrubání třetí části revíru Pilíře silnice Horní Jiřetín – Záluží u Litvínova. Jejím 
postupným prodloužením až do uvažovaného místa bych tyto prodloužené chodby spojil a 
získal tak základní větrní okruh. Ovšem u chodby 1120-00 bych musel udělat úpravy 
v jejím nasměrování k jámě C I, a to tuto chodbu v tomo místě začít prodlužovat směrem 
při hranici pilíře silnice  Dolní Jiřetín – Komořany. Spojovací chodbu bych označil 1121-
00. Samozřejmě při realizaci mého návrhu by s největší pravděpodobností došlo k tomu, že 
by musely být vyraženy průběžné prorážky mezi navrhovanými chodbami 1119-00B a 
1120-00, aby došlo k důkladnému ovětrávání daných pracovišť. Tyto chodby by musely 
kopírovat hranici s uvažovaným revírem Pilíř závodu Nejedlý , protože jsou navrženy 
nejen s využitím pro tento revír, ale měly by mít, dle mého návrhu, ještě další využití při 
rubání v další části, a to v mnou uvažovaném revíru Pilíř silnice Dolní Jiřetín – Komořany. 

 

                       obr.č.19/ Výztuž stěnového porubu MVPN 3200 

 

Tímto bych měl zabezpečen základní větrní okruh. Pro shrnutí by tedy důlní větry byly 
vedeny od jámy C II na osobní nádraží, dále po chodbě 1138-00 krátkou spojovací 
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chodbou na 1137-00, kde by musely být větry částečně rozděleny pro ovětrání rovnačky 
atd. a pro pokračování přívodu čerstvých větrů na chodbu 1116-00 na chodbu 1119-00B, 
dále potom až k hranici uvažovaného revíru na spojovací chodbu 1121-00. Výdušné větry 
navrhuji vést po chodbě 1120-00 až k jámě výdušné C I. 

      Z chodby 1121-00 bych vyrazil porubní chodby pro první stěnový porub v první lávce 
s označením 5101 a tím bych postupně vyrubal celý tento uvažovaný revír. 

Dobývací metoda by zůstala zachována, tj. stěnování v lávkách na řízený zával bez 
zakládání od druhé lávky s vypouštěním (viz. obr.č.19). 

Ražbu bych navrhoval provádět pomocí razících kombajnů, buď stávajícího typu nebo po 
modernizaci nových typů. Technologii ražení důlních děl bych doporučil zachovat a i 
výztuž použít v profilu OK3 s doplňkovou výztuží buď metrové dřevěné  kulatiny, nebo 
pažnicové obložky, popřípadě síta a trubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 
Zde bych navrhoval to samé, co v předešlých uvažovaných nových revírech dolu Centrum, 
s tím, že bych ještě doplnil kladení důrazu na vedení výdušných důlních větrů úpadně, 
zejména na úpravu důlních děl, budování větrních dveří atd., aby nedošlo k již 
zmiňovanému zvratu větrů. 

Doprava: Navrhuji zachovat dopravu závěsnou drážkou s dieselovými závěsnými 
lokomotivami (viz. obr.č.20). Tato doprava se již nejednou osvědčila, proto bych tuto 
dopravu zachoval. Co se týče dopravy rubaniny bych též navrhoval zachovat pasové a 
hřeblové dopravníky. Typy zde neuvádím, protože vzhledem k časovému  posunu realizace 
tohoto návrhu nejsem schopen odhadnout, jaký výrobce a typ bude zvolen. 

 

             obr.č.20/ Pohled 2 na závěsnou lokomotivu LZH 50 v důlních dílech 
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Čerpání důlních vod: Navrhuji zachovat stávající čerpací stanici, která by vyhovovala i 

pro tento revír, protože se nepředpokládá žádný výrazný přítok důlních vod z tohoto 

uvažovaného revíru. Místní hromadění důlních vod z důvodu skrápění uhelného prachu 

bych navrhoval řešit pomocí místních jímek za použití malých přenosných čerpadel 

napojených na místní potrubí (viz. obr.č.21). 

 
             obr.č.21/ Hlavní čerpací stanice dolu Centrum 

 

Dalším navrhovaným místem těžby dolu Centrum je pilíř silnice Dolní Jiřetín – 

Komořany. 

Při těchto návrzích si plně uvědomuji problematiku vyřešení střetu zájmů, a to konkrétně 
v tomto případě povolení zrušení této silnice. Muselo by dojít tedy k dohodě o vykoupení 
této silnice, ale nejen to. Při této silnici vznikly nové objekty soukromých firem, jako jsou 
sklady staviv atd , které by musely být po vzájemné dohodě také vykoupeny. Na druhé 
straně si však myslím, že snaha a realizace tohoto návrhu by stála za uvážení, vždyť jsou 
zde zásoby hnědého uhlí v objemu zhruba 6 mil. tun. Při stávající těžbě dolu 320 tis. tun 
ročně by životnost dolu vzrostla o dalších 18 let. 

Větrání: Větrání této části bych navrhoval zabezpečit dvěma hlavními důlními díly, a to 
vtažnou jámou C II a výdušnou jámou C I. Opět by musely nastat úpravy celého větrního 
okruhu. Byl by to opět větrní okruh jedné výdušné jámy, a to jámy C I. Neproražená důlní 
díla bych opět navrhoval ovětrávat separátním větráním sacím o průměru lutnových 
ventilátorů a luten 500mm.Tyto lutny budou k sobě pevně spojeny pomocí pryžových 
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manžet a zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí lutnových provazů. Navrhuji použít 
stávající osvědčené ventilátory typu APXE 500. Ventilátory budou rovnoměrně rozmístěny 
v lutnovém tahu v počtu a ve vzdálenostech tak, aby byl zabezpečeno dostatečné 
ovětrávání pracoviště a zavěšeny na ocelovou výztuž pomocí řetězů. Úvodní ventilátor 
bude umístěn na počátku lutnového tahu v průchodním větrním proudu. 

Otvírka, příprava a dobývání 
      Jak jsem již naznačil v mém předchozím návrhu rozšíření těžby dolu v pilíři silnice 
Dolní Jiřetín – Komořany, mám již základní větrní okruh pro tento mnou uvažovaný revír 
hotov. Navrhuji tedy vést větry od vtažné jámy C II na osobní nádraží, dále potom po 
chodbě 1138-00 a krátkou spojovací chodbou na 1137-00, kde navrhuji instalovat za 
křížem chodby 1137-00 a krátkou spojkou na 1116-00, větrní dveře. Dále bych vedl větry 
po 1116-00, kde bych musel v místě křížení chodeb 1116-00 a krátkou spojkou na tuto 
chodbu z 1137-00 instalovat druhé větrní dveře. Přístupové chodby k místu tohoto 
uvažovaného místa jsou již pomyslně vyraženy, a to chodba 1119-00B, 1120-00. Mezi 
nimi by se musela, pro uzavření okruhu, vyrazit propojovací chodba 1122-00. Pro úplnost 
uvedu tedy můj návrh vedení větrů k tomuto revíru. OD jámy CII na osobní nádraží, po 
1138-00 na 1137-00, potom spojkou na 1116-00, po chodbě 1119-00B na 1122-00 a 
výdušné větry potom po 1120-00 až k jámě C I. 

      Po dosažení tohoto hlavního větrního okruhu bych navrhoval přistoupit k vyražení 
stěnových porubních chodeb prvního stěnového porubu 9101 v první lávce. Pilíř bych 
navrhoval rozdělit na dvě části, kdy by stěnové poruby byly raženy právě z chodby 1122-
00. Stěnové poruby v první části první lávky bych navrhoval tři. Dle mého názoru dojde 
k ideálnímu rozdělení této části pilíře. Po vyražení porubních chodeb bych vyrazil 
stěnovou prorážku a následně nastěhoval celou stěnovou mechanizaci a začal s rubáním 
pilíře. Tímto způsobem bych odrubal první lávku, po té druhou i třetí. 

      Druhou část bych navrhoval začít vyražením propojovací chodby 1123-00 mezi 
chodbami 1119-00B a 1120-00 v místě hranice konce dobývání tohoto pilíře. Potom bych 
opět z této základny vyrazil první stěnové poruby v první lávce a uzavřel větrní okruh 
stěnovou prorážkou a posléze opět nastěhoval stěnovou mechanizaci do této prorážky. 
Stěnový porub 9111 by byl tímto připraven k odrubání a stejným způsobem bych odrubal 
další dva v první lávce, a samozřejmě i celou druhou a třetí lávku. 

Dobývací metoda by zůstala zachována, tj. stěnování v lávkách na řízený zával bez 
zakládání od druhé lávky s vypouštěním. 

Ražbu bych navrhoval provádět pomocí razících kombajnů, buď stávajícího typu nebo po 
modernizaci nových typů. Technologii ražení důlních děl bych doporučil zachovat a i 
výztuž použít v profilu OK3 s doplňkovou výztuží buď metrové, dřevěné  kulatiny, nebo 
pažnicové obložky, popřípadě síta a trubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 
Zde bych navrhoval to samé, co v předešlých uvažovaných nových revírech dolu Centrum. 

Doprava: Pro dopravu materiálů na závěsné dráze bych navrhoval opět použít lokomotivy 
typu LZH-50 a závěsná dráhy typu ZD 24 A. Součástí zabezpečovacího zařízení na 
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závěsných drahách jsou brzdné vozíky. K mechanizaci překládky uloženého materiálu na 
závěsnou drážku a naopak je používáno stabilní zvedací zařízení (viz. obr.č.22). 

 

obr.č.22/ Pohled 1 na závěsnou lokomotivu LZH 50 v důlních dílech 

 

                      obr.č.23/ Výložník hřeblového stěnového dopravníku 
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      Dopravu uhlí ve stěně bych navrhoval zajistit opět stěnovým hřeblovým dopravníkem, 
na obou koncích osazeným pohonnými stanicemi TH 700 (viz. obr.č.23). Ze stěnového 
hřeblového dopravníku bych překládal na sběrný hřeblový dopravník TH 500, který je 
vyvěšen v těžní chodbě na závěsné drážce a je pevně spojen s pohonnou stanicí stěnového 
hřeblového dopravníku, čímž je zajištěn posun s celým stěnovým komplexem, dále pak 
pasovým dopravníkem o šíři 800 mm v porubních chodbách a sběrných chodbách 
pasovými dopravníky o šíři 1000 mm až do zásobníku (viz. obr.č.24). 

 

                               obr.č.24/ Pohon pasového dopravníku 

Rozvod požární vody 
      Rozvod požární vody, stlačeného vzduchu, plavení a dusíkového potrubí navazuje na 
vybudovaný rozvod v páteřní chodbě 1116-00. Toto vše je podrobně zakresleno v mapové 
části POPD. 
 
      Protože je to poslední mnou navrhované místo další exploatace dolu Centrum 
v jeho dolovém poli, chtěl bych zde podotknout, že jsem si vědom toho, že některá 
místa mých návrhů by při realizaci musela být ještě hlouběji rozpracována, aby byla 
v souladu s platnou legislativou dnešní, ale hlavně té doby, v které by se mohlo vše 
realizovat. Věřím, že alespoň část navrhovaných míst další exploatace dolu budou 
realizována, nebo nalezeny další místa možné těžby dolu. Některé mé návrhy pramení 
z logického vývoje možností těžby na dole, některé jsou pouze mojí hypotézou, která 
nemusí být opřena o reálné základy. Realizací mého návrhu dává dolu možnost 
existence další těžby na 70 let. 
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5.1.3 Rozvoj těžby dolu Centrum v dobývacím prostoru Komořany 

       Vím, že toto téma tak docela svým pojmenováním nezapadá pod nadpis „ Další 
rozšíření těžby v dobývacím prostoru dolu Centrum“, ale udělat z této možnosti dalšího 
rozvoje dolu samostatnou část by, dle mého názoru, bylo nevhodné, a spíše se hodí zařadit 
ji do této části, protože je to další myšlený rozvoj dolu, i když ne přímo v dolovém poli 
dolu, a i když by tato těžba přinesla mnoho problémů ve vyřešení střetu zájmů atd. 

         Tato úvaha není mým nápadem, ale čerpal jsem z dostupných materiálů pana ing. 
Svatopluka Havrlíka, který se touto problematikou zabýval. Ovšem samotné návrhy 
přístupových chodeb, odtěžení, větrání atd. je věcí mého návrhu řešení daného problému. 
Jde o rozvoj dolu Centrum, který uvažuje o substanci v okolí Albrechtic, Horního Jiřetína a 
Hamru. Zásoby zde nejsou dělené na volné a vázané v pilíři a zahrnují chráněnou oblast 
arboreta. Součet zásob uhlí je vyhodnocen na 191,5 mil tun. Současná situace na lomu 
ČSA /územní limity/ nahrává tomu, že mohou být tyto zásoby zcela vytěženy hlubinným 
způsobem právě dolem Centrum. Dříve se uvažovalo o vytěžení uhelných zásob vázaných 
v ochranných pilířích Černic, Horního Jiřetína a arboreta zámku Jezeří povrchovým 
způsobem pomocí lomu ČSA, ale územní limity nebyly do dnešního dne prolomeny, a tak 
je již velmi málo času na to, aby lom ČSA se mohl připravovat na verzi tzv. Velké 
Armády, kdy by v první fázi mohl rozšířit skrývku na obec Černice a část Horního Jiřetína. 
Bohužel se v současné době připravuje na verzi tzv. Malé Armády, kdy se uvažuje o 
ukončení těžby kolem roku 2012 (viz. obr.č.25).  

V ochranných pilířích obcí se tedy nachází tyto zásoby hnědého uhlí:  

     Černice                                   12,1 mil. tun 

     Horní Jiřetín______________58,5mil._tun 

     Celkem                                   70,7mil. tun  

Mimo ochranné pilíře: 

     Albrechtické pole                    42,7mil. tun 

     Černické pole                          27,8mil. tun 

     Hamerské pole                        52,3mil. tun 

     Celkem                                 122,8mil. tun  [10] 
Z hlediska uvedeného výpočtu zásob je možné konstatovat dostatek uhelného bohatství pro 
provoz dolu Centrum s životností kolem 100 let při dosavadní těžbě dolu kolem 0,5 mil. 
tun za rok. 

        K tomuto ložisku je možné se dostat několika způsoby, ale my v dnešní době musíme 
uvažovat způsob co možná nejrychlejší, ekonomicky přijatelný a v ne poslední co možná 
nejbezpečnější. Proto opomeneme přístup k ložisku úpadním překopem ze stávajícího 
areálu dolu Centrum II, který by musel přejít stařiny bývalého dolu Kolumbus a dále 
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překopem dlouhým 3 km do oblasti těžebního pole Hamr. Budeme tedy uvažovat o místě 
pro báňské řešení našeho tématu o oblasti bývalé výdušné jámy XVI. 

   Základní otvírku  je možné provést dvěma způsoby a to:                      

• Ze stávajícího dolu Centrum II vyražením sběrné pásové a dopravní 
chodby v pilíři Šramnického potoka, ale toto řešení nemůžeme 
akceptovat, protože uvažujeme v předchozím bodě rozvoje těžby o 
vyuhlení pilíře Šramnického potoka a místní komunikace. 

• Úpadním překopem, kde zarážkový bod je na severním okraji 
přeložky silnice Horní Jiřetín. Ražba by byla směrována severně do 
oblasti výdušné jámy XVI v délce 650-900 m dle klesání. Klesání je 
limitováno stoupavostí pásové dopravy a závěsné drážky. Možno 
použít i dopravu nekonečným lanem po závěsné drážce. Zbytek 
dopravy vytěženého uhlí  by mohl být řešen pásovou dopravou 
vedenou po povrchu.Toto řešení se mi zdá výhodnější z hlediska 
investičních nákladů a provozu oproti ražbám dlouhých překopů 
vedených přes stařiny dolu Kolumbus. 

Tento uvažovaný způsob otvírky, jehož společným bodem je oblast bývalé výdušné jámy 
XVI., umožňuje těžbu v těchto dolových polích: 

• Revír Albrechtice sever 

• Revír Albrechtice jih 

• Revír Černice 

• Revír Hamr 

Krátký popis jednotlivých uvažovaných dolových polí: 

Revír Albrechtice sever  

 Tvoří západní část uvažovaného dolového pole, na severu je ohraničen výchozem uhelné 
sloje, východně ochranným pilířem obce Černic, na jihu stařinami bývalého IX. Revíru 
dolu Centrum a na západě hranou bývalého revíru Albrechtice dolu Koněv. Sloj je 
nedotčená hornickou činností, ploše uložená, pouze severní výchoz má šikmé až strmé 
uložení. Mocnost sloje zde dosahuje 25 m. Zde by mohla být použita již zmíněná 
technologie stěnování v lávkách na řízený zával, při délce jednotlivých stěnových porubů 
kolem 900 m. 

Odtěžení rubaniny lze zajistit ražbou hlavní pasové chodby v pilíři Černic, dále pod XI. 
Revírem a pilířem tělesa dráhy na Růžodolskou výsypku k jámě XVI. 

Větrání lze zajistit využitím již vyhloubené jámy Černice, a jejím prohloubením o 20 m se 
zastihne uhelná sloj. Hlavní výdušná chodba z této části revíru by byla ražena při severním 
okraji ochranného pilíře obce dovrchně. 
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Revír Albrechtice jih   

 Tvoří jihozápadní část dolového pole, pod závěrečnými svahy lomu Obránců míru a 
pilířem vlečky. Plocha je částečně narušena hornickou činností a je vodorovně uložena. 
Mocnost této sloje je 25 m. Opět je plocha vhodná pro metodu stěnování v délce stěnových 
porubů kolem 400-800 m. 

Odtěžení můžeme zajistit ražbou chodby v pilíři tělesa dráhy pod IX.a XI. revírem a 
napojit chodbu na odtěžení z revíru Albrechtice sever. 

Větrání zajistíme opět již vyhloubenou jámou Černice. 

Revír Černice  

 Tvoří střední část dolového pole, mezi obcemi Černice a Horní Jiřetín. Jedná se o plochu 
nedotčenou hornickou činností, ploše uloženou. Mocnost sloje je 25 m. Opět je sloj vhodná 
pro metodu stěnování v lávkách, při délce jednotlivých stěnových porubů kolem 800 m. 

Odtěžení je možné řešit ražením hlavní pasové chodby v západní části ochranného pilíře 
obce Horní Jiřetín, dále pak do oblasti jámy XVI. 

Větrání v první fázi otvírky je možno řešit využitím jámy Černice, těžební revír pak nově 
vyhloubenou výdušnou jámou Horní jiřetín. Byla by to mělká jáma při výchozu sloje 
nepřesahující hloubku 50 m.  

Revír Hamr  

 Tvoří východní část dolového pole, mezi obcemi Janov a Horní Jiřetín. Jedná se o oblast 
nedotčenou hornickou činností, ploše uloženou. Mocnost sloje je asi 25 m. Plocha je též 
vhodná pro dobývání stěnováním v lávkách na řízený zával. Délka jednotlivých stěnových 
porubů by byla kolem 350-750 m. 

Odtěžení by bylo nad bývalý VIII. revír dolu Centrum a dále k jámě XVI. 

Větrání by bylo zabezpečeno výdušnou jámou Horní Jiřetín. 

Závěrem bych chtěl uvést střety zájmů v uvažované oblasti: 

                 Hlavním předpokladem pro tuto úvahu je, že lom ČSA nebude v této lokalitě 
těžit a stávající lomová těžba bude prakticky ukončena, sanace zbytkové jámy lomu ČSA 
bude provedena tak, aby nedocházelo k sycení těžebních polí Dolu Centrum z ponechané 
zatopené zbytkové jámy, stávající obce, až na jejich okrajové části nebo enklávy budou 
ponechány. 

  Revír Albrechtice:Převážná část plochy je pod Albrechtickou výsypkou, v západní části 
probíhá silnice Černice – Komořany a regulovaný potok.Severní část mezi výsypkou a 
silnicí má lesní porost, důlní dráha lomu ČSA je bezpředmětná pro činnost hlubiny, 
protože do té doby nebude provozována. 
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  Revír Albrechtice jih: Těžba by byla pod závěrečnými svahy bývalého lomu OM, 
tělesem důlní dráhy a zařízením majícím vztah k lomové těžbě. V této oblasti se 
nepředpokládají střety zájmů. 

  Revír Černice:Převážná část plochy je zemědělská půda severně od silnice Černice – 
Horní Jiřetín, jižně pak částečně zemědělská půda a poklesová kotlina po X. revíru Dolu 
Centrum. V ploše se nachází silnice Černice-Horní Jiřetín, bývalá trať ČSD Litvínov-
Chomutov, areál ubytovny, linka VN, vodovod Horní Jiřetín-Černice. 

V této části by muselo dojít ke zrušení staré trati ČSD a podrubání silnice na základě 
předešlého přepočtu poklesové kotliny, což se bude vztahovat i pro linku VN. Vodovod 
Horní Jiřetín-ernice bude muset být přeložen, pokud nebude k dispozici jiné řešení. 

  Revír Hamr:Severní část je zemědělská půda, převážně sady, jižní část retenční nádrž 
Šramnického potoka včetně připravené odtokové části. Převážná část staveb na této ploše 
je součástí těžební činnosti lomu ČSA a zastavením jeho těžby ztrácí svoji funkčnost. 

V ploše se tedy nachází těleso bývalé trati ČSD Litvínov-Chomutov,Šramnická záchytná 
nádrž, důlní dráha na Růžodolskou výsypku,linka VN. 

 

 

            obr.č.25/ V popředí lom ČSA, v pozadí uvažované dolové pole Komořany 
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6 . TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ  
 
      Hodnocení mého návrhu řešení jsem rozdělil do několika částí. Doufám, že dostatečně 
přiblíží a vykreslí přijatelnost mého návrhu na pokračování exploatace dolu Centrum. 
V první části bych se chtěl nejprve pokusit o hodnocení z hlediska porovnání s tím, kdyby  
se důl buď úplně, nebo částečně zavřel s tím, co navrhuji já, tzn. další rozvoj dolu. Pro 
úplnost raději uvádím, že úplným zavřením myslím jeho likvidaci v určitém časovém 
intervalu a částečnou likvidací myslím konzervaci dolu, tzn. zachování pouze základního 
větrního okruhu v dole. Po tomto srovnání se pokusím o ekonomické zhodnocení přínosu 
mého návrhu pomocí tabulek, které jsem vytvořil na základě mého předpokladu vývoje cen 
na našem trhu. Samozřejmě, že toto zhodnocení je orientační a vychází z cen na dnešním 
trhu s mírným pevným nárůstem. 

      
6.1 Hodnocení první části rozvoje dolu Centrum v jeho dolovém poli 

 

            Tuto část hodnocení je možno pojmout jako srovnání několika alternativ  
řešení daného problému další exploatace dolu, z pohledu dostupných zásob, současné výše 
cenového fondu (dále jen CF), zpracovaných technických řešení likvidace dolu a známých 
možností odbytu těžby dolu. Varianta likvidace dolu po dotěžení je použita hlavně jako 
srovnávací varianta. Další varianty se mohou opírat pouze o filosofii očekávaného výnosu 
v budoucnu. A to buď s výhledem výrazného nárůstu ceny energetických komodit, prodeje 
těžebně potentní lokality (nebo společnosti), případně zachování profese a jejich 
vzájemných kombinací. Z tohoto pohledu lze modelovat varianty konzervace dolu, a to 
s výhledem jeho následné likvidace nebo následné těžby. 
      Konzervace dolu je zachování důlních děl v takové míře, že bude možné efektivně 
zahájit těžbu. V konkrétní situaci dolu Centrum to znamená zachování jam, nejkratšího 
větrního spojení, větrání, čerpání důlních vod a zařízení pro těžbu a přípravu. Modifikací 
konzervace dolu je celá řada a odvíjí se od faktoru času a zachovanosti profese. V této fázi 
je možné poukázat na dvě krajní alternativy, a to tzv. „čistou“ konzervaci, se zachováním 
pouze základních funkcí konzervovaného dolu a konzervaci „s těžbou“. Výraz s těžbou je 
uveden správně vzhledem k tomu, že se jedná o minimalizaci ztráty z konzervace pouhým 
udržením na trhu, a to jak z pohledu hospodářského výsledku, tak z pohledu exploatace 
zásob. Zde je třeba zmínit, že srovnání se opírá o, v současnosti, jedinou známou možnost 
odbytu produkce dolu Centrum. 
      V případě jakékoli konzervace je nutno znát množství zásob, se kterými se dá počítat 
do budoucna. Nejvhodnějším řešením je zabývat se produkcí z pole, které již bylo 
zmiňováno, a to tzv. Jižní pole. Je nejlépe zpracováno a těžba z něj je nejdosažitelnější. 
Možností další produkce z dobývacího prostoru dolu je více a je možno je v případě 
pokračování dolu rozpracovat. Jižní pole je v současné době rozpracováno pro těžbu, která 
vyhovuje odbytu do Unipetrolu, tedy s důrazem na minimalizaci rizika zvýšené měrné 
sirnatosti a minimalizaci příprav z pohledu předpokládané životnosti. 
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Varianty provozování po roce 2008. 
 
Jak bylo již uvedeno jsou uvažovány  tyto varianty: 

1. Ukončení těžby 2008 

2. Konzervace dolu do roku 2012 bez těžby 

2.1. S likvidací dolu po roce 2012 

2.2. S těžbou po roce 2012 

3. Konzervace dolu do roku 2012 s těžbou 

3.1. S likvidací dolu po roce 2012 

3.2. S těžbou po roce 2012 

tabulka č.5/Vývoj CF podle jednotlivých variant v rozhodujících letech v závislosti na 
pohybu zásob  

varianty 
Ukončení 
těžby 2008 

Konzervace do 2012 
Bez těžby S těžbou 

likvidace 
dolu 

další těžba 
likvidace 

dolu 
další těžba 

Těžba do 
2012 (tis.tun) 

190 190 190 1570 1570 

Zbylé zásoby 
(tis.tun) 

  3300  2000 

CF 2008 
(mil.K č) 

65 59,7 59,7 89,4 89,4 

CF 2009 
(mil.K č) 

48,2 22,5 22,5 110,3 110,3 

CF 2012 
(mil.K č) 

 -89,6 -89,6 200 189,3 

CF 2013 
(mil.K č) 

 -185,4 -158 45,6 217,3 

CF po 
likvidaci 
(mil.K č) 

 -223,1  2,1  

 
 
Výpočty byly provedeny s cenami v letech podle následujícího přehledu: 
Rok   2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cena (Kč/MJ)  36,00 41,20 43,30 45,40 47,7 50,10 
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Udržovací těžba je volena ve výši 320 tis.t. Je to v současné době známý objem produkce 
na Unipetrol. 

 

Výhody po jednotlivých variantách: 

1. Veškeré zásoby zůstávají pro vytěžení dalším správcem dobývacího prostoru. 

Důl bude uzavřen z vlastních prostředků společnosti. 

2.  Zásoby zůstávají pro další využití buď dolem Centrum, nebo dalším správcem 
dobývacího prostoru. 

3. Společnost negeneruje ztrátu a nedochází ke ztrátám profese. 

4. Je připraven kontinuální přechod k další těžbě. 

Nevýhody po jednotlivých variantách: 

1. Nelze exploatovat zbytek zásob hlubinným způsobem, ztráta variantních možností. 

Absolutní ztráta profese. 

2. Nejsou připraveny zásoby k okamžité těžbě dolu. 

Velmi problematické obnovení profese. 

Generování značné ztráty. 

3. Zmenšení relativních zásob pro budoucí využití. 

      Pro zlepšení parametrů všech tří variant je možno prodloužit životnost dotěžení v 
současnosti těženého bloku. Za současných kvalitativních parametrů uhlí, kdy veškerá 
produkce je odbytově zajištěna do Unipetrolu, dochází za stávající ceny k vylepšování 
hospodaření společnosti. 
      Ze souhrnné tabulky vývoje CF je zřejmé, že existují alternativy využití potenciálu 
dolu Centrum v delším časovém horizontu. Všechny varianty v tomto materiálu zmiňované 
jsou dopočítány až do konečného CF. Varianty konzervace s následnou těžbou 
předpokládají následný kladný hospodářský výsledek. Varianty jsou voleny jako krajní, lze 
najít optimální alternativu na zpřesněné zadání, která se bude pohybovat v limitách 
určených těmito variantami. 
 
      Tuto část bych nazval ekonomickým zhodnocením přínosu mého návrhu z pohledu 
provozu dolu. Znamená to tedy, že jsem vytvořil ke každé mnou navrhované lokalitě další 
těžby dolu, tabulku zhodnocení a porovnání nákladů na těžbu a její přínos ve formě zisků. 
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Jak jsem již uvedl v první části, nebudu zde opakovat otázky sociální – zachování 
pracovních míst atd., což je pro mne úplnou samozřejmostí, protože uzavření dolu by se 
dotklo nás všech, ať přímo, a nebo nepřímo, protože žijeme v regionu, který je úzce spjat 
s těžbou hnědého uhlí. 
      Všechny mnou zde vytvořené tabulky uvažují o ceně za jeden MJ 36 Kč s postupným 
růstem této ceny kolem 8,3 % ročně. Dále moje zhodnocení uvažuje o růstu nákladů na 
vytěžení jedné tuny hnědého uhlí také průměrně kolem 8,3 % ročně. A nakonec bych 
chtěl pro upřesnění uvést, že jsem vycházel ve svých výpočtech z dnešních nákladů na 
vytěžení jedné tuny na dole Centrum, a to 450 Kč/tuna a průměrných současných příjmů 
z prodeje uhlí, a to 576 Kč/tuna. Hodnoty uváděné v těchto tabulkách jsou v mil. K č. 
 
 

tabulka č. 6/ Ekonomické hodnocení exploatace dolu Centrum v dobývacím poli       
Humboldt II 

 
Rok 2009 2010 2011 2012 
Náklady na mzdy a sociální program 86,6 93,79 101,575 110 
Náklady na materiál 9 9,75 10,56 11,436 
Náklady na energie 26 28,15 30,486 33,016 
Náklady na opravy a revize 2 2,16 2,34 2,534 
Náklady na služby 10 10,83 11,73 12,704 
Ostatní provozní náklady 3 3,25 3,52 3,812 
Náklady na odpisy 0,4 0,43 0,466 0,505 
Finanční rezervy,náhrady škod,úhrady 7 7,592 8,219 8,907 
 
Náklady celkem 
 

 
144 

 
155,952 

 
168,896 

 
182,914 

Příjmy z prodeje uhlí 179,92 194,853 211,026 228,541 
Příjmy z výnosů 1,3 1,379 1,493 1,617 
Příjmy z poskytování služeb 0,6 0,65 0,704 0,762 
Ostatní příjmy 2,5 2,736 2,963 3,209 
 
Celkové příjmy 
 

 
184,320 

 
199,618 

 
216,186 

 
234,129 

 
CELKOVÝ VÝNOS Z ĆINNOSTI 
 

 
40,32 

 
43,666 

 
47,29 

 
51,215 
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tabulka č. 7/ Ekonomické hodnocení exploatace dolu Centrum v dobývacím poli – 
Jižní pole 

  
Rok                                     20 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Náklady na mzdy a sociální 
program 

 
119 

 
129 

 
140 

 
151 

 
164 

 
178 

 
193 

 
209 

 
226 

 
245 

Náklady na materiál 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Náklady na energie 36 39 43 46 49 52 54 57 60 63 
Náklady na opravy a revize 2,7 3 3,2 3,6 4 4,2 4,5 4,8 5,2 5,4 
Náklady na služby 14 15 16 18 19 21 22 24 25 28 
Ostatní provozní náklady 4,3 4,7 5,1 5,6 6 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 
Náklady na odpisy 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,5 1,8 2,1 3,3 4,7 
Finanční rezervy,náhrady 
škod,úhrady 

 
9,5 

 
9,7 

 
10 

 
11 

 
13 

 
14 

 
18 

 
21 

 
25 

 
28 

 
Náklady celkem 
 

 
198 

 
214 

 
232 

 
251 

 
272 

 
294 

 
318 

 
344 

 
372 

 
403 

Příjmy z prodeje uhlí 247 267 288 308 329 349 370 390 411 431 
Příjmy z výnosů 1,7 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 3 3,5 
Příjmy z poskytování služeb 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 2 2,5 
Ostatní příjmy 3,4 4,2 5,9 9,7 15,5 24,3 34 48 62 81 

 
Celkové příjmy 
 

 
253 

 
274 

 
297 

 
321 

 
348 

 
377 

 
408 

 
442 

 
478 

 
518 

 
CELKOVÝ VÝNOS Z 
ČINNOSTI 
 

 
55 

 
60 

 
65 

 
70 

 
76 

 
83 

 
90 

 
98 

 
106 

 
115 

 
 
      Touto hodnotící tabulkou se dostávám do roku 2022. Dle skutečnosti měla být na dole 
Centrum ukončena těžba v roce 1998 a následně měly započít již v tomto roce první 
přípravné práce k fyzickému uzavření dolu. Toto byl první předpoklad ukončení těžby na 
dole Centrum. Druhý předpoklad ukončení těžby na dole Centrum byl uvažován rok 2008, 
kdy do konce tohoto roku měl být dorubán stěnový porub 1311 a následně se reálně 
uvažovalo o započetí s likvidací dolu v roce 2009. Byl již zpracován plán likvidace dolu. 
Já však pevně věřím, že důl Centrum přežije toto období, protože je od roku 2009 reálně 
uvažováno o další exploataci dolu a to právě v navrhovaném dolovém poli Humboldt II. 
V této době, kdy pracuji na své diplomové práci, však ještě není pevně rozhodnuto ani o 
zastavení těžby na dole, ani o přípravě nového dolového pole. 
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      Další ekonomické zhodnocení mého návrhu je hrubým náčrtem uvažovaného dolového 
pole Pilíř silnice Horní Jiřetín - Záluží u Litvínova. Tento pilíř jsem byl nucen rozdělit 
do tří částí. Proto jsem zde ekonomicky zhodnotil každou část jako celek. 
 
   
tabulka č. 8/ Ekonomické hodnocení exploatace dolu Centrum v dolovém poli – Pilíř 

silnice Horní Jiřetín - Záluží u Litvínova: První část 
 

Rok                           20         23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Náklady na mzdy a 
sociální program 

 
265 

 
285 

 
305 

 
325 

 
345 

 
365 

 
385 

 
405 

 
425 

 
445 

Náklady na materiál 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 
Náklady na energie 68 73 78 84 89 94 99 105 110 115 
Náklady na opravy a 
revize 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 11 12 

Náklady na služby 30 32 35 37 39 42 44 46 49 51 
Ostatní provozní náklady 9 10 11 12 23 34 45 56 67 88 
Náklady na odpisy 5 8,5 13 21,5 25 30,5 42 56 74 89 
Finanční rezervy,náhrady 
škod,úhrady 

 
30 

 
32 

 
35 

 
37 

 
39 

 
42 

 
44 

 
46 

 
49 

 
51 

 
Náklady celkem 
 

 
436 

 
472 

 
511 

 
553 

 
599 

 
649 

 
703 

 
761 

 
824 

 
892 

Příjmy z prodeje uhlí 471 511 551 591 631 671 711 751 791 831 
Příjmy z výnosů 4 5 6 9 13 20 27 40 48 56 
Příjmy z poskytování 
služeb 

2 5 8 13 20 27 37 47 60 75 

Ostatní příjmy 80 86 92 98 106 116 128 140 160 185 
 

Celkové příjmy 
 

 
561 

 
607 

 
657 

 
711 

 
770 

 
834 

 
903 

 
978 

 
1059 

 
1147 

 
CELKOVÝ VÝNOS Z 
ČINNOSTI 
 

 
125 

 
135 

 
146 

 
158 

 
171 

 
185 

 
200 

 
217 

 
235 

 
255 

 
 
      Další dvě části tohoto dolového pole bych chtěl v mém ekonomickém zhodnocení 
spojit, ať již z důvodů časových, kdy se tímto uvažovaným polem dostáváme do roku 
2032, nebo z důvodů velkého zkreslení ekonomických výpočtů nákladů i příjmů. Proto se 
již omezím v další tabulce pouze na hodně hrubé náklady na těžbu a příjmy z prodeje uhlí. 
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tabulka č. 9/ Ekonomické hodnocení exploatace dolu Centrum v dolovém poli – Pilíř 

silnice Horní Jiřetín - Záluží u Litvínova: Druhá a třetí část 
 

Rok 
 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

Náklady celkem 
 

967 1047 1134 1228 1330 1440 1559 1688 1828 1980 

Celkové příjmy 
 

1242 1345 1457 1578 1709 1851 2005 2171 2351 2546 

CELKOVÝ 
VÝNOS 

275 298 323 350 379 411 446 483 523 566 

 
      Takovým to způsobem bych mohl ekonomicky vyhodnotit i další navržené dolové pole 
dolu Centrum. Bylo by to však již hodně nepřesné, ale myslím si, že pro ukázku, jak bych 
postupoval by měly tyto tabulky stačit.  
 
 
6.2 Hodnocení části rozvoje dolu Centrum v dolovém poli Komo řany  
 
      Hodnocení těžby v dané lokalitě je velice těžké, protože je výhledově ještě velmi 
vzdálené. Je mnoho faktorů, které by ovlivnily rozhodování o těžbě v dané lokalitě, jako je 
vypořádání střetu zájmů, cena vytěžené tuny uhlí ku ceně tržní v té době, náklady na nové 
přístupové chodby k jednotlivým lokalitám včetně nových hlavních důlních děl atd. 
Musíme se také zamyslet nad faktem, že v současné době probíhá tzv. těžba udržovací, tzn. 
nejmenší možná těžba pro udržení dolu v chodu, což postačí právě odběrateli-chemickým 
závodům na zásobení její teplárny. V případě otevření dolového pole Komořany by 
znamenalo nejen vybudovat mnoho hlavních důlních děl, ale i zvýšit roční těžbu min. 
dvojnásobně tj. kolem min. 600-800 tisíc tun ročně. To by také předpokládalo udržet 
dosavadního odběratele a najít pro další polovinu těžby nového dlouhodobého odběratele. 
Proto bych zde uvedl na dokreslení,  pouze čísla, týkající se počtu zásob. 
 
Zásoby vázané v ochranných pilířích:  
               
             Černice                                     12,1 mil. tun 
             H.Jiřetín                            58,5 mil. tun 
             Celkem                                     70,6 mil. tun 
 
Zásoby mimo ochranné pilíře obcí: 
 
             Albrechtické pole                 42,7 mil. tun 
             Černické pole                             27,8 mil. tun  
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             Hamerské pole                 52,3 mil. tun. 
             Celkem                            122,8 mil. tun 
           Toto jsou však pouze geologické zásoby nepočítající s nepředvídanými situacemi 
např. tektonika. 
      Při výrubnosti 70 % zbývá těžitelných zásob 122,8 . 0,7 = 85,96 mil. tun. Z tohoto 
vyplývá další čistě orientační výpočet životnosti dolu:   85,96 : 0,8 = 107 let. Tento 
výpočet je podílem předpokládané zásoby a průměrnou uvažovanou těžbou roční. Takže je 
v závěru vidět, jak moc a co může tyto předběžné výpočty ovlivnit. Ještě bych chtěl 
podotknout, že sirnatost uhlí v této uvažované lokalitě je o něco větší, než dosavadní 
sirnatost těženého uhlí na dole Centrum. 
      Mohl bych zde vytvořit tabulku, která by vyčíslila všechny pro a proti těžbě hnědého 
uhlí, ale byla by obdobou hodnocení předchozí lokality. 
      Na úplný závěr hodnocení bych chtěl upozornit na fakt, že uvedené navrhované 
možnosti další těžby na dole Centrum nejsou konečné. Vždyť pod Chemickými závody 
v Záluží u Litvínova jsou zásoby vysoce kvalitního hnědého uhlí na mnoho desítek let. 
Záleží pouze na politické a hospodářské situaci ve státě, jak naložíme s tímto národním 
bohatstvím, zda použijeme své vlastní zdroje nebo se dáme úplně cestou dovozu nejen 
surovin, ale hlavně energií, a tak úplně propadneme závislosti na okolních zemích, které 
nám budou krutě diktovat ceny těchto energií a postupem doby i jakou životní úroveň 
budeme mít. 
 

 

                   

                        obr.č. 26/ Sociální a správní budova dolu Centrum                                                      

 

 


