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V Mostě dne 16. 4. 2010 Bc. Tomáš Vácha 



 

ANOTACE  

Předložená práce zpracovává možnost hlubinné těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných 

hor v koexistenci s provozem lomu ČSA v rámci územně ekologických limitů. 

Na základě zpracování a vyhodnocení historických informací a mapových podkladů, 

jejich následnému konfrontování se současným stavem těžby hnědouhelné substance 

na lomu, navrhuje způsob vytěžení dalších více jak 19 mil. tun vysoce kvalitního 

hnědého uhlí hlubinným způsobem. Práce vyhodnocuje zbytkovou nerubanou mocnost 

v dříve hlubinným způsobem rubaných polích dolu Maršál Koněv a na základě 

zjištěných výsledků navrhuje variantu vytěžení zájmové oblasti s ohledem 

na současný a budoucí postup porubní fronty lomu. 

Klíčová slova: hlubinná těžba, stěnování, lom, územní limity 

  

  

ANNOTATION 

Submitted degrese work compiles with the possibility of underground mining of 

brown coal at the foot of the Ore Mountains in the coexistence with the operation of 

opencast mining in the quarry of ČSA within the bounds of territorial and ecological 

limits. The work draws up a method of underground mining of more than 19 million 

tonnes of highquality brown coal on the basis of processing and assessment of 

historical information and topographical documents and their following confrontation 

with the existing state of mining of brown coal substance in the quarry. The work 

analyses remaining unmined thickness in the mining fields of the underground mine of 

Maršál Koněv. On the basis of established results the work proposes a way of mining 

in this interest area with respect to contemporary and future progress of working front 

of the quarry. 

Key words:  underground mining, longwall, quarry, territorial limits 
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1 Úvod 
 

Účelem této práce je zjistit a přesně definovat plochy, které nelze na hnědouhelném lomu 

Československé armády (ČSA) v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) vytěţit lomovým 

způsobem, avšak jsou těţitelné hlubinným způsobem. Při realizaci této práce je brán zřetel 

na respektování současného plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu ČSA 

a platné územně ekologické limity. Současně je snahou v co největší míře akceptovat další 

moţný rozvoj lomu do tzv. II. etapy za územními limity. V návrhu hlubinně rubatelných 

ploch tak nejsou zahrnuty plochy, které by se nacházely v budoucím předpolí lomu. 

Výsledkem této studie je návrh jedné z moţných variant odtěţení více jak devatenácti mil. 

tun hnědouhelné substance, kterou není moţné, v rámci platnosti územních limitů, 

lomovým způsobem vytěţit. Případná hlubinná těţba v řešeném území zajistí prodlouţení 

ţivotnosti lomu ČSA o 8 roků při plánované souhrnné těţbě 2,5 mil. tun ročně. V současné 

době za předpokladu neměnné situace ohledně platnosti územních limitů je ţivotnost lomu 

blízká horizontu let 2021 – 2022. V případě realizace navrhovaného hlubinného provozu se 

ţivotnost lomu blíţí k roku 2030. 

 

 

2 Problematika územních limitů v souvislosti s životností lomu 
 

Původní projektovaná koncepce rozvoje lomu ČSA počítala s postupem lomu s úplným 

vyuhlením sloje při úpatí Krušných hor a s dalším postupem lomu do centrální části revíru. 

Tato varianta však nebyla a v plném rozsahu jiţ nebude realizována.  

Vládním usnesením 287/90 bylo uloţeno zachovat zbývající část arboreta pod zámkem 

Jezeří včetně jeho dvousetmetrového ochranného pásma a omezit těţební zásahy při úpatí 

Krušných hor nadmořskou výškou 270 m. Dalším vládním usnesením č. 444/91 k tzv. 

ekologickým limitům těţby bylo následně uloţeno chránit obce Černice a Horní Jiřetín, 

coţ mělo a stále má zcela zásadní vliv na celkovou koncepci rozvoje lomu. Dalším 

rozhodnutím, které je rovněţ limitující pro případnou další těţbu uhelné substance, 

je stanovení „památkového ochranného pásma souboru kulturních památek v Jezeří“ OÚ 

Most č. j. 301/91/Hl ze dne 11. 7. 1991 upravené rozhodnutím MK ČSR č. j. 12.962/91-PP 

ze dne 26. 9. 1991. Stejně tak je závazná linie „ochranný pilíř pro soubor kulturních 

památek v Jezeří“ (SKPJ) schválená rozhodnutím OBÚ Most č. j. 304/92 ze dne 16. 3. 

1992. Na tuto linii plynule navazuje další linií omezující rozvoj lomové těţby. Jedná se zde 

o stanovený „ochranný pilíř obec Černice“ rozhodnutí OBÚ Most č. j. 3500/93 ze dne 

23. 12. 1993. Tento pilíř zajišťuje šestisetmetrové ochranné pásmo obci Černice. 

Následkem akceptování výše zmíněných podmínek limitujících předpokládaný postup 

porubní fronty lomu, musel lom ČSA ukončit svůj paralelní postup a přejít na vějířový 

postup porubní fronty s průnikem těţebních front do zbytkové jámy lomu Obránců míru.  

 

 

3 Popis zájmové oblasti 
 

Povrchový hnědouhelný lom ČSA v Ervěnicích provozuje hornickou činnost na území 

okresů Most a Chomutov. Plánovaná hornická činnost je prováděna lomem v dobývacích 

prostorech Dolní Jiřetín, Ervěnice a Komořany u Mostu na základě příslušných schválení 

POPD a povolení hornické činnosti vydaných pravomocnými rozhodnutími státní báňské 

správy. 
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Dobývací prostory Ervěnice a Komořany u Mostu jsou situovány na severozápadním 

okraji regionálně geologické jednotky Severočeské hnědouhelné pánve. Svojí plošnou 

rozlohou zasahují částečně i do krystalinika Krušných hor. 

 

Dotčené území, které je předmětem této studie, leţí v mostecké části Severočeské 

hnědouhelné pánve s typickým vývojem jednotné uhelné sloje. Toto území je ohraničeno 

z jiţní a východní strany prostorem, který byl, eventuelně v následujících letech bude, 

vyuhlen lomovým provozem. Ze strany severní je zájmová plocha ohraničena územními 

limity a ze strany západní byla, jakoţto částečně limitující hranice, zvolena západní hranice 

bývalého hlubinného revíru Albrechtice A a B. Toto západní omezení bylo zvoleno 

záměrně s úmyslem zanechání co největší části nerubané plochy pro případný další postup 

lomu ČSA do II. etapy rozvoje. Současný stav lomu ČSA je patrný v příloze č. 1.  

Zájmová oblast byla dříve předmětem dobývání dolu Maršál Koněv.  

 

 
 

Obr. č. 1 - Letecký snímek zájmové oblasti (stav v r. 2005) [6] 

 
Geologická charakteristika zájmové oblasti 

 

Krystalinikum tvoří diskordantní podklad mladším sedimentům. Krystalinikum je po 

petrografické stránce tvořeno převáţně ortorulami a pararulami kateřinohorské klenby. 

Rula je světle šedá, místy slabě nazelenalá (chloritizací biotitu), muskovitická, středně aţ 

hrubozrnná, na povrchu převáţně kaolinizovaná. Svrchní partie krystalinika v pánevní 

oblasti je silně zvětrána. 
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Druhohorní křídové sedimenty jsou tvořeny šedými aţ šedohnědými pískovci, které jsou 

jílovité, velmi jemnozrnné, v některých místech arkozové, dále křemičitými slepenci, silně 

písčitými namodralými jíly aţ jílovci, slíny a písčitými slínovci. 

 

Třetihorní sedimenty jsou tvořeny písky a jíly, pískovci a jílovci. Jíly jsou šedohnědé aţ 

světle šedé, pískovce jsou jílovité, špatně vytříděné a na bázi se místně objevují slepence. 

Mocnost tohoto horizontu v oblasti dobývacího prostoru dolu M. Koněv nepřesahuje 10 

metrů. Usazeniny jeví charakter příbřeţní sedimentace a je pravděpodobné, ţe jsou 

ekvivalentem slojového souvrství. Často podloţní souvrství písků a jílů zcela chybí 

a z tercierní sedimentace jsou jako nejstarší usazeniny přítomny sedimenty slojového 

souvrství. 

 

Uhelná sloj vzniká v období optimálních podmínek pro vznik vegetace, která dala základ 

pro vytvoření hnědého uhlí. Zájmové území patří k mostecké jezerní facii, která 

je charakteristická vznikem geologicky jednotné 26 – 31 m mocné sloje. Na základě 

charakteristického vývoje uhelné sloje v oblasti lze rozlišit dvě hlavní oblasti: 

 

1. oblast třílávkového vývoje 

2. oblast nepravidelného příbřeţního vývoje 

3. oblast rozštěpené sloje 

 

Vesměs celé území, na kterém v současné době probíhá a nadále v rámci I. etapy lomu 

ČSA bude probíhat těţba, je vyvinuto v třílávkovém vývoji. Tento třílávkový vývoj sloje 

je taktéţ charakteristický pro předmětnou oblast pod závěrnými svahy lomu po hranici 

ochranného pilíře souboru kulturních památek Jezeří. V úzkém pruhu, který jiţ není 

předmětem těţby, zasáhla lomová těţba rovněţ oblast nepravidelného příbřeţního vývoje. 

Jednalo se zde o oblast mezi ochranným pilířem Jezerka a ochranným pilířem SKPJ. 

 

ad 1) spodní lávka je představitelem plynulého přechodu klastické sedimentace do uhelné 

a v zájmové oblasti dosahuje mocnosti 2 – 5 m. Spodní lávka je většinou tvořena 

střídajícími se polohami jílovců s uhelnou příměsí, uhelnatých jílovců, jílovitého uhlí 

a uhlí. Tyto polohy se střídají a navzájem do sebe přecházejí. Spodní lávka byla v době 

činnosti dolu M. Koněv povaţována za nebilanční, proto nebyla aţ na malé výjimky 

předmětem těţby. 

Střední lávka je zastoupena vysoce kvalitním xyliticko-detritickým typem uhlí (tzv. uhlí 

„Quido“), které patřilo spolu s uhelnou substancí těţenou dolem Alexander mezi 

nejkvalitnější produkované v rámci SHR. Toto uhlí se vyznačuje velmi nízkým obsahem 

popela a naopak velkou výhřevností. Mocnost této lávky se pohybuje kolem 22 m. 

Svrchní lávka je od střední ohraničena výrazným jílovitým proplástkem. Tato lávka 

je mocná 1,5 – 4,0 m a je charakteristická zvýšeným obsahem popela zapříčiněného 

přítomností jílovitých proplástků. 

 

Nadloží uhelné sloje je v oblasti pilíře SKPJ tvořeno jíly a jílovci, avšak tyto jsou 

v dotčené oblasti rozrušené do značných hloubek mrazovým zvětráváním (tzv. regelační 

zóna), které se vyznačuje střípkovitým rozpadem jílovců a tím i jejich celkovou 

nesoudrţností. Mocnost regelační zóny kolísá a pohybuje se mezi 30 – 40 m. Zejména tato 

zóna představuje v oblasti pilíře problémy stabilitního rázu bočních svahů lomu.  
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Kvartér 
Kvartérní horniny jsou zastoupeny v zájmovém území proluviálními a deluviálními 

sedimenty, které jsou tvořeny různorodým materiálem o různém stupni opracovanosti 

a vytříděnosti. Nachází se zde, zvláště pak poblíţ úpatí Krušných hor, sutě a ve 

vzdálenějších místech od výchozu štěrky. Rezavohnědé sutě jsou tvořeny úlomky ruly 

o různé velikosti i opracovanosti ve směsi s hlinitým materiálem. Na sutě směrem do 

pánve navazují proluviální sedimenty zastoupené hlinitými štěrky. 

 

Tektonika 

V terciérních sedimentech a v uhelné sloji na dole Koněv nebyla ověřena ţádná 

z podélných linií krušnohorského zlomového pásma. Mladší příčné linie daly vznik 

příčným údolím Krušných hor. Zatímco v pevných krystalických horninách zlomové linie 

jsou dobře rozeznatelné, v měkčích a poměrně plastických sedimentech došlo k utlumení 

a vytvoření flexur. Na území dolového pole Maršál Koněv nejsou dokumentovány ţádné 

větší tektonické poruchy. 

 

Hydrogeologické poměry 

Rozpukané krystalinické horniny jsou spolu se zvodněným kvartérem hlavními 

hydrogeologickými obzory v zájmovém prostoru. Další významný kolektor je hlubinně 

přerubaná sloj v dotčené oblasti. 

 

Hydrologie 

Ze svahů Krušných hor stékají do oblasti pilíře SKPJ tři potoky. Jedná se o potok 

Albrechtický, Šramnický a bezejmenný. Všechny tyto potoky dříve ústily do Dřínovského 

jezera. Z důvodu postupu lomové těţby byly tyto potoky odvedeny mimo dobývací 

prostor. Albrechtický a Šramnický potok byly odvedeny vodohospodářskou štolou Jezeří 

do přeloţky. Bezejmený potok byl pouze sveden do odvodňovacího příkopu E, který 

je situován při úbočí hor. Tento příkop odvádí vody do nádrţe Černice. 

Velké mnoţství sráţkových vod se vsakuje do propustného kvartérního pokryvu a dále 

do hlubších kolektorů (uhelné sloje a podloţní klastika) na úrovni jejich výchozů, kde jsou 

překryty kvartérními horninami. Veškeré vodoteče, které v současné době stékají pod 

přeloţkou potoků, se v prostoru pilíře SKPJ beze zbytku vsakují, čímţ samozřejmě dotují 

kvartérní zvodeň. Po naplnění akumulace voda dále proudí do sedimentů v niţších 

polohách a prosakuje na odkrytých svazích pilíře i v podobě pramenních vývěrů. Tato 

pronikající voda působí v oblasti pilíře hydrogeologické obtíţe, které následně způsobují 

jiţ zmíněné problémy stabilitního rázu v dotčené oblasti. 

 

 

4 Historie exploatace ložiska v předmětné oblasti a současný stav 
 

V oblasti dolového pole se započalo dobývat uhlí primitivními způsoby u výchozů uhelné 

sloje na počátku 17. století. Předpokládá se, ţe vytěţené uhlí bylo vyuţíváno zejména 

k výrobě skalice, tak jak tomu bylo v té době běţné u výchozů uhelné sloje v okolí 

Chomutova a Jirkova. 

V polovině 19. století byly v provozu doly Caroli, Ludvig Franz a Johann, jejichţ díla 

zčásti zasahovaly do dolového pole později provozovaného dolu Grohmann (Maršál 

Koněv). Tyto doly byly otevřeny řadou jam a trojicí štol, z nichţ dědičná štola Johann se 

nacházela v dobývacím prostoru Dřínov.  
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Moderní rozmach dolování nastal otvírkou dolu Elly (Eliška) podnikatele Georga Hirsche 

z Gery v r. 1892, který se nacházel v jihovýchodním sousedství předmětné oblasti 

a zejména pak otevřením dolu Grohmann firmou Grohmannovy doly Spol. s.r.o. v Dřínově 

v roce 1893. 

Ve dvacátých letech 20. století byla uzavřena dohoda mezi majiteli dolu Elly 

a Severočeskou hnědouhelnou společností v Mostě vlastnící důlní majetek mezi doly Elly 

a Grohmann o otvírce a přípravě této uhelné substance k dobývání dolem Elly. Porubní 

práce byly v tomto poli zahájeny, avšak později byly zastaveny s ohledem na perspektivu 

lomového dobývání. 

 

Dobývací pole těchto hlubinných dolů byly a stále jsou předmětem těţby v současném 

dobývacím prostoru lomu ČSA. V současnosti se jedná zejména o partie těţebních revírů 

dolu M. Koněv, a v daleko menší míře pozůstatky dolů Eliška a Quido, kde se jedná pouze 

o několik spojovacích chodeb těchto dolů. Pro účely této práce je směrodatná exploatace 

dolem M. Koněv, který svou těţbu soustředil při úpatí Krušných hor. 

 

 

 
Obr. č. 2 - Bývalý areál hlubinného dolu Maršál Koněv [6] 

 

 

4.1 Exploatace dolem Maršál Koněv  
 

Na dole Grohmann bylo započato s dobýváním tzv. svrchní sloje o mocnosti cca 2,5 m 

pilířováním. Záhy byly rozvinuty porubní fronty komorování na zával vedené v niţších 

polohách sloje. 
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Ve dvacátých letech 20. století byly zahájeny porubní práce v jiţní části tehdy rozšířeného 

dolového pole a to pilířování ve svrchní sloji v tzv. „dvoumetráku“ a komorování v 1 - 2 

lávkách v hlavní sloji. Za období okupace zasáhly místně dobývací práce 

do připravovaného pole mezi doly Elly a Grohmann. 

Původní dolové pole bylo rozděleno na několik revírů. Ruské pole, Starý východ, Východ, 

Západní revír, Sever A, Sever B, Sever C. Po roce 1945 byl důl přejmenován na důl Maršál 

Koněv a dolové pole bylo rozšířeno o revíry Jezeří A, B, C, D, a E. 

Výnosem MH z r. 1970 byl dolu přidělen v rámci dobývacího prostoru Ervěnice 

k dobývání dobývací prostor Dřínov, který zahrnuje revíry Albrechtice A a B otevřené 

na sklonku šedesátých let. V těchto revírech byla dobývána aţ do samotného uzavření dolu 

veškerá substance. 

Jiţ výhledové koncepce z počátku šedesátých let vycházely z myšlenky omezit 

a minimalizovat narušení sloje důlní činností dolem M. Koněv s ohledem na plánovanou 

koncepci rozvoje lomové těţby a proto se předpokládalo zastavení provozu dolu jiţ v roce 

1965. Po několikerých korekcích termínu důl Maršál Koněv ukončil těţbu v roce 1975. 

Dne 9. 2. 1978 v ranní směně byla dokončena ţelezobetonová deska na jámě č. 1. Tímto 

došlo k definitivnímu utěsnění posledního spojení s dolem a vlastní likvidace hlubiny tak 

byla ukončena. 

 

 

4.1.1 Popis dolového pole 
 

V ploše dobývacího prostoru Ervěnice lomu ČSA je dnes pouze část bývalého rozsahu 

dolového pole dolu M. Koněv. Větší část dolového pole (jednotlivých revírů) jiţ byla, nebo 

v nejbliţších letech bude, odtěţena postupem lomu ČSA. Proto je v této práci řešena pouze 

část dolového pole, která nebude odtěţena lomem ČSA. 

 

Revíry Albrechtice 

Pole se rozkládá u východní demarkace dobývacího prostoru dolu a otevřeno bylo v letech 

1965 – 1968. Dobývána byla cca 28 m mocná sloj pruhovým komorováním ve dvou 

lávkách. Porubní fronty byly vedeny na ploše, která je vymezena demarkací a ochrannými 

pilířemi bývalé obce Albrechtice a silnice z obce Komořany do obce Albrechtice. Revír 

Albrechtice je rozdělen na dvě části. 

Revír Albrechtice A je situován v jiţní části dolového pole a celý byl dobýván 

komorováním ve dvou lávkách. Větší část tohoto revíru bude v nejbliţších letech (do roku 

2014) odtěţena lomem ČSA.  

Revír Albrechtice B je situován v severní části dolového prostoru. Rovněţ v tomto revíru 

bylo dobýváno pruhovým komorováním. Převáţná část tohoto revíru (severnější) byla 

vydobyta pouze v první lávce. Zbytek tohoto revíru byl vydobyt ve dvou lávkách 

analogicky s revírem Albrechtice A. 

 

Revír Jezeří A 

Revír je součástí tzv. „přídatného“ pole, které bylo dolu přiděleno po r. 1945. Jednalo se 

revíry Jezeří A – E. 

Porubní práce v poli Jezeří A, které se rozkládá mezi centrálním koridorem (Albrechtickou 

lanovkou) bývalého dolu a ochranným pilířem ČSD, byly zahájeny v r. 1948.  Celý blok 

byl připraven pro odtěţení Koněvskou metodou, kterou byla vyrubána celá horní polovina 

sloje (jednalo se o 8 stěnových bloků s následnými podjezdovými komorami). Spodní 
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polovina sloje byla vyrubána Koněvskou metodou pouze z poloviny (4 stěnové poruby 

s podjezdovými komorami). Východní část revíru byla ve spodní polovině odtěţena 

pruhovým komorováním v letech 1952 – 1953.  

Stěnové bloky byly raţeny cca 8 m pod hlavou sloje (v případě 2. lávky 16 m pod hlavou 

sloje). Komorové podjezdy stěn byly vedeny cca 4 m pod počvou stěnových porubů. 

 

Revír Jezeří B 

Tento revír přímo navazoval na stařiny revíru Sever A. Prvotním záměrem při otvírce 

tohoto pole bylo, připravit jej pro vytěţení Koněvskou metodou. Touto metodou byla však 

dobývána pouze malá část horní poloviny sloje při jiţní demarkaci pole v letech 1952 -

1954. Tato část revíru je jiţ dnes odtěţena lomem.  

V dalších letech zde jiţ bylo od Koněvské metody ustoupeno a dobývání v celém revíru 

bylo realizováno jako pruhové komorování v lávkách. Plocha těţená Koněvskou metodou 

byla rovněţ podrubána pruhovým komorováním ve 2. lávce. 

Těţba v tomto revíru byla ukončena v r. 1967. Převáţná část tohoto revíru byla odtěţena 

lomem. 

 

Revír Jezeří C 

Pole je z jihu vymezeno dráţním pilířem a ze severozápadu pilířem silnice Dřínov - Jezeří. 

Uhelná sloj byla rubána rovněţ pruhovým komorováním ve dvou lávkách v roce 1952 – 

1963. V části pole byly vyrubány dvě menší plochy formou podjezdu, který měl charakter 

třetí lávky. Revír byl uzavřen v roce 1963 v souvislosti se závaţnou havárií na dole 

v revíru. Po obnovení provozu dolu tento revír jiţ zůstal uzavřen včetně nedotěţených 

porubních pruhů obsahujících veškeré strojní vybavení. 

 

Revír Jezeří D 

Pole se nachází jiţně od pilíře bývalé dráhy a je vymezen ze strany východní koridorem 

k bývalé výdušné jámě MK VII, ze strany západní ochranným pilířem albrechtické silnice 

a ze strany jiţní je ohraničen centrálním koridorem. 

Těţba z tohoto revíru byla zahájena v r. 1950 Koněvskou metodou. Tímto způsobem byl 

ovšem odtěţen pouze jeden stěnový blok. Ostatní část tohoto pole byla vyrubána do roku 

1961 pruhovým komorováním ve dvou lávkách. 

 

Revír Jezeří E 

Tento revír navazuje na revír Jezeří B. Rovněţ jako u revíru Jezeří B, tak i tato plocha byla 

při otvírce pole připravována pro odtěţení  Koněvskou metodou, avšak porubní práce zde 

byly zahájeny metodou stěnování s mezistropem. V letech 1957 – 1961 bylo vyrubáno 

několik odlehčovacích stěn, kdy byl na jejich počvu pokládán umělý strop z drátěného 

pletiva, ocelových lan a prken. Tyto stěnové poruby byly vedeny při jiţní demarkaci tohoto 

pole a v současnosti (listopad 2009) se v této oblasti potýká s pozůstatky této dobývací 

metody rypadlo RK 5000. Tato část dolového pole bude následně rovněţ z větší části 

odtěţena lomem. 

Při odrubávání niţších stěnových bloků vznikly nepřekonatelné obtíţe a od roku 1962 byla 

do roku 1972 zbývající část revíru dorubána pruhovým komorováním ve dvou lávkách. 

 

Revír Sever B 

Prostorově přiléhá k západní straně „učňovského“ revíru Jezeří A. Drtivá většina tohoto 

pole jiţ byla v minulosti odtěţena postupem porubní fronty lomu. 
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Revír byl otevřen současně s polem Sever A. Vývoj sloje umoţnil realizovat dvoulávkové 

rozfárání 26 m mocné sloje. V letech 1908 – 1918 byla vytěţena 1. lávka o průměrné 

mocnosti 11 m. Následně bylo přistoupeno k dobývání 2. lávky o průměrné mocnosti 10 

m. Dobýváno bylo střelným ručním komorováním. V letech kolem roku 1940 bylo 

uplatněno dobývání ve 3. lávce, které mělo charakter podjezdu a bylo situováno ve 4 – 5 m 

mocné uhelné lavici ponechané při patě sloje. Porubní práce v podjezdu byly ukončeny 

v roce 1949. 

 

Revír Sever C 

Revír byl prostorově vymezen původní demarkací dolu, ochranným pilířem komořanského 

vodovodu ze západu a z jihu ochranným pilířem dráhy ČSD. Uhelná sloj byla v této oblasti 

uloţena pod značným úklonem a byla dobývána ze směrných chodeb ručními střelnými 

komorami v systému, který můţeme charakterizovat jako příčné komorování. Dobývání 

probíhalo v letech 1918 – 1930. V třicátých letech byly některé partie jiţ dříve vyrubané 

plochy opětovně podfárány a těţeny formou podjezdu. Porubní práce v tomto revíru ustaly 

v roce 1935. 

 
 
4.1.2 Dobývací metody 
 

Počáteční porubní práce byly vedeny ve vrchní části sloje severozápadně a později 

jihozápadně od těţních jam dolu. 

Zátinkovými poruby v pilířovém systému rozfárání byla dobývána asi 2,5 m mocná poloha 

čistého uhlí při hlavě sloje. Sloj v těchto částech dolového pole se štěpila, a od kvalitní 

spodní části byla dobývaná část, tzv. „svrchní sloj“, oddělena 3 - 6 m mocnou polohou 

méně kvalitních aţ nebilančních proplástků. 

Pilířování bylo prováděno ručně s výtěţností 2,1 t/m
2
. Rozsah pilířování v ploše 

dobývacího prostoru Dřínov byl omezený pouze na plochy severně a severozápadně 

od těţebních jam, kde byla svrchní sloj vyvinuta v dostatečné mocnosti a kvalitě. 

 

Určující dobývací metodou bylo v dobývacím prostoru dolu Grohmann komorování 

na zával. 

Střelnými ručními komorami byla těţena kvalitní partie o mocnosti 10 - 12 m pod 

proplástkovou polohou z horizontu poloţeném cca 4 - 6m nad patou bilanční sloje. 

V pozdějších letech byly zakládány komorové poruby i v této ponechané nejniţší partii 

sloje, pokud tato vykazovala dostatečnou kvalitu pro odbyt. 

Severovýchodním směrem od těţních jam narůstá uhelný obsah proplástkovité části sloje 

oddělující svrchní sloj, takţe bylo moţno hovořit o jednolité sloji o rubatelné celkové 

mocnosti 24-26 m dle tehdejších kondicí. 

V těchto partiích, (revíry Sever A a B) se zavádí dvoulávkové komorování ručními 

střelnými poruby a místně ještě podjezdové rubání, které mělo povahu třetí lávky. V revíru 

Sever C byla dobývána ukloněná sloj příčným komorováním na zával. 

 

Jiţ v období okupace byly na dole v malém rozsahu zaváděny ţlabové dopravníky. 

Zároveň byly na dole prováděny pokusy s jednou z variant stěnování na skládku v období 

po r. 1945. 

Stěnování na skládku, které spočívalo v tom, ţe v odlehčovací stěně vedené pod hlavou 

sloje, byl na počvu pokládán umělý strop z drátěného pletiva s cílem zabránit průniku 
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nadloţních jílů do rozvolněné uhelné zásoby z mezistropu nad stěnovým porubem 

situovaným 6 – 10 m pod hlavou sloje. Závalem stěny druhého horizontu došlo 

k nakypření uhelné zásoby, která byla následně odtěţována podjezdovými poruby za 

pouţití ţlabových dopravníků. Tyto pokusy však nesplnily očekávání. Drátěné pletivo 

nezabránilo smísení uhelné zásoby s nadloţními hmotami. 

 

Ve větším rozsahu byla aplikována tzv. „Koněvská metoda“, představující zdokonalenou 

modifikaci výše popsaného způsobu dobývání. Princip Koněvské metody spočíval v tom, 

ţe byl veden stěnový porub v horizontu cca 8 m pod hlavou sloje. Vlivem následného 

závalu při postupu stěny bylo rozvolněno a nakypřeno uhlí, které tak vyplnilo vyrubaný 

prostor. Z horizontu cca 12 m pod hlavou sloje byla tato zásoba těţena podjezdovými 

komorami. Tímto způsobem byla vytěţena opět cca 12 m mocná spodní polovina sloje tzv. 

druhou lávkou. 

Posledním pokusem bylo zavádění stěnování s mezistropem, které rovněţ nepřineslo 

úspěch a skončilo nezdarem. 

 

Stěnové poruby byly uvedeny do provozu v revírech Jezeří A a B, které byly po r. 1945 

k dolu M. Koněv přičleněny. Stěnové dobývání bylo na dole ukončeno v r. 1961 

a výhradní dobývací metodou se tak stalo pruhové komorování ve dvou lávkách. Touto 

metodou byly vyrubány zbytkové části sloje pod stěnovými poruby a veškeré další plochy 

revírů Jezeří A, B, C, D, a E. Pruhovým komorováním ve dvou lávkách byly rovněţ 

dobývány poslední provozní revíry dolu M. Koněv, a to Albrechtice A a B.  

 

 

4.1.3 Dobývací metoda stěnování 
 

Počátky aplikace dobývací metody stěnování na hlubinných dolech v SHR lze datovat do 

třicátých let 20. století. V těchto letech byly uskutečňovány pokusy o uvedení této 

dobývací metody do provozu. Cílem byla jednoznačně snaha o zvýšení výrubnosti. 

V prvopočátcích se jednalo výlučně o ruční stěny vybavené individuální výztuţí. Dobývání 

touto metodou, se všemi jejími různými modifikacemi, se napříč všemi doly komplexně 

nesetkalo s významnými úspěchy a bylo od ní postupně na všech dolech upuštěno. 

Důvodem byly neudrţitelné stabilitní podmínky způsobené pomalým postupem stěnových 

porubů a velká četnost nezvládnutelných samovznícení uhlí. 

 

Koněvská metoda  
Počátky takzvané “Koněvské metody“ lze datovat do třicátých let dvacátého století, kdy 

byly zaznamenány snahy o zvýšení výrubnosti stěnováním v lávkách na zával s umělým 

stropem. Tento pokus skončil nezdarem, kdyţ ve 2. lávce vlivem pomalého postupu ručně 

dobývaného stěnového porubu došlo k záparu závalové zásoby a následně byl porub 

uzavřen. 

 

Druhý pokus o zavedení určité formy stěnování byl uskutečněn v roce 1941. V 1. lávce, 

která byla vedena cca 2 m pod hlavou sloje, byl na počvu pokládán umělý strop, který byl 

tvořen drátěným pletivem. Druhá lávka byla dobývána tak, ţe stěnový porub o výšce cca 

2 m byl situován o 6 m níţe oproti 1. lávce a jeho postupem tak byla podtrţena 4 m mocná 

uhelná lavice. Tato lavice byla v následném závalu rozdrcena a tvořila tak uhelnou zásobu, 

která byla od nadloţních jílů oddělena umělým stropem. Hlavní produktivní činností této 
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metody pak bylo těţení zanechané závalové zásoby 3. lávkou, ve které byly umístěny 

komorové poruby s mezistropem cca 2 m oproti druhé lávce. Umělý strop se však trhal 

a závalová uhelná zásoba tak byla brzo znehodnocena nadloţními jíly. Rovněţ 

ekonomický ukazatel této metody nebyl příliš příznivý, neboť docilovaný porubní výkon 

ve stěnových porubech činil cca 4 t/hl/sm a v komorových porubech v podsednutí 

cca 25 t/hl/sm. 

 

Výše popsané negativní výsledky rubání, zejména pak malý zisk závalové substance, měly 

být odstraněny další modifikací stěnování tzv. stěnováním na skládku. Stěnování 

na skládku bylo konečnou alternativou řešení tzv. Koněvské metody.  

Stěnování na skládku bylo pouţíváno v revírech Jezeří A a B. Informace pro komplexní 

vyhodnocení výrubnosti této metody byly pouze z úseku Jezeří A, kde byla touto metodou 

vyrubána mocnost cca 24 m ve 4 horizontech. 

 

Princip Koněvské metody   

Dobývaná mocnost sloje byla rozdělena na dvě lávky o shodné mocnosti. V tomto případě 

na dvě lávky o mocnosti 12 m. Kaţdá lávka je dále rozdělena na dva dílčí horizonty, 

přičemţ horní horizont byl určen pro vedení stěnového porubu a spodní horizont v kaţdé 

lávce byl určen pro pruhové komorové poruby. Z tohoto vyplývá, ţe celá mocnost sloje 24 

m (spodní sloj nebyla započítána) byla vyrubána ve čtyřech horizontech.  

Stěnové poruby v 1. lávce měly výšku stěny 2 m a byly ve sloji situovány tak, ţe nad 

stropem porubu zůstávala 6 m mocná uhelná lavice, zahrnující i uhelný lupek svrchní sloje 

o mocnosti cca 2 m. Uhelná substance obsaţená v této lavici se při řízeném závalu 

za stěnou postupně vylamovala, aţ zaplnila celý volný prostor v závalovém prostoru. 

Při přibliţném nakypření k = 1,4 a mocnosti stěny 2 m se závalový prostor zaplní do výšky 

(Říman 1955) : 

 

 

 

 

kde: 

s – výška zavaleného nadloţí 

k – koeficient nakypření  

m – mocnost rubané sloje 

 

pak tedy:  

 

 

 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe závalový prostor bude zaplněn ve výšce 7 m od počvy 

stěnového porubu. Následné vylamování vrstev jiţ postupuje pomaleji, neboť strop je jiţ 

podpírán závalovou hmotou. Stěnování ve svrchním horizontu tedy bylo pouţito jako 

prostředek pro vytvoření uhelné skládky. Hlavní těţební operací Koněvské metody byla 

těţba této uhelné zásoby, která se prováděla v horizontu pod stěnou. Jednalo se o jiţ 

zmíněné komorové poruby v podsednutí. 
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Druhý dobývací horizont 1. lávky byl situován tak, aby byla ve stropě porubních chodeb 

ponechána 2 m silná uhelná lavice. Celková mocnost 2. horizontu tak byla 4 m. Porubní 

osnova komorového horizontu byla totoţná s komorováním v podjezdech. Rozteče 

jednotlivých porubních chodeb byly cca 8 m a délky přibliţně 60 m. Po poddělání 

jednotlivých komor délky cca 6 m byly prostřeleny stropy do vrchního horizontu. Takto 

byla zpřístupněna a těţena závalová substance aţ do okamţiku, kdy se v ústí komorového 

porubu objevily nadloţní jíly. V této fázi byl komorový porub opuštěn a po ponechání 

cca 2 m silného ochranného pilíře byl zaloţen nový porub. 

 

Druhá lávka Koněvské metody stěnování byla rozloţena naprosto identicky s první lávkou, 

coţ znamená, ţe nejprve byl rubán opět stěnový horizont na skládku o mocnosti celkem 

8 m a pod ním byly vyraţeny ve spodním horizontu podjezdové poruby o mocnosti 4 m 

zajišťující odtěţení závalové zásoby. 

 

Technologické parametry a prostředky rubání 

Stěnové poruby vysoké 2 m byly zpočátku rubány pouze ručně (kopáním), později byl 

nasazen dobývací kombajn Donbas s výškou rozpojovacího orgánu 2 m a s pojezdem 

podél hřeblového dopravníku Huwood, později SKR – 1, který se překládal rozebíráním. 

Hlavním výztuţním elementem stěny byly hráně 1 x 1 m budované z tvrdého dřeva 

s roztečí 2 m. Podruţná prozatímní výztuţ byla tvořena po projetí kombajnu 

individuálními stojkami Gerlach. Závalová část byla od porubu oddělována rabicovým 

pletivem, které bylo zavěšeno na plotové stojky z půlkulatiny. Toto pletivo zabraňovalo 

vyjetí závalových hmot do prostoru porubu. Po zpětném sjezdu kombajnu do výchozí 

pozice byl přeloţen hřeblový dopravník a současně přestavěny hráně kolem předem 

postavených stojek. Zával obvykle nenásledoval ihned po vyplenění hrání, ale stropní 

vrstva uhlí se vylamovala klenbovitě a postupně, takţe často bylo vidět 10 – 15 m 

do závalu. Celoporubní výkon se pohyboval kolem hodnoty 8 t/hl/sm. 

 

Tlakové poměry ve stěnách byly velmi dobré, konvergence počvy a stropu nízká. Nutno 

dodat, ţe celkové tlakové poměry na dole byly označovány v době jeho činnosti za jedny 

z nejlehčích v SHR. Důkazem toho byl i nízký objem báňské údrţby.  

 

K záparům ve stěnách nedocházelo, přestoţe uhelná zásoba v závalu byla po řadu dní 

ponechána atmosférickým vlivům. Pravděpodobnou příčinou nízké záparovosti je relativně 

nízký sklon koněvského uhlí k samovznícení oproti jiným hlubinným provozům. 

Příkladem můţe být zastavení neúspěšných pokusů o stěnování s mezistropem z důvodu 

samovznícení na dolech Pluto a Vítězný únor. 

Komorové poruby v podsednutí byly vybaveny tradičně ţlabovou soupravou a el. 

vrtačkou. 

Poruby se do stran téměř nepoddělávaly, proto většina získané uhelné substance pocházela 

ze stropů a pochopitelně zejména z uhelné skládky z nadstropu. Porubní výkony 

se pohybovaly mezi 30 – 35 t/hl/sm, coţ bylo přibliţně o 5 t/hl/sm více neţ průměrné 

výkony docilované v té době v komorových porubech.  

Tlakové poměry v podsednutí 1. lávky byly průměrné. V podsednutí ve 2. lávce jiţ byly 

ztíţené vlivem menší pevnosti spodní části sloje. Výztuţ komorových pruhů v obou dvou 

lávkách byla však budována pouze dřevěná.  
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Stejně tak dřevěná výztuţ byla pouţívána na celém dole v drtivé většině. Ocelová TH 

výztuţ byla na dole pouţívána zcela ojediněle. Důvodem byly jiţ výše zmíněné dobré 

tlakové podmínky na celém dole. 

 

 

Zhodnocení Koněvské metody 
Celkové mnoţství uhelné zásoby, které se vypustilo v komorových porubech ze zanechané 

uhelné skládky bylo pravděpodobně menší, neţ jaké bylo očekávané. Zásadní vliv na toto 

získané mnoţství mělo jednoznačně rozfárání komorových pruhů a jednotlivých komor 

v podsednutí pod stěnami. Vlivem toho docházelo k vypouštění závalové substance pouze 

bodově, coţ ve výsledku znamená, ţe značná část uhelné zásoby nemohla být takto získána 

a zůstávala tak nevytěţena. 

Přestoţe výrubnost Koněvské metody byla ve srovnání s komorováním v lávkách přibliţně 

o 4 % větší, bylo od ní nakonec ustoupeno. Důvodem byly nepoměrně vyšší výrobní 

náklady v revíru Jezeří A oproti ostatním komorovým úsekům. Nezanedbatelným faktorem 

jistě byla i velká pracnost v ručních stěnových porubech a samozřejmě i nízká porubní 

výkonnost oproti komorování v lávkách. 

4.1.4 Stěnování za pomoci mechanizované výztuže a dobývacích kombajnů 
 

Zásadní zvrat v metodě stěnování nastal aţ vývojem a nasazením mechanizované 

hydraulické štítové výztuţe spolu s nasazením dobývacích bubnových kombajnů. 

V šedesátých letech 20. století důl Jan Ţiţka na Chomutovsku začal za pouţití této 

technologie dobývat celé své těţební pole tzv. „Praţské pole“. Nespornou výhodou tohoto 

dolu oproti ostatním hlubinným dolům v SHR byly daleko příznivější báňsko-geologické 

podmínky. Důl dobýval touto metodou loţisko bez velkých obtíţí aţ do jeho povinného 

útlumu v roce 1993. 

 

Další inovací ve stěnové technologii bylo zdokonalení štítové výztuţe, která umoţňovala 

vypouštění uhelné zásoby z nadstropu. Na základě tohoto byl zadán státní výzkumný úkol: 

„Dobývací metody stěnování mocné hnědouhelné sloje na dole Kohinoor II v Mariánských 

Radčicích“. Na základě výsledků v pokusném poli, ve kterém se dobývalo ve čtyřech 

lávkách, přičemţ spodní tři lávky vyuţívaly moţnosti vypouštění substance z nadstropu, 

byla tato dobývací metoda schválena orgány státní báňské správy pro podmínky SHR. 

Ve zmíněném zkušebním poli bylo docíleno výtěţnosti 19,2 t/m
2
, coţ je výrubnost 80%. 

 

Vzhledem k úspěšnosti pokusu na dole Kohinoor II bylo stěnování zavedeno i na důl 

Centrum v Dolním Jiřetíně. Stejně jako v předchozím případě, tak i důl Centrum, začal 

dobývat stěnováním v plné mocnosti sloje při čtyřlávkovém dělení hlavní sloje. 

Předpokladem pro úspěšné vedení porubní fronty ve spodních lávkách v dolnojiřetínském 

poli, které jako jediné připadalo v úvahu pro stěnování v plné mocnosti, byla nutnost 

včasného zaplavení starých a opuštěných důlních chodeb, které se v tomto poli ve spodních 

partiích vyskytovaly s větší četností. K zaplavení bylo pouţito elektrárenského popílku. 

Výsledky, dosaţené v tomto poli byly obdobné jako na dole Kohinoor II. Od roku 1996 

je stěnování jedinou dobývací metodou, která se na dole Centrum pouţívá. Jedná se zde 

o metodu stěnování na zával shora dolů s vypouštěním uhelného mezistropu. Vlastní 

dobývací metoda byla povolena v rámci povolení hornické činnosti OBÚ Most č.j. 2637/92 
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ze dne 31. 8. 1992. V současnosti je na dole stěnová technologie tvořena dobývacím 

kombajnem typu MB-9-VM a mechanizovanou výztuţí typu MVPN – 3200. K odtěţení 

slouţí stěnový hřeblový dopravník typu HD 700 II/97, na který navazuje hřeblový 

dopravník HD 500. Dále je jiţ rubanina dopravována pasovými dopravníky. Nutno 

poznamenat, ţe HD 500 je bezesporu nejslabším článkem v odtěţení. Je jedním z hlavních 

faktorů limitujících moţné zvýšení produkce stěnového porubu na dole Centrum.  

Vzhledem k tomu, ţe v dobývacím prostoru dolu Centrum jiţ nebyly plochy pro stěnování 

v plné mocnosti sloje, přistoupilo se k dotěţování zbývajících ploch, ve kterých jiţ dříve 

probíhala těţba. Stěnování je prováděno v polích, které jiţ byly vydobyty komorováním 

na plnou mocnost, nebo komorováním ve dvou lávkách, ale zůstala zde nevydobytá část 

hlavní sloje o mocnosti cca 2 m. V tomto případě lze hovořit o dobývání stěnováním 

v podjezdech.  Výtěţnost z těchto dříve vyrubaných ploch je značná a zejména v oblasti 

pod komorováním ve dvou lávkách byla jistým překvapením. 

 

Při stěnování pod starými závalovými poli se do popředí zájmu dostává uhelná zásoba 

v nadstropu, která nebyla vytěţena dřívějšími komorami. Jedná se zejména o podrcené 

mezikomorové pilíře a uhelnou zásobu z předčasně zavalených komor. Lze hovořit o tom, 

ţe tyto prostory svým způsobem představují skládku substance jeţ je úspěšně vypouštěna 

do stěnových porubů. 

 

Vysoká výtěţnost při stěnování v podjezdech pod závalovými poli se dá vysvětlit 

procesem znovustmelování jílového závalu. Stařina je zde tvořena tělesem stmeleného 

závalového jílu, vlivem tlaku nadloţí a vlhkosti stařinné atmosféry, a podrcených uhelných 

pilířů. Opětovně stmelená závalová hmota pravděpodobně umoţňuje vysypání podrceného 

suchého uhlí do stěnového porubu. Důkazem podporující tuto teorii je obr. č. 3, kde 

je patrný částečně zcelený jílový zával komory v uhelném řezu a rozdrcené uhlí 

v sousedních komorových porubech, které se volně vysypalo na pláň. 

 

4.2 Exploatace lomem ČSA 
 

Kolem roku 1890 působila v Severočeském hnědouhelném revíru celá řada uhelných 

společností. V této době proniká na Mostecko c. k. kapitál, v jehoţ reţii byly zaloţeny 

a následně provozovány doly Julius I v Mostě, Julius II v Horním Jiřetíně, Julius III 

v Kopistech, Julius IV a v roce 1900 Julius v Souši s pobočným závodem, který se od roku 

1901 stává samostatným dolem – Hedvika v Ervěnicích. Tímto vznikla tzv. „císařská 

šestka“. Z výtěţku provozu těchto dolů byly dále investovány otvírky dalších státních 

těţebních závodů. 
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Obr. č. 3 - Snímek z rekognoskace terénu v závalovém poli revíru Jezeří E 
 

Ihned po zaloţení dolu Hedvika a následném vybudování nejnutnějších provozních 

objektů, které byly situovány na bezeslojném území severovýchodně od obce Ervěnice, 

byla vyraţena štola určená pro těţbu uhlí o délce cca 500 m. Z této štoly byla vyraţena 

těţní chodba k místu, kde byl zaloţen lom č. I, na který navazoval lom č. II. Oba dva tyto 

lomy směřovaly svým postupem k hranici dolu Fortuna, kde se pozvolna stáčely 

jihozápadním směrem k bývalé silnici Ervěnice -  Komořany. Po vyrubání těchto lomů 

těţba přešla na lom č. III.  Tento lom měl naprosto ideální podmínky, co se týče uloţení 

sloje a rozlohy. Od výchozu uhelné sloje u ervěnické elektrárny, aţ k silnici, měřil 800 m. 

Uhelná sloj měla v této oblasti mocnost kolem třiceti metrů a lze zde hovořit o rozdělení 

sloje na dvě části, přičemţ horní část sloje byla prostoupena lupkem a spodní část, hlavní, 

která byla čistá. Zajímavostí z tohoto lomu je vývěr dobrého minerálního pramene, jenţ 

slouţil jako zdroj kvalitní vody nejen zaměstnancům, ale i lidem z okolí. 

Uhlí i skrývka byly těţeny ručně. Skrývka byla zakládána do vytěţených prostorů díky 

velmi příznivému příkryvnému poměru. Uhelná substance se  dobývala v té době běţnou 

metodou, a to mlýnkováním. Od roku 1916 bylo do lomového provozu na těţbu hlavní 

sloje nasazeno první parní lopatové rypadlo.  

V lomu č. I bylo do roku 1909 vytěţeno celkem 2 001 741 tun uhlí a odklizeno 1 727 831 

m
3
 nadloţních hmot. Z uvedených hodnot je patrný velmi příznivý skrývkový součinitel 

1 : 0,86. 

S koncem těţby na lomu č. I byly jiţ od roku 1908 prováděny práce na odklízení 

skrývkových hmot v lomu II situovaného ve východní části dolového pole Hedvika. 
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Rovněţ v tomto lomu byla uhelná substance rubána ručně metodou mlýnkováním na plnou 

mocnost sloje s moţností výklizu většího výskytu proplástků. Taktéţ dobývání 

skrývkových hmot bylo prováděno ručně. V lomu II bylo za jeho činnost vytěţeno 

2 888 145 tun uhlí a 3 624 047 m3 skrývkových hmot. Práce na skrývce prováděly najaté 

externí firmy, tak jak tomu bylo v té době zvykem. Jednalo se o soukromé firmy Berndt, 

Kindl, Faigl a Nekvasil. Těţba v lomu byla ukončena v r. 1915. 

V roce 1912 bylo hlubinným způsobem rozfáráno dolové pole Hedvika na hranici katastrů 

obcí Komořany a Ervěnice. Tato část dolového pole byla dobývána metodou komorováním 

ve dvou lávkách aţ do jeho vyuhlení v roce 1931. 

 Od roku 1915 byla prováděna otvírka lomu III na uhelné sloji mocné aţ 30 m 

a s příkryvným poměrem 1:1. V roce 1916 zde bylo nasazeno jiţ výše zmíněné parní 

lopatové rypadlo na těţbu uhlí. Obdobná mechanizace byla na odkliz skrývkových zemin 

nasazena aţ v roce 1918. V tomto případě se jednalo o parní korečkové rypadlo. Dále zde 

byla zavedena úzkorozchodná ţelezniční doprava s parními lokomotivami a výklopnými 

vozy. V následujících letech byla v důsledku stále se zvyšující poptávky po uhlí a současně 

vzrůstajícímu příkryvnému poměru pořizována další lopatová rypadla. V letech 1919 – 

1925 byl lom III překrýván lomem IV.  

V období let 1918 aţ 1938 bylo na dole Hedvika vytěţeno celkem 21 323 933 tuny uhlí 

a odklidilo se 17 467 137 m
3
 zemin. V následném období okupace 1938 aţ 1944 

pokračovala těţba i odkliz na lomu VI. Důl Hedvika byl tak jako ostatní doly severočeské 

hnědouhelné pánve začleněn do společnosti SUBAG. Na těţbě uhlí v té době pracovala 

dvě elektrická rypadla a na skrývce dvě korečková rypadla a čtyři parní lopatová rypadla. 

Začala rovněţ montáţ prvního velkostroje K 22. V roce 1945 nahradila původní stará 

elektrická rypadla dvě nová rypadla E 2,5.  

V roce 1948 bylo definitivně uvedeno do provozu rypadlo K 22 spolu se zakladačem, který 

byl převeden ze sousedního lomu Obránců míru. V tomto roce byl důl Hedvika 

přejmenován na důl President F. D. Roosevelt.  

Od roku 1948 byly nasazovány stále častěji novější a výkonnější stroje. Důl se začal 

rozrůstat rychlým tempem. Posledního přejmenování se důl dočkal v září roku 1958, kdy 

byl přejmenován důl Československé armády. I nadále pokračoval rozvoj a modernizace 

dolu a s tím i navýšení výkonů produkce. Pro ilustraci lze uvést kupříkladu těţbu z let 1971 

– 1975 kdy bylo vytěţeno 27 961 058 tun uhlí a odtěţeno 104 022 642 m
3
 skrývkových 

zemin. Před postupem lomu muselo ustoupit těţbě několik obcí. Byly to obce: Kundratice 

(1972), Podhůří (1976), Dřínov (1976) a obec Jezeří. Rovněţ byly zlikvidovány povrchové 

objekty dolu M. Koněv. 

 

V roce 1971 byla Báňskými projekty Teplice zpracována studie Rekonstrukce dolu ČSA. 

Tato studie byla rozfázována do šesti staveb a obsahovala postup lomu do roku 2002. 

Studie řešila vývoj těţby uhlí v hlubokých partiích lomu technologickými celky TC 1 

a současné nasazení výkonnějších technologických celků TC 2 při odklizu nadloţních 

hmot, se změnou kolejové dopravy za výkonnější dálkovou pasovou dopravu. V průběhu 

následujících let byla tato studie po předchozích korekcích původního plánu postupně 

realizována. Jejím výsledkem je v podstatě technologické vybavení lomu takové jaké jej 

známe dnes. Postupně byly nasazovány do provozu jednotlivé technologické celky TC 2, 

zajišťující těţbu skrývky, které obsahují toto strojní vybavení: 

- první technologický celek zahrnuje kolesové rypadlo KU 800/7 (závodové číslo K 75), 

pásové dopravníky šíře 1800mm a zakladač ZP 6600/6 (závodové číslo Z 82) 
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- druhý technologický celek zahrnuje kolesové rypadlo KU 800/9 (závodové číslo 

K 90), pásové dopravníky šíře 1800mm a zakladač ZP 6600/13 (závodové číslo Z 87) 

- třetí technologický celek zahrnuje korečkové rypadlo RK 5000 (závodové číslo R 10), 

pásové dopravníky šíře 1800mm a zakladač ZP 6600 (závodové číslo Z 84)     

- rovněţ při samotné těţbě uhlí probíhala průběţná obnova strojního vybavení aţ 

do současného stavu, který zahrnuje tyto stroje řady TC 1: 

- první technologický celek zahrnuje kolesové rypadlo KU 300/73 a dálkovou pasovou 

dopravu o šíři 1200mm  

- druhý technologický celek zahrnuje kolesové rypadlo KU 300/82 a dálkovou pasovou 

dopravu o šíři 1200mm  

- třetí technologický celek zahrnuje kolesové rypadlo KU 300/86 a dálkovou pasovou 

dopravu o šíři 1200mm  

 

V současné době těţí lom bezmála 5 mil.t/rok kvalitního hnědého uhlí (výhřevnost 

15 MJ/kg). Tento stav se však v roce 2012 – 2013 změní vlivem platnosti jiţ zmíněných 

územních ekologických limitů (dále ÚL). Od této doby, aţ do roku 2021 – 2022, dojde ke 

sníţení těţby na poloviční úroveň tj. 2,5 mil. t/rok. Předpokládaný stav lomu v roce 2014 

je patrný z přílohy č. 2. Následně bude lokalita ČSA v rámci platnosti ÚL dotěţena a bude 

v ní dočasně zastaven provoz. 

Případný další provoz lokality ČSA po prolomení ÚL je rozfázován na jednotlivé moţné 

etapy. V rámci tzv. II. Etapy by bylo vytěţeno aţ 256 mil. tun, s perspektivou těţby 

do roku 2061, při úrovni těţby 6 mil. t/rok za předpokladu přesídlení obcí Horní Jiřetín 

a Černice. Odtěţením prostoru II. etapy se otevírá moţnost vyuhlení prostorově přilehlých 

navazujících území III. a IV. etapy se 486 mil. tun vytěţitelných zásob s perspektivou 

moţné těţby aţ do období za rok 2100 při roční těţbě 8 mil. t/rok.  

 

 

5 Možnost hlubinného dobývání v koexistenci s lomem ČSA 
 

 
5.1 Zhodnocení zanechaných uhelných zásob 
 

Pro identifikaci ploch vhodných k vyrubání metodou stěnování v lávkách bylo nutné 

provést podrobné prostudování mapové dokumentace dolu M. Koněv. Nejvíce 

problematickými z pohledu moţného poddolování jsou bezesporu dříve rubané revíry 

a centrální koridor bývalého dolu, ve kterém je velká koncentrace důlních chodeb. Pro 

zjištění moţnosti dalšího moţného dobývání v těchto, respektive pod těmito oblastmi, bylo 

potřeba provést detailní rozbor rubání spodních lávek rubaných revírů v předmětné oblasti. 

 

5.1.1 Konstrukce izolinií spodní rubané lávky 
 

Toto zhodnocení bylo zpracováno na základě těchto podkladů: 

- základních důlních map hlubinné důlní situace spodních rubaných lávek zájmového 

území v měřítku 1 : 1000 

- sloupcových profilů sloje z předmětné oblasti 

- izolinií báze sloje zpracované v počítačovém programu Kvas v měřítku 1 : 2000 

- izolinií hlavy sloje zpracované v počítačovém programu Kvas v měřítku 1 : 2000 
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Revír Albrechtice A 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Albrechtice A byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

 

Pro konstrukci izolinií báze 2. komorové lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Na jejich základě tohoto byly 

zkonstruovány izolinie báze spodní rubané lávky tohoto revíru. 

 

Revír Albrechtice B 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Albrechtice B byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

 

Pro konstrukci izolinií báze 2. komorové lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Rovněţ pro konstrukci izolinií 

1. komorové lávky byla situace v mapové dokumentaci dobře čitelná včetně dostatečného 

mnoţství výškových kót. Na základě tohoto byly zkonstruovány izolinie báze spodní 

rubané lávky tohoto revíru. 

V komorovém porubu o souřadnicích x = 982 357   y =  798 590  (JTSK) bylo při 

dobývání zavaleno střelivo. Údaje o mnoţství a druhu trhaviny, případně přítomnosti 

rozbušek, nejsou známy. 

 

Revír Jezeří A 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Jezeří A byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

- izolinie báze sloje 

 

Pro konstrukci izolinií báze spodní rubané lávky nebyla četnost výškových kót v 2. lávce 

dostatečná a zcela průkazná. Z tohoto důvodu byly k rekonstrukci báze 2. lávky pouţity 

výškové kóty rubání v 1. lávce Koněvské metody. Odečtením výškového rozdílu obou 

dvou lávek a následnou konfrontací s patou uhelné sloje byly zkonstruovány izolinie 

tohoto revíru. 

 

Revír Jezeří B 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Jezeří B byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

 

Pro konstrukci izolinií báze 2. komorové lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Na základě tohoto byly 

zkonstruovány izolinie báze spodní rubané lávky tohoto revíru. 
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Revír Jezeří C 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Jezeří C byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- izolinie báze sloje 

 

Pro konstrukci izolinií báze spodní rubané lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Výjimkou jsou však dvě 

osamostatněné plochy, ve kterých probíhalo podjezdové rubání. Zde nebyla k dispozici 

ţádná výšková kóta. Proto zde byla zvolena volná interpretace izolinií horizontu rubání 

ve 3. lávce vycházející z navazujícího rubání ve 2. lávce a předpokládaného průběhu 

porubního horizontu. Další plochou, s absencí údajů o nadmořské výšce, je severovýchodní 

okraj popisovaného revíru, který však leţí mimo oblast předpokládané hlubinné těţby. Pro 

interpretaci izolinií báze sloje v této oblasti byla pouţita báze sloje a předpokládaný průběh 

porubního horizontu. Na základě tohoto byly zkonstruovány izolinie báze spodní rubané 

lávky tohoto revíru. 

 

Revír Jezeří D 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Jezeří D byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

 

Pro konstrukci izolinií báze spodní rubané lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Pouze v západní části tohoto 

popisovaného revíru byl počet výškových kót omezen. Z tohoto důvodu byla provedena 

pravděpodobná rekonstrukce průběhu porubního horizontu konfrontací s průběhem 

1. rubané lávky a vrstevnicemi paty sloje. Na základě tohoto byly zkonstruovány izolinie 

báze spodní rubané lávky tohoto revíru. 

 

Revír Jezeří E 

Podklady pro zpracování a vyhodnocení revíru Jezeří E byly: 

- základní důlní mapy v souřadnicové soustavě Gusterberg, výškový systém 

Jadranský, v měřítku 1 : 1000 

- profil sloje  

 

Pro konstrukci izolinií báze 2. komorové lávky byla v celé ploše šetřeného revíru situace 

dobře čitelná včetně dostatečného mnoţství výškových kót. Na základě tohoto byly 

zkonstruovány izolinie báze spodní rubané lávky tohoto revíru.  

V komorovém porubu o souřadnicích x = 983 160    y = 798 715 (JTSK) bylo při dobývání 

zavaleno střelivo. Údaje o mnoţství a druhu trhaviny, případně přítomnosti rozbušek, 

nejsou známy. 

 

Revíry Sever B a Sever C – nebyly podrobeny rozboru 
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5.1.2 Konstrukce izolinií nerubané mocnosti 
 

Takto jednotlivě zpracované izolinie spodních rubaných lávek v měřítku 1: 1000 

zpracované na pauzovací papír, byly následně přeneseny do jednotné souřadnicové sítě 

JTSK v měřítku 1 : 2000. Porovnáním s průběhem vrstevnic paty sloje, které byly 

vytvořeny počítačovým programem Kvas a byly vytištěny na pauzovací papír, 

se současným zakreslením důlní situace v měřítku 1 : 2000, výškový systém Balt, 

souřadnicový systém JTSK, byly následně vytvořeny izolinie nerubané mocnosti. 

Takto vytvořené izolinie jsou zatíţeny konstrukční chybou, která je způsobena konfrontací 

dvou rozdílných výškových systémů. Konkrétně se jedná o výškový systém Jadranský 

versus Balt po vyrovnání, ve kterém jsou zakresleny izolinie paty sloje. Tímto vzniklo 

výškové zkreslení konstrukce izolinií nerubané mocnosti o hodnotu cca 0,4 m. 

 

Zmíněné zkreslení výškových hodnot však nemá zásadního významu pro přesnost 

zpracování této práce. Daleko závaţnější zkreslení výškových hodnot bylo zjištěno 

v chybné interpretaci průběhu hlavy a paty sloje vytvořené počítačovým programem Kvas, 

který tyto izolinie zpracoval na základě údajů z vrtů vedených z povrchu. Některé výškové 

kóty ohledně výšky hlavy a paty sloje jsou mylné a lze je jednoznačně vyvrátit. Důkazem 

pro toto tvrzení je vrt AL 46 leţící ve východní části pilíře ČSD v oblasti mezi revíry 

Jezeří A a Jezeří C ve vzdálenosti cca 22 m od dvojice chodeb směřujících z východní části 

na západ k jámě MK 7. Podle údajů z vrtu AL 46 se hlava sloje nachází ve výšce 88,04 m. 

Avšak v blízkosti tohoto vrtu bylo z jiţ zmíněné dvojice chodeb provedeno vrtání do 

stropu chodby, které potvrdilo mocnost 0,7 m uhlí ve stropu chodby. Součtem výškových 

kót počvy chodby, výšky chodby a mocnosti uhlí ve stropu dostáváme hodnotu hlavy sloje, 

která je v této oblasti cca 95,5 m. Tímto nám vzniká oproti informaci z vrtu AL 46 

výškový rozdíl cca 7,5 m. Dvojice chodeb pochopitelně není vyraţena v nadloţí tak, jak 

je interpretováno izoliniemi hlavy sloje v této oblasti. Z tohoto je evidentní, ţe informace 

podané tímto vrtem jsou zcela nepřesné a pro konstrukci izolinií hlavy a paty sloje 

pro počítačový program Kvas zavádějící. 

Druhým sporným vrtem je vrt JZ 162, který je situovaný ve východní části revíru Jezeří C 

v oblasti mezi hranicí s revírem Sever C a plochou místního podjezdového komorování, 

které mělo charakter třetí lávky. Výšková hodnota paty sloje je dle tohoto vrtu 83,41 

a redukované hlavy sloje 102,91. Ze základní důlní mapy dolu M. Koněv byla v této 

oblasti hlava rostlé sloje odečtena ve výšce cca 122 m. Z tohoto vyplývá pokles hlavy sloje 

po vyrubání komorováním ve dvou lávkách o cca 19 m, coţ neodpovídá moţné 

skutečnosti, protoţe celkový pokles v této oblasti, za předpokladu celkové mocnosti 

rubaných lávek 20 m a výrubnosti 52 %, je cca 9,36 m. Vrt JZ 162 je rovněţ bodem, kolem 

kterého při konstrukci izolinií nerubané mocnosti byla zjištěna nerubaná mocnost aţ 20 m 

pod druhou komorovou lávkou. Je velmi nepravděpodobné, ţe by tato nerubaná mocnost 

byla ponechána, aniţ by nebyla vyrubána další lávkou. 

 

Výše zmíněné zkreslení skutečného stavu nebylo v této práci korigováno a je zde pouze 

popsáno. 

 

Izolinie nerubané mocnosti byly zakresleny do mapového podkladu v měřítku 1 : 2000 

se zakreslenou důlní situací, liniemi územních limitů a uhelných řezů lomového provozu 

(viz. příloha č. 3). 
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Pro částečné potvrzení správného vyhotovení vrstevnic nerubané mocnosti byla rovněţ 

provedena rekognoskace terénu v prostoru hlavní čerpací stanice lomu ČSA (listopad 

2009), kde byla prohlídkou uhelných řezů mimo jiné shledána nerubaná mocnost 2,3 – 3 m 

pod spodní komorovou lávkou (viz. obr. č. 3). Tato prohlídka terénu proběhla v okolí 

souřadnic x = 983 550  a  y = 798 750. Po porovnání tohoto skutečného stavu 

s vytvořenými vrstevnicemi mocnosti byla potvrzena správnost vyhotovení izolinií 

nerubané mocnosti v této oblasti revíru Jezeří E. 

Vytvořené vrstevnice nerubané mocnosti byly pouţity jako jeden ze základních kamenů 

pro následné situování navrhovaných stěnových porubů a to pochopitelně zejména 

na úrovni posledního zamýšleného, tedy v našem případě třetího, horizontu. Pro situování 

stěnových porubů ve zbytkové mocnosti byla jako mezní, dostatečně bezpečná minimální 

mocnost stanovena 5 metrů. Tato výška zabezpečuje při rozráţce chodeb a následném 

postupu stěnového porubu o předpokládané výšce 3,3 m bezmála 2 m silný ochranný 

mezistrop oddělující provozovaná důlní díla od stařin, čímţ se eliminují problémy se 

stropními výlomy a sniţuje se tak riziko záparovosti. Tato dostatečná síla uhelné lavice, 

stejně tak jako všeobecně dobývání pod závalovými poli v podsednutí metodou stěnování, 

byla dostatečně ověřena provozem na dole Centrum v Dolním Jiřetíně. 

 

 

5.2 Návrh otvírky hlubinného provozu 
 

Základní pravidla, za kterých byl zpracován níţe popsaný způsob otvírky, a následného 

rozfárání dolového pole jsou: 

1) v co největší míře respektovat aktuální POPD lomu ČSA, 

2) v co největší míře respektovat platné územní limity, 

3) v co největší míře respektovat případný postup lomu ČSA do II. etapy rozvoje, 

4) poskytnout dostatečnou produkci uhelné substance. 

 

Jako prvotní zaráţkový bod se vzhledem k nejkratší vzdálenosti zpřístupnění a rovněţ tak 

následného odtěţení nabízí bod v centrální části albrechtického pilíře na styku s uhelnými 

řezy lomu. Je však skutečností, ţe tento prostor bude v následujících letech (do roku 2015) 

přesypán vnitřní výsypkou, coţ by bezesporu znamenalo technické problémy s ohledem 

na stabilitu otvírkových překopů pod plánovanou vnitřní výsypkou. Z tohoto důvodu byla 

zvolena druhá alternativa umístění zaráţkového bodu, který se jiţ nachází mimo prostor 

projektované vnitřní výsypky v I. etapě lomu ČSA. 

 

Důl je vhodné zpřístupnit dvojicí paralelně raţených přístupových chodeb z uhelného řezu, 

čímţ je zároveň splněna podmínka dvojího nezávislého spojení dolu, (těţní chodba 

a dopravní chodba) situovaných západně od bývalých revírů Albrechtice A a B 

v dostatečné vzdálenosti od stařin. Raţba bude zahájena přímo z úrovně paty spodního 

uhelného řezu lomu a následný průběh těchto děl jiţ bude veden uprostřed uhelné sloje. 

Vzájemná vzdálenost těchto chodeb (cca 70 m) je stanovena tak, aby tyto přístupové 

chodby mohly být v závěru existence dolu pouţity jakoţto základní chodby potenciálního 

stěnového porubu. Mezi těmito důlními díly bude nutné vyrazit technologické proráţky, 

která nám zajistí moţnost průchozího větrního proudu. Průběh těchto proráţek je vhodné 

situovat co nejvíce pod horizontální úroveň dvojice chodeb a současně pod úhlem 

odlišným od 90
o
 od podélné osy základních chodeb. Tímto umístěním proráţek 

je zajištěno, ţe případný stěnový porub procházející touto oblastí, nevstoupí do těchto 
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předem popílkem zaplavených spojek čelně a v celém svém profilu. Tímto řešením 

se minimalizují případné komplikace při průchodu stěnového porubu tímto důlním dílem.  

Hlavní vtaţná a výdušná třída je dvojice souběţně raţených děl situovaných uprostřed 

hlavní sloje souběţně s hranicí územních limitů. Tato dvojice chodeb spolu s těţní 

a dopravní chodbou je páteří dolu po dobu jeho ţivotnosti. 

Z  výdušné chodby bude v co nejkratším čase vyraţena chodba k výdušnému 

širokoprofilovému vrtu vyhloubeného v předstihu. Tím bude dosaţeno základního větrního 

okruhu pro celý navrţený těţební revír.  

 

5.2.1 Dobývací metoda 
 

Na základě zkušeností (viz. kapitola 3.1.3) navrhuji zájmovou oblast vytěţit provozně 

osvědčenou dobývací metodou stěnováním. 

 

 
 

Obr. č. 4 - Rozložení porubních horizontů ve sloji – bez měřítka 
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Vzhledem k tomu, ţe veškerá produkce hlubinného provozu bude odtěţena do lomového 

provozu, který těţí veškerou uhelnou substanci, čímţ je míněna jak střední lávka, tak 

i vrchní a spodní lávka, tak i v tomto návrhu pro stěnování v hlubinném provozu se počítá 

s těţbou všech lávek (vrchní, střední a spodní). Tímto návrhem se stírá dřívější 

„hlubinářské“ hodnocení uhelných zásob, kdy se za bilanční zásoby povaţovaly zásoby 

pouze v nejkvalitnější části sloje, tedy zpravidla střední. V tomto návrhu jsou veškeré 

uhelné zásoby povaţovány za bilanční – tak jako v lomovém provozu. 

 

Za tohoto předpokladu je potřeba rostlou uhelnou sloj v plné mocnosti o průměrné 

geologické mocnosti 28 – 30 m rozdělit na několik stěnových horizontů. Oproti dřívějším 

zvyklostem, kdy byla jedna stěnová lávka mocná cca 5 m (3 m stěnový porub, 2 m 

ochranný strop), coţ by v našem případě znamenalo rozčlenění na 5 – 6 lávek, je pro tento 

případ navrţena varianta rozloţení uhelné sloje v plné mocnosti do 3 horizontů (viz. obr. 

č. 4). 

 

I. porubní horizont je situován cca 14 m pod hlavou sloje, jak je patrné ze zkresleného 

profilu 29 m mocné sloje. Postupem stěnového porubu, o výšce 3,3 m v tomto horizontu, 

dojde k „podtrţení“ mocné uhelné lavice nad stěnovým porubem. Nelze předpokládat, 

ţe se podaří v tomto horizontu vypustit převáţnou část uhelného nadstropu do prostoru 

stěnového porubu. Naopak je počítáno s předpokladem, ţe naprostá většina uhelné zásoby 

z nadstropu zůstane v závalovém prostoru za postupujícím stěnovým porubem, kde se 

uhelný strop svojí vlastní tíhou a tlakem nadloţí zbortí a vyplní tak v rozdrcené podobě 

závalový prostor.  

 

Závalový prostor bude zaplněn závalovou substancí do výšky (Říman 1955): 

 

1) Za předpokladu, ţe výška stěnového porubu je 3,3 m a mocnost vypuštěného 

nadstropu bude 3,7 m 

 

 

 

 

2) V případě, ţe nedojde k vypuštění nadstropu 

 

 

 

 

 

Z uvedeného výpočtu je patrné, ţe závalový prostor bude zaplněn závalovou hmotou 

při rozvolnění a nakypření uhelného stropu do výšky 11,6 m. V závalu bude rozdrcena celá 

uhelná lavice o mocnosti cca 10,7 m. V případě větší mocnosti uhelného nadstropu bude 

v závalovém prostoru rozdrcena převáţná část uhelného stropu, avšak vrchní uhelné vrstvy 

jiţ nebudou prolomeny a pouze se prohnou, případně dojde k jejich rozpraskání 

na jednotlivé kry velkých rozměrů. 
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Budeme-li však dále uvaţovat o působení horského tlaku nadloţních hornin, působením 

kterého dochází ke konsolidaci závalu, přičemţ koeficient nakypření konsolidované uhelné 

závalové substance (koeficient druhotného nakypření) je kn = 1,19 pak tedy: 

 

 

 

coţ znamená, ţe při konsolidaci hmot v závalovém prostoru dojde k rozvolnění 

aţ do výšky 20,7 m od počvy I. horizontu, čímţ budou rozvolněny i nadloţní jíly. 

 

II. porubní horizont je situován 7 m pod I. horizontem, přičemţ stěnový porub má výšku 

3,3 m a uhelný ochranný strop má mocnost 3,7 m. Při postupu stěnového porubu v tomto 

horizontu bude docházet k prolamování ochranného stropu a jeho vypouštění v podobě 

podrceného uhlí do prostoru stěnového porubu. Současně s tímto podrceným stropem bude 

do stěnového porubu vypouštěna rovněţ rozdrcená uhelná zásoba, která byla ponechána 

v závalovém prostoru I. horizontu. 

 

III. porubní horizont je situován 7 m pod II. horizontem, přičemţ stěnový porub má výšku 

3,3 m a uhelný ochranný strop má mocnost 3,7 m. Při postupu stěnového porubu v tomto 

horizontu bude opět docházet k vypouštění rozvolněného uhelného nadstropu do stěnového 

porubu. Současně s tímto lze očekávat, ţe do stěnového porubu bude vypuštěna zbývající 

uhelná zásoba z II. horizontu, případně I. horizontu.  

 

Popisovaná varianta stěnování (respektive rozvrţení porubních horizontů) v plné mocnosti 

nebyla dosud v SHP aplikována, přesto lze jistou podobnost této metody vysledovat jak 

v minulosti na dole M. Koněv a Kohinoor, tak i v současnosti na provozovaném dole 

Centrum v Dolním Jiřetíně. Jak jiţ bylo popsáno, tak postupem stěnového porubu v I. 

horizontu vznikne v závalovém prostoru uhelná skládka, která bude vytěţena v II. 

horizontu. Obdobu této varianty těţby uhelné substance lze vysledovat v podrobně popsané 

Koněvské metodě kde po vytvoření uhelné skládky postupem stěnového porubu byla 

závalová hmota těţena niţším horizontem. Vzniklá skládka však nebyla těţena po celé 

šířce a délce stěnového porubu jako v našem případě, ale pouze bodově v ústí komorového 

porubu. Rovněţ lze konstatovat, ţe současné stěnování na dole Centrum, které se provádí 

pod jiţ v minulosti rubanými plochami je jednoznačně stěnováním s vypouštěním uhelné 

skládky z nadstropu ze závalových polí. 

 

Situování stěnových porubů v zájmové oblasti je zakresleno s úmyslem postihnout 

co největší rubatelnou plochu při zachování podmínky co nejjednoduššího rozfárání 

oblasti. Navrhované stěnové poruby jsou zakresleny v příloze č. 4 a č. 5. V souhrnu 

se jedná o 59 stěnových porubů o průměrné směrné délce cca 502 m a průměrné šířce 

porubu cca 66 m. Plošné rozměry a předpokládaná výtěţnost z navrhovaných stěnových 

porubů jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1-  Parametry stěnových bloků s předpokládanou těžbou 

 

označení  
porubu 

parametry bloků  
stěnových porubů 

předpokládaná  
výtěžnost 

[t/m
2
] 

těžba z 
bloku 
 [ t ] 

šířka  
bloku 
[ m ] 

směrná  
délka 
[ m ] 

rubaná  
plocha  

[m
2
] 

1/I 70 586 41 020 8,4 344 568 

2/I 70 544 38 080 8,4 319 872 

3/I 60 352 21 120 8,4 177 408 

4/I 60 264 15 840 8,4 133 056 

5/I 60 274 16 440 8,4 138 096 

6/I 60 480 28 800 8,4 241 920 

8/I 60 512 30 720 8,4 258 048 

10/I 60 396 23 760 8,4 199 584 

12/I 70 688 48 160 8,4 404 544 

14/I 70 684 47 880 8,4 402 192 

16/I 70 700 49 000 8,4 411 600 

18/I 70 698 48 860 8,4 410 424 

20I 70 368 25 760 8,4 216 384 

21/II 70 468 32 760 8,4 275 184 

58/II 60 264 15 840 8,0 127 221 

59/II 60 274 16 440 8,0 132 040 

7/II 60 480 28 800 8,0 231 310 

9/II 60 512 30 720 8,0 246 731 

11/II 60 396 23 760 8,0 190 831 

13/II 70 688 48 160 9,4 454 418 

15/II 70 684 47 880 9,4 451 777 

17/II 70 700 49 000 9,4 462 344 

19/II 70 698 48 860 9,4 461 023 

23/II 70 586 41 020 8,0 329 456 

25/II 70 520 36 400 8,0 292 350 

27/II 60 342 20 520 8,0 164 808 

32/II 60 800 48 000 8,4 403 200 

33/II 60 520 31 200 8,4 262 080 

48/II 70 324 22 680 13,0 293 872 

50/II 60 288 17 280 13,3 229 967 

52/II 60 302 18 120 13,0 234 786 

54/II 60 460 27 600 13,0 360 127 

56/II 60 484 29 040 14,0 406 818 

22/III 70 468 32 760 13,5 442 496 

24/III 70 586 41 020 8,2 335 350 

26/III 70 542 37 940 8,2 310 170 

28/III 60 342 20 520 8,2 167 757 

29/III 60 326 19 560 12,5 244 613 

30/III 70 574 40 180 12,3 493 081 
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Pokračování tabulky č. 1 

 

označení  
porubu 

parametry bloků  
stěnových porubů 

předpokládaná  
výtěžnost 

[t/m
2
] 

těžba z 
bloku 
 [ t ] 

šířka  
bloku 
[ m ] 

směrná  
délka 
[ m ] 

rubaná  
plocha  

[m
2
] 

31/III 66 560 36 960 12,1 447 334 

34/III 70 508 35 560 12,2 435 382 

35/III 60 392 23 520 16,1 379 697 

36/III 70 300 21 000 16,6 348 844 

37/III 60 470 28 200 12,3 347 772 

38/III 60 422 25 320 12,6 319 132 

39/III 70 450 31 500 12,8 404 750 

40/III 70 480 33 600 11,6 391 096 

41/III 60 508 30 480 8,2 249 182 

42/III 66 534 35 244 8,2 288 129 

43/III 60 544 32 640 8,2 268 455 

44/III 70 688 48 160 9,0 434 967 

45/III 70 684 47 880 9,0 432 439 

46/III 70 694 48 580 9,0 438 761 

47/III 70 702 49 140 9,0 443 819 

49/III 70 700 49 000 8,7 426 925 

51/III 60 360 21 600 10,8 232 463 

53/III 60 374 22 440 10,6 238 127 

55/III 60 460 27 600 10,7 294 652 

57/III 60 614 36 840 12,0 442 595 

CELKEM: 
    

18,9 mil. t 

 

Pro stanovení mnoţství uhelné substance, které se podaří vytěţit z dolu, byly pro výpočet 

pouţity výsledky stěnování dolu Centrum. Konkrétně se jednalo o stěnové poruby 1108, 

1208 a 1308 kde bylo rubáno metodou stěnování v lávkách v letech 2002 aţ 2005. Dále 

byly pouţity výsledky rubání porubů 3402, 3403 a 3405 situovaných pod komorováním na 

plnou mocnost. Rovněţ byly pouţity výsledky z bloku 4303 (z období IX/2009 aţ I/2010). 

Tento porub rubal v oblasti v podsednutí pod 1. a 2. komorovou lávkou. Vzhledem k jiţ 

zmíněným analogickým podmínkám dobývání s navrhovanou variantou rubání ve III. 

horizontech (respektive II. horizontech v Albrechtickém poli), byly hodnoty výtěţnosti 

porubů dolu Centrum pouţity pro výpočet výtěţnosti navrhovaných porubů. V případech, 

kdy navrhovaný porub prochází pod odlišnými plochami nadrubání (komorování v 1. 

lávce, komorování ve dvou lávkách…), byla předpokládaná výtěţnost stanovena na 

základě procentuálního zastoupení nadrubávaných ploch v ploše porubu. Pomocí 

předpokládané výtěţnosti z jednotlivých porubů bylo stanoveno očekávané mnoţství 

produkce z jednotlivých bloků a souhrnně celkové mnoţství zásob, které hlubinný provoz 

vytěţí. 
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Navrhovanou variantou se z dolu podaří vytěţit více jak 19 mil. tun uhlí. Při současném 

provozu dvou stěnových porubů bude produkce hlubinného provozu na úrovni cca 1 mil. 

tun ročně. Důl tedy bude v činném provozu cca 19 let. Z mapových příloh č. 4 a č. 5 

je zcela zřejmé, ţe první stěnový porub můţe těţit v oblasti pole Jezeří a současně druhý 

stěnový porub v oblasti pole Albrechtice. Za hranici mezi polem Jezeří a polem 

Albrechtice je zde povaţován porub 6/I. V případě zájmu lze v ploše těţit třemi stěnovými 

poruby současně. V tomto případě pak bude objem roční těţby 1,5 mil. tun a ţivotnost 

hlubinného provozu v navrhované ploše bude cca 12 let. 

 

 
Obr. č. 5 - Stěnový porub na dole Centrum Foto: HBZS Most, Vostrý J. 

 

Vzhledem k velké variabilitě pořadí odrubávání jednotlivých stěnových bloků, není 

v této práci chronologie odrubávání řešena. Je však potřeba zde zdůraznit určitá klíčová 

místa navrhnutého způsobu rozfárání. Pro otvírku a následné vyrubání pole Jezeří 

v I. horizontu je stěţejní předchozí obraţení stěnového bloku 6/I. Chodba „B“ bloku 6/I 

bude plnit funkci porubní základny pro poruby 2/I, 3/I, 4/I a 5/I. V případě úspěšného 

pootočení porubní fronty při postupu porubu 2/I dojde k jeho postupnému propojení 

s porubem 4/I. Realizací této varianty vedení porubní fronty dojde k odstranění 

neproduktivního období v podobě překlizu stěnové technologie mezi zmíněnými poruby. 

Stejná varianta propojení stěnových porubů se vztahuje na poruby 3/I a 5/I, 25/II a 58/II, 

27/II a 59/II (viz. přílohy č. 4 a 5). II. horizont pole Jezeří bude vyrubán obdobně s prvním 

horizontem. Poruby 25/II, 27/II, 58/II a 32/II z porubní základny „B“ předem obraţeného 

bloku 7/II. Bloky 21/II a 23/II budou obraţeny přímo z hlavní vtaţné a hlavní výdušné 

chodby. Blok 33/II je výhodné zpřístupnit z „B“ chodby bloku 37/III. Pro vytěţení III. 
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horizontů v poli Jezeří je důleţité předchozí obraţení bloku 37/III. Chodba „B“ tohoto 

bloku plní funkci porubní základny pro poruby 26/III, 28/III, 29/III, 30/III, 31/III, 34/III, 

35/III a 36/III. Poruby 22/III a 24/III budou otevřeny přímo z hlavní vtaţné a hlavní 

výdušné chodby. 

Přestoţe zde není zpracováno pořadí odrubávání jednotlivých bloků, tak je zde nutné 

zdůraznit porub 22/III. Severozápadně od tohoto bloku se nachází oblast, která je rovněţ 

vhodná pro vyrubání hlubinným způsobem, přičemţ přístupový koridor do této oblasti 

tvoří právě směrné chodby porubu 22/III. Nevhodným předčasným odtěţením bloku 22/III 

můţe dojít ke ztíţení, případně k úplnému znemoţnění přístupu k dalším rubatelným 

zásobám. Zmíněná oblast nebyla v této práci podrobena detailnímu rozboru. 

V poli Albrechtice jsou poruby ve všech třech horizontech zpřístupněny z hlavní vtaţné 

a hlavní výdušné chodby. Výjimku tvoří pouze blok 20/I, který je jako jediný otevřen 

z dopravní a těţební chodby. 

 

Postupem porubu 1/I dojde k zastiţení jámového stvolu výdušné jámy MK VII, která byla 

uzavřena v roce 1977. S největší pravděpodobností je zasypána skrývkovými hmotami tak, 

jak bylo původně při její likvidaci plánováno. Při průchodu stěnové technologie jámou lze 

vyuţít pozitivních zkušeností z průchodu stěnového porubu dolu Centrum bývalou jámou 

Kolumbus III. 

 

 
Obr. č. 6 - Průchod stěnového porubu jámovým stvolem jámy Kolumbus III Foto: HBZS Most 

 

Postupem stěnového porubu 52/II bude zastiţena oblast, ve které je nad tímto porubem 

zavalené střelivo v komorovém porubu o souřadnicích x = 982 357   y =  798 590  (JTSK). 

Přestoţe je zavalené střelivo s největší pravděpodobností rozmělněno v závalu a údaje 

o přítomnosti rozbušek nejsou, je nutné této skutečnosti věnovat zvýšenou pozornost. 
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Porub 39/III prochází revírem Jezeří D, kde byla při konstrukci izolinií nerubané mocnosti 

zjištěna oblast nerubané mocnosti cca 3 m. Tento problém lze eliminovat poníţením 

porubního horizontu z části do podloţí. Obdobně porub 49/III se uprostřed své směrné 

délky dostane v oblasti „A“ chodby do prostoru, kde je nerubaná mocnost cca 3 m. Zde 

je nutné opět poníţit porubní horizont do podloţí, eventuelně blok 49/III rozdělit na dva 

samostatné bloky a problematickou oblast nerubat. 

 

Přestoţe revíry Sever B a C nebyly podrobeny rozboru, lze úspěšně předpokládat moţnost 

dalšího rubání pod těmito revíry. Můţeme tvrdit, ţe souhrnná směrná délka porubů v poli 

Jezeří bude prodlouţena o více jak 500 m (viz. příloha č. 5). Tímto prodlouţením směrné 

délky dojde k vytěţení dalších více jak 280 000 tun uhlí. Stejně tak v albrechtickém pilíři 

dojde k prodlouţení souhrnné směrné délky porubů o několik desítek metrů.   

  
5.2.2 Větrání 
 

V době činnosti dolu Koněv byl tento důl zařazen do kategorie neplynujících dolů. 

Větry v dole budou rozvedeny do samostatných větrných oddělení (2 případně 3). Funkci 

vtaţných děl budou plnit vstupní portály. Výdušné větry odvádí výdušný vrt „A“. 

Pro prvotní rozráţku úvodní dvojice chodeb od vstupních portálů je vhodné pouţít 

ventilátory pro separátní větrání.  Tyto ventilátory by slouţily pro ovětrání čelby pracoviště 

na obou chodbách aţ do vyraţení první spojovací technologické proráţky mezi těmito 

dvěma paralelně raţenými otvírkovými chodbami, kterou by byl zajištěn prvotní větrní 

okruh. Následně by byl jeden z lutnových tahů včetně ventilátoru z jedné z úvodních štol 

odstraněn a průchozí větrní proud by tak zajišťoval(y) pouze ventilátor(y)  umístěný u ústí 

druhé z úvodních překopových chodeb, která by se tak stala aţ do doby vyraţení 

základního větrného okruhu výdušnou chodbou. 

Další ovětrání rozráţky otvírkových důlních děl by bylo nadále prováděno separátním 

větráním do doby proraţení dalších technologických spojovacích proráţek zajišťujících 

zvětšení okruhu s průchozím větrním proudem. Rozestupy jednotlivých spojovacích 

proráţek mezi sebou by byly určeny zejména maximální délkou separátního větrání 

na jednotlivých rozráţkových chodbách s ohledem na vhodné mikroklimatické podmínky 

na čelbě chodeb. 

Základní větrný okruh dolu bude zprovozněn dosaţením výdušného širokoprofilového vrtu 

situovaného na povrchu v oblasti nedaleko od bývalé albrechtické vrátnice dolu ČSA 

a v těsné blízkosti asfaltové komunikace. Situováním vrtu v této oblasti je současně 

splněna podmínka dovrchního vedení výdušných větrů. Tímto umístěním je zajištěna 

naprosto bezproblémová dopravní obsluţnost potřebná k zajištění bezproblémového chodu 

návazného technologického zařízení v oblasti vrtu (komplex pro plavení elektrárenského 

popílku do dolu, případně odpařovače kapalného dusíku apod.).  Tento výdušný vrt by byl 

rovněţ pochopitelně vybaven vhodnými typy ventilátorů a můţe plnit funkci nouzového 

evakuačního vrtu pro případ havárie v dole. Přestoţe určení vhodného typu ventilátorů je 

otázkou větrné rozvahy, která není součástí této práce, je třeba respektovat v minulosti 

pouţívané axiální ventilátory průměru 600 mm. Jejich bezproblémové pouţití jako 

hlavních ventilátorů na výdušném vrtu bylo doporučeno a ověřeno provozem v Uranových 

dolech Příbram a následně pak  v SHR na dole Svornost v Ohníči a dole Julius III 

v Kopistech. Tento způsob větrání byl odsouhlasen OBÚ v Mostě. Podmínkou pro jejich 
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bezproblémový chod a udrţení jejich výkonnostní charakteristiky byla pravidelná 

kaţdoroční výměna loţisek.  

 

Dosaţením výdušného vrtu pozbývá svou funkci úvodní štola jakoţto výdušná chodba 

a nadále obě dvě otvírkové chodby (těţební a dopravní) budou plnit z hlediska větrání 

funkci chodeb vtaţných. Regulace směru a intenzity průchozího větrního proudu v dole 

bude zajišťována větrními dveřmi. 

Ovětrání rozráţek chodeb pro stěnové poruby bude prováděno separátním větráním 

s ventilátory a lutnovými tahy. Vtaţné chodby u navrhovaných stěnových porubů jsou 

v přiloţené mapové sekci značeny písmenem „A“ a výdušné chodby písmenem „B“.  

 

5.2.3 Doprava 
 

Veškerá doprava materiálu a případně pracovníků bude zajišťována výlučně pomocí 

závěsné dráţky (např. ZD 24). Materiál bude nakládán na závěsnou dráţku v prostoru 

areálu dolu u vstupních portálů. Doprava materiálu do oblasti areálu dolu bude zajištěna 

nákladními automobily. Navrhovaný způsob dopravy materiálu je oproti běţně 

pouţívanému systému v ostatních hlubinných dolech značně zjednodušen. Navrhované 

řešení postrádá běţně pouţívané články dopravy v dolech. Jedná se zde o absenci kolejové 

dopravy a svislé dopravy (těţní klec) a s nimi spojenou další překládku materiálu. 

Doprava rubaniny je ze stěnových porubů zajišťována hřeblovými dopravníky na směrné 

chodby. Ze směrné chodby „B“ je nadále rubanina dopravována pásovými dopravníky 

na centrální pasovou linku (hlavní výdušná chodba a těţební chodba). Doprava je vedena 

centrální pasovou linkou do lomu a odtud analogicky s lomovým provozem DPD k další 

úpravě. V dole není uvaţováno s budováním zásobníků. Funkci zásobníků lze nahradit 

vřazením PVZ na vhodném místě uhelného odtahu v lomu. PVZ takto v případě potřeby 

můţe vytvářet uhelnou skládku. Následné odtěţení uhelné skládky zpět na DPD lze zajistit 

kolovými nakladači případně kolesovým rypadlem. Alternativou pouţití PVZ je skládkový 

stroj, který zajišťuje jak vytváření skládky tak i opětnou nakládku. V případě nezbytnosti 

vyvaţovacího uhelného zásobníku v hlubině lze vyuţít jiţ vybudovaný zásobník revíru 

Jezeří C. Vzhledem k umístění tohoto zásobníku je však tento zásobník pouţitelný pouze 

pro část  pole Jezeří. 

 

5.2.4 Odvodňování 
 

Hlavní čerpací stanice bude situována v jednom z nejhlubších míst dolu, a to v blízkosti 

jámy MK VI. Tato jáma je raţena aţ na bázi sloje na kótu 45,60 m nad mořem. Výška 

vodního sloupce v jámě kolísá kolem cca 20 m (kóta 65,00 m n. m.), coţ znamená, ţe 

v současné době jsou zatopeny II. lávky revírů Jezeří A, B, D, E. Nejhlubší místo celého 

pole, které je navrhováno k vyrubání je v centrální části albrechtického pilíře, kde na vrtu 

AL 72 je pata sloje ve výšce 31,57 m nad mořem. Výškový rozdíl v horizontu paty sloje 

mezi HČS dolu a oblastí vstupních portálů je cca 31,50 m při maximálním převýšení cca 

47,50 m. 

Je snahou otevřít pole tak, aby se v co největší míře odvodňovalo samospádem. Veškeré 

důlní vody budou svedeny buď samospádem, eventuelně za pomoci pomocných čerpadel 

do oblasti hlavní čerpací stanice v dole. Důlní vody budou vedeny do těţní chodby 

přes ústí štoly do hlavní čerpací stanice lomového provozu. 
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Postupem porubní fronty lomu v nejbliţších letech do oblasti albrechtického pilíře, 

kde báze sloje dále upadá aţ na výškovou kótu cca 46 – 50 m nad mořem, dojde s největší 

pravděpodobností k částečnému samovolnému odvodnění popisované oblasti do prostoru 

lomu. Popisované odvodnění však bude zřejmě pouze dočasné, a to z toho důvodu, ţe dle 

platného POPD budou v následujících letech (do konce roku 2015) svahy pilíře podsypány 

vnitřní výsypkou. Podsypání svahů pilíře vnitřní výsypkou, bez jakékoliv drenáţe, bude 

mít za následek utěsnění současné komunikace mezi hlubinně rubanou slojí a povrchovým 

lomem v popisované oblasti aţ na výškovou kótu cca 75 m nad mořem. V důsledku jiţ 

popsaného vsakování vod v infiltrační oblasti při úpatí hor tak dojde v celé oblasti k velké 

akumulaci vody, která tak vystoupá minimálně o dalších 10 m oproti současnému stavu. 

Tento stav hladiny vody v dole bude mít za následek zatopení obou lávek v revírech Jezeří 

A, B, D, E a Albrechtice A a B. K částečnému zvodnění druhé lávky dojde také v revíru 

Jezeří C. Pro eliminaci popsané problematiky zvodnění stařinového systému v dotčené 

oblasti a následného pravděpodobného zvodnění vnitřní výsypky na svazích pilíře, je 

vhodné provést několik opatření: 

1. Nadále provádět práce vedoucí k zajištění odvodnění pilíře SKPJ, zejména pak 

zachycení a odvedení zbytkových vod v korytech potoků mimo propustné prostředí 

kvartérní akumulace. 

2.  Nadále čerpat vodu z odvodňovacích vrtů situovaných do kvartérní deprese při 

úpatí Krušných hor (v současnosti se čerpá z vrtů JZ 211, JZ 213, JZ 214, AL 217, AL 396 

a AL 397) případně tyto vrty doplnit o další. 

3. Na povrchu oblasti dále budovat těsněné odvodňovací příkopy a těsněné záchytné 

jímky pro akumulaci a následné odvedení povrchových vod. 

4. Do důlních chodeb č. 20/II a č. 21/II instalovat po jejich otevření postupem porubní 

fronty lomu potrubní řady a tyto následně vyvést do potřebné vzdálenosti od uhelných řezů 

tak, aby zůstaly po přesypání vnitřní výsypkou volně průtočné z dolu do lomu. Takto 

vyvedené potrubní řady napojené na systém důlních chodeb zajistí částečné samovolné 

odvodnění stařinového systému hlubiny. Tento předpoklad závisí mimo jiné 

na průchodnosti důlních chodeb v zájmové ploše, kterou by bylo eventuelně moţné ověřit 

průzkumem vedeným z chodeb č. 20/II a č. 21/II. Komunikace pro odtok vody z oblasti 

albrechtických revírů bude s největší pravděpodobností bezproblémová. Otázkou zůstává, 

nakolik se systémem chodeb podaří odvodnit oblast revírů Jezeří A a D. Důvodem 

k pochybnostem o průchodnosti důlních děl je situace, ke které opakovaně docházelo 

v letech 2002 – 2006 v oblasti centrálního koridoru, kdy vlivem abnormálních přítoků vod 

na pláň lomu, došlo opakovaně k provalení hrází uzavírajících důlní chodby v oblasti 

Albrechtické lanovky. Vody, které takto vnikly do důlních děl, sebou unášely velké 

mnoţství jemnozrnných jílových materiálů a uhelné drtě, které tak zanášely důlní díla. Vliv 

těchto průvalů byl zaznamenán vzestupem hladiny vody v jámě MK VI. Do důlních děl 

byla rovněţ gravitačně sváděna povrchová voda ze skrývkových řezů. Při stavbě 

definitivních betonových hrází v těchto chodbách na západní hraně pilíře SKPJ v roce 

2006 byla naprostá většina chodeb v oblasti centrálního koridoru zcela zaplněna 

naplaveným materiálem (obr. č. 7). Je tedy nejasné, do jaké vzdálenosti od 5. stanice 

v centrálním koridoru jsou důlní díla zaplněna sedimenty a nakolik by plnila zamýšlenou 

odvodňovací funkci.  
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Realizací navrhovaných opatření dojde k postupnému odvodnění pilíře, čímţ bude jednak 

zajištěno zlepšení stabilitních podmínek celého pilíře a současně dojde ke sníţení mnoţství 

vod, které bude potřeba odčerpat před a v průběhu činnosti navrhovaného hlubinného 

provozu. 

 

5.2.5 Střety zájmů 
 

Vzhledem k tomu, ţe veškerá plánovaná těţba hlubinného provozu bude realizována 

v platném dobývacím prostoru lomu ČSA s ohledem na respektování platných územních 

limitů, nepředpokládám ve vztahu ke střetu zájmů závaţnější komplikace. Pouze 

v ojedinělých případech v okrajových partiích zájmové oblasti dochází k překročení 

územních limitů. Tato překročení však nemají zásadního významu pro zachování funkce 

pilíře SKPJ. Je nutné zde připomenout, ţe veškeré dílčí části navrhované rubatelné plochy, 

které leţí za hranicemi ÚL, se nachází v oblastech, které jiţ dříve byly postiţeny lomovou 

těţbou. Všechny dotčené plochy byly na povrchu předmětem těţby skrývkových řezů. 

Přesto je však nutné vést jednání směřující k udělení výjimky od dotčených správních 

orgánů k překročení limitů.  

 

 

Obr. č. 7 - Chodba dolu M. Koněv zanesená naplavenými sedimenty Foto: HBZS Most 
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Poruby 4/I a 58/II – tyto poruby svým postupem překročí linii památkového ochranného 

pásma SKPJ. Tato hranice nebude překročena o více jak 200 m
2
. Porub 37/III, který 

je z části situován pod poruby 4/I a 58/II  nepřekročí tuto hranici ve stejné oblasti o více 

jak 500 m
2
.  Porub 20/I – zasahuje za linie památkového ochranného pásma SKPJ. Tato 

hranice nebude překročena o více jak 1000 m
2
. Současně s touto hranicí je ve stejné oblasti 

překročena hranice ochranného pilíře pro SKPJ rovněţ o cca 1 000 m
2
. Porub 20/I 

překračuje rovněţ hranici ochranného pilíře obce Černice. Tato hranice nebude překročena 

o více jak 600 m
2
. Porub 55/III svým postupem překročí územní limity ve stejné oblasti 

jako porub 20/I, vyjma ochranného pilíře obce Černice. Dotčené hranice budou překročeny 

v menším rozsahu oproti porubu 20/I. 

Jednání ohledně střetu zájmů bude nutné rovněţ vést z důvodu umístění výdušného vrtu 

v prostoru pilíře SKPJ. 

 

 

5.2.6 Vliv závalu důlního díla na povrch 
 

Následkem zavalování prostor vytěţených hlubinným provozem dochází s určitým 

časovým zpoţděním k projevům tohoto děje na povrchu. V podmínkách SHP se jedná 

o projevy ve formě bodových propadlin, které se vytvářejí v oblastech kde příkryvný 

poměr mezi rubanou slojí a jílovým nadloţí je zpravidla menší jak 1 : 5, případně 

celkovým klesáním terénu, tedy tvorbou poklesové kotliny. 

 

Stanovení vlivů důlní činnosti na povrch lze obecně rozdělit na tři oblasti: 

1. Primární vlivy důlní činnosti 

2. Moţnost tvorby bodových propadlin vlivem dodatečného závalu porubů případně 

důlních chodeb 

3. Vliv úvodních důlních děl 

 

Primární vlivy důlní činnosti 

Postupem porubní fronty se podle Labasse v nadloţí vytváří pět pásem. V jistém časovém 

úseku po vzniku závalu lze tato pásma rozlišit na: 

I. Pásmo zavalování 

II. Pásmo rozsazování 

III. Pásmo průhybu 

 

S postupem času se výše uvedená pásma přesouvají do výše uloţeného nadloţí a tím se 

ve spodní části závalu začne tvořit vlivem přitíţení nadloţních hmot  

IV. Pásmo částečné konsolidace 

 

a později pak 

V. Pásmo úplné konsolidace 

 

Na základě těchto poznatků se primární vlivy dobývání projevují ještě v jistém časovém 

období po ukončení důlní činnosti nad dobývanou oblastí. Časový součinitel, tedy 

tzv. vyznívání, při podrubání komorováním, byl zjištěn empiricky a je stanoven vztahem 
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kde: 

 zn – koeficient poklesu povrchu z celkového poklesu v n-tém roce od ukončení rubání. 

 

Hodnoty vypočtené podle uvedené metodiky jsou uvedeny v tabulce č. 2 

 

 
     Tabulka č. 2 - Obecné hodnoty poklesu povrchu 

 

Čas uplynulý 
Pokles z konečného 

poklesu 

od rubání (roky) v n-tém roce (%) 

1 50,00 

2 75,00 

3 87,50 

4 93,75 

5 96,88 

6 98,44 

7 99,22 

8 99,61 

9 99,80 

10 99,90 

11 99,95 

12 99,98 

13 99,99 

14 99,99 

15 100,00 

 

 

V podmínkách SHP se poklesy po pátém roce od ukončení rubání povaţují jiţ za téměř 

vyznělé a po desátém roce za vyznělé. Například při komorování o mocnosti lávky 11 m 

a výrubnosti 45 % je celkový pokles terénu v plné účinné ploše 4,46 m. V desátém roce 

od ukončení rubání zbývá do definitivního vyznění poklesu pouze 4,5 mm, coţ je hluboko 

pod běţnou dilatací terénu způsobenou vlivem střídání ročních období a změnou vlhkosti 

v povrchových zeminách. 

Jestliţe pásmo zavalování nedosáhne aţ na povrch, pak výpočet vztahů mezi rubanou slojí 

a povrchovým terénem se provádí podle Balseho metody. 

 

Klesání jednotlivých vrstev nepostupuje kolmo zdola nahoru, ale vţdy pod úhlem menším 

neţ 90
o
  obr. č. 8. Postiţená část povrchu je proto vţdy větší neţ vyrubaná plocha 

v hlubině. Na povrchu dochází k vytvoření poklesové kotliny, která přesahuje hranice 

porubu a která je směrem ke svým okrajům stále více plošší. Celý poklesový prostor má 

tedy tvar komolého jehlanu, jehoţ větší základna spadá do povrchu a menší základna 

do vyrubané plochy v dole. Poklesová kotlina má tak tvar tohoto komolého jehlanu, jehoţ 

obsah nemůţe být větší neţ vyrubaný prostor. 
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Postranní plochy komolého jehlanu tvoří s vodorovnou rovinou úhel, vedle něhoţ se také 

ještě uvádí zálomový úhel, který je strmější neţ mezní úhel. 

Z pohledu mechaniky hornin je zálomový úhel hranicí pro horniny s plastickými 

vlastnostmi, odkud směrem k meznímu úhlu nabývají pevné horniny vlastností elastických. 

Aby se dosáhlo maximálního poklesu  konkrétního bodu na povrchu, situovaného 

nad rubanou plochou, je při větší hloubce zapotřebí mnohem rozsáhlejší vyrubané plochy, 

neţ při malé hloubce. Velikost této plochy je určena vlivem mezního úhlu.  

Protínají-li se ramena těchto mezních úhlů (obr. č. 9), které přiléhají na rohy porubů 

a směřují-li dovnitř poklesové kotliny, právě na povrchu do bodu A pod tento bod 

(v obr. případ b), poklesne bod A nejvíce. V tomto případě jde o pokles v plně účinné ploše 

vzhledem k bodu A. 

 

 

 
 

 

 

Protínají-li se ramena těchto mezních úhlů (viz obr. č. 9), které přiléhají na rohy porubů 

a směřují-li dovnitř poklesové kotliny, právě na povrchu do bodu A pod tento bod (v obr. 

č. 9 případ b), poklesne bod A nejvíce. V tomto případě jde o pokles v plně účinné ploše 

vzhledem k bodu A. 

 

Je-li vyrubaná plocha menší (případ a), protínají se ramena mezního úhlu ještě uvnitř 

nadloţí. V tomto případě pak jde o částečně účinnou plochu zhledem k bodu A. 

Je-li vyrubaná plocha větší (případ c), pak jde o přesahovou účinnou plochu vzhledem 

k bodu A. 

přechod ku 
plasticko-
elastické 

přechod ku 
plasticko-
elastické 

zálomový 
úhel 

hornina 
elastická 

s 

m 

hornina plastická 

H 

Obr. č. 8 - Tvoření poklesové kotliny nad 

vyrubaným prostorem  
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Tyto vypozorované projevy jsou základem Balseho metody propočtu pravděpodobných 

vlivů na povrch poddolováním (podrubáním) konkrétních stavebních objektů. 

Při vodorovném uloţení sloje je plnou účinnou plochou základna kuţele, jehoţ vrcholu 

přísluší právě šetřený bod na povrchu a strany kuţele svírají se základnou mezní úhel. 

Tento mezní úhel je menší neţ úhel zálomový. Kaţdému bodu na povrchu odpovídá určitá 

plná účinná plocha vydobyté části sloje, která způsobuje jenom svislý pokles.  

Bod podrubaný menší neţ plně účinnou plochou (obr. č. 10) vykonává pohyb k těţišti 

vyrubané plochy a jeho pohyb se rozkládá na dvě sloţky, a to: 

1. svislý posun – pokles s 

2. vodorovný posun v  

 

ad 1) Poklesy v důsledku poddolování závisí na mocnosti vyrubané sloje, na dobývací 

metodě, na velikosti vyrubané plochy a době, která prošla od podrubání. Početně se pokles 

vyjadřuje rovnicí: 

 

 

 

Obr. č. 9 - Částečně a plně účinné plochy pod poklesovou kotlinou 

 

poklesová kotlina na povrchu 
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úhlu 
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částečná účinná 
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A 
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kde: 

s - pokles bodu m   

m  - mocnost vyrubané sloje m  

a   - součinitel dobývání (v SHP dosahuje hodnot 0,85 – 0,95) 

z   - časový součinitel 

e - účinkový součinitel, který je dán poměrem obsahu vyrubané plochy k plné  

 účinné ploše šetřeného bodu  

 

Hodnoty potřebné pro výpočet poklesů jednotlivých bodů se vyšetří touto metodou za 

pomoci Balseho kruţnice upravené pro 5 kruhových pásem rozdělených stejnoměrně na 10 

sektorů, tj. na 5  10 = 50 polí, jejíţ kaţdé vydobyté pole má stejný vliv na svislý pokles 

bodu leţícího nad středem plné účinné plochy a vyvolává také jednu padesátinu, tj. 2 % 

celkového poklesu. Znásobíme-li tedy počet polí, podílejících se v částečně účinné ploše 

na poklesu činitelem 0,02, dostaneme účinkového součinitele jako prosté číslo menší neţ 

jedna. 

Body podrubané plně účinnou plochou mají účinkového součinitele: 

 

emax = 1 

 

Při hloubce sloje h se vypočte poloměr Balseho kruţnice: 

 

r = h . tg    m  

kde  je doplněk mezního úhlu, který je v podmínkách SHP 58
o
, tedy  = 32

o
. 

 

ad 2) Vodorovný posun nastává vedle svislého, není-li šetřený bod podrubán plně účinnou 

plochou, ale pouze jen její částí, kdy e  1. V těchto případech se podrubaný bod pohybuje 

směrem k těţišti částečně účinné plochy. Míra vodorovného posunu je tedy: 

 

v = s . tg   m  

kde  je úhel, který svírá průvodič od podrubávaného bodu A k těţišti T částečně účinné 

plochy s výškou kuţele H. 

 

Poloha těţiště se určuje podle pravidel grafické statiky. 

 

 

Výpočet poklesové kotliny 

V případě vybraného čtyřsetmetrového úseku severního okraje albrechtického pilíře 

(v příloze č. 2 řez A – A
´
) bude vlivem poddolování jednoznačně docházet ke vzniku 

poklesové kotliny. V takovýchto případech se vztah mezi vyrubanou slojí a povrchem 

určuje podle výše zmíněné Balseho metody. 

Vypočtením velikosti poklesů v této oblasti zjistíme, nakolik bude na povrchu doznívající 

hornickou činností ovlivněna přístupová asfaltová komunikace, do jaké vzdálenosti 

od hranice dobývání lze na povrchu očekávat poklesy terénu a jakých hodnot. Vyšetřovaná 

oblast postihuje plochu, která byla v roce 2005 postiţena masivním skluzem zemin. 

Jednotlivé charakteristické vypočtené body (hodnoty poklesu) byly pouţity pro zkreslení 

profilu poklesové kotliny v měřítku 1 : 1000 se zakreslením výškových hodnot 

(viz. příloha č. 6). 
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Obr. č 10 - Grafické schéma Balsovy metody 
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Za předpokladu, ţe z 30 m mocné uhelné sloje ponecháme v počvě nejniţšího porubního 

horizontu 1 m nerubané mocnosti a budeme-li uvaţovat s výrubností 77 % z rubané 

mocnosti sloje, pak tedy celková vyrubaná mocnost sloje je 22,33 m (po zaokrouhlení 

m = 22 m). Z uvedeného vyplývá, ţe ve vyrubaném prostoru zůstává nakypřená uhelná 

zásoba o původně rostlé mocnosti 7 m, kterou je nutné při výpočtech poklesové kotliny 

připočítat k mocnosti nadloţí. 

   

Pro bod 1 tedy platí: 

mocnost nadloţí  h = 146,5 + 7 = 153,5 m 

poloměr Balseho kruţnice  r = h . tg  = 153,5 . 0,62 = 95,17 m 

mocnost sloje m = 22 m  

součinitel dobývání a = 0,9 

časový součinitel z = 1 

účinkový součinitel  e = 0,0175 

pokles bodu s = m . a . z . e = 22 . 0,9 . 1 . 0,0725 = 1,44 m 

 

Z uvedeného výpočtu je zřejmé, ţe bod 1 poklesne v částečně účinné ploše o 1,44 m. 

 

Ostatní charakteristické body (poklesy bodů) byly vypočítány analogickými výpočty 

s výpočtem  bodu 1 a hodnoty jednotlivých vyšetřovaných bodů jsou zapsány v tabulce 

č. 3. 

 
Tabulka č. 3 -  Hodnoty bodů poklesové kotliny 

 

Označení 
bodu 

h 

m  

r 

m  

m 

m  

a 

%  

z 

%  

e 

%  

s 

m  

1 153,5 95,17 22 0,9 1 0,073 1,44 

2 162,5 100,75 22 0,9 1 0,540 10,69 

3 155,0 96,10 22 0,9 1 0,735 14,55 

4 156,5 97,03 22 0,9 1 0,843 16,69 

5 146,0 90,52 22 0,9 1 0,870 17,23 

6 146,0 90,52 22 0,9 1 0,925 18,32 

 

Vzhledem k tomu, ţe účinkový součinitel nedosáhl hodnoty emax = 1, je evidentní, 

ţe vyšetřované body leţí v částečně účinné ploše. V plně účinné ploše, kdy emax = 1, 

je pak smax = 19,8 m. Maximální pravděpodobný pokles v plně účinné ploše bude 19,8 m. 

 

Z vypočítaných bodů poklesové kotliny a z vykresleného profilu poklesové kotliny lze 

stanovit toto: 

1. Hranice poklesové kotliny nepřekročí závazné linie – usnesení vlády 

ČR č. 444/30.10.1991 dle zápisu ze dne 26. 1. 1995. 

2. V prostoru linie hranice ochranného pilíře pro soubor kulturních památek Jezeří bude 

pokles terénu cca 6,5 m. 

3. Hranice ochranného pilíře pro soubor kulturních památek Jezeří bude tvorbou kotliny 

překročena o cca 82 m, coţ je vzdálenost, která nepřesahuje pomyslné linie tvořené 

svahováním terénu na skrývkovém řezu 1a. 
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4. Asfaltová komunikace a výdušný vrt jsou v dostatečné vzdálenosti od vlivu poklesové 

kotliny. 

5. Okraj poklesové kotliny se na povrchu ve směru ke Krušným horám projeví 

do vzdálenosti cca 95 m od hranice rubání. 

 

Přestoţe v této práci není spočítáno vytvoření celé poklesové kotliny, je zřejmé, ţe vlivem 

poddolování bočních svahů lomu dojde k zvětšení generálního úhlu svahu. Následně 

mohou v určitých oblastech vzniknout problémy se stabilitou svahů. Pro zmenšení 

nepříznivého generálního úhlu bočních svahů lze tento stav zmírnit dostatečným 

přisypáním vnitřní výsypky v kritické oblasti. Komplexní řešení stabilitní problematiky 

svahů v případě jejich poddolování je otázkou odborné studie, která je jiţ nad rámec 

rozsahu této práce. 

 
 

5.3 Odhad provozních nákladů navrhovaného provozu 
 

Při konzultaci s ředitelem dolu Centrum, byly formou osobního sdělení poskytnuty 

informace, které lze v této práci pouţít pro určení některých ekonomických ukazatelů 

navrhovaného hlubinného provozu v porovnání s dolem Centrum. Důl Centrum v současné 

době těţí cca 420 000 tun uhlí za rok o výhřevnosti 15,5 MJ/kg. Počet zaměstnanců dolu 

se pohybuje okolo 350. Současná nákladová cena dolu se pohybuje v rozmezí 600 – 800 

Kč/t, přičemţ 60 % nákladové ceny je tvořeno náklady na pracovní sílu tj. 360 – 480 Kč/t. 

U navrhovaného hlubinného provozu ČSA lze očekávat těţbu ve výši 1 aţ 1,5 mil. tun 

ročně při nasazení dvou činných stěnových komplexů v nepřetrţitém provozu. Provoz 

hlubinného provozu lze zajistit s maximálním počtem 450 zaměstnanců. Při deklarované 

těţbě 1 mil. tun ročně je tedy výkon 2 222 t/hlava/rok. Důl Centrum má tento výkonový 

ukazatel na úrovni 1 200 t/hlava/rok. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe navrhovaný hlubinný 

provoz vykáţe úsporu 46 % v nákladech na pracovní sílu vztaţenou na vytěţenou tunu 

uţitkového nerostu oproti dolu Centrum. V případě těţby ve výši 1,5 mil. tun ročně by pak 

výkon hlubiny byl na úrovni 3 333 t/hlava/rok, coţ by oproti dolu Centrum znamenalo 

úsporu 64 % v nákladech na pracovní sílu vztaţenou na vytěţenou tunu uţitkového nerostu 

 

Nespornou výhodou, která se pozitivně promítne do ekonomické rozvahy je sdílené zázemí 

dolu a lomu, které se nachází v současných prostorách lomu. Jedná se zde o správní 

budovy, šatny a koupelny, dílenské provozovny apod. Nelze opomenout další sdílené 

činnosti, mezi které patří čerpání vod z lomu, odtěţení rubaniny DPD, doprava materiálu 

a osob do lomu a do dolu apod. 
 

 

6 Závěr 
 

V případě, ţe kolem roku 2021 - 2022 dojde k avizovanému přerušení těţby na lomu ČSA, 

dojde k zániku více jak osmi tisíc pracovních míst. Nejedná se zde pouze o zaměstnance 

ČSA, ale i sesterských firem a dalších dodavatelských subjektů. Takovýto úbytek 

pracovních míst bude mít samozřejmě následný dopad na oblast obchodu a sluţeb. 

Současně s popsanou problematikou ţivotnosti lomu ČSA je zde i problematika existence 

dolu Centrum se všemi jejími důsledky. V současné době má důl Centrum zajištěný odbyt 

do roku 2012. Další provoz po roce 2012 je však nejistý. V případě ukončení činnosti 

posledního činného hnědouhelného hlubinného dolu dojde mimo další ztráty pracovních 
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příleţitostí k absolutní ztrátě určitých specifických profesí v regionu. Popsanou 

problematiku zaměstnanosti části pracovníků lomu ČSA a dolu Centrum lze vyřešit jejich 

převedením do navrhovaného hlubinného provozu ČSA. 

Navrhovaným způsobem dojde k vytěţení více jak devatenácti mil. tun uhlí, které při 

předpokládané těţbě lomu 2,5 mil. tun ročně zajistí prodlouţení ţivotnosti lokality ČSA 

v rámci I. etapy o dalších 8 let činného provozu. Lom tak můţe v této fázi těţit aţ do roku 

2030. 

Přestoţe případná realizace hlubinného provozu při úpatí Krušných hor, ať jiţ 

v navrhované podobě či v její určité variantní obměně, přinese určité problémy 

a komplikace (problematika stability svahů, částečné znehodnocení investic vloţených 

do rekultivačních prací, apod.) domnívám se, ţe závaţnost řešení těchto problémů nemusí 

převládnout nad pozitivy vzájemné koexistence lomového a hlubinného provozu.  
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