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Motto  

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.         

        Benjamin Franklin 



 

ANOTACE 

V předloţené práci jsou posouzeny varianty likvidace zbytkové jámy lomu Medard 

– Libík. Posuzovány jsou z hlediska ekonomického, ekologického a z hlediska 

technologické náročnosti. 

V první části je popsán region, historie lomu Medard – Libík a příčiny předčasného 

ukončení těţby na tomto lomu. 

Ve druhé části jsou uvedeny varianty likvidace zbytkové jámy, posuzovaná kritéria 

a porovnání jednotlivých návrhů, s ohledem na jejich ekonomickou náročnost. 

V další části je popsána optimální varianta, změny původní technologie, 

harmonogram prací a výhled na dokončení likvidace zbytkové jámy lomu Medard – Libík.   

V hodnocení nejlepší varianty je posouzen především kladný přínos z hlediska 

sociální a ekonomické struktury regionu a zlepšení celkového rázu krajiny dotčené 

povrchovou těţbou. 

 

SUMMARY 

 

In this presented work are examination variants of liquidation residual hole of 

quarry Medard – Libík. They are examination in light of ekonomic, ecological and they are 

examination in light of technological exidence.  

In the first part is described region, history of quarry Medard – Libík and causes 

premature ending of mining in this quarry.  

In the second part are mentioned variants of liquidationresidual hole, eximination 

conditions and confrotation singles suggestion with a respect on their ekonomical 

exidence.  

In the next part is described optimaly variant, changes original technology, 

schedule works and view to the compete liquidation residua hole of quarry Medard – 

Libík.  

The evaluation of the best variant is examination the first positive contribution in 

light of social and ekonomical structure of the region and improvement general impression 

of revalence countryside. 



 

KLÍČOVÁ SLOVA/KEYWORDS 

 

Důl Medard – Libík     Medard – Libík main 

Těţba       mining 

Zbytková jáma     residual hole 

Dobývání uhlí      coal mining 

Hnědé uhlí      brown coal 

Zatopení      submersion 

Zasypání      peppering 

Sanační skrývka     redevelopment overburden 

Rekultivace      recultivation 

Odvodnění      dewatering 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

    

HČS     Hlavní Čerpací Stanice 

ÚDV     Úpravna Důlních Vod 

SU a.s.     Sokolovská Uhelná akciová společnost 

ČBÚ     Český Báňský Úřed 

V     Volt 

ss     stejnosměrný (proud) 

DH     DyeselHydraulické (rýpadlo) 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

OBSAH 

 

PROHLÁŠENÍ 

PODĚKOVÁNÍ 

ANOTACE 

SUMMARY 

KLÍČOVÁ SLOVA / KEYWORDS 

OBSAH 

ÚVOD 

1. HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY 

 1.1.  Historie lomu Medard 

 1.2.  Historie lomu Libík 

 1.3.  Charakteristika lokality 

2.NAVRHOVANÉ VARIANTY A KRITÉRIA VÝBĚRU 

 2.1. varianta se zasypáním 

 2.2. varianta bez zasypání 

 2.3. varianta se zatopením 

3.POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 3.1. ekonomické posouzení 

 3.2. ekologické posouzení 

4.VYBRANÁ VARIANTA 

5.PRŮBĚH DOSAVADNÍCH PRACÍ 

6.POUŢITÉ TECHNOLOGIE 

 6.1. kolejová doprava 

 6.2. výměna technologie 

 6.3. mechanizace 

7.VÝHLEDOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

8.CELKOVÝ DOPAD NA REGION 

9.POSOUZENÍ VYBRANÉ VARIANTY V SOUČASNOSTI 

ZÁVĚR 

SEZNAM POUŢITÉ LITER 



Jan Rambousek:  Lom Medard, sanace zbytkové jámy po ukončení těţby 

1 

2010 

ÚVOD 

Předmětem mojí bakalářské práce je popis a porovnání jednotlivých variant          

při likvidaci zbytkové jámy lomu Medard – Libík, s ohledem na ekonomickou stránku 

věci. K této problematice bylo nutno přikročit s ohledem na ukončení těţby z důvodu 

útlumového programu hnědouhelných lomů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 

přijalo dne 17. 2. 1999 představenstvo Sokolovské uhelné, a. s., Sokolov usnesení 

k zastavení těţby uhlí na lomu Medard – Libík k 31. 12. 1999. Těţba skrývky byla 

ukončena 30. června 1999 a uhlí po vytěţení uvolněných zásob 31. března 2000. 

Původní koncepce rekultivace v sokolovském regionu byla výrazně orientována    

na ozeleňování jednotlivých pozemků ve všech formách, tedy rekultivace zemědělské, 

lesnické a rekreační. Současná koncepce revitalizace území po těţbě klade důraz na řešení 

velkých územních celků tak, aby v maximální moţné míře respektovala poţadavky          

na minimalizaci negativních vlivů na ţivotní prostředí jako celek. Jsou hledána řešení         

pro obnovu přírodní sloţky postiţeného regionu, a která by účinně přispěla i k zlepšení 

celkové sociální a ekonomické situace v oblasti. 

Prvotním a nejdůleţitějším aspektem pro volbu varianty likvidace zbytkové jámy 

bylo hledisko ekonomické. Jako další a neopomenutelné bylo hledisko ekologické. Dalšími 

aspekty, na které tato práce nebere zřetel, byla hlediska územně a krajinně estetická            

i zájmy sociální. 

Po období desítek let bylo území těţby intenzivně měněno a upravováno podle 

potřeb těţby. V případě zbytkové jámy po povrchové těţbě hnědého uhlí velkolomovým 

způsobem lze sanaci provádět třemi základními způsoby: 

- zatopením 

- zasypáním 

- bez zasypání 

V průběhu prací na likvidaci zbytkové jámy došlo k dalším změnám a ukončení 

těţby v dalších lokalitách společnosti, coţ znamenalo značné přehodnocení původních 

plánů a celkovou změnu technologie dopravy materiálu pro sanační práce. 

V závěru se zabývám zhodnocením dosavadních prací, stávajícím stavem                

a popisem předpokládaných úkolů do ukončení likvidace zbytkové jámy lomu.  Dále je zde 

zpracována úvaha o vhodnosti zvolené varianty na základě poznatků získaných s odstupem 

deseti let.  



Jan Rambousek:  Lom Medard, sanace zbytkové jámy po ukončení těţby 

2 

2010 

1. 1. HISTORIE LOMU MEDARD 

 Společnost „Dolové a průmyslové závody, dříve Johann David Starck“ začala 

s otvírkou tohoto lomu ihned po první světové válce v roce 1918. Jednalo se o historicky 

nejlukrativnější starckovský báňský závod, protoţe se udrţel v provozu plných 82 roky,   

aţ do roku 2000. Za tuto dobu se odtud vytěţilo neuvěřitelných 193 209 892 tun uhlí         

a skrylo se 284 815 522 m
3 

nadloţí. 

 S rozfárávkou tohoto lomu se začalo v roce 1918 a o rok později se při otvírkových 

pracích vytěţilo prvních 580 tun uhlí. Pravidelná těţba uhlí byla zahájena aţ od 1. ledna 

1920. Z počátku byla dobývána pouze vrchní sloj Antonín s mocností 14 – 28 m. Střední 

sloj Aneţka a spodní sloj Josef nebyly zatím lomově báňsky dosaţitelné, ale po roce 1970 

došlo i na ně.  

 V roce 1920 se uhlí vytahovalo z hloubky 28 m po nakloněné rovině (sváţné) 

řetězovkou do třídírny. V letech 1930 jiţ dosáhla hloubka lomu 30 m a dále narůstala, 

protoţe uhelná sloj Antonín směrem k severozápadu zapadala. Zprvu se dobývala odkrytá 

uhelná sloj metodou mlýnkování, ale postupně nahradila ruční práci rýpadla. 

 V roce 1942 pracovala v severním lomu Medard dvě elektrická korečková rýpadla 

Orenstein a Koppel typ 15 s obsahem korečku 125 litrů a výkonem 90 – 100 tun uhlí        

za hodinu a parní lopatové rýpadlo typu Škoda P2. Vytěţenou skrývku jiţ vyváţely parní 

lokomotivy Orenstein a Koppel a  Maffei po kolejích o rozchodu 900 mm ve vozících 

Krupp a Báňská hutní s obsahem 6,3 m
3 

po ţelezničním mostě přes řeku Svatavu              

do vyuhleného lomu Riesel.  

Lom Medard představoval největší revírní těţební jednotku a zajistil z větší části 

finanční prostředky pro budoucí výstavbu velkolomů Jiří a Druţba. 

V červenci roku 1956 byla dokončena montáţ prvního kolesového rýpadla typu 

SChRs 315 od německé firmy Lauchhammerwerke. O rok později převzaly Báňské stavby, 

zajišťující investiční těţbu skrývky, první české kolesové rýpadlo typu Škoda  K 1 000/07. 

Po intenzifikaci dopravy elektrickými lokomotivami Škoda 17E, skrývkovými vozy LH 25 

m
3 

a uhelnými Talboty se postupně těţba lomu zvyšovala. Historicky nejvyšší těţby uhlí 

dosáhl lom v roce 1983 ve výši 7 883 225 tun. 
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Obr.č.1  -  z historie lomu Medard 

 

 

 Těţba skrývky byla ukončena z důvodu útlumového programu 30. června 1999      

a uhlí po vytěţení uvolněných zásob 31. března 2000. Celkem bylo za celou ţivotnost 

lomu vytěţeno 193 209 892 tun uhlí a 284 815 522 m
3 

skrývky, z čehoţ vyplývá docílený 

příkryvový poměr (skrývkový součinitel) 1 : 1,474.  Prakticky po celou svou ţivotnost     

se lom Medard potýkal s těţbou uhlí ze všech třech slojí, poznamenaných bývalou 

hlubinnou těţbou. [2] 

 

 

Obr.č.2  -  z historie lomu Medard 1950 
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1.2.  HISTORIE LOMU LIBÍK 

Lom Libík byl v minulosti pevně spjat s hlubinným dolem Rudolf. Těţba byla 

zahájena v roce 1872 poblíţ Lítova. Lom Libík těţil uhlí ze sloje Antonín. Zároveň 

s vyuhlováním se závod přesunoval k městu Habartov. Slojové souvrství mírně zapadalo, 

proto narůstal podíl nadloţí. V roce 1929 se musel na jednu tunu uhlí vytěţit 1 m
3 

nadloţí, 

v roce 1937 to bylo jiţ 1,12 m
3 

a v roce 1941 potom 1,53 m
3. Lom

 těţil v roce 1941 uhlí 

ručním způsobem v etáţích a mlýnkováním. Denní těţba uhlí z lomu dosahovala v roce 

1937 výše 520 tun a v roce 1941 potom 550 tun. 

 

Obr.č.3  - z historie lomu Libík 

 

 Od roku 1955 se začal připravovat přechod na velkolomovou koncepci. Výstavba 

velkolomu Libík s předpokládanou kapacitou 1,7 mil. tun uhlí ročně byla zahájena těţbou 

předstihové skrývky jiţ v roce 1956. Úvodní projekt vyskladnily Báňské projekty 

v Ostravě 31. března 1957. Celá přestavba stála téměř 300 mil. Kč. Jiţ v roce 1963 slouţilo 

dopravě 23 nových lokomotiv 17E. Skrývkové hmoty se začaly odváţet na výsypku Lítov.  

 Investiční výstavba lomu Libík probíhala aţ do roku 1971. V roce 1970 těţila 

v lomu uhlí čtyři lopatová rýpadla typu E 2,5. Těţbu skrývky zajišťovalo pět kolesových 

rypadel typu K 300 a dvě lopatová rýpadla E 2,5.  Skrývkové soupravy se skládaly           

ze sedmi LH vozů, zkoušelo se také deset LH vozů, aţ se jako optimální ukázalo osm vozů 

skrývkových a šest LOWA vozů pro uhlí. 

 Velké problémy způsobovalo opětné odtěţování starých plavených výsypek. 

Skrývkové řezy byly značně nestabilní a jejich maximální výška se pohybovala na úrovni  
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4 – 5 m. Těţba byla realizována lopatovými rýpadly, kolesovými se zde těţit nedalo. 

Odtěţování plavených výsypek probíhalo v letech 1979 – 1985.  

 Dalším problémem lomu Libík byla stabilita severních svahů. Svahy se musely 

odtěţit, zmírnit jejich generální sklon a vytvořit na patě mohutné zatěţovací lavice 

z lomového kameniva.  Celý tento proces probíhal v období let 1965 – 1980.  

 Do centrální části lomu Libík pronikl s těţbou lom Medard, vyuhlující sloj Aneţka. 

Poslední rýpadlo K 300/28 ukončilo těţbu v Libíku v červenci 1996 a přesunulo               

se vyuhlovat severní svahy nově vytvořeného lomu s názvem Medard – Libík. 

 Z důvodu vládou vyhlášeného útlumového programu došlo 31.června 1999 

k odstavení těţby skrývky v lomu Medard – Libík a 31. března 2000 byla ukončena i těţba 

uhlí, tedy o šest let dříve, neţ bylo plánováno. Proto zůstalo nevytěţeno 18 mil. tun uhlí, 

z toho však 2 mil. tun uhlí nebilančního. 

 Za celou ţivotnost lomu Libík se vytěţilo 94 406 557 tun uhlí a k tomu 240 945 

710 m
3 

nadloţí. Nejvyšší těţby uhlí dosáhl lom Libík v roce 1982 ve výši 3 571 167 tun     

a nadloţí v roce 1966 ve výši 8 613 086 m
3 
. [3] 

 

 

 

Obr.č.4 - lom Libík Habartov, Olejomalba 1947 
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1.3.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

Lom Medard, jehoţ část byla nazývána severní (jiţní lom Medard byl zatopen      

při povodni a protrţení ochranného pilíře 12.7.1954), protoţe jeho dolové pole vymezovala  

na jihu ţelezniční trať Chomutov – Cheb v úseku Sokolov – Citice, na východě ţelezniční 

trať Sokolov – Kraslice v úseku Sokolov – Svatava a na severu obec Svatava. Lomová 

těţební fronta postupovala západním směrem. Uvedený prostor nacházející se mezi 

Sokolovem, Svatavou, Habartovem, Bukovany a Citicemi je 5 km dlouhý a více neţ 3 km 

široký. 

 

 

Obr.č.5 – poloha jezera 
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Obr.č.6  -  poloha jezera 

2. NAVRHOVANÉ VARIANTY A KRITÉRIA VÝBĚRU 

Zásadní problémy jednotlivých variant lze ve skutečnosti charakterizovat 

ekonomicky a ekologicky, coţ byly rovněţ základní faktory pro volbu varianty likvidace 

zbytkové jámy Medard – Libík.  Dále byly posuzovány další varianty budoucího řešení : 

- umístění v území 

- geometrické parametry 

- morfologie zbytkové jámy a jejího okolí 

- hydrogeologie a geologie okolního území 

- problematika důlních vod, nároky na její čerpání a úpravu 

 

- zdroje vody pro případné napouštění vodou 

 - povrchové (vodní toky, velikost a charakteristika povodí) 

 - podzemní (stařinový systém důlních vod), jejich mnoţství a kvalita 

- mnoţství sráţek, atmosférické vlivy 

- situování v území z hlediska moţnosti jejího zasypání skrývkovými zeminami                     

  z jiné těţební lokality 

- moţnost vyuţití pro ukládání odpadů 

-stabilitní podmínky svahů zbytkové jámy 

- náročnost sanačních prací a svahových úprav 

- náročnost úprav břehové linie jako ochrany proti vodní erozi 

- rozsah a náročnost rekultivačních prací 

- krajinně estetické hodnocení 

- vazba na územní plány 

- kvalita zemin z hlediska rekultivačního procesu 

 

 

2.1. VARIANTA SE ZASYPÁNÍM 

Tato varianta předpokládala úplné zasypání zbytkové jámy na úroveň okolního 

terénu tak, aby bylo umoţněno přirozené gravitační odvodnění. 

Toto řešení by však představovalo zaloţit do zbytkové jámy 190 – 210 mil.m
3
 

sanační skrývky. 
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Varianta je uvedena pouze jako teoretické řešení. Tyto objemy hmot by bylo 

problematické realizovat do konce těţební činnosti celé společnosti, vyţadovala by 

náročné investice a představovala by neúnosné sanační náklady. 

 

2.2. VARIANTA BEZ ZASYPÁNÍ 

Tato varianta vychází z předpokladu, ţe zbytková jáma se nezasypává, ani nezatápí. 

Protoţe po těţbě zůstane v území rozsáhlá terénní deprese, bylo by nutno zajistit trvalé 

čerpání nejen důlních stařinových, ale i povrchových vod. Opatření k omezení tohoto 

čerpání musí zabezpečit odvedení maximálního mnoţství povrchových vod mimo oblast 

zbytkové jámy. Realizace různých nákladných a technicky náročných akcí k omezení 

přítoku důlních stařinových vod by pouze sníţila mnoţství čerpaných vod, čerpání by však 

zcela nezabránila. 

Lze předpokládat, ţe by bylo nutné trvale ročně čerpat cca 6 - 7 mil.m
3
 vody          

a s ohledem na její chemické vlastnost ji rovněţ upravovat. 

 

2.3. VARIANTA SE ZATOPENÍM 

Tato varianta vychází z toho, ţe po ukončení těţby jsou prováděny nezbytné 

sanační a zabezpečovací práce tak, aby zbytková jáma mohla být zatopena vodou. 

Účelem sanačních prací je úprava svahů vnitřní výsypky do generálního sklonu 

odpovídajícímu příslušným řešením stability, úprava nestabilní části vnitřní výsypky 

v oblasti obce Bukovany, přesypání výchozů uhelné sloje pro zabránění záparů a ohňů       

a přesypání dna zbytkové jámy vrstvou zeminy o průměrné výšce cca 10m.  Naplnění 

tohoto záměru si vyţádá cca 55 mil.m
3
 sanační skrývky. Z toho 40 mil.m

3
 bylo 

realizováno      do roku 2000 v rámci těţebních skrývkových prací. Tuto skrývku lze 

částečně posuzovat         i jako sanační. Zdroji skrývky byly lomy Medard, Marie Majerová 

a předpolí lomu Jiří. Skrývka byla přepravována kolejově, po kolejích o rozchodu 900 mm. 

Zbývajících 15 mil.m
3
 bylo realizováno jako účelová sanační skrývka z předpolí lomu Jiří 

a lomu Marie Majerová (tento lom ukončil činnost v roce 1998). 

Rozhodujícím dotačním zdrojem napouštění zbytkové jámy bude voda z řeky Ohře. 

S Povodí Ohře,a.s. je předběţně projednáno zabezpečení průměrné dotace ve výši 1 m
3
/s, 

coţ představuje cca 31,5 mil m
3
 za rok, dále přítok povrchové vody, který je odhadován 
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na 2,2 mil.m 3  vody za rok a přítok důlní vody na 3 mil.m 3  vody za rok. Při naplnění 

těchto předpokladů by bylo pro napouštění zbytkové jámy lomu Medard – Libík 

k dispozici 36,7 mil.m 3  vody za rok. Napouštění však bude nerovnoměrné s ohledem      

na roční období. Při nutnosti zachování nezbytného hygienického průtoku bude vyuţíváno 

zejména vody při vyšších vodních stavech. Z tohoto důvodu bylo nutno vtokový objekt 

dimenzovat na kapacitu 5 – 8 m 3 /s. 

 

Rychlý způsob napuštění jezera zbytkové jámy je preferován i z hlediska vytváření 

příznivějších předpokladů pro zabezpečení stability svahů z důvodu podstatného zkrácení 

časového období, ve kterém bude působit na nezabezpečené svahy vodní eroze. 

 

 

 

 

Obr.č.7  -  vtokový objekt 
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3. POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

3.1. EKONOMICKÉ POSOUZENÍ  

Stanovení ekonomické náročnosti likvidace lomu a zahlazení důsledků těţební 

činnosti na území vychází z finančního hodnocení jednotlivých činností v obvyklé cenové 

úrovni z roku 1995. 

Celkové náklady související se zahlazením důsledků těţební činnosti na řešeném 

území dosahují výše: 

VARIANTA 

SE ZATOPENÍM   CELKEM   2 130,6  mil. Kč 

 

VARIANTA  

BEZ ZATOPENÍ   CELKEM   2 296,4  mil. Kč 

 

VARIANTA 

SE ZASYPÁNÍM   CELKEM           12 130,8  mil. Kč 

 

Nejniţší náklady potřebné pro zahlazení důsledků těţební činnosti a revitalizace 

území vznikají ve variantě se zatopením zbytkové jámy lomu Medard – Libík. 

Náklady na variantu bez zasypání jsou srovnatelné, jsou však vyšší o cca 168 

mil.Kč, tj. o 6 % a nejsou konečné. Náklady na variantu se zasypáním jsou 4,6 x vyšší.   

 

Obr.č.8 -  začátek napouštění 
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CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAHLAZENÍ 

VARIANTA SE ZATOPENÍM ZBYTKOVÉ JÁMY MEDARD – LIBÍK 

 

Činnost       náklady 

        (mil. Kč) 

 

sanační skrývka      820,5 

čerpání a úprava důlních vod     237,4 

sanace uhelných výchozů       20,0 

terénní úpravy         30,0 

voda pro napouštění      216,1 

komplexní vodohospodářské opatření   200,0 

navrţené rekultivace      606,6 

zbytková jáma celkem             2 130,6 

 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAHLAZENÍ  

VARIANTA BEZ ZASYPÁNÍ ZBYTKOVÉ JÁMY MEDARD – LIBÍK 

 

Činnost       náklady 

        (mil. Kč) 

 

sanační skrývka      820,5 

úprava uhelných výchozů       25,0 

terénní úpravy         30,0 

úprava reţimu vod        10,0 

čerpání důlních vod      296,8 

navrţené rekultivace              1 114,1 

zbytková jáma celkem             2 296,4 
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CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAHLAZENÍ 

VARIANTA SE ZASYPÁNÍM ZBYTKOVÉ JÁMY MEDARD – LIBÍK 

 

Činnost       náklady 

        (mil. Kč) 

sanační skrývka                       10 940,0 

úprava reţimu vod a čerpání důlních vod     68,7 

navrţené rekultivace              1 122,1 

zbytková jáma celkem           12 130,8 

 

3.2. POSOUZENÍ EKOLOGICKÉ 

Jedinou moţností, jak obnovit ekologickou rovnováhu v technogenní krajině 

devastované těţební činností a současně v ní obnovit v potřebné míře i produkční funkce, 

je úměrné zastoupení a účelné rozmístění jak ekologicky stabilizujících, tak ekonomicky 

produktivních společenstev, představitelů mladých i vyzrálých stádií sukcese, které          

se vzájemně vyrovnávají a doplňují v koloběhu látek i energií. 

 

3.2.1. VARIANTA SE ZATOPENÍM 

Návrh varianty se zatopením respektuje poţadavky na vytvoření stabilizovaných 

ekosystémů zejména v části mimo zbytkovou jámu (40,1 % lesních ploch, 14,4 % travních 

porostů). 

Plánovaná vodní nádrţ znamená velmi výrazný zásah do rázu a vyuţití krajiny. 

Nádrţ bude představovat málo propustnou nebo nepropustnou bariéru pro četné ţivočišné 

druhy ve směru podélném i příčném. 

Význam nádrţe pro posílení ekologické funkce krajiny nelze dosud jednoznačně 

určit. 

 

 

3.2.2. VARIANTA BEZ ZASYPÁNÍ 

Návrh varianty bez zasypání respektoval poţadavky na vytvoření pestrých              

a stabilizovaných ekosystémů doporučenou skladbou rekultivace (70,6 % les, 18,5 % 

zatravněné plochy, 3,7 % vodní plochy). 
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Doporučené vyuţití vhodných partií rekultivovaných ploch ke zřízení prvků 

s ekologicky stabilizačním účinkem, obohacujících a posilujících územní systém 

ekologické stability. 

Díky tvaru zbytkové jámy není umoţněno gravitační odvodnění. To by bylo 

prováděno soustavou odvodňovacích příkopů po obvodu svahů  i na dně zbytkové jámy, 

zaústěných do retenční nádrţe odkud by musela být přečerpávána do přilehlých vodotečí. 

Tato varianta počítala rovněţ s tvorbou mokřadních ploch v blízkosti retenční 

nádrţe. 

Parametry retenční nádrţe a očekávaný vývoj ekosystémů v území zbytkové jámy 

poskytuje předpoklady pro vytvoření biocentra se společenstvy stojatých vod a mokřadů 

nejprve lokálního a později i regionálního významu. 

 

3.2.3. VARIANTA SE ZASYPÁNÍM 

Při hodnocení této varianty rekultivace byla pouţita shodná kritéria jako v případě 

varianty suché bez zasypání. 

Návrh rekultivace varianty se zasypáním mírně navyšoval výměru lesních porostů 

na úkor vodních ploch a zachovával výměru travních porostů. Doporučená výměra 

lesnické rekultivace a trvalých travních porostů zachovává funkci těchto ekosystémů bez 

podstatné změny. 

Zásadní ekologické nedostatky této varianty spočívá v problému se získáním 

zásypových hmot. Potřebný objem skrývky by bylo problematické realizovat do konce 

těţební činnosti Sokolovské uhelné,a.s., právního nástupce. Realizace této varianty by 

znamenala prodlouţení stavu devastace zbytkové jámy a pravděpodobně i nutnost zásahu 

do jiţ realizovaných rekultivací vnějších výsypek. 

 

3.2.4. ZÁVĚR 

Z ekologického hlediska se jako nejvýhodnější jeví varianta bez zasypání, varianta 

se zatopením přináší určité problémy, které je však moţno eliminovat, varianta                 

se zasypáním je vzhledem k dopadům na ţivotní prostředí nepřijatelná.  
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4. VYBRANÁ VARIANTA 

Po zhodnocení moţných variant bylo rozhodnuto o likvidaci zbytkové jámy lomu 

Medard – Libík variantou se zatopením.  Dále se nabízely dvě moţnosti, a to podle výšky 

hladiny. První s hladinou na kótě 401 m n.m. a druhá s hladinou na kótě 370 m.n.m.  

Varianta s hladinou na kótě 370 m.n.m. byla zamítnuta z důvodu nemoţnosti 

propojení odvodňovacího systému jezera s přirozenou říční sítí. Docházelo by ke zhoršení 

kvality vody (přítok kyselých důlních vod, zvýšení koncentrace kovů, riziko hygienické 

závadnosti) a nepříznivé ovlivnění řek Svatavy nebo Ohře vodou čerpanou pro stabilizaci 

hladiny. 

Varianta s hladinou na kótě 401 m.n.m. umoţňuje propojení odvodňovací soustavy 

na přirozenou říční síť, příznivé ovlivnění kvalitu vody v řece Ohři a příznivý vliv můţe 

mít i vhodný rozsah rekreačních prostorů.  

Po všestranném posouzení byla vybrána jako optimální varianta, tzv. jezero 

s hladinou na kótě 401 m n. m. Důvodem pro navrţené řešení je, ţe tato varianta nejlépe 

naplňuje poţadavky ekologické, krajinně - estetické, i sociálně - ekonomické. 

  V lokalitě celého lomu o rozloze 1 183 ha budou provedeny úpravy tak, aby zde 

vznikla vodní plocha s kótou 401 m n. m. o rozloze cca 501,4 ha a zbylá plocha v lokalitě, 

tj. cca 681,6 ha, je určena převáţně pro lesnickou rekultivaci. Objem vody v jezeře bude 

138 mil. m
3
. 

 

Obr.č.9  -  průběžné napouštění  
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5. PRŮBĚH DOSAVADNÍCH PRACÍ 

 

OBDOBÍ 
sanační skrývka převrstvení celkem 

[ m
3
 ] [ m

3
 ] [ m

3
 ] 

2003 1 200 000 400 000 1 600 000 

2004 2 000 000 300 000 2 300 000 

2005 2 000 000 - 2 000 000 

2006 2 000 000 - 2 000 000 

2007 2 000 000 - 1 290 000 

2008 2 500 000 - 2 500 000 

2009 2 300 000 - 2 300 000 

CELKEM 9 200 000 700 000 9 190 000 

Tab.č.1  -  kubatura sanační skrývky   

 

ROK 2002 

V roce 2002 byly zakládány na vnitřní výsypce lomu Medard - Libík horizonty 370 

m n.m. a 395 m n.m. Tyto horizonty byly zakládány lţícovým rýpadlem E2,5 a kolejovou 

technologií šíře 900 mm. Ukončení této kolejové technologie bylo k 31.12.2002, zároveň 

s ukončením činnosti Předpolí Jiří  

ROK 2003 

V  roce 2003 bylo zprovozněno nové kolejové propojení šíře 1435mm lomu 

Medard - Libík s lomem Druţba. Zakládání začalo být realizováno zakladačem ZD1650    

a kolejovou technologií šíře 1435 mm. 

Zakládání na vnitřní výsypce lomu Medard - Libík bylo zahájeno na horizontu 

366 – 380 m n.m. Sypáním tohoto horizontu je současně budována příjezdní pohyblivá 

kolej. Dosah zakladače od příjezdní koleje i s dopadem materiálu je 90 m. Stoupání 

příjezdové koleje a zakladače je maximálně 25 ‰. Po vysypání prvního „prstu“ 

následovala přestavba pohyblivé koleje a bylo zahájeno zakládání dalšího „prstu“. V roce 

2003 bylo zaloţeno na tomto horizontu 1 200 000 m
3
 skrývky a bylo deponováno 400 tis. 

m
3
 zeminy určené pro převrstvení nevhodných poloh. 
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ROK 2004 

Pokračovalo zakládání horizontu 366 – 380 m n.m. V roce 2004 bylo zaloţeno     

na tomto horizontu 2 000 000 m
3
 skrývky. V tomto roce bylo deponováno 300 tis. 

m 3 zeminy pro překrytí nevhodných poloh. 

ROK 2005 

Proběhlo dokončení zakládání horizontu 366 – 380 m n.m. Aby bylo moţno zaloţit 

horizont  390 m n.m., bylo nutné zakladač ZD1650 otočit o 180° a tento horizont vysypat 

jako výškovou etáţ. V západní části lomu vnitřní výsypky lomu Medard – Libík byl 

vybudován na horizontu 380 m n.m. tzv.„kolejový šturc“, z kterého vlakové soupravy 

najíţděly k otočenému  zakladači. 

Po vysypání horizontu 390 m n.m. bylo zahájeno zakládání horizontu 350 m n.m. 

Z příjezdové koleje z kóty 366 m n.m. zakladač klesal v maximálně 25‰ na horizont 350 

m n.m. Minimální oblouk pohyblivé koleje je 200m. Postupem bylo ve středu lomu 

nasypáno těleso široké cca 100m. Tímto tělesem došlo k přerušení přítoku vody 

odvodňovacími příkopy do HČS a vytvořilo se zde bezodtoké území. Po vystoupání 

hladiny na výšku 356 m n.m. bylo moţné vodu gravitačně svádět odvodňovacím příkopem 

do HČS.  

Za postupem zakladače byl budován nový odvodňovací příkop částečně v pevném 

materiálu v severních svazích lomu a částečně na nově nasypaném horizontu. Zakladač 

postupoval od západu k východu směrem k hlavní čerpací stanici. Odvodňovací příkop je 

vyhotoven ve sklonu 5 ‰. 

Hlavní čerpací stanice je přepaţena kamenným ţebrem, aby mohl být v roce 2006 

zaloţen horizont 365 m n.m a nebylo přerušeno čerpání vody z hlavní čerpací stanice. 

V roce 2005 bylo zaloţeno na těchto horizontech 2 000 000 m
3
 skrývky.  

ROK 2006 

Pokračuje zakládání horizontu 350 m n.m. Horizont je okolo hlavní čerpací stanice 

zakládán tak, aby byla přehrazená část HČS kamenným ţebrem zachována. V roce 2006 

bylo zaloţeno na tomto horizontu 2 000 000 m
3
 skrývky.  
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ROK 2007 

Dokončeno zakládání horizontu 350 m n.m a také výškově zaloţen horizont 365 m 

n.m. Zakladač byl přetransportován na horizont 366 – 380 m n.m, kde bylo dokončeno 

zaloţení horizontu 366 – 380 m n.m. Dosypáním tohoto horizontu se zhruba ukončilo 

zakládání sanační skrývky na vnitřní výsypce lomu Medard - Libík. 

V roce 2007 bylo zaloţeno na tomto horizontu 2 000 000 m
3
 skrývky. 

Plánovaný harmonogram sanačních prací 

Tab.č.2  -  Plánovaný harmonogram prací 

ROK 2008  

Dokončení zakládání sanačních zemin. K 31.3.2008 byl ukončen provoz HČS 

Medard – Libík. K 30.11. tohoto roku byl ukončen odvoz aglomerátu a rovněţ ukončen 

odvoz kalů z ÚDV Svatava.   

V roce 2008 bylo zaloţeno na tomto horizontu 2 500 000 m
3
 skrývky. 

ROK 2009 

Zakládání horizontu 350 a 365 m.n.m. Byla provedena přestavba kolejí a transport 

zakladače na horizont 385 m.n.m. Započalo se s dokončováním úprav dna jezera             

pro rekreační vyuţití u obce Svatava na horizontu 385 a 398 m.n.m 

V roce 2009 bylo zaloţeno na tomto horizontu 2 300 000 m
3
 skrývky. 

  

 

 

      1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sanační skrývka                               

Sanace výchozů                               

Terénní úpravy                               

Čerpání důlních 
vod                               

Vodohospodářská 
opatření                               

Napouštění 
nádrže                               
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6.POUŢITÉ TECHNOLOGIE 

6.1.DŮLNÍ DOPRAVA 

Řešení kolejového propojení lomu Druţba s vnitřní výsypkou Medard - Libík je 

rozděleno na část pevná kolej a na část pohyblivá kolej. 

Část pevná kolej řeší kolejové propojení mezi lomem Druţba a lomem Medard - 

Libík. Jedná se o pevnou kolej rozchodu 1435 mm o celkové délce 7 554 m. 

Část pohyblivá kolej obsahuje pohyblivé koleje rozchodu 1 435 mm na vnitřní 

výsypce lomu Medard-Libík o celkové délce 4 100 m. 

Trasa pevné koleje je napojena do 4. a 5. skrývkového řezu lomu Druţba v prostoru 

severně od obce Pískový Vrch, pokračuje od „Jiţní vyhlídky“ – směrem k rozvodně Marie 

u Královského Poříčí – dále v trase bývalých důlní kolejí rozchodu 900 mm lomu Marie  

aţ k silničnímu nadjezdu komunikace Sokolov – Svatava – Kraslice (triangl dopravny 

M7). Trasa vyuţívá ţelezobetonovou konstrukci jiţního „Matyášského“ mostu přes řeku 

Svatavu, přes trať Českých drah, účelové komunikace SU a.s. a přes kolejiště rozchodu 

900 mm lomu Medard (dopravna M2). V jihovýchodním prostoru lomu se napojuje         

na etáţe vnitřní výsypky.  

Trasa je vedena pouze na pozemcích v majetku SU a.s. Sokolov po stávajícím 

územích pro těţbu uhlí nebo zázemí lomů, v dobývacím prostoru. 

Předmětné koleje jsou provedeny z kolejnic tvaru R65. Kolejové rozvětvení 

zahrnuje jednoduché výhybky. 

Trasa pevných kolejí je vybudována jako jednokolejná se třemi výhybnami.  

Směrové a výškové vedení trasy je provedeno s minimálními objemy zemních 

prací. Minimální poloměry směrových oblouků jsou 190 –200 m, maximální podélný sklon 

je v nejnutnějších případech 25 ‰. 

Trolejové napájení je realizováno ze tří stávajících měníren 1 500 V ss.  

Kolejová důlní dráha, v  rámci zakládání sanační skývky na lomu Medard – Libík, 

je realizována o rozchodu 1435 mm. Pro dopravní provoz této dráhy platí Vyhláška ČBÚ 

č. 35/1998 Sb. ze dne 9. února 1998 a ostatní související předpisy a pravidla. 



Jan Rambousek:  Lom Medard, sanace zbytkové jámy po ukončení těţby 

19 

2010 

 

Důlní dráha uvedeného rozchodu slouţí k: 

I. přepravě skrývky z dobývacích řezů divize Druţba na výsypky 

II. přepravě materiálu pro stavby, opravy a přestavby 

III. přepravě surovin apod. 

 

Na důlní dráze jsou pouţívány tyto vlastní lokomotivy: 

 

Elektrická trakce: 26Em1, 27E, 27E2, 17E 

 

Motorová trakce: T 212,  T 448,  T 669 

 

Vagóny:  skrývkové vozy řady LH 

 

Proudová soustava trakčního vedení je 1500 V ss – polarita trakčního vodiče je kladná.  

 

 

 

 

Obr.č.10  -  el. Lokomotiva 27E a skrývkové vozy řady LH  
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Obr.č.11  -  el lokomotiva 17E 

 

 

 

 

6.2.  VÝMĚNA TECHNOLOGIE 
 

 V prvotní fázi zakládání zeminy na lomu Medard – Libík, v roce 2002 byly 

pouţívány lokomotivy 17E, kolejnice S49  a koleje s rozchodem 900 mm. Tato doprava 

byla provozována do konce roku 2002, kdy byla nahrazena lokomotivami 27E a 27E2, 

kolejnicemi R65 a kolejemi s rozchodem 1435 mm. 

 Rovněţ byl nasazen zakladač Z 1650 a vyměněno lopatové rýpadlo E 2,5              

za výkonnější a poněkud modernější E 302.  

 Tyto změny přispěly ke zvýšení mnoţství zakládaných hmot (téměř dvojnásobné 

mnoţství), k zefektivnění provozu a celkovému ekonomickému přínosu celé likvidace 

zbytkové jámy lomu Medard – Libík. 
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6.3.  MECHANIZACE 

Při činnostech prováděných v  rámci zakládání sanační skývky na lomu Medard - 

Libík bude pouţívána technologie, která je v současném provozu – tj. lopatová rýpadla, 

zakladač, kolejová doprava a pomocná mechanizace.  

 

Lopatová rypadla  -  E 302, E 2,5 

Zakladač  - ZD 1650 

Pomoc. mechanizace - buldozery, zemní stroje, DH, kolové nakladače 

 

Parametry lopatového rypadla E302 a E2,5 

Jedná se o univerzální rýpadlo, s výškovou lopatou objemu 2,5 - 3,0 m
3
  Stroje jsou 

poháněny třemi hlavními elektromotory. Řízení a ovládání je elektropneumatické. 

 

 
E 302 E 2,5 

Obsah lopaty 3,0 m
3
 2,5 m

3
 

Teoretický výkon 415 m
3
/hod 380 m

3
/hod 

Maximální výška 

řezu 13,2 m 10 m 

Maximální hloubka 

řezu 2,3 m 1,4 m 

Dosah lopaty 14,2 m 12,0 m 

Spec. tlak na půdu 1,83 kg/cm
2
 1,83 kg/cm

2
 

Průměrná provozní 

hmotnost 110,3 t 110,3 t 

 

Tab.č.3  - parametry  lopatových rýpadel  E 302 a E 2,5[1] 
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Obr.č.12  -  lopatové rýpadlo E 2,5 

 

 
 

 

Obr.č.13  -  lopatové rýpadlo E 302 
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Parametry kolejového zakladače Z 1650 

Jednovozový kolejový zakladač. Rozchod kolejí je 1 435 mm. Zakládací výloţník 

nemá měnitelný sklon. Ovládání není soustředěno do jediného místa. Řidič ovládá pojezd  

a nabírací zařízení. Z kabiny na zakládacím výloţníku je spouštěna linka pasových 

dopravníků. Spouštění nabíracího zařízení je blokovacím zařízením vázáno na chod pasové 

linky. Zakladač můţe sypat na hloubku i na výšku. 

Hlavní části stroje jsou :  - kolejový podvozek s pohonem 

- nabírací zařízení 

- pohon nabíracího zařízení 

- strojovna 

- podávací pas 

- výloţník s pásovým dopravníkem 

- kabelový vůz 

 

 Z 1650 

Obsah korečku 1000 l 

Počet korečků v řetězu 15 

Teoretický výkon 1650 m
3
/hod 

Rozchod kol podvozků 1435 mm 

Průměr kol 750 mm 

Rychlost pojezdu 3 - 15 m/min 

Max. stoupání za provozu 1:40 

Max. stoupání při transportu 1:30 

Max. příčné naklonění stroje 1:30 

Celkový počet pásů 2 

Rozsah otáčení pásového vozu ±135 
0
 

Rychlost otáčení na konci 

výloţníku 14,07 m/s 

Tab.č.4  -  parametry zakladače Z 1650 
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Obr.č.14  -  zakladač Z 1650 

 

 
 

Obr.č.15 -  zakladač Z 1650 
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7. VÝHLEDOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

ROK 2010  

Rok 2010 bude posledním rokem, kdy bude prováděno zakládání sanační skrývky. 

V tomto roce dojde k dokončení úprav dna jezera na horizontech 385 a 398 m.n.m.          

Na takto vytvořené nové pobřeţní plošině na horizontu 398 m.n.m. se počítá 

s vybudováním ochranných hrází, mola, ostrůvků do úrovně 402m.n.m. Dále bude 

provedena demontáţ pohyblivých kolejí a transport zakladače z důvodu uvolnění plošiny 

horizontu 398 m.n.m. 

V roce 2010 je doposud zaloţeno na tomto horizontu 700 000 m
3
 skrývky, rovněţ 

je obnoveno deponování zemin určených pro převrstvení nevhodných poloh.  

ROK 2011 

V následujícím roce 2011 dojde k demontáţi veškerých pevných kolejí                    

a souvisejícího zařízení, rovněţ tak i k likvidaci kolejového svršku aţ k dopravně M7. 

Bude provedena demontáţ zakladače Z 1650/16  a vyklizení montáţního místa. 

8. CELKOVÝ DOPAD NA REGION 

 

 Základní parametry nádrţe 

Kóta provozní hladiny  400,0 m.n.m. 

Kóta maximální hladiny  400,3 m.n.m. 

Nejniţší kóta vodní nádrţe  350,0 m.n.m. 

Maximální hloubka      50,0 m 

Plocha hladiny vodní nádrţe  416,9 ha 

Objem vody    119 850 768 m
3
 

 

 Přínosem likvidace zbytkové jámy lomu Medard – Libík variantou se zatopením je, 

ţe zaloţením plánovaného objemu zeminy budou vytvořeny předpoklady pro dosaţení 

dlouhodobé stability svahů i po zatopení zbytkové jámy. Toto je i základním 

předpokladem pro realizaci rekultivací nad vodní plochou.  

 Vytvořená vodní plocha kompenzuje vodní plochy likvidované postupem těţby 

v ostatních lokalitách v rámci těţební společnosti. 
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 Předpokládá se, ţe volné plochy v okolí jezera budou plnit významnou roli 

v krátkodobé rekreaci a budou plnit funkci rekreačních příměstských lesů.  

 Jezero samotné bude poskytovat intenzivní krátkodobou a později i dlouhodobou 

rekreaci s moţností provozování vodních sportů a rybolovu. 

 Vznikne zde prostor pro další rozvoj přilehlých obcí Habartov a Svatava s ohledem 

na nové moţnosti pro podnikání související s oblastí sluţeb, s rekreačními, sportovními     

a turistickými aktivitami. 

 Pozitivní změna v ţivotním prostředí nastane v případě znečišťujících látek. 

Z důvodu vyšších rychlostí větrů a většího počtu vodních částic ve vzduchu se projeví 

pokles koncentrací znečištění. 

 

 

Obr.č.16 -  celkový pohled rok 2010 

 

 

 

 

9. ZÁVĚR – POSOUZENÍ ZVOLENÉ VARIANTY 

V SOUČASNOSTI 

 Posouzení zvolené varianty v současnosti, tedy přibliţně deset let od ukončení 

těţby na lomu Medard, je vcelku totoţné s volbou v jiţ zmiňovaném období. V průběhu 

uplynulého desetiletí došlo k některým situacím a změnám u těţební společnosti, které 

vedly k pochybnostem, zda by nebylo vhodnější zvolit variantu se zasypáním. Mezi tyto 

změny patří zejména nedostatek výsypných prostor, po předčasném ukončení vnější 

výsypky velkolomu Jiří, nestabilita jiţ stávajících výsypek a omezení jejich kapacity. 

Navzdory těmto potíţím se ale zvolená varianta likvidace zbytkové jámy lomu Medard – 

Libík se zatopením jeví jako optimální rekultivace celého území a to jak z hlediska 

ekonomického, tak i z hlediska dopadů na ţivotní prostředí.   
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 Těţba nerostných surovin povrchovým způsobem nesmí znamenat pouze devastaci 

území, měla by se stát výzvou pro vytváření nového území, nové krajiny a přírody, která 

můţe dosáhnout i podstatně vyšší úrovně neţ jaká byla před zahájením těţby.  

 Vzhledem k tomu, ţe devastace přírody v  případě hnědouhelného lomu probíhá   

na velké ploše a v dlouhém časovém období, hraje optimalizovaná sanace a rekultivace  

velmi významnou roli v obnově a zkvalitnění ţivotního prostředí v regionu. Jsem 

přesvědčen, ţe se likvidace zbytkové jámy lomu Medard – Libík zařadí do této kategorie. 

 

 

 

 

Obr.č.17 -  celkový pohled rok 2010 

 

 

 

Obr.č.18 – Současný stav jezera 
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