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Anotace 

Diplomová práce se věnuje strukturně-tektonickým poměrům hnědouhelné sloje Antonín 

v sokolovské pánvi na dole Jiří (Sokolovská uhelná a.s.). Hlavním cílem je korekce účelové mapy 

vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín na základě revize původní důlní dokumentace z období 

hlubinné těţby. V první kapitole je charakterizována základní geologie a litostratigrafie zájmové 

oblasti. V další kapitole je podána charakteristika hlubinné těţby, která předcházela těţbě 

povrchové. Následně je popsána metodika výběru dat a vlastní řešení úkolu. V předposlední 

kapitole je analyzována výsledná strukturní mapa sloje Antonín. V závěru jsou zhodnoceny 

provedených korekce a zpřesnění strukturně-tektonických poměrů sloje Antonín. 

Klíčová slova: Sokolovská pánev, Důl Jiří, sloj Antonín, strukturní mapa sloje 

Abstract 

This  thesis deals with structurally tectonic conditions of the brown coal seam named 

Antonin at the coal field of Sokolov in  the George mine (Sokolov coalmine company, PLC). The 

main target of this thesis is a correction of a special map of head and bottom  contour line at the 

Antonin coal seam on the basis of a revision  of the original geologic underground sketching since 

the times of deep coal mining. The first chapter brings  the profile of  mining geology and 

lithostratigraphy of a given area. The next chapter describes deep coal mining, which preceded 

open-cast mining. Furthemore here comes a description of data collection methodology and actual 

task solution. The final structural map of Antonin coal seam was analyzed in the penultimate 

chapter. The completed correction and specification of structurally tectonic conditions of the brown 

coal seam named Antonin were evaluated in the last chapter. 

Key words:  coal field of Sokolov,  George mine,  Antonin coal seam, structural map of  coal seam
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1. ÚVOD 

Práce je zaměřená na sokolovskou pánev kde neustále probíhá těţba hnědého uhlí. 

Sokolovská hnědouhelná pánev je jednou z nejvýznamnějších terciérních hnědouhelných pánví 

v severozápadních Čechách.  

Zájmová oblast práce je soustředěna na část sokolovské pánve, která zahrnuje území lomů 

Druţba a Jiří. Tato oblast se rozkládá v prostoru mezi obcemi Nové Sedlo, Vintířov, Lomnice, 

Svatava a Královské Poříčí. 

Těţba hlubinným způsobem v této oblasti byla započatá jiţ v roce 1889 vyhloubením 99 m 

dlouhé svislé jámy Marie I., která zasahovala jen do sloje Antonín. O deset let později ji 

doprovodila jáma Marie II, která v celkové délce 185 m zasahovala aţ do podloţní sloje Josef. 

Hlubinnou těţbu nepříznivě ovlivňovaly průvaly vod a jiná nebezpečí. Tento způsob těţby nebyl 

hospodárný, byly vytěţeny jen nejbilančnější zásoby a v roce 1901 bylo hlubinné dobývání 

ukončeno. V následujících letech začala opětovná těţba v prostoru zájmové oblasti. Hlubinné 

dobývání bylo nahrazeno povrchovým. Rychlost porubní fronty se odhaduje na 90 aţ 120 m ročně, 

kdy se vytěţí cca 9 mil. tun uhlí. K celkovému vyuhlení a předpokládanému ukončení těţby by 

mělo dojít v roce 2034.   

Cílem práce je zpracování strukturní mapy vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín, která tvoří 

podstatnou část těţby Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Mapa je nedílnou součástí plánovací 

dokumentace těţby.  

Pro řízení těţebních procesů je velmi důleţité znát strukturně-tektonické poměry sloje 

Antonín. Tyto procesy jsou komplikovány původní hlubinnou těţbou, která byla zaměřená jen      

na malou část celé sloje.  

Směr porubní fronty postupuje od východu na západ z lokality Vintířov k lokalitě Svatava  

kde se otočí a bude postupovat zpět k východu. Dobývací prostor musí být vydobyt hospodárně           

a co nejúplněji, a proto je nutné znát co nejpřesnější polohu sloje. Průběh vrstevnice hlavy sloje 

určuje počet skrývkových řezů. Průběh paty sloje znázorňuje mocnost v jednotlivých částech 

hnědouhelné pánve. Podle průběhu a měnící se mocnosti se stanovuje počet těţebních lávek.  
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2. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Podkrušnohorské pánve jsou tvořeny soustavou samostatně zaloţených tektonických 

depresí. Jsou součástí terciérní struktury Českého masivu, která je označována jako oherský rift 

(Adamovič, Coubal 1999). Oherský rift patří k největšímu tektono-sedimentárnímu systému 

Centrální Evropy (obr. 2.1). Tento systém je známý svým intradeskovým vulkanismem a 

sedimentárními pánvemi. Oherský rift se vyvíjel jako odezva alpínských orogenních procesů. 

V oligocénu došlo k tektonickému kolapsu a vzniku poklesové zóny, coţ bylo způsobeno 

vyklenutím v oslabené zóně mezi sasko-durynskou a tepelsko-barandienskou zónou. Vytvořil se 

tak asymetrický příkop, který je na SZ omezen podkrušnohorským zlomem.  

Na vývoji struktury oherského riftu a jejích sedimentárních pánví měl významný podíl 

vulkanismu, který probíhal v období od svrchní křídy aţ po kvartér. Jeho hlavní fáze vulkanické 

činnosti probíhala v období od svrchního eocénu aţ po spodní miocén (Chlupáč et al., 2002). 

V důsledku aktivity hlavních vulkanických center a příčných zlomů sz. – jv. směru došlo 

k rozdělení asymetrického příkopu oherského riftu na jednotlivé sedimentární pánve. Kromě 

několika reliktů zachovaných v Německu zahrnuje chebskou, sokolovskou, mosteckou a ţitavskou 

pánev (obr. 2.2).  

 

Obr. 2.1 Pozice oherského riftu v rámci evropského kenozoického riftového systému a jeho vnitřní členění na 

dílčí pánve a hlavní vulkanické komplexy. Upraveno podle Rajchla (2006) 
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Obr. 2.2  Jednotlivé sedimentární pánve (Grmela et. al.,2006) 

Legenda: a – mladé vulkanity, b – granitoidy, c – pánevní sedimenty,                                       

d – mariánskolázeňský metabazitový komplex, e – ostatní krystalinické jednotky 

 

2.1 SOKOLOVSKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV 

Sokolovská hnědouhelná pánev je terciérní pánev. Jedná se o příkop, který je po obou 

stranách ohraničen mladými poruchami a je protaţen ve směru ZJZ – VSV. Pánev je v severní části 

ohraničena krušnohorským zlomovým pásmem. Krystalinikum Slavkovského lesa tvoří jiţní 

hranici a západní hranicí je krystalinický hřbet u Chlumu nad Ohří (Chlupáč et al., 2002). 

Neovulkanity Doupovských hor ohraničují pánev na východě. Sokolovský revír zaujímá plochu asi 

200 km
2
 a je velice významný těţbou hnědého uhlí. Celá oblast se dělí na jednotlivé dílčí pánve 

podél příčných zlomů. Východní, která zahrnuje chodovsko-starorolskou, karlovarsko-otovickou 

pánev a další menší pánve. Část střední a západní, které tvoří sokolovskou pánev s.s. 
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V západní a východní části pánve překrývají sedimenty terciérního stáří pararuly a svory 

saxothuringika (Pešek et al., 2010). V centrální části pánve pod terciérní výplní vystupuje 

karlovarský pluton. Mocnost terciérní výplně nemá souvislé rozšíření a dosahuje v některých 

částech pánve aţ 500 m. K ukládání výplně docházelo v období oligocénu aţ spodního miocénu 

během tektonicko-vulkanické aktivity, která probíhala v cyklech. Je tvořena produkty kaolinického 

zvětrávání a alkalickým vulkanismem. Nedílnou součástí výplně je i uhelná hmota, která je 

zastoupena asi 15 %.  

Sokolovská hnědouhelná pánev se rozkládá v prostoru mezi Sokolovem, Karlovými Vary a 

Habartovým a ze strukturně geologického hlediska je součástí širší regionální                      

jednotky – sokolovské pánve. Pánev je cca 9 km široká  a 31 km dlouhá. Díky zlomovým pásmům 

je pánev rozdělena do kvazihomogenních celků (obr. 2.3). Celá oblast jako celek má vrásově 

zlomovou stavbu a depresní morfologii.  

 

 

 

 
 

Obr. 2.3 Odkrytá geologická mapa sokolovské hnědouhelné pánve (Rojík in Pešek et al., 2010) 

Legenda: 1- cyprisové souvrství, 2- sokolovské s., 3- novosedelské s., 4- starosedelské s.,              

5- bazaltoidy, 6- granity, 7- metamorfity krystalinika, 8- zlomy zjištěné a předpokládané,              

9- lokalizace řezů  
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2.2 LITOSTRATIGRAFIE SOKOLOVSKÉ PÁNVE 

Vulkanoklastická výplň sokolovské pánve je rozdělena do čtyř základních 

litostratigrafických jednotek (souvrství), které jsou od sebe odděleny hiátem. Tato souvrství se 

podrobněji dělí do dílčích vrstevních jednotek. 

 

 Tab. 1 Statigrafické členění sokolovské hnědouhelné pánve (Rojík, 2005) 
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2.2.1 Starosedelské souvrství 

Ve starosedelském souvrství jsou zastoupeny nejstarší teriérní sedimenty na území 

sokolovské pánve. Většina sedimentů tohoto souvrství vznikla před koncem eocénu, coţ je 

doloţeno nepřítomností těţkých minerálů z vulkanitů Doupovských hor a malým obsahem titanu 

v jílové frakci sedimentů. Typickými horninami souvrství jsou  pestrobarevné písky, pískovce      

(obr. 2.4), štěrky a slepence. Psefity a psamity jsou prostoupeny čočkami písčito-prachovitý jílů. 

Starosedelské souvrství je charakteristické dobrým vytříděním a strukturní zralostí sedimentů, jsou 

zde přítomny textury typické pro říční sedimenty, které se prolínají s produkty kaolinického 

zvětrávání (křemence, ţelezivce).  

Sedimenty souvrství se rozdělují  do dvou cyklů, které se směrem do nadloţí zjemňují. Ve 

spodním cyklu jsou zastoupena hrubší klastika a cyklus  je ukončen černými pískovci aţ jílovci, 

které jsou zabarveny zuhelnatělou rostlinnou drtí. Horní cyklus je rozsáhlejší a obsahuje jemnější 

frakci.  

Starosedelské souvrství je v sokolovské pánvi zachováno pouze v lokálních reliktech. Je 

sledovatelné po obvodu centrální části pánve kde dosahuje mocnosti aţ 42 m. Původně mělo větší 

plošné rozšíření, coţ dokazují relikty v Karlových Varech, na okrajové části Českého středohoří a 

v okolí chebské pánve (Chlupáč et al., 2002). Starosedelské souvrství je také významné mnoha 

nálezy fosilníí flóry, která se dochovala převáţně v pískovcích a křemencích. Hojně zastoupené 

byly vavřínové, bukovité a ořešákovité stromy. 

 

 

Obr. 2.4 Písky a pískovce starosedelského souvrství (Rojík in Pešek et al., 2010) 
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2.2.2 Novosedelské souvrství 

Novosedelské souvrství je tvořeno sedimenty oligocenního stáří, ale nejvyšší partie spadají 

do miocénu. Sedimenty se ukládaly v prostoru vyvíjející se sokolovské pánve a dosahují mocnosti 

aţ 85 m. Jedná se převáţně o sladkovodní sedimenty, které tvoří společně s vulkanickými 

uloţeninami pestrý sled. Souvrství má od podloţí i nadloţí diskordantní omezení, je doprovázené 

změnami klimatu, přestavbou území, zvětráváním a denudací. Jednotným znakem novosedelského 

souvrství je časté opakování vulkanogenních hornin a sedimentů, které se ukládaly během 

tektonicky vyvolané subsidence. Subsidence a vulkanismus byly synchronizované a měly pulsační 

charakter (Rojík, 2004). To je důvodem proč je novosedelské souvrství tvořeno pestrým souborem 

facií.  

Novosedelské souvrství je tvořeno hrubozrnými klastiky starosedelského souvrství, která se 

nacházejí v jeho podloţí. Nadloţí je tvořeno jednotkou, která obsahuje uhlí a jíly sokolovského 

souvrství. Podrobněji se dále rozčleňuje na davidovské vrstvy, josefské vrstvy a chodovské vrstvy. 

Davidovské vrstvy oligocenního stáří jsou tvořeny několika cykly proluviálních sedimentů 

a od starosedelského souvrství jsou odděleny skrytou diskordancí. Tvoří nejstarší jednotku 

novosedelského souvrství.  

Davidovské vrstvy tvoří nevytříděná klastika, která mají charakter štěrkovito-písčitých jílů 

aţ jílovitých štěrků a jedná se převáţně o svahové sedimenty, které vznikly zvětráváním 

krystalinika. Hlavní akumulace dosahující mocnosti 2 – 60 m se nachází na bázi novosedelského 

souvrství. Tělesa menších rozměrů obsahující horniny stejného sloţení jsou vklíněná do uhelných 

sedimentů josefských vrstev a do sedimentů chodovských vrstev, které mají vulkanogenní 

charakter. 

Josefské vrstvy představují uhelnou sedimentaci, která probíhala v prosroru zarůstajících 

jezer a cyklicky se opakovala. Pravděpodobně byla cykličnost způsobena klimatickými změnami. 

Směrem z podloţí do josefských vrstev dochází ke změně zrnitosti sedimentů (zjemnění)  a 

vymizení jejich písčitosti, dále se zvyšuje stupeň vytříděnosti a dochází k deskovité nebo 

laminované vrstevnatosti. Svrchní hranící josefských vrstev vůči vrstvám chodovským je plocha 

kde došlo k převládnutí vulkanického materiálu. Mocnost josefských vrstev, které obsahují sloj 

Josef a dílčí uhelné lávky, v prostoru sokolovské pánve od V k Z klesá. Sloj Josef dosahuje 

mocnosti aţ 15 m, ale obsahuje uhlí s vysokým obsahem popelovin čímţ se stává nekvalitním.  

Chodovské vrstvy tvoří nejsvrchnější část novosedelského souvrství. Dříve byly 

označovány jako vulkanodetritické souvrství (Hokr 1961) a jejích spodní část byla označována jako 

vulkanogenní souvrství (Václ 1964). Chodovské vrstvy, v oblasti Doupovksých hor, dosahují 

mocnosti 80 m. Směrem k JZ mocnost klesá aţ na 3 m. Hojně zastoupená jsou efuziva a 
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vulkanoklastika obsahující koncetrace alkalického vulkanismu. Za hlavní zdroj vulkanismu jsou 

povaţovány vulkanické systémy Doupovských hor. V prostoru pánve a blízkém okolí se však 

vyskytovala i jiná vulkanická centra.  Spodní hranice vůči davidovským či josefským vrstvém je 

konkordantní. Horní hranice vůči sokolovskému souvrství je výrazná a ve větší míře erozní. Tato 

hranice se vyznačuje úbytkem arktoterciérní flóry (Konzalová 1979) a zvyšováním koncetrace 

kaolinitu a anatasu. 

2.2.3 Sokolovské souvrství    

Sokolovské souvrství, vznikající v aquitanu aţ burdigalu, dokládá období, kdy sokolovská 

pánev procházela tektonickou extenzí, projevoval se vulkanismus a subsidence. Podloţní hranice 

sokolovského souvrství  je tvořena skrytou diskordancí a dochází zde k litologicko-faciální 

zmněně. Svrchní hranici sokolovského souvrství tvoří jílovce cyprisového souvrství, hranice je bez 

hiátu a je konkordantní. Sedimentace jednotlivých vrstev probíhala v sokolovké pánvi, která byla 

oddělena tektonickými hranicemi. Souvrství je tvořeno vulkanickými, baţinnými a fluviálními 

sedimenty. K sedimentaci docházelo v období spodního miocénu. Podrobněji se sokolovské 

souvrství dělí na habartovské vrstvy, aneţské vrstvy, těšovické vrstvy a antonínské vrstvy. 

Jednotlivé vrstvy se mezi sebou prolínaji a dochází k jejich opakování. 

Habartovské vrstvy tvočí dílčí jednotku sokolovského souvrství a nacházejí se na jeho 

bázi. Zastupují vývojovou etapu pánve, kdy dochází k zatlačování uhlotvorby ukládáním 

anorganických sedimentů, zatlačování mělo cyklický charakter. K zatlačování docházelo vlivem 

změny klimatu (humidnější klima) a v důsledku oţivení tektonické a sopečné činnosti. Habartovské 

vrstvy nemají v pánvi souvislé zastoupení. Typickými horninami jsou písky arkózovitého typu, 

drobnozrné štěrky a písčité jíly. Sedimenty neměly dostatek sedimentačního prostoru, aproto 

progradovaly aţ do pánve vzdálené 4 km v blízkosti obce Svatava. Habartovské vrstvy jsou od 

podloţních chodovských vrstev odděleny ostrou, diskordantní hranicí (obr. 2.5). Na rozhraní mezi 

habartovskými a aneţskými vrstvami dochází k rychlému přechodu ze světlých písků a 

prachovitých jílů do tmavých uhelných sedimentů jílovitého typu. Těšovické vrstvy se v podobě 

tufů a láv prolínají se svrchní částí habartovských vrstev. 
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Obr. 2.5 Laterální vztahy vrstevních jednotek sokolovského souvrství (Rojík, 2004).  

Legenda: 1 – jíl, 2 – prach, 3 – písek, 4 – uhelná sloj, 5 – vulkanoklastika 

 

Anežské vrstvy lemují okrajové části pánve v okolí báze sokolovského souvrství. Hranice 

s podloţím i nadloţím je konkordantní. Charakteristickou horninou je hnědé uhlí saprodetritického 

typu. Habartovské nebo těšovické vrstvy oddělují sloj Antonín od sloje Aneţka. Sloj Aneţka se 

rozkládala na území situovaném v západní části sokolovské pánve a dosahovala mocnosti 3 – 12 m 

(území bývalého lomu Medard-Libík, Boden, Gustav), dále na území rychnovské a vítkovské části. 

V centrální části sokolovské pánve tyto dvě sloje splývají a tvoří mocnost aţ 62 m, směrek k okraji 

pánve vykliňují.  

Těšovické vrstvy jsou dílčí jednotkou sokolovského souvrství, které dokládají časově 

oddělený vrchol vulkanické činnosti na území pánve. Jsou tvořeny pyroklastiky a efuzivy, které 

nemají souvislé rozšíření. Mocnost těchto hornin na úpatí Doupovských hor dosahuje aţ 260 m, 

lávové proudy zde rozdělily sloj Antonín na dvě části (sloj I. a II. - Václ 1964). V pánvi dosahují 

mocnosti přes 100 m. Těšovické vrstvy se vyznačují velkou  faciální, petrografickou i 

mineralogickou odlišností vzhledem k podloţním i nadloţním jednotkám. Těšovické vrstvy 

vystupují nad slojí Aneţka ve vítkovské a západní části sokolovské pánve. 

Antonínské vrstvy jsou nejsvrchnější částí sokolovského souvrství. Podloţní hranice vůči 

habartovským vrstvám je konkordantní a převaţují zde jílovito-uhelné sedimenty. Nadloţní hranice 

vůči cyprisovému souvrství je taktéţ konkordantní a ostrá. Mezi antonínskými, habartovskými a 

těšovickými vrstvami dochází k heteropickému zastupování. Sled antonínských vrstev začíná 

ukládáním uhelnatých jílů, ve kterých se občas vyskytují velmi malé sloje humitového uhlí, které je 

netěţitelné. Sled pokračuje vrstvami uhelnatých jílů a detritického uhlí, tzv. kanafas. Do nadloţí 

převaţují vrstvy s uhlím. Sloj Antonín dosahuje mocnosti 24 m v západní části sokolovské pánve. 

V Lomu Druţba mocnost vrůstá na 27 m a v Lomu Jiří aţ na 41 m (obr. 2.6 a, b). 
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Obr. 2.6 a)  Lokalizace Lomu Druţba a Lomu Jiří na satelitním snímku (www.googlemaps.com) 

Legenda:      Dobývací prostor Albertov,      Dobývací prostor Nové Sedlo   

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 b)  Detailní pohled na Lom Druţba (Grygar, 2006 in Grmela et al., 2006) 
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2.2.4 Cyprisové souvrství      

Cyprisové souvrství vznikalo v období svrchního aquitanu aţ burdigalu a jedná se o jezerní 

uloţeniny. Sokolovské souvrství je vůči nadloţnímu cyprisovému souvrství odděleno konkordantní 

hranicí, která je ostrá a má charakter izochrony. Cyprisové souvrství je od nadloţních sedimentů 

pleistocenního stáří odděleno diskordantně. Na hranici docházelo ke zvětrávání a tektonickým 

deformacím. V tomto souvrství je doloţena etapa, kdy docházelo k útlumu tektonických a 

vulkanických procesů v sokolovské pánvi, která je zastoupena jílovci s příměsí karbonátů (siderit, 

kalcit a dolomit) a organické hmoty (kolonie olejonosných řas). V průřezu cyprisovým souvrstvím 

se mění mineralogické i chemické sloţení hornin. V jejich jílovitých sloţkách při bázi souvrství 

převládá kaolinit, směrem do nadloţí přibývá illit. Horniny ve svrchní části souvrství obsahují i 

montmorillonit. Polohy bitumenních jílovců, které obsahují aţ 18 % organického uhlíku jsou 

označovány jako cyprisové břidlice. Klastické sedimenty nejsou v této jednotce zasoupeny téměř 

vůbec. Ve svrchní části cyprisového souvrství se vyskytují zjílovělé tufity (Pešek et al., 2010).  

V cyprisovém souvrství byl vymezen samostatný člen čankovských písků, které se 

vyskytují v otovické části pánve. Spodní hranici písků  vůči jílovcům v podloţí tvoří erozní plocha 

a horní hranice je tvořena rychlým přechodem. Tyto písky mají ţlutohnědou barvu a směrem do 

nadloţí se zjemňují. Písky dosahují mocnosti aţ 30 m a vznik je přisuzován progradaci delty.  

2.3. STRUKTURNĚ TEKTONOCKÉ POMĚRY SOKOLOVSKÉ PÁNVE 

Sokolovská pánev je součástí oherského riftu (obr. 2.7) a ten je součástí evropského 

riftového systému (Rajchl, 2006). Nejvýznamější strukturou tohoto systému je rýnský příkop       

(Kopecký 1978, Adamovič, Coubal 1999). V oherském riftu se projevovala intenzivní vulkanická 

činnost reprezentovaná intradeskovým alkalickým vulkanismem, který je viditelný v Doupovských 

horácha a Českém středohoří. 

Oherský rift měl specifickou genezi a vývoj. Jeho vývoj započal vulkanickou aktivitou, 

která se ale neprojevovala v ostatních částech evropského systému. Sedimentární vývoj dosahuje 

vysoké uhlonosnosti, ale sedimentární výplň v jednotlivých pánvích riftu dosahuje jen malých 

mocností a ukládaly se v relativně kratším období neţ výplň pánví v celém evropském riftovém 

systému. 
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Obr. 2.7 Přehledná geologická skica oherského riftu (upraveno podle Chlupáče et al., 2002)  

Sokolovská pánev byla ve svém vývoji ovlivňována v průběhu alpinské orogeneze. 

Docházelo ke změnám orientace hlavního napětí. Při bázi pánve se pod výplní mění osa 

sedimentace a dochází k přibývání rupturních systémů. Starosedelské souvrství se ukládalo 

v prostoru, který byl poměrně nezávislý na rozsahu sokolovské pánve v pozdějším období. 

Generelní směr sedimentace novosedelského souvrství je Z – V. Cyprisové souvrství a sokolovské 

souvrství se ukládaly v ose Z – V (80°). Tato dvě souvrství jsou prostoupena četnými zlomovými 

systémy. Nyní převládá směr krušnohorský. 

V období oligocénu a spodního miocénu došlo k rozdělení sokolovské pánve na dílčí 

synsedimentární deprese, které byly protaţeny ve směrech shodných se směry zlomů. Dnešní 

relikty jsou podobné původnímu omezení. Hřbety oddělující deprese se seskupují do souvislejších 

celků. Kvalitní uhelné sloje (např. Loučky) vznikaly mezi jednotlivými hřbety jako sedimentační 

stíny. Příčné zlomy (např. novorolský, chodovký a jiné)  usnadnily vznik významných hřbetů jako 

jsou hornberský a vítkovická hrásť. Vulkanický materiál se do pánve dostával právě podél příčných 

i podélných hřbetů. Okraje sokolovské pánve jsou zvýrazněny zlomy, které byly aktiví v podobě 

tektonických zón, na kterých docházelo k výzdvihům nebo poklesům (Pešek et al., 2010).   

Oproti chebské a mostecké pánvi má sokolovská pánev v příčném profilu jen poloviční 

šířku. V příčném profilu, který má přibliţně směr SZ – JV , je omezována krušnohorským a 

centrálním zlomem, který je v sokolovské pánvi reprezentován zlomem oherským (Rojík, 2004).  

Krušnohorský zlom tvoří severní hranici sokolovské pánve ve směru VSV – ZJZ  a strmě 

se ponořuje k J. V prostoru sokolovské pánve se krušnohorský zlom rozděluje na dvě větve. 

Z geomorfologického hlediska severní část zlomu vymezuje niţší Jindřichovickou plošinu v oblasti 

Krušných hor, která má přibliţně tvar trojúhelníka (obr. 2.8). Naopak jiţní část pokračuje v zjz. 



Michaela Sekerášová : Vyhodnocení úloţních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      13 

 

směru a omezuje sokolovskou pánev s.s. . K odkrytí krušnohorského zlomu došlo v uranovém dole 

Odeř, který se nacházel v hroznětínské části pánve. Na tomto odkryvu byly zjištěny poklesy 

dosahující aţ 300 m hloubky. Flexura a vyvlečení pod úhlem 60° deformovaly sedimenty 

terciérního stáří. Jiţní větev se neprojevovala vulkanickou činností, ale severní větev umoţňovala 

proniky bazaltoidů po vulkanických rupturách. Skalnatý svah krušnohorského zlomu byl 

v pleistocénu rozčleněn do odsazených segmentů (Pešek et al., 2010). 

                    
Obr. 2.8 Digitální model reliéfu s vymezením oblasti sokolovské pánve (Grmela et. al., 2006) 

Na vývoj sokolovské pánve měly vliv příčné a podélné zlomy, které ji rozčleňují na mnoho 

ker. Tyto zlomy se podílely i na vzniku hrásťových struktur a menších depocenter. Většina struktur 

je předoligocénního stáří a zřídka se projevují ve vyšších plastičtějších jednotkách tvořící miocéní 

výplň pánve (Rojík, 2004). Příčné zlomy podmínily vznik především příkopů, elevací a ramp a 

jejich hloubkový dosah nepřesahuje hodnotu 50 m. Jednotlivé zlomy mají jen ojediněle souvislý 

průběh, velmi často jsou paralelní. V průběhu se mění jejich hloubková amplituda i pokles 

v některém směru. K nejvýznamějším příčným a podélným zlomům patří především zlomy 

grassetský, sokolovský, lipnický, kytlický, čankovský, chodovský, novorolský, sadovský a 

centrální zlomové pásmo. 

   Kytlický zlom má směr Z – V a v západní části pánve ji odděluje od citického hřbetu. 

Bazaltoidy oligocenního stáří leţí na kře v podloţí citického hřbetu. Kytlický zlom navazující na 

sokolovský ve východním směru společně vytvářejí poklesy obloukovitého tvaru. V činném Lomu 
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Druţba dochází k vyvlečení aţ překocení terciérních depozit. Tím, ţe docházelo na zlomech 

k pohybům, byly granity v několika fázích mylonitizovány a mineralizovány (Pešek et al., 2010). 

Grassetský zlom tvoří pokles v centrální části pánve při jiţním okraji Lomu Jiří a dosahuje 

hloubek aţ 45 m. Novosedelský zlom představuje jeho pokračování ve východním směru. Podélný 

hřbet, který odděluje Lomy Jiří a Druţba (obr. 2.9), je tvořen právě novosedelským a grassetským 

zlomem (Pešek et al., 2010). 

 

Obr. 2.9 Strukturní 3D model báze terciéru v centrální části sokolovské pánve. Podle podkladů SU 

sestavil Grygar (Grygar, 2006 in Grmela et al., 2006) 

Čankovský zlom v podobě širokého poklesového pásma na severu ohraničuje otovickou 

depresi. Výškový rozdíl sedimentů aţ 350 m je způsoben vyvlečením vrstev. Zlom se během 

oligocénu projevoval intenzivní vulkanickou činností. Hájecký zlom je východním pokračování 

čankovského zlomu. Dochází tak k vymezení prostoru, který je vyplňován vulkanity Doupovských 

hor a je označován jako radošovský příkop. 

Podélné zlomy či zlomová pásma vytvářejí příkopy, hrástě a mnohdy je doprovází kaskády 

vějířovitých zlomů. Asymetrickou stavbu mají bloky, které byly vymezeny zlomovými pásmy. 

Svatavský zlom je nejzápadnější a stáčí se do vjv. – zsz. směru. 

Na chodovském zlomu docházelo k vulkanické aktivitě v důsledku kříţení se zlomy 

podélnými. Táhne se sz. – jv. směrem. 

Novorolský zlom má sz. – jv. směr a je reprezentován stupňovitým poklesem, ve kterém se 

projevovala vulkanická aktivita v období oligocénu.  

Příčné a kosé zlomy podmínily vznik příkopů. Všechny měly charakter strmých poklesů. 
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3. METODIKA VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT POTŘEBNÝCH K ŘEŠENÍ ÚKOLU 

V sokolovské hnědouhelné pánvi neustále probíhá těţba hnědého uhlí a její podstatnou část 

tvoří sloj Antonín. Horní hranice je velmi ostrá a totoţná s horní hranicí antonínských vrstev. 

Spodní hranice sloje se neprojevuje příliš velkým kontrastem. Pod touto hranicí se nacházejí 

antonínské vrstvy v podobě uhelnatých jílovců v nichţ se rytmicky opakují tenké laminy jílovitého 

uhlí. Subakvatickou facií začalo vlastní ukládání sloje Antonín. V tomto období se tvořilo uhlí 

jílovito detritického typu. V samotné antonínské sloji jsou znatelné střídající se uhelné polohy, 

které jsou tvořeny tmavším a světlejším uhlím rozdílného typu (Pešek et al., 2010). Ve vrstvách 

humitové uhlí, které jsou typické tmavohnědou barvou, dochází ke kolísání sloţení uhlí. Je to 

způsobeno v důsledku polohy, kterou zaujímala vrstva v původním rašeliništi. Sloţení se pohybuje 

v rozmezí xylitického aţ detritického uhlí, většinou se však jedná o xylodetritické uhlí. Ve 

světlejších vrstvách, kde má uhlí  ţlutohnědou barvu a téměř neznatelnou vrstevnatost, dochází 

k jeho přechodu od liptobiolitového aţ po detritický typ (obr. 3.1). Mocnost cyklicky se 

opakujících tmavších a světlejší vrstev uhlí klesá a směrem k hlavě sloje převládají hlavně vrstvy 

světlejšího uhlí. Tato situace vznikla jako draz poklesu rychlosti subsidence pánve. Také přírůstek 

rašeliny byl menší a její oxidace se zvyšovala. Ve svrchních partiích sloje se vyskytuje velký počet 

diastém, které dokladují sušší období. Období sucha se v rašeliništi projevovalo značným poklesem 

vodní hladiny, docházelo k rozšiřování zalesněných ploch a k oxidaci povrchu. Toto období bylo 

doprovázeno také zemními a lesními poţáry, které byly velmi pravidelné. Diastémy způsobily 

navětrání uhlí a podmínily vznik oxyhumolitů (Pešek et al., 2010). 

Spalné teplo, vyjádřené hodnotami vodíku a uhlíku v pravé hořlavině, stoupá od 

xylitického směrem k liptobiolitovému uhlí. Zvýšená popelnatost a obsah síry se projevuje u 

alochtonního uhlí.  

Prouhelňování sloje Antonín trvalo cca 0,7 aţ 1,2 Ma a dosahuje ortofáze. Celý uhelný sled 

je velmi pravidelně prokládán proplástky tufiticko-jílovitého typu, které dosahují pouze několika 

centimetrových mocností.  

 

 

 

 

 

    

                                    Obr. 3.1 Liptobiolit s fragmenty xylitu (Sýkorová in Pešek et al., 2010) 
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Těţba nyní probíhá v oblasti dobývacích prostor Nové Sedlo, Alberov a Královské Poříčí. 

Pro potřeby lomového dobývání (povrchové těţby) je potřeba zpracovat vrstevnice hlavy a paty 

sloje Antonín, která probíhá všemi těmito dobývacími prostory. Sloj Antonín byla jiţ v minulosti 

těţena hlubinným dobýváním coţ nyní komplikuje povrchovou těţbu. Znalost přesného průběhu 

hlavy a paty sloje je velmi důleţitá pro naplánování těţebních procesů a jejich řízení. Pod pojmem 

těţební proces rozumíme naprojektování skrývkových řezů v důsledku hloubky hlavy sloje pod 

povrchem. Dalším krokem je určení počtu těţebních lávek podle mocnosti sloje. Poloha sloje a její 

průběh určuje celkovou geometrii lomu. 

Pro zpracování průběhu vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín jsem měla k dispozici 21 

mapových listů z důlní činnosti bývalého Dolu Marie Majerová (obr. 3.2) z let 1960 – 1983            

v měřítku 1 : 1000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2  Poloha bývalého hlubinného Dolu Marie Majerová (vyznačena obdélníkem) na odkryté 

geologické mapě (Geologická mapa odkrytá na bázi kvartéru, Rojík, 2007) 
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V roce 1889 byl důl (obr. 3.3) otevřen vyhloubením 99 m dlouhé jámy Marie I. . První uhlí 

těţené sloje Antonín, která probíhala z této jámy, vyšlo na povrch v roce 1891. O devět let později 

se vyhloubila jáma Marie II., která měla celkovou délku 185 m a zasahovala aţ do sloje Josef. Sloj 

Josef obsahovala mnohem kvalitnější uhlí neţ nadloţní antonínská sloj, ale protoţe docházelo 

k častým a nebezpečným průvalům teplých vod, zakázal Báňský úřad těţbu v této sloji. Jelikoţ 

bylo uhlí kvalitní a z ekonomického hlediska velice významné, byla těţba ve sloji Josef povolena 

opět v roce 1901. Při raţbě důlních chodeb došlo k proraţení pramene s vydatností 15m
3
 za minutu 

a tím došlo k celkovému zatopení důlního díla. V letech 1902 aţ 1906 docházelo ke štřídavému 

odvodňování a zaplavování důlního díla coţ vedlo v roce 1907 k úplnému zakázání těţby 

v josefské sloji. Aby nedošlo k zániku třídírny a jámy Marie II., které byly pouţívány pro sloj 

Antonín, byla jáma Marie II. zahrazena na výškové úrovni 367 m. Sloj Antonín byla v období 

provozu Dolu Marie Majerová 24 m mocná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 Pohled na Důl Marie Majerová (Jiskra 1993) 

 

Důl byl vybaven parními stroji (obr. 3.4), které byly pouţívány na jámě I. a II. Tyto parní 

stroje byly vyrobeny v Českomoravských strojírnách v Praze. Dnes je můţeme vidět v  muzeu 

v Bánské Štiavnici  a v Krásně v hornickém skanzenu. Těţbu dále usnadňovaly důlní dráhy a 

vozíky. V roce 1945 dosahoval počet nejdříve dřevěných a později ţelezných vozíků 1 131 kusů. 

Těţené uhlí se třídilo na nátřasných roštech, keré měly rozměry 1,5 x 4,5 a 1,5 x 3,5. Uhlí bylo 

většinou kusové s nízkým obsahem popelovin. Výhřevnost se pohybovala kolem hodnoty         

4 500 cal. . Většina vytěţeného uhlí šla na export do zahraničí.  
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Obr. 3.4 Parní stroj z Dolu Marie Majerová (Jiskra 1993) 

V letech 1889 aţ 1991 vlastnila Důl Marie Majerová společnost Britannia jejíţ 

pčedstavitelem byl Georg Griffith. Tato společnost začala s těţbou v oblasti výchozu sloje Josef. 

Uhlí z této oblasti obsahovalo velké mnoţství ţivice, která se pouţívala k výrobě parafínu. Pan 

Griffiht spolu se svými společníky zaloţil továrnu na parafín, která byla v těchto letech jediná 

v Čechách.  

Počet dělníků, pracujících na Dole Marie Majerová, byl velmi proměnlivý a proto i 

hodnoty ročního vytěţeného uhlí byly různé. Těţba se pohybovala v rozmezí 168 000 – 250 000 t. 

Zásoby dolu se postupně sniţovaly a v roce 1901 byla těţba z důvodu ekonomické nerentability 

ukončena.  

3.1 Výškové úrovně těžebních lávek a porubních chodeb 

Důl Marie Majerová byl otevřen svislou jámou tzv. šachtou (obr. 3.5). Tento způsob se 

pouţívá u ploše aţ polostrmě uloţených loţisek. Jáma je hloubena ve svislém nebo mírně 

ukloněném směru. Pro ochranu samotné jámy popřípadě okolních důlních děl se kolem jámy 

ponechávají ochrané pilíře z nichţ se uhlí netěţí. Kaţdá svislá jáma je na povrchu opatřena těţním 

strojem tzv. těţní věţí. Těţní stroje jsou nejčastěji bubnové nebo s třecím kotoučem. Šachtou se 

dostávají horníci do dolu a uhlí, které se vytěţí je šachtou vytahováno na povrch. Všechen nutný 

materiál, náčiní i další přístroje jsou do dolu dopravovány šachtou. Rozvody elektrické energie, 

potrubí vedoucí přívod vody apod. jsou taktéţ vedeny šachtou. Stroj se většinou pohybuje 

dvoučinně coţ znamená, ţe se proti sobě pohybují dvě klece jako protizávaţí.  

Loţisko je dále rozděleno na několik menších celků, aby jeho dobývání bylo v souladu 

s Horním zákonem co nejhospodárnější. Rozdělení loţiska se provádí pomocí soustavy 

vodorovných chodeb, které jsou raţeny od hlavní šachty. V případě velké mocnosti sloje jsou 

chodby uspořádány i v několika patrech nad sebou. Podle účelu k jakému jsou chodby vyuţívány 
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mají své pojmenování, např. svaţné nebo překopy. Po důkladném rozdělení loţiska můţe začít 

vlastní dobývání uhlí. Metod, kterými se dá loţisko těţit je několik. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Otvírací svislá jáma Dolu Marie Majerová (Učební text VŠB, Vavro a kol., 1993) 

 

Sloj Antonín byla v Dole Marie Majerová tězěna metodou „komorování na zával“. Je to 

metoda velmi stará a pouţívá se většinou při dobývání mocných hnědouhelných slojí. 

Chrakteristika loţiska (mocnost, soudrţnost uhlí, pevnost nadloţních vrstev) určuje podmínky této 

metody, pod kterými si lze představit rozměry komor, tloušťku a počet ochraných pilířů. 

Při komorování sloje je nutné dodrţovat určitá pravidla a zásady. Podle celkové mocnosti 

sloje je určován počet dobývacích lávek. Mocnost sloje pohybující se v rozmezí 4 – 10 m se 

dobývá najednou. Mocnost 10 – 20 m je dobývána na dvě lávky a mocnost sloje dosahující 20 a 

více metrů se dobývá na tři a více lávek. Nepsaným pravidelm je, ţe jedna dobývací lávka je cca 6 

aţ 12 m. 

Ve směru kolmém na porubní základnu se razí porubní chodba, která dosahuje délek aţ   

90 m. Na konci této chodby se vytvoří první komora (obr. 3.6). Ústí do první komory se zakládá 

v 10 m vzálenosti od konce porubní chodby. Od ústí se komora rozšiřuje jak do stran tak i na výšku 

aţ do stropu porubní chodby. Rozšiřování probýhá do té doby neţ se dosáhne plánovaného 

půdorysu komory. Poté se ponechá proti předchozí vydobyté komoře ochranný pilíř, který by 

neměl být méně jak 3 m široký. Po dokončení pilíře se započne odstřelovat uhelný strop. V komoře 

se po jejím obvodu vyvrtají maloprofilové vrty v délce 1,2 m do nichţ se zasunují materiály pro 

trhací práce a tak se rozrušují další části uhelného stropu. Z takto vytvořené a rozrušené komory se 

těţí jen malé mnoţství uhlí, aby byl zachován bezpečný vstup a výstup z komory. Postupným 

zeslabováním ochranných pilířů, které probíhá ve směru k další sousední komoře, a okamţitým 

odtěţováním uhlí dochází ke zvětšování plochy obnaţeného stropu. Strop se pod svou vlastní tíhou 

prohýbá aţ dojde k jeho průvalu směrem do komory a dojde k tzv. zavalení komory (obr. 3.18 a). 

Tento postup se opakuje na celé délce porubní chodby a postupuje se směrem k porubní základně. 

Vzdálenost mezi jednotlivými ústími komor je 10 m. Počet komor odpovídá počtu 10 m úseků na 
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délce porubní chodby. Poslední komora se těţí ve vzdálenosti 8 m od porubní základny. Po 

dokončení těţby v poslední komoře a po jejím zavalení se porubní chodba ukončí zdí z dřevěných 

kulatin, které se spojují vápennou maltou. (Učební text VŠB, Vavro a kol., 1993)  

V Dole Marie Majerová byla pouţita metoda pruhového komorového dobývání. Postup je 

znázorněn na obr. 3.6, kde je vidět, ţe se komory dobývají zasebou tedy v jednom pruhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Technologický postup dobývání v komoře (Učební text VŠB, Vavro a kol.,1993) 

Nevýhodou této metody je velmi malá výrubnost a nízký stupeň mechanizace při těţbě rozrušeného 

uhlí z komor. Při komorování na zával je také obtíţné dodrţování bezpečnost práce. 

Mou hlavní náplní, při řešení této části úkolu, bylo zkontrolovat všechny číselné hodnoty 

nivelačních pořadů, které vychází ze správně vypočteného a vyrovnaného nivelačního zápisníku. 

Součástí úkolu byla také kontrola pozice zaznamenaných výšek jednotlivých zaměřovaných bodů v 

mapových listech z hlubinného dobývání. Tuto část zpracování jsem zakončila kontrolou 

správného šrafování dobývacích lávek a výšek, kterým mají odpovídat.  

V jednotlivých porubních chodbách byly vedeny nivelační pořady pro zaměření jejich 

nadmořských výšek. K tomuto účelu byly pouţívány dvě metody a to nivelace vpřed a nivelace ze 

středu. Nivelace se obecně pouţívá k řešení mapovacích, projektových a vytyčovacích úkolů. 
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Pro určování třetí „zetové“ souřadnice (výšky) se poţívá nivelační měření. Výška se měří 

ve směru souhlasném se se směrem siločar tíhového pole země nad předem určenou referenční 

plochou. Výška bodu A označovaná jako HA je svislá vzálenost bodu A od průmětu bodu A0 na 

nulovou hladinovou plochu, kterou nazýváme geoid a jedná se o absolutní nadmořskou výšku. 

Relativní výškou označujeme vzdálenost bodu od jiné hladinové plochy různé od nulové. 

Převýšením označujeme výškový rozdíl dvou bodů. Můţe se jednat o rozdíl absolutních výšek 

nebo výšek vztaţených k souhlasné hladinové ploše (obr. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Absolutní, relativní výška a převýšení (Učební text SPŠ Duchcov, Antl, 2001) 

V souvislosti s výškovým měřením je nezbytně nutné znát výškové systémy pouţívané na 

našem území. Na našem území byly v minulých dobách pouţívány jaderské výškové systémy a 

později baltské systémy. V letech 1857 – 1942 se pouţíval výškový systém Jaderský – Lišov, který 

měl nulový bod v Terstu. V letech 1945 – 1948 jaderský systém nahradil systém Normal Null 

s nulovým bodem v Amsterodamu. V letech 1948 – 1949 došlo k navrácení k jaderskému systému, 

který byl přejmenován na Jaderský (ČSJNS/J). Následovala období kdy byl pouţíván pouze baltský 

systém, který taktéţ prošel několika úpravami. 1952 – 1955 se pouţívala varianta B 68, kdy byly 

výšky vypočítávány odečtením 68 cm od výšej jaderských. 1955 – 1957 B 46, od jaderských výšek 

se odečetlo 46 cm. Od roku 1957 aţ do současnosti pouţíváme pouze jeden jediný výškový systém 

a to BpV (Balt po vyrovnání) s nulovým bodem v Kronštadtu. Výchozím bodem pro Českou 

republiku je bod Lišov s hodnotou 564, 7597 m. n. m. 

Podstatou nivelace je určování výškových rozdílů dvou bodů. Tento rozdíl je určován 

pomocí laťových úseků, které představují kolmou vzdálenost od vodorovné roviny. Podle 

následujícího obrázku (Obr. 3.8) je výškový rozdíl definován takto:  

                                                                                                  HB – HA = lA - lB 
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Obr. 3.8 Princip nivelačního měření (Učební text SPŠ Duchcov, Antl, 2001) 

První metodou, která byla v porubních chodbách pouţívána, byla geometrická nivelace 

vpřed. Přístroj se postaví na výchozí stanoviště například označeného písmenem A a lať se postaví 

na bod na kterém je zapotřebí určit výška, označeného písmenem B (Obr. 3.9). U této metody je 

velmi důleţité nezapomenout změřit výšku postaveného přístroje. Tím, ţe se změří výška přístroje 

se dosáhne srovnávací roviny. Na lati postavené na bodě B se odečte hodnota laťového úseku. 

Výška bodu B je definovaná vztahem:  výška bodu A + výška přístroje – laťový úsek na bodě B = výška 

bodu B 

                                           

 

 

 

 

Obr. 3.9 Princip měření – nivelace vpřed (Učební text SPŠ Duchcov, Antl, 2001) 

 

Tato metoda byla v Dole Marie Majerová pouţívaná pouze v krátkých úsecích nebo jako 

měření pro doplnění výškové sítě. 

Druhou metodou, která byla pouţita téměř pro všechna měření, byla nivelace ze středu. 

Nivelace ze středu  je velmi vhodná pro měření dlouhých úseků jako jsou právě porubní chodby. 

Měření se provádí pomocí nivelačních sestav, které mají v závislosti na přesnosti a převýšení 

omezenou délku. Většinou by jedna sestava neměla být delší neţ 40 m. Nivelační sestavu tvoří 

nivelační přístroj umístěný ve středu vzdálenosti mezi body A a B (Obr. 3.10). Na Obou bodech se 

postaví nivelační latě a odečtou se laťové úseky a to tak, ţe ve směru měření se nejprve odečte 

záměra vzad (na bodě A) a poté záměra vpřed na bodě B. Je velmi důleţité nezaměnit toto pořadí, 

protoţe záměra vzad má v nivelačním zápisníku znaménko mínus a záměra vpřed znaménko plus. 

Je vhodné si body dočasně stabilizovat například kolíkem nebo hřebem. Celý úsek, který měříme 
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pomocí nivelačních sestav se nazývá nivelační pořad a můţe mít délku aţ několik kilometrů. Výška 

bodu B se určí ze vztahu:  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10 Princip měření – nivelace ze středu (Učební text SPŠ Duchcov, Antl, 2001) 

 

Pořad by měl být přímý a příliš se nevychylovat z tohoto směru. Pořady mohou být 

různého typu podle způsobu měření. Pokud začínáme měření z bodu o známé výšce a končíme 

pořad na bodě, u kterého taktéţ známe výšku, nazývá se pořad „vetknutý“. Uzavřený nivelační 

pořad začíná a končí na stejném bodě o známé výšce. Najčastěji se pouţívá pořad volný, který 

začíná na bodě známém a končí na bodě určovaném.  

V Dole Marie Majerová byla nivelační měření prováděna na úrovni technické nivelace a 

tomu také odpovídá přesnost měření. Technická nivelace je pouţívána u většiny technických úkolů 

a pro potřeby hlubinného dobývání je dostačující. 

Při měření technickou nivelací musí být dodrţovány určité zásady aby nebyla porušena 

základní přesnost. Tyto zásady jsou popsány ve „směrnici pro technickou nivelaci“. Mezi základní 

patří: citlivost libely v nivelačním přístroji musí být nejméně 60“, zvětšení dalekohledu by mělo 

být alespoň 16 ti násobné, latě musí být opatřeny pevnou patkou a a za dostatečné se povaţují lehké 

podloţky. Latě mohou být skládací a pro měření v dole se nejčastěji pouţívají latě zasouvací, které 

jsou více variabilní.  

Přestoţe se jedná pouze o základní přesnost i v technické nivelaci nesmí být překročena 

hodnota mezní odchylky:    

                     

           ∆ max mm = 40 x √L Km       

kde L je délka nivelačního pořadu v kilometrech. Vypočtená odchylka  se rozdělí úměrně 

hodnotám záměr vzad v nivelačním zápisníku.  

Na následujícím obr. 3.11 je znázorněn postup kontroly šrafování dobývacích lávek.   
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Obr. 3.11  Dobývací lávky (mapový list 5-5/13 dolu Marie Majerová 1960) 

Legenda:  I. lávka, II. lávka, III. lávka  

 

 

 

 

Barevně jsou ohraničeny prostory, ketré byly dobývány na I. nebo II. lávku. Ţlutým 

ohraničením jsou zvýrazněny prostory dobývané na I. lávku a je tedy zřejmé, ţe jsou nejvýše. První 

lávka je vedena nejblíţe k zemskému povrchu. Od hlavy sloje směrem dolů a na výšku komory. 

Červeným ohraničením je zvýrazněn prostor dobývaný na III. lávku. Ta je samozřejmě níţ. 

Většinou o výšku komory. Výšky bodů v porubních chodbách taktéţ musí odpovídat výšce porubní 

chodby pro I., II. nebo III. lávku (Obr. 3.12a, 3.12b, 3.12c). V tomto detailním pohledu na porubní 

chodby jsou červeně podtrţeny výšky jednotlivých bodů. Důlní díla jsou vedena mírně šikmo, aby 

se v nich nezdrţovala voda. Tato skutečnost se projevuje ve změně výšky zaměřovaných bodů  

v jednotlivých částech důlního díla. Převýšení v porubní chodbě můţe dosahovat aţ 1,5 m. 
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       Obr. 3.12 a) Výšky bodů v porubních chodbách (mapový list 5-5/15 dolu Marie Majerová 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

       Obr. 3.12 b)  Výška bodu odpovídající II. lávce (318,52) a III. lávce (309,1)  (mapový list  5-6/2 dolu Marie Majerová 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      Obr. 3.12 c)  Výška bodu odpovídající I. lávce (mapový list 5-6/2 dolu Marie Majerová 1960) 



Michaela Sekerášová : Vyhodnocení úloţních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      26 

 

3.2 Důlní vrty 

Zpracování v podobě kontroly vrtů tvořilo podstatnou část mého úkolu. Z vrtné 

prozkoumanosti dobývacího prostoru, který se nachází na území bývalého hlubbiného Dolu Marie 

Majerová, jsem prováděla kontrolu a korekci průběhu vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín. 

Vrtnou prozkoumanost můţeme rozdělit do tří etap. V období 70. let 19. století aţ 40. let 

20. století se prováděl průzkum v podobě vrtů, které byly vrtány pouze ručními soupravami. Vrty 

nebyly zaměřovány ani polohově ani výškově, pouze zakreslovány do katastrálních map. Tyto vrty 

jsou však prováděny s velkou pečlivostí.  

V období 40. aţ 60. let 20. století probíhal vrtný průzkum v poměrně podrobné sítí a vrty 

jiţ byly prováděny strojově s pouţitím výplachu a vrtalo se jádrově. Tyto vrty jiţ byly polohově 

zaměřeny, ale v souřadněm systému Gusterberga a proto je nutné souřadnice přepočítat do 

souřadného systému  S-JTSK. V tomto období byl na přelomu výškový systém, kdy Jadranský byl 

nahrazován Baltským. 

V období 60. let aţ do soušasnosti se vrtný průzkum provadí uţ jen strojovými soupravami, 

které pouţívají během hloubení výplach. Vrtání na jádro se provadí za pouţití dvojitých jádrovnic a 

délky návrtů dosahují maximální délky 1 m. Vrty v tomto období jsou jiţ zaměřovány v S-JTSK. 

Výškový systém je pouţíván baltský coţ znamená, ţe se musí od naměřených a opravených hodnot 

odečítat 40 cm.  

V období provozu Dolu Marie Majerové byly vrty hloubeny jak z důlního díla tak 

z povrchu směrem dolů do sloje Antonín. Vrty z důlního díla byly vrtány do stropu směrem 

k povrchu pro zachycení hlavy sloje. Takovýto vrt je v důlní mapě označen černým plným 

trojúhelníkem, jehoţ vrchol směřuje nahoru a délkou návrtu (obr. 3.13). Podobně byly vrtány i vrty 

z počvy porubní chodby směrem dolů pro zachycení paty sloje. Tento vrt je označen v důlní mapě 

černým plným trojúhelníkem, jehoţ vrchol směřuje dolů a také je doplněn délkou návrtu. 

 

 Obr. 3.13 Znázornění vrtu ze stropu porubní chodby (mapový list 5-5/14 Dolu Marie Majerová 1960)  
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Vrty z povrchu zachycují nejdříve hlavu sloje a poté patu sloje. Tyto vrty jsou označeny 

symbolem krouţku a také číslem (obr. 3.14). 

 

    Obr. 3.14 Vrt z povrchu (mapový list 5-5/15 Dolu Marie Majerová 1960)   

 

 

Prvním krokem práce bylo sjednocení vrtů z mapových listů z bývalé hlubinné činnosti 

s vrty zakreslenými v účelové mapě vrstevnic hlavy a paty sloje. Prováděla jsem sjednocení 

nejdříve podle souřadnicové sítě jednotlivých mapových listů a následně podle přesného označení 

vrtů. Jelikoţ mapové listy z hlubinného dobývání byly v jiném měřítku neţ účelová mapa bylo 

sjednocování poněkud sloţitější. Pro lepší orientaci mi pomáhaly porubní chodby a údaje v nich, 

názvy větracích šachet a ohraničení prostor podle dobývací lávky. 

Na detailních obrázcích (obr. 3.15a, 3.15b) uvádím příklad sjednocení vrtů  z hlubinné 

mapy s vrty v mapě účelové. V barevně ohraničených rámečcích jsou souhlasné vrty. Hnědou liní 

jsou zvýrazněny porubní chodby, které mi pomáhaly rychleji se orientovat v daném prostoru. 

          Vrt Je 37D – 73,           Vrt Je 57D – 78,           Vrt Je 36D – 73,            Vrt KP 53D – 74 

              Linie porubních chodeb 
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Obr. 3.15 a)  Vrty v  účelové mapě (Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín 2011) 

 

Obr. 3.15 b) Vrty v hlubinné mapě (mapový list 5-5/14 Dolu Marie Majerová 1960) 

Po přesném sjednocení mapového listu s poţadovaným úsekem účelové mapy jsem 

zkontrolovala jestli jsou všechny vrty z hlubinné mapy zakresleny v mapě účelové a zda je jejich 

pozice správná. Následovala kontrola kaţdého jednotlivého vrtu včetně číselných údajů. Většina 

vrtů obsahuje údaj o výšce bodu, ze kterého byl vrt hlouben. Dále údaj o výšce hlavy sloje, paty 

ÚČELOVÁ MAPA 

HLUBINNÁ MAPA 
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sloje a bázi vrtu. Hlubinné mapy byly tvořeny v Baltském výškovém systému a mapa účelová se 

tvořila v systému Balt po vyrovnání. Od číselných hodnot z hlubbiné mapy jsem musela odečítat  

40 cm a tuto hodnotu porovnat s hodnotou v účelové mapě. Pokud se čísla lišila opravila jsem je 

v mapě účelové, protoţe ta je tvořena ze starších podkladů. 

Na následujících dvou obrázcích je vrt 18H – 71 (Obr. 3.16a, 3.16b), který je hlouben 

z povrchu. První číselná hodnota 455,2 je výška původního terénu, 340,7 je výška ve ktré byla 

v jádrovém vrtu zachycena hlava sloje, 312,2 (hlubinná mapa) a 299,9 (účelová mapa) je výška 

paty sloje. Hodnoty výšky paty sloje se od sebe liší, protoţe v době provozu Dolu Marie Majerová 

hlubináři těţili jen uhlí, které pro ně bylo bilanční. Hodnota 312,2 se nazývá bilanční pata sloje a 

hodnota 299,9 je skutečná pata sloje. Báze vrtu se nachází ve výšce 173,7. Další dvě hodnoty 252,6 

a 242,1 odpovídají hlavě a patě podloţní sloje Josef. 

   

Obr. 3.16 a) Vrt 18H – 71 hlubinná mapa                  Obr.  3.16 b) Vrt 18H – 71 účelová mapa  

( mapový list5-5/10 dolu Marie Majerová 1960)    ( Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín 2011) 

                                        

Tímto způsobem prověřenou část účelové mapy jsem zvýraznila ţlutým fixem a 

pokračovala ve zpracování. Následující zpracování spočívalo v kontrole průběhu vrstevni hlavy a 

paty sloje. Hlava sloje je v mapě zakreslena modrou linií a pata sloje linií zelenou. Interval 

vrstevnic je 5 m. Ve vyznačeném úseku jsem si našla vrstevnici hlavy sloje s nejniţší výškou a 

začala kontrolovat její průběh podle hodnot zaznamenaných u jednotlivých vrtů. Modrou pastelkou 

s výrazně odlišným odstínem jsem přesně kopírovala kontrolovanou vrstevnici. Pokud se stalo, ţe 

vrstevnice měla jiných průběh neţ by měla mít, provedla jsem její korekci. Danou pastelkou jsem 

v mapě tučně vyznačila nový průběh vrstevnice. Na obr. 3.17 a) je vidět příklad korekce vrstevnice 

hlavy sloje. V místě změny vedla původně vrstevnice pod vrtem V1 – 60, který měl číselnou 

hodnotu pro hlavu sloje 336,2. Provedla jsem korekci, protoţe vrstevnice 335,00 musí probíhat nad 

vrtem, jelikoţ interval vrstevnic stoupá směrem ven z obrázku. Na obr. 3.17 b) je znázorněná 

korekce vrstevnice paty sloje. Vrstevnice 330,00 (označená I.) musí probíhat nad vrtem s číselnou 

HLUBINNÁ MAPA ÚČELOVÁ  MAPA 
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hodnotou 325,6 pro patu sloje, protoţe interval vrstevnic roste nahoru směrem k vrstevnici 335 

(označená II.).     

 

Obr. 3.17 a) korekce vrstevnice hlavy sloje (Účelová mapa  vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín 2011) 

 

Obr. 3.17 b) korekce vrstevnice paty sloje (Účelová mapa vrstevnichlavy a paty sloje Antonín 2011)  

I. 

II. 
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Po dokončení vrstevnice např. s hodnotou 325 jsem pokračovala s kontrolou vrstevnice 330 

a postup neustále opakovala aţ jsem dosáhla vrstevnice s nejvyšší hodnotou v daném úseku. Stejný 

postup jsem aplikovala na kontrolu vrstevnic paty sloje.  

Při povrchové těţbě v zájmové oblasti, jak jsem jiţ zmínila, se pouţívá metoda komorování 

na zával. Tato metoje je bohuţel doprovázená samovolnými závaly pod tíhou vlastního nadloţí. Do 

uhelné sloje se propadají nadloţní cyprisové jíly (Obr. 3. 18a, 3.18b). 

 

Obr. 3.18 a) Samovolný propad nadloţních cyprisových jílovců do vytěţené sloje po komorování 

(Galek, 2005) 

 

Obr. 3.18 b) Propad nadloţí do sloje v důsledku hlubinné činnosti, levá strana obr. – podloţní  kra, 

pravá strana obr. – pokles  nadloţních cyprisových jílovců (Galek, 2005) 
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V případě, ţe se hloubí vrt v blízkosti závalu, můţe docházet k tomu, ţe údaj o hlavě sloje 

se výrazně liší od údajů z okolních vrtů. Výška hlavy sloje se totiţ stanovuje podle výšky prvního 

zachyceného uhlí ve vrtu. Vrt je v účelové mapě označen krouţkem, číslem a písemnou 

poznámkou “zával” (obr. 3.19). Jedná se o tzv. poklesovou hlavu. Názory geologů, pracujících v 

Sokolovské uhelné, jak interpolovat vrstevnice hlavy a paty sloje Antonín se rozcházely. Například 

podle Ing. Galka by bylo z geologického hlediska vhodnější interpolovat vrstevnice tak, aby byla 

zachována původní geomorfologie sloje. V takovém případě je mocnost sloje téměř kontinuální. V 

důsledku provozních důvodů a ekonomického hlediska je nezbytně nutné interpolovat vrstevnice 

hlavy sloje na tzv. pokleslou hlavu sloje. Vzhledem k tomu, ţe těţební procesy jsou velice 

nákladné, je pro provozní pracovníky důleţité vědět kde se hlava sloje nachází v současné době a je 

pro ně bezvýznamné zabývat se původní polohou, která vychází z geologie zájmové oblasti. 

Tato skutečnost mi koplikovala práci, jelikoţ takovýchto vrtů bylo v účelové mapě více.   

 

Obr. 3.19 Vrt hloubený v blízkosti závalu (Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín)     
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3.3 Tektonika dokumentovaná v důlních dílech 

Během hlubinné těţby horníci sledovali proplástky, podle kterých měly jistotu, ţe těţí 

správnou lávku. V první lávce to byl proplástek č. 8, ve druhé lávce proplástek č. 20 a ve třetí lávce 

proplástek č. 30 (obr. 3.20). Proplástek č. 8 a č. 20 jsou uhelné jíly, proplástek č. 30 je taktéţ 

uhelný jíl, ale s velkým podílem tufitické příměsi. Čísla jednotlivých proplástků znamenají jejich 

vzdálenost od hlavy sloje. 

 

Obr. 3.20 Proplástek č. 30 (Galek, 2005) 

V případě, ţe byla linie proplástku v první lávce samovolně ukončena, horníci v tomto 

místě těţbu skončily. Těţba opět pokračovala ve druhé lávce, kde v mnoha případech linie 

proplástku z první lávky pokračovala, ale s 2 m odstupem. Velmi často horníci narazili na dokonale 

hladkou plochu tzv. tektonické zrcadlo. Na základě těchto zkutečností bylo zcela zřejmé, ţe je sloj 

Antonín porušena několika zlomy.  

Sokolovská pánev je lemována zlomy, které byly aktivní v podobě tektonických zón. V 

těchto místech docházelo k výzdvihům nebo naopak poklesům. V pánvi docházelo k vnitřním 

poklesům, které byly způsobeny grassetským, kosým zlomem a centrálním zlomovým pásmem. Při 

povrchové těţbě byly některé zlomové poruchy odkryty. V prostoru Lomu Jiří je sloj Antonín 

porušena grassetským zlomem (obr. 3.21). 
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Obr. 3.21 Pásmo grassetského zlomu porušující sloj Antonín na Lomu Jiří ( Galek, 2005).  
Levá strana obr. – sloj Antonín, pravá strana obr. – nadloţní cyprisové souvrství 

 

V severní části Lomu Jiří je sloj Antonín vyvlečena podél lipnického zlomu (obr. 3.22), 

který netvoří jednoduchou poruchu, ale je doprovázen menšími systémy poruch. 

 

  

Obr. 3.22 Sloj Antonín vyvlečená podél lipnického zlomu v severní části Lomu Jiří (Galek, 2005) 

V oblasti Lomu Druţba je sloj Antonín porušena novosedelským zlomem (obr. 3.23), který 

je na jihu doprovázen menší zlomovou poruchou (obr. 3.24). 
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Obr. 3.23 Novosedelský zlom (Galek, 2005)      Obr. 3.24 Jiţní doprovodný zlom (Galek, 2005)  

Na následujícím obr. 3.25 je jednoduchý náčrt geologického řezu Lomem Druţba, který je 

z obou stran ohraničen zlomy. Na levé straně je to sokolovská zlomová zóna a na pravé straně je 

lom ohraničen novosedelským zlomem.  

 

Obr. 3.25 Geologický řez Lomem Druţba (Grmela et al., 2006) 

Legenda: 1 - kvartér, 2 - cyprisové souvrství, 3 - sloj Antonín, 4 - vrstvy sloje Antonín,  

5 - vulkanodetritické souvrství, 6 - vrstvy sloje Josef, 7 - starosedelské souvrství,  

8 - krystalinické podloţí terciéru 
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4. IMPLEMENTACE KOREKCÍ DO STRUKTURNÍ MAPY SLOJE ANTONÍN 

Korekce byly prováděny na základě údajů z bývalé hlubinné činnosti. Dobývací prostor se 

rozkládá na 21 mapových listech, které jsou označeny červenou a ţlutou výplní. Účelová mapa je 

díky velké rozloze dobývacího prostoru rozdělena na dvě části a to na část A a B (obr. 4.1).   

 

Obr. 4.1 Schéma kladu listů důlních map dobývacího prostoru Sokolovské uhelné a jeho rozdělení 

(Sekerášová, 2011) 

Následující vyobrazení (obr. 4.2, obr. 4.3, obr. 4.4, obr. 4.5, obr. 4.6, obr. 4.7, viz 

především přílohy č. 1 a č.2) dokumentuje, jakým způsobem byly prováděny korekce. Opravy jsou 

provedeny červenou barvou, přičemţ plná linie odpovídá hlavě sloje a čárkovaná patě sloje. Pro 

transparentnost a moţnost porovnání jsem v účelové mapě ponechala i původní průběh 

opravovaných vrstevnic. 
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Obr. 4.2 Provedené korekce v účelové mapě  - ČÁST A                                                             

(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín)  

 

 



Michaela Sekerášová : Vyhodnocení úloţních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      38 

 

 

Obr. 4.3 Detailní pohled na provedené korekce v obr. 4.2 v účelové mapě – ČÁST A 
(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín) 

 

V detailním pohledu je vidět do jaké míry se nový průběh vrstevnice liší od průběhu 

původního.  
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Obr. 4.4 Provedené korekce v účelové mapě  - ČÁST A 
(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín) 
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Obr. 4.5 Detailní pohled na provedené korekce v obr. 4.4 v účelové mapě – ČÁST A 
(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín) 
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Obr. 4.6 Provedené korekce v účelové mapě  - ČÁST B 
(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín) 
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Obr. 4.7 Detailní pohled na provedené korekce v obr. 4.6 v účelové mapě – ČÁST B 
(Účelová mapa vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín) 

Uvedená vyobrazení jsou vybranými příklady detailů provedených korekcí, které jsou 

kompletně k dispozici v příloze 1 a 2. Jedná se o účelovou mapu vrstevnic hlavy a paty sloje 

Antonin, která je rozdělená na dvě části A a B. Po přiloţení částí A a B k sobě je moţno shlédnout 

provedené korekce v celé oblasti dobývacího prostoru v měřítku 1 : 2 000.   
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5. ZÁVĚR 

Z Horního zákona č. 44/1988 Sb. vyplývá kaţdé organizaci, která má oprávnění k hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, povinnost předkládat Báňskému úřadu 

plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního loţiska ve stanoveném dobývacím prostoru. 

Organizace je současně povinna vydobýt zásoby výhradního loţiska včetně původních nerostů      

co nejúplněji, s co nejmenšími ztrátami a znečištěním (Zákon č. 44/1988 Sb., § 30, odst. 3).  

Společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byl stanoven dobývací prostor, pro 

který zpracovala na základě výše uvedených skutečností účelovou mapu vrstevnic hlavy a paty 

sloje Antonín.  

Účelová mapa je tvořena na základě dokumentace z bývalé hlubinné těţby a nově 

provedeného průzkumu pro sloj Antonín. Do mapy byly zaneseny jak vrty z hlubinné činnosti tak 

vrty z nově provedeného průzkumu. Mezi jednotlivými číselnými hodnotami hlavy a paty sloje 

provedla společnost interpolaci jejich vrstevnic, při které došlo k řadě nepřesností. 

Cílem mé práce bylo zrevidovat veškeré vrstevnice ve stanovené zájmové oblasti. Touto 

revizí se potvrdilo, ţe mapa obsahuje nepřesnosti, které je nutné pro provozní potřeby povrchové 

těţby opravit. Korekce v podobě nových linií, jsem do mapy zanesla výrazným způsobem.  

Konkrétně v dobývacím prostoru Alberov, kde je vrtná prozkoumanost nedostatečná, jsem 

vytvořila z větší části nový průběh vrstevnic. Objem všech provedených korekcí odhaduji na 20% 

původního zpracování. 

Vzhledem k tomu, ţe efektivnost těţby je závislá na řízení těţebních procesů, 

vyplývajících z přesného zpracování dokumentace, jsou provedené korekce oprávněné.                  

Po konzultaci s panem Ing. Romanem Galkem, zástupcem výše uvedené společnosti, byly mnou 

navrţené korekce schváleny v plném rozsahu, coţ vedlo k významnému zpřesnění strukturně-

tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín.    
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