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Anotace 

        

       V předloţené práci je zpracován způsob těţby v závalových polích sokolovské 

hnědouhelné pánve na Sokolovské uhelné p.n.a.s. v prostoru lomu Jiří. V úvodní části je 

popsáno geologické uloţení sokolovské hnědouhelné pánve a stručná historie hlubinné 

těţby.V další části práce popisuji způsob technologie těţby na lomu Jiří,provádění sond 

proti propadnutí velkostroje do hlubinného díla.Dále bezpečnost pohybu pracovníků na 

území zasaţené hlubinnou těţbou a přijatá technická opatření. Na závěr je zařazeno 

zhodnocení a doporučení.         

  

Klíčová slova: těţba, dobývání uhlí, hnědé uhlí, závalové pole, hlubinné dobývání 

 

 

 

Summary 

 

         Submitted Bachelor's thesis shows way of mining in caving brown coal fields at 

quarry Jiří at Sokolovská uhelná p.n.a.s. Introduction describes geology of Sokolov brown 

coal field and brief history of deep mining. 

Next part contains way of mining technology at quarry Jiří, describtion 

of explorational probes, which protect from dropping of Giant Machine, after that 

staff's safety on areas affected by deep mining and implemented technical safety measures. 

The conclusion contains summary and recommendations. 

 

Keywords: mining, coal mining, brown coal, caving fields, deep mining 
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Úvod 

 

         V současné době se všechny hnědouhelné společnosti v České republice se při 

lomové těţbě potýkají s následky hlubinného dobývání.Tento specifický problém výrazně 

ovlivňuje výkony, ekonomiku a bezpečnost jednotlivých provozů.Tato bakalářská práce 

předkládá způsob, jakým Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. v lomu Jiří řeší 

rozdělování kvalitativně odlišných typů materiálů které se v hlubinně přerubaných částech 

sloje vyskytují. 

         Těţba na sokolovské hnědouhelné pánvi probíhá jiţ pouze na Sokovské uhelné  na 

lomech Jiří a Druţba .Po sesuvu vnitřní výsypky do lomu Druţba skončí těţba uhlí 

v polovině roku 2011.Proto se soustředím hlavně na lom Jiří. 

         Základní problém vyplývající z lomové těţby slojí narušených předcházející 

hlubinnou těţbou se rozlišují do několika skupin.Zásadní je ,ţe všechny negativní vlivy na 

sebe navazují a působí najednou.Se všemi těmito problémy se potýká i lom Jiří, 

Sokolovské uhelné. 

          Poţadavky na kvalitu hnědého uhlí v dnešní době velice roste,  proto všechny 

hnědouhelné společnosti vynakládají značné prostředky do technologií, které umoţňují 

selektivní těţbu. Kaţdý odběratel má jiné poţadavky na kvalitu hnědého uhlí, proto jsou 

různá měřící zařízení pro měření kvality uhlí nepostradatelná. 

         Problematika těţby ze závalových polí je velice rozsáhlá a klade důraz na kvalitní 

práci všech zůčastněných pracovníku v procesu dobývání a kvality dodávaného uhlí pro 

odběratele. 

         Sokolovská uhelná bude postupně sniţovat svojí těţbu aţ k horizontu roku 2035, kdy 

dojde k vyuhlení stávajících lomů. Ale jiţ v současné době dochází ke sníţování těţby, coţ 

má negativní vliv na ekonomiku nejenom Sokolovské uhelné, ale i na celý region.Uhlí 

Sokolovská uhelná spaluje hlavně ve svých energetických provozech ve Vřesové, dále 

v elektrárnách skupiny ČEZ a lokálních teplárnách v celé České republice.  

         Na celkové energetické spotřebě České republiky se uhlí podílí 60 %  nahradit tento 

zdroj energie bude do budoucna velmi sloţité a nákladné. 
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1.    Příčiny vzniku závalových polí 

 

Jedním z nejzávaţnějších problémů současnosti i budoucnosti sokolovského revírů je 

problém lomové těţby v závalových polích. Tento problém se bude, hlavně umocňovat 

s přechodem současných velkolomových provozů do velkých hloubek, kde těţební činnost 

hlubinných dolů byla ukončena v době nedávné. Na úvod popíšu geologické sloţení 

sokolovské pánve a historii hlubinné těţby. 

 

 1.1.  Geologické složení sokolovské pánve 

          Sokolovská hnědouhelná pánev náleţí ke krušnohorskému bloku Českého masívu a 

leţí v jihozápadním křídle podkrušnohorské příkopové propadliny.Její rozloha je přibliţně 

200 km².Sokolovská pánev se člení na Karlovarsko-otovickou část,Chodovsko –

starorolskou část a nejvýznamnější Sokolovskou část. 

         Sokolovská pánev se dále dělí na východní a západní oblast.V západní oblasti byla 

jíţ těţba ukončena a probíhají zde sanace a rekultivace.Ve východní části jsou poslední 

dva hnědouhelné lomy Druţba a Jiří. 

         V hlavní těţební oblasti Sokolovské pánve se nachází sloj Antonin, která má 

celkovou mocnost 30-40 metrů. Hlava sloje je ostře ohraničená, pata je velice nekontrastní 

a plynule přechází do uhelných tufů. 

         Vulkanodetrická série pak začíná šedými jíly.Místy byl normální vývoj souvrství 

redukován tektonickými pohyby. 

         V klasickém vývoji má nejlepší kvalitu svrchní třetina uhelné sloje.Nejčastěji je 

tvořena páskovaným uhlím dále detritickým uhlím a méně slabšími polohami liptodetritu. 

Obsah popela je nízký a nepřesahuje 10 %. Velmi důleţitý je nízký obsah síry, který 

nepřekračuje 1%. 

         Střední část uhelné sloje má jiţ  horší kvalitu uhlí,zpravidla se kvalitnější polohy 

střídají s polohami bohatší na popel a jsou častější jílovité proplástky. Obsah popela se 

pohybuje kolem 15-30% popela. 

         Spodní sedimentace hlavního souvrství má jiţ mnohem pestřejší vývoj s výraznými 

polohami bezuhelného vývoje, reprezentovanými hnědými aţ šedými jíly se zbytky 

organického detritu . Vlastní  uhelná sedimentace  je zastoupena  popelinovým  detritem. 
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        Pod uhelnou slojí Antonín se dále nachází Novosedelské souvrství-chodovské vrstvy 

skládá se z tufitických jílů a jílovitých písků a uhlí.Pod touto vrstvou je Novosedelské 

souvrství-josefské mocnost uhelné sloje je 2-6 metrů,horší kvalita uhlí vysoký obsah síry a 

arsenu.V současné době se netěţí.Dále je uloţeno Starosedelské souvrství sloţené ze 

zpevněných písků štěrků a pyritových čoček.A poslední vrstva Krystalinikum se skládá 

z granitoidního karlovarského ţulového plutonu a pararul. 

         Sokolovská pánev v oblasti lomu Jiří je na severu i jihu zasaţeno tektonikou.Na 

severní straně je to Lipnická porucha,probíhá zhruba směrem V- Z , výškou skoku aţ 60 

metrů a shozem k jihu, která je synsedimentárního původu.Lipnická porucha je 

doprovázena celým systémem rovnoběţných a kosých poruch na směr V- Z. Podél 

Lipnické poruchy dochází k vyvlečení sloje Antonín. Na jihu je grassetská porucha, která 

shazuje k severu o 30 metrů.Od ní se odděluje kosá porucha,která shazuje k jihu.Ty to dvě 

poruchy vymezují vysutou kru.Vedle uvedených výrazných tektonických linií se 

v zájmovém prostoru nacházejí dílčí poruchy shodného směru a výškách skoku aţ 20 

metrů,které negativně ovlivňují těţbu. [4] 

         

   1.2.  Stručná historie hlubinného dobývání           

          V dobývacím prostoru lomu Jiří se na počátku dvacátého století dobývalo hlubinným 

způsobem,který značně komplikuje těţbu v současnosti.Byli to doly Jiří v Lomnici a Marie 

od roku 1949 Marie Majerová v Královském Poříčí. 

          Projekt otvírky lomu Jiří probíhal v letech 1921-1923.Otvírka se provedla třemi 

směry úpadnicí z lomu Jiří v Lomnici ,větrací jámou ve Ivovském pilíři a z opačná 

strany,od nádraţí ve  Falknově .Nejprve se začala razit úpadnice se sklonem 18 - 20   a jiţ 

po 250 metrech se narazilo na uhlí.Celou hlavní štolou vedla lanovka,která začínala na 

lomu a končila  v blízkosti nádraţí výklopníkém. Dobývala se sloj Antonín a to způsobem 

komorováním na zával.Těţba probíhala ve třech lávkách s mocnosti 8 metrů, postupně 

odshora dolů.Vlastní komorování na zával probíhalo následovně.Komora měla plošnou 

poddělávku 6 × 6 aţ 8 × 8 metrů a výšku 8 metrů.Komory se stahovaly, řadily se jedna za 

druhou tak ,ţe vytvářely pás ,rubaný od hranice k pásové dopravě.Přitom mezi komorami 

zůstávaly pilířky.Jejich síla a síla ochranného stropu byla úměrná výšce stropu.Tvorba 

vlastní komory znamenala jiţ zmíněnou poddělávku a výškou 2 m,poté vyplenění 

výdřevy.Následně se komora ovrtala řadou vývrtů.Po odstřelu se uhlí z komory vyvezlo 



             Martin Jonát: Těžba v závalových polích Sokolovské hnědouhelné pánve    
      

2011   4 

v ţelezných vozících, nebo odtěţilo pomocí dopravních nátřasných ţlabů.Uhlí se nakládalo 

ručně.Následovalo další navrtávání a odstřel a tím narůstala výška komory.Vytvoření jedné 

komory trvalo 3 – 7 dní.Nejvyšší těţby se dosáhlo v roce 1958 a to 811 900 t .Po vyuhlení 

v roce 1967 byl důl uzavřen. 

          Dalším dolem byla Marie v Královském Poříčí 1889 – 1949 po té došlo ke změně 

názvu na důl Marie Majerová 1949 – 1991.S hloubením jámy Marie I se začalo v roce 

1889.Po dokončení dosáhla hloubky 99 m a měla v ní těţit sloj Antonín .Druhá jáma Marie 

II. Se začala hloubit v roce 1898 aţ do hloubky 185 m do sloje Josef. Ta obsahovala 

kvalitnější uhlí neţ sloj Antonín. Těţba se prováděla pilířováním na zával.Protoţe 

docházelo k průvalům teplých vod do důlních děl,zakázal báňský úřad v roce 1901 těţbu 

v josefovské sloji.Tím to opatřením se chránily lázeňské prameny.Důl patřil společnosti 

Britannia, která nadále těţila uhlí jiţ pouze ze sloje Antonín mocné 24 m.Těţilo se 

komorováním na zával v lávkách. K uzavření lomu došlo v roce 1991 a celkově se  

vytěţilo přes 39 milionů tun. 

          V aktuální době se povrchový lom Jiří potýká hlavně se závalovými poli vytvořeným 

dolem Marie Majerová. [4]   

 

1.3.  Negativní vlivy závalových polí 

 Následkem dřívější hlubinné činnosti , která se prováděla komorovým,stěnovým a 

pilířovým způsobem a zavalováním vyrubaných prostor důlního díla došlo k promísení 

vrstev uhlí s nadloţními horninami, které se provalily do vyrubaných prostor.Při lomové 

těţbě se musí pouţívat selektivní těţba.Pro tuto těţbu jsou nejvhodnější kolesová rypadla, 

nejčastěji se uplatňují KU – 300 ve spojení s dálkovou pasovou dopravou. 

Základní problémy vyplývající z lomové těţby slojí narušených předcházející hlubinnou 

těţbou se rozlišují do několika skupin. Zásadní je, ţe všechny tyto negativní vlivy na sebe 

navazují a působí najednou. Se všemi těmito problémy se potýká i lom Jiří, Sokolovské 

uhelné, p.n., a.s. [2] 

 

1.3.1. Nerovnoměrnost objemů a kvality 

         Následkem dřívější hlubinné činnosti a zavalováním vyrubaných prostor, došlo 

k promísení vrstev uhlí mezi sebou nebo s nadloţními horninami. Vydobytí části uhelné 

substance hlubinnou těţbou způsobilo nejen faktický úbytek zásob, ale i přestrukturování 
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vlastní dobývané sloje a narušení homogenity nadloţí v procesu zavalování. Negativní 

důsledky dřívější hlubinné těţby spočívají především ve zhoršené průměrné kvalitě 

těţeného uhlí vyrubáním nejkvalitnějších poloh slojí a ve zvýšení lomových ztrát uhelné 

substance. Pro lom Jiří  je tento problém velmi aktuální. Podle průzkumů narůstá po roce 

2008 prudce podíl hlubinně přerubaných ploch. Kolem roku 2011 bude tento podíl činit aţ 

80% z celkového mnoţství uvolněných zásob uhlí. Pak začne procento přerubání opět 

klesat. V exponovaných letech zasáhnou přerubané plochy do všech uhelných řezů a bude 

velmi obtíţné udrţet výkon lomu i kvalitu dodávaného uhlí na současné úrovni. [2] 

 

 

Obr.1 Zavalené komory v záběru velkostroje 

 

 

1.3.2. Nebezpečí propadnutí strojů nebo lidí 

         Hlubinné dobývání uhelných slojí znamená zhoršení báňsko-technologických a 

technických podmínek pro lomové dobývání. V hlubinně narušených dolových polích 

zůstala celá řada prostorných i dlouhých děl nezavalena. Přestoţe má Sokolovská uhelná 

k dispozici poměrně přesnou mapovou dokumentaci dolu Marie, nelze nebezpečí vyvolané 

nezavalenými důlními díly podceňovat. Některá původně menší díla se během času 

rozšířila působením seismických otřesů a především šířením zápar a ohňů. Takové dutiny 

nejsou zakresleny v původních důlních mapách. V blízkosti všech nezavalených důlních 
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děl vzniká potenciální nebezpečí zaboření nebo propadnutí dobývacích strojů a pomocné 

mechanizace. Propadnutím do starých důlních děl jsou ohroţeni také lidé pracující v jejich 

blízkosti.  Tato   skutečnost  si    vyţaduje   při  dobývání  v  závalových  polích  provádění  

důsledného a finančně nákladného průzkumu nezavalených dutin a prostorů a zavádění 

přísných bezpečnostních opatření. Sokolovská uhelná zavedla systém preventivního 

určování rizikových území a míst na základě měřičské dokumentace. Tato místa jsou 

v terénu výrazně vyznačena a platí v nich zvláštní reţim pro vstup osob a provádění 

kontrol. Zároveň se vyuţívají všechny dostupné technické prostředky, aby riziková území 

byla sanována a stala se 

bezpečná pro těţbu i pohyb 

lidí a techniky. Na základě 

dobrých zkušeností ostatních 

uhelných společností se 

Sokolovská uhelná snaţí 

průběţně zavádět nové 

technické prostředky jako jsou 

vysoce mobilní kolové vrtné 

soupravy k provádění sond 

v rizikových územích. [2] 

 

 

Obr.č.2 Propadlé hydraulické 

lopatová rypadlo do 

 hlubinného důlního díla 

 

 

1.3.3. Vznik zápar a ohňů 

         Závalová pole jsou prostoupena řadou důlních děl a trhlin jakoby zakonzervovaných 

v narušeném masívu. Při jejich otevření lomovou porubní frontou dochází k prudký 

změnám prostředí uvnitř uhelné sloje způsobeným vnikáním vody a vzduchu. Zvětralá 

uhelná substance se začíná okysličovat a dochází k samovznícení uhlí. V důsledku  toho 
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dochází ke vzniku zápar a poţárů. Tyto jevy pak vedou ke zhoršení pracovního a ţivotního 

prostředí a ke ztíţeným podmínkám při dobývání. Znamenají i další ztrátu uhelné 

substance. Likvidace ohňů a zápar přináší další nákladná a báňsko-technologicky sloţitá 

opatření. V lomu Jiří se zmáháním ohňů a zápar zabývá specializovaná skupina 

pracovníků. V kaţdé směně je 5 hlubinářů-ohňařů, kteří se kromě hašení zápar a ohňů 

zabývají i rabováním starých důlních děl a prováděním sond před postupem velkostrojů a 

v rizikových územích. K dispozici mají terénní nákladní autocisternu, dozér a hydraulické 

lopatové rýpadlo s dlouhým ramenem. [2] 

 

 

Obr.3 Podélná hořící chodba. 

 

1.3.4. Cizí předměty 

         Dalším potenciálně nebezpečným jevem, který je specifický pro lomové dobývání 

hlubinně přerubaných uhelných slojí je velký výskyt cizích předmětů v těţeném materiálu. 

Jsou to zbytky nevyklizeného strojního zařízení, zanechaná stará důlní výztuţ, zděné či 

betonové důlní objekty apod. Tento materiál je zdrojem poruch a havárií dobývací a 

dopravní technologie. Jeho odstraňování ze záběrů dobývacích strojů i z dopravních tras 

znamená opět zvýšení nákladů na těţbu v závalových polích. Proto je hlavním úkolem 

maximálně zabránit proniknutí tohoto materiálu na velkostroj nebo dále do technologie. 

Odstraňování dosaţitelných zbytků materiálu po hlubinné činnosti před postupem 
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velkostroje v lomu Jiří opět provádí skupina hlubinářů. Při samotné těţbě vybírá cizí 

předměty osádka velkostroje. Dále je technologie DPD vybavena systémem separátorů 

ţeleza a ve stádiu zkoušek je separátor dřeva. [2] 

 

 

Obr.4 Důlní chodba s dřevěnou výztuží. 

 

1.3.5. Trhliny v nadloží 

         Nepříznivé důsledky hlubinného dobývání se neprojevují pouze při vlastní těţbě 

uhelné substance, ale i při těţbě skrývkových hmot v nadloţí. V oblastech předchozí 

hlubinné činnosti došlo k porušení nadloţního masívu. Nadloţní vrstvy v závalových 

polích jsou prostoupeny soustavou zlomů a trhlin, které se vytvořily v důsledku zavalování 

vyrubaných prostor. Taková místa v nadloţí jsou náchylná ke skluzům, kterými jsou 

ohroţeny dobývací stroje, pomocná mechanizace i lidé. Jediná prevence proti váţným 

haváriím v těchto skluzových pásmech je přísné dodrţování bezpečnostních předpisů a 

technologických postupů, aby v případě skluzu došlo k co nejmenším škodám. [2] 
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1.3.6. Narušení hydrogeologických poměrů 

         Hlubinnou těţbou dochází k narušení původních hydrogeologických struktur a 

k vytvoření nových struktur a komunikací. Narušený horninový masív je snadno 

prostupitelný pronikající povrchovou vodou, která se kumuluje ve stařinách. Vznikají tak 

nové zvodnělé horizonty, které dále ztěţují těţbu v závalových polích. Situace Sokolovské 

uhelné je v tomto ohledu ještě sloţitější. Stará důlní díla tu mohou být napájena také 

termální vodou z minerálních pramenů, které se nacházejí v blízkosti loţiska. Proudění 

minerálních vod je monitorováno systémem vrtů. Na důlní činnost i zacházení z termální 

vodou dohlíţí Český inspektorát lázní.   

          Hlavním faktorem, který negativně ovlivňuje výkony a ekonomiku těţby při 

dobývání částí sloje přerubaných dřívější hlubinnou těţbou, je ztráta uhelné substance a 

promísení vrstev s nadloţí nebo mezi sebou. Řešení tohoto problému je přímo závislé na 

nasazené dobývací technologii v příslušné lokalitě. Pouţitím vhodné technologie lze 

vydělovat nadloţní vrstvy provalené do vrchních uhelných lávek nebo i kvalitativně 

rozdílné druhy uhlí z promísených spodních lávek. V tomto směru lze rozlišovat, pokud je 

systém dobývací technologie cyklický a kontinuální. U cyklické technologie těţby se 

zavádí selektivní způsoby těţby, kdy je nutné pečlivě oddělovat jednotlivé sloţky těţeného 

řezu narušeného hlubinnou těţbou. To znamená směrovat skrývku ze zavalených prostor 

na výsypku a uhlí z neporušených částí sloje a z uhelných pilířů na nakládací místo. Pokud 

je těţený materiál dopravován od rýpadla nákladními automobily nebo dempry lze jej 

relativně snadno směrovat. Podobné je to při dopravě těţených hmot kolejovou 

technologií. Vhodným střídáním uhelných a skrývkových souprav lze poměrně snadno 

vyuţívat výhody selektivní těţby.  

         Při kontinuálním způsobu technologické dopravy je řešení tohoto problému sloţitější. 

Při vyuţití pásových dopravníků je nutné vřadit do systému pásové dopravy technická 

zařízení, která umoţní změnu směrování jednotlivých typů materiálů nacházejících se 

v záběru rýpadla při dobývání hlubinně narušených řezů. K tomuto účelu se vyuţívají 

pásové, rozdělovací a  shazovací vozy nebo výsuvové hlavy. [2] 
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2.   Technologie těžby 

 

         Do dobývacího prostoru lomu Jiří zasahuje především dolové pole bývalého 

hlubinného dolu Marie Majerová. Ten byl provozován aţ do roku 1991 a ještě dnes jsou 

kvůli odvodnění a zaměřování udrţována některá důlní díla. V dole probíhala těţba 

komorováním na řízený zával aţ na 3 lávky. To znamená, ţe se nyní v záběrech 

velkostrojů při lomovém dobývání objevují komory zavalené nadloţními jíly, ve spodních 

lávkách kromě nich i směsi uhlí z mezikomorových pilířů. Dále se ve sloji vyskytují 

zavalené i nezavalené chodby často hořící, různé objekty jako čerpovny, strojovny 

lanovky, výdušné jámy apod.. 

         Uhelná sloj je lomem Jiří dobývána ve třech uhelných a dvou smíšených řezech. 

Smíšenými řezy se střídavě těţí uhlí nebo skrývka podle vývoje sloje Antonín, která ve 

střední části lomu připomíná písmeno U, kdy krajní tektonické poruchy (Lipnická na 

severu a Grassetská na jihu) vynášejí uhlí do dvou posledních skrývkových řezů. Aţ do 

roku 2000 probíhala těţba lomu Jiří v panenské sloji, jen s občasným výskytem 

ojedinělých důlních chodeb a jiných objektů. Po roce 2000 se začaly v 1.uhelném řezu 

objevovat první pozůstatky po hlubinné těţbě komorováním a nyní probíhá těţba 

v závalových polích v 1., 2. i v obou smíšených řezech.  

Těţba uhlí i skrývky ve smíšených a uhelných řezech je prováděna pouze velkostroji typu 

KU300S. Lom Jiří je vybaven výhradně pásovou dopravní technologií. Uhlí ze smíšených 

řezů je směrováno na samostatný pásový dopravník, kterým je uhelná substance 

dopravována na odtahové linky. Těţivo z tohoto dopravníku je rozdělováno na příslušnou 

odtahovou linku pomocí natáčení výloţníku pásového vozu. Kaţdý ze tří uhelných řezů je 

osazen systémem porubních pásových dopravníků, které prostřednictvím pásových 

vynášecích mostů navazují na čtyři pásové odtahové linky. Ty jsou situovány v severních 

svazích lomu Jiří a pracovně se nazývají A, B, D a C. Uhlí je dopravováno od vynášecích 

mostů přes čtyřcestné rozdělovací vozy (tzv. R vozy), po dvou trasách. Kaţdou trasu tvoří 

dvě odtahové linky sloţené z navazujících pásových dopravníků šíře 1400 mm, v úsecích 

překonávajících velké převýšení jsou dopravníky šíře 1600 mm. Obě trasy končí na 

nakládacích stanicích NS II a NS IIa, kde se uhlí nakládá do vagonů a vlakových souprav 

pro jednotlivé odběratele.  
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         Otvírkové práce byly započaty v části sloje, která nebyla zasaţena dolovým polem 

hlubinného dolu Marie Majerová. Proto nebyla dopravní technologie prvotně vybavována 

technickými zařízeními umoţňujícími rozdělování těţiva ze závalových polí. Jak se lom 

začal přibliţovat k dolovému poli Marie Majerová, byly zahájeny přípravy na těţbu 

v závalových polích. Postupně byl proveden vrtný průzkum a byly zpracovány studie, které 

měly zmapovat rozsah přerubání uhelné sloje. Z dolu Marie Majerová se zachovala 

poměrně přesná a podrobná mapová a měřičská dokumentace. [3] 

 

 

2.1. Vývoj technického řešení 

         K prvotnímu odtěţování zavalených komor byl pořízen velký kolový nakladač a 

velkokapacitní terénní dempr. Nadloţní jíly z komor v záběru velkostroje a jiný materiál 

pocházející z předcházející hlubinné těţby byl odtěţován přehozem na hromady na pláň za 

velkostroj. Nakladač nakládal tyto hromady na dempr a ten vyváţel materiál přes celý lom 

na vnitřní výsypku. Toto řešení bylo velmi nákladné. Znamenalo přijmout 2 pracovníky 

jako obsluhu uvedených strojů. Zvýšily se náklady na palivo a údrţbu obou strojů. 

Postupně bylo nutné posílit vyváţení nasazením dalších terénních nákladních automobilů. 

Výrazně se sníţil i výkon velkostroje, omezovaný častým přetáčením nakládacího 

výloţníku mimo pásový dopravník na místo určené k přehozu a zpět. Tento způsob brzy 

přestal stačit narůstajícím potřebám. Vyuţívá se sice nadále, ale v daleko menší míře a 

pouze k vyváţení takového materiálu ze závalových polí, který by způsoboval poruchy a 

prostoje pásových dopravníků jako jsou stojky a kovový materiál. Takový materiál je 

vybírán přímo na velkostroji. 

         Souběţně se zavedením pomocné mechanizace na vyváţení přeházeného materiálu se 

začalo hledat řešení, které by neomezovalo, tak výrazně výkon velkostroje a zapadalo do 

systému dálkové pásové dopravy. Úkol byl zadán VÚHU v Mostě. Řešitelská skupina 

VÚHU nabídla několik variant řešení. Z nich byla vybrána varianta vyuţívající 

k rozdělování těţiva klapku umístěnou na shazovacím voze. Vybraný projekt navrhoval 

upravit standardní shazovací vůz, vsadit ho do prvního pásového dopravníku na uhelném 

řezu a paralelně podél tohoto dopravníku vystavět krátký pásový dopravník poháněný 

lehkou jednopohonovou stanicí s prodlouţenou špičkou. Smyčková část shazovacího vozu 

byla převzata bez větších úprav. Část shazovacího vozu s otočí a předávacím páskem je 



             Martin Jonát: Těžba v závalových polích Sokolovské hnědouhelné pánve    
      

2011   12 

upravena výrazněji. Úpravy spočívají ve vestavění násypky s hydraulicky ovládanou 

klapkou a v upevnění původně otočného pásku do jednoho směru. Účelem náhrady otoče 

pásku klapkou je rychlejší změna směru toku materiálu. Klapka v násypce směruje tok 

materiálu zpět na hlavní pás shazovacího vozu (uhlí) nebo  na  krátký pásek (výkliz). 

Výkliz padá z pásku na krátký paralelní pás, který je zaústěn na skrývkový pásový 

dopravník. Kvůli větší pádové výšce z prodlouţené špičky lehké poháněcí stanice je 

technologie doplněna o násypku se zuboválcovým drtičem. Výhodou, která výrazně 

ovlivnila výběr tohoto řešení, byla dostupnost. V lomu Jiří se nacházelo několik 

odstavených shazovacích vozů i poháněcích stanic, které byly vhodné k úpravě a 

rekonstrukci. To znamenalo i niţší pořizovací náklady celé technologie. Jako velká 

nevýhoda se postupně projevila mobilita. Protoţe shazovací vůz je součástí pásového 

dopravníku, musí být přestavován společně s ním, a to znamená obtíţné a zdlouhavé 

přestavby pásového dopravníku. 

         Původní návrh byl připraven pro 1.uhelný řez lomu Jiří, kde se zavalené komory 

objevily nejdříve. Při dalším rozpracování bylo rozhodnuto, ţe se stejný způsob aplikuje i 

ve 2.uhelném řezu, kde se měly poruby objevit později. Shazovací vůz z 2.řezu měl být 

propojen s krátkým paralelní pásovým dopravníkem přes pásový vůz. Takto připravený 

projekt byl schválen a zadán BPO Ostrov n.O. k dalšímu rozpracování. Během roku 2001 

byl připraven prováděcí projekt a na jaře 2002 byla započata realizace stavby. Termín 

ukončení  byl 30.10.2002. Realizaci stavby provedla  firma Klement s.r.o. Řehlovice. Hned 

 v prvním roce provozu se naplno projevily výhody instalovaného systému rozdělování 

těţiva. Důsledným uplatňováním selektivní těţby při těţbě zavalených komor v 1.řezu se 

zvýšila výtěţnost aţ o 25%. Daří se vybírat uhlí s nízkým obsahem popela a síry 

z mezikomorových pilířů. Toto uhlí, i kdyţ má menší příměsi hlušiny, nachází uplatnění ve 

zpracovatelské části Sokolovské uhelné. Při vyhodnocování investic vloţených do 

rozdělování těţiva, které se podle interních pravidel Sokolovské uhelné provádí po 2 letech 

provozu, se ukázalo, ţe se vloţené náklady vrátily během jediného roku. Taková je úspora 

nákladů, které by jinak musely být vynaloţeny na převáţení přeházených výklizů od 

velkostrojů na vnitřní výsypku dřívějším způsobem, tj.nákladními automobily. Další 

výhodou je snadné ovládání a obsluha celého systému rozdělování těţiva. Soustava je 

zařazena do řídícího systému dálkové pásové dopravy a je ovládána centrálně z dispečinku. 

Projevují se ale i slabiny systému. Klapka na shazovacím voze a válcový drtič nad 
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skrývkovým pásem jsou citlivá místa. Často dochází k zavalování nebo k zalepení těchto 

částí, především při zhoršených klimatických podmínkách. Potvrzují se také obavy 

z přestaveb. Pláň pro přestavbu shazovacího vozu musí být rovná a řádně odvodněná. Při 

přestavbě se musí pojíţdět se shazovacím vozem vţdy na přestavěnou část pásového 

dopravníku a to přestavbu zdrţuje. Další zdrţení představuje přestavba krátkého pásku 

s lehkou poháněcí stanicí a přetaţení válcového drtiče do nového postavení. K překonání 

uvedených překáţek je nutná důkladná příprava, správné načasování a přesná koordinace 

přestavbářských prací. [3] 

          Spolupráce s VÚHU Most pokračovala i při zprovozňování celého systému 

rozdělování těţiva ze závalových polí a při ověřování jeho provozních vlastností. Na 

začátku roku 2003 byla uzavřena smlouva o dílo mezi Sokolovskou uhelnou a.s. a VÚHU 

Most na realizaci měření účinnosti rozdělovací stanice. Hlavním úkolem řešitelské skupiny 

vedené Ing.Pavlem Ruckým, Ph.D. bylo nalezení optimálního umístění a nastavení 

kontinuálního popeloměru ENELEX GE 2000, který by zajistil automatické rozdělování 

toku těţeného materiálu bez důsledného uplatňovaní selektivní těţby. Dalším úkolem bylo 

nalezení optimální míry kontaminace uhlí hlušinou při zachování ostatních kvalitativních 

parametrů. Prvním cílem řešitelské skupiny bylo odebrání série vzorků. Metodika odběru, 

zpracování a hodnocení byla rozpracována a realizována podle zásad ČSN 44 1313 – ISO 

5069 – 1 a návazných ISO norem 5069 – 2, 5068, a 1213. Na základě těchto zásad byl 

vypracován postup odběrů a zpracováni vzorků. Jednotlivé dílčí vzorky uhlí byly 

odebírány  ze zastaveného a zajištěného pásového dopravníku před a za shazovacím 

vozem. Vzorky výklizu byly odebírány z krátkého „hlušinového“ pasu. Ze stejného úseku, 

ze kterého byly odebírány vzorky, byl souběţně popeloměrem zaznamenáván průměrný 

obsah popela daného úseku. Po prvních odběrech se zjistilo, ţe jsou velké rozdíly výsledků 

naměřených popeloměrem vůči parametrům získaným ze vzorkování těţiva na pase. 

Největší rozdíly byly, pokud se v dopravovaném těţivu ve větší míře vyskytovaly nadloţní 

cyprisové jíly. Při konzultacích s výrobcem popeloměru, firmou ENELEX, se ukázalo, ţe 

popeloměr není nastaven tak, aby mohl vyhodnocovat obsah popela v jílu. Aby popeloměr 

splňoval tento poţadavek, bylo nutné přeprogramovat základní vyhodnocovací algoritmus 

popeloměru. První odběry také poukázaly na nevhodné umístění detekční části popeloměru 

2m od přesypu přímo nad rozdělovací klapkou. Překlopení hydraulicky ovládané klapky 

zabere přibliţně 10 sekund. Popeloměr provádí měření kaţdou sekundu, ale aby 
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nedocházelo k příliš častému překlápění klapky, je nutné ponechat minimálně 30-ti 

sekundový interval na vyhodnocení stavu měřeného těţiva. Při rychlosti 4m/s a výkonu aţ 

1500t/h mohlo dojít při automatickém způsobu rozdělování k nepřípustné kontaminaci uhlí 

hlušinou. [5] 

 

 

Obr.5 Původní umístění popeloměru Enelex u přesypu shazovacího vozu. 

 

         Do vyřešení výše uvedených nedostatků byly odběry vzorků s VÚHU Most 

přerušeny. Přemístit popeloměr tak, aby byl získán dostatek času na vyhodnocení toku 

přepravovaného těţiva, znamenalo umístit ho mimo shazovací vůz zpět proti směru toku 

na pásový dopravník. Pak ale vyvstal problém s napájením popeloměru a s přenosem 

naměřených dat. Navíc by prostor mezi popeloměrem a shazovacím vozem nebyl 

popeloměrem monitorován. Nakonec bylo rozhodnuto o přesunutí detekční části 

popeloměru na začátek náběhového dílu shazovacího vozu, tj. o 30m zpět proti toku 

materiálu. Firma ENELEX upravila základní algoritmus popeloměru tak, aby byl schopen 

měřit obsah popela i v jílu. [7]   
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 Obr.6 Shazovací vůz SV12 s přemístěným popeloměrem. 

 

         Po těchto úpravách bylo opět započato s odběry vzorků. Cílem vzorkování byla 

dynamická kalibrace popeloměru pro směsi uhlí-hlušina a stanovení mezní hodnoty 

popela, která by byla impulsem pro překlopení klapky do směru na výkliz. Za tímto účelem 

bylo odebráno několik sad vzorků, které byly zpracovány částečně na místě, vzápětí po 

odběru. Upravené vzorky byly převezeny k dalšímu zpracování ve výzkumném ústavu. Pro 

stanovení mezní hodnoty popela bylo prováděno i vizuální pozorování směsi uhlí-hlušina 

přímo na jedoucím pásovém dopravníku porovnávané s okamţitými hodnotami 

naměřenými popeloměrem v reálném čase. Výsledek nastavení byl opět potvrzen odběrem 

a zpracováním vzorků ve výzkumném ústavu. Takto byla nastavena mezní hodnota mezi 

směsí uhlí hlína a výklizem. [6] 
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Obr.7 Příklad grafu porovnání hodnot obsahu popela naměřených kontinuálním 

popeloměrem GE 2000 před (Popeloměr) a po úpravě (Ad nová) s vyznačením polohy 

klapky. 

 

2.2. Nové využití vyvinuté technologie 

         Všechny výše uvedené zkoušky a nastavení byly realizovány na shazovacím voze 

umístěném na 1.uhelném řezu lomu Jiří. Shazovací vůz na 2.uhelném řezu byl nainstalován 

do pásového dopravníku a proběhl na něm zkušební provoz. Po několika sloţitých 

přestavbách byl z dopravníku vyřazen a pouze popotahován po kaţdé přestavbě pásového 

dopravníku za ním. Ve 2.řezu se zatím polohy pro selektivní těţbu nevyskytovaly. Mezitím 

se ve 3.uhelném řezu, neosazeném nějakým rozdělovacím prvkem, začaly objevovat partie 

nebilančního uhlí s vysokým obsahem síry a široké nadpodloţní proplástky s tvrdými 

pelokarbonátovými čočkami. Selekce tohoto neodbyvatelného materiálu se opět začala 

řešit přehozem směrem k patě vnitřní výsypky nebo těţbou tohoto materiálu do 

výklizových LH souprav. Přeházený materiál překáţel postupu velkostroje ve 3.uhelném 

řezu, a neţ byl přesypán vnitřní výsypkou, docházelo k jeho samovznícení. Odtěţování do 

LH souprav znamenalo velké prostoje při přístavbě a střídání souprav a ohroţení jedné 

z hlavních sběrných pásových linek lomu Jiří závalem nebo poškozením pásového 

dopravníku. Výklizové hmoty byly dopravovány od velkostroje aţ na nakládací stanici. 

Podle geologického průzkumu měl podíl těchto poloh ve 3.řezu prudce narůstat. Řešením 

tohoto problému se zabývala malá pracovní skupina provozních pracovníků sekce Těţba 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

1
3
:0

6
:3

6

1
3
:0

6
:4

9

1
3
:0

7
:0

6

1
3
:0

7
:1

9

1
3
:0

7
:3

3

1
3
:0

7
:4

6

1
3
:0

8
:0

0

1
3
:0

8
:1

6

1
3
:0

8
:3

0

1
3
:0

8
:4

3

1
3
:0

8
:5

6

1
3
:0

9
:1

3

1
3
:0

9
:2

6

1
3
:0

9
:4

0

1
3
:0

9
:5

3

1
3
:1

0
:0

7

1
3
:1

0
:2

1

1
3
:1

0
:3

7

1
3
:1

0
:5

1

1
3
:1

1
:0

4

1
3
:1

1
:1

8

1
3
:1

1
:3

1

1
3
:1

1
:4

4

1
3
:1

2
:0

1

1
3
:1

2
:1

4

1
3
:1

2
:2

8

1
3
:1

2
:4

1

1
3
:1

2
:5

5

1
3
:1

3
:1

1

1
3
:1

3
:2

5

1
3
:1

3
:3

8

1
3
:1

3
:5

2

1
3
:1

4
:0

5

1
3
:1

4
:1

9

1
3
:1

4
:3

5

1
3
:1

4
:4

9

1
3
:1

5
:0

2

1
3
:1

5
:1

6

1
3
:1

5
:3

2

1
3
:1

5
:4

6

1
3
:1

5
:5

9

1
3
:1

6
:1

3

1
3
:1

6
:2

6

1
3
:1

6
:4

0

1
3
:1

6
:5

6

1
3
:1

7
:0

9

1
3
:1

7
:2

3

1
3
:1

7
:3

6

1
3
:1

7
:5

3

1
3
:1

8
:0

6

1
3
:1

8
:2

0

1
3
:1

8
:3

4

1
3
:1

8
:4

7

1
3
:1

9
:0

1

1
3
:1

9
:1

4

1
3
:1

9
:3

1

1
3
:1

9
:4

4

1
3
:1

9
:5

7

1
3
:2

0
:1

1

1
3
:2

0
:2

7

1
3
:2

1
:2

6

P
o

p
e
l 

A
d

 [
 %

 ]

Čas
Ad nová Popeloměr Poloha klapky Rozhraní klapky



             Martin Jonát: Těžba v závalových polích Sokolovské hnědouhelné pánve    
      

2011   17 

uhlí, jejímţ hlavním řešitelem byl zástupce vedoucího sekce p.Jiří Sedláček. Skupina 

vyuţila odstavení velkostroje KU300S/18 do generální opravy, kdy se na půl roku uvolnil 

pásový vůz PVZ 2500/103, který je jinak k velkostroji připojen. Řešení bylo v obnovení 

původního spojení shazovacího vozu SV 22 ze 2.uhelného řezu a pásového vozu, ale na 

jiném místě. Skupina naplánovala náročný transport shazovacího a pásového vozu 

z horizontu 350m n.m., tj. z pláně 3.uhelného řezu, na horizont 375m n.m., kde se 

nacházejí koncové dopravníky sběrných linek lomu Jiří. Shazovací vůz byl vsazen do linky 

C ve směru toku materiálu aţ za poslední vynášecí most ze 3.uhelného řezu. Linka C jako 

jediná ze 4 sběrných linek lomu Jiří nemá drtič a dopravuje se po ní uhlí pro vsázku do 

zpracovatelské části Sokolovské uhelné, které je jinak moţné přepravovat po zbývajících 3 

linkách. Na shazovací vůz je napojen pásový vůz, který je umístěn tak, aby dosáhl na 

skrývkový pásový dopravník PD 5 leţící o etáţ níţe na kótě 365m n.m.. Pásový vůz 

nesype materiál přímo na pásový dopravník, ale do zuboválcového drtiče s násypkou, který 

drtí dopravovaný materiál a eliminuje pádovou výšku. [3] 

 

 

Obr.8 Nové nasazení shazovacího vozu SV 22 ve spojení PZV 2500/103. 

 

         Ke spuštění celé technologie došlo na začátku června 2007 a od té doby je úspěšně 

vyuţívána. Za období červen – září 2007 přes ní bylo dopraveno a uloţeno na vnitřní 

výsypku 22 000m3
 výklizových hmot ze závalových polí. To je skoro 90 LH souprav, 
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kterými by toto mnoţství muselo být převezeno na vnější výsypky. Tak dochází ke značné 

úspoře energie a techniky. LH soupravy nejsou blokovány dopravou výklizu z lomu Jiří a 

jsou plně k dispozici pro zakládání lomu Druţba, druhého lomu Sokolovské uhelné, p.n., 

a.s.. 

         Další spolupráce s VÚHU Most přinesla vývoj nového stroje na oddělování dřevěných 

stojek od uhelné substance.Na housenicový podvozek E 2,5 byla umístěna horní stavba 

sloţená z násypky,pasového dopravníku s moţností zdvihu pomocí hydraulických 

válců.Na konci pásového dopravníku je umístěna na hydraulických válcích deska po které 

klouţou stojky díky větší kinetický energii mimo násypku zatímco uhlí padá násypkou 

přímo na pasovou dopravu. 

 

 

 Obr.č.9 Separátor dřeva-oddřevovač lom Jiří 
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3.   Provádění sond a bezpečnost, technická opatření 

 

         Je jednou z velmi rizikových činností povrchového dobývání v uhelných lomech, 

jejichţ prostor byl v minulosti přerubán těţbou hlubinných uhelných dolů. Dobývací stroje, 

pomocná mechanizace a s tím samozřejmě i obsluhy těchto strojů a ostatní zaměstnanci, 

kteří mají v prostoru vlastní těţby, nebo její přípravy, místo výkonu práce, se pohybují 

v místech výskytu starých důlních děl, kterými jsou opuštěné chodby, komory, šibíky a 

jiná opuštěná důlní díla. Vzhledem k prostorovému umístění opuštěných důlních děl ve 

styku s těţbou je výrazně rozdílné měřítko rizika pokud se jedná o otevření starého důlního 

díla v záběru rypadla a pokud se jedná o důlní dílo, které je vlastně pod pojezdovou plání 

velkostroje a tím i pod plání, na které se pohybují i ostatní stroje a lidé. [1]   

 

 

Obr.č.10  Pohled na uhelný řez v závalových polích 
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3.1. Rizikové situace ve styku těžby se starými důlními díly   

První z nich je situací méně rizikovou a jedná se o otevření důlního díla v postupu 

rypadla, kdy vlastně rypadlo odhrabe stěnu opuštěného důlního díla a otevře tak prostor, 

který byl jiţ v minulosti odtěţen hlubinnou technologií. Situací „méně rizikovou“ je tento 

stav za předpokladu, ţe uhlí, ve kterém je dílo vedeno není zapařené, nebo dokonce nehoří. 

Za těchto prvotních podmínek je totiţ otevřením důlního díla umoţněn k zapařenému, 

nebo jiţ hořícímu uhlí přístup vzdušného kyslíku, coţ má za následek důlní poţár a míra 

rizika se tímto podstatně zvyšuje. 

Postup těţby nad starými důlními díly 

Druhou situací, která v sobě nese rizika daleko větší je postup technologie nad 

starými důlními díly. Větší míra rizika v takovém případě pramení ze skutečnosti, ţe se 

pod pracovní plání velkostroje můţe nacházet dutina po starých důlních dílech, která i 

v případě nějakého historického zmapování z doby kdy se v těchto dílech těţilo, mohla za 

mnohdy i desetiletí do doby kdy nad ní probíhá těţba změnit velikost. K tomuto jevu můţe 

dojít buď zřícením stropu díla, nebo postupným vyhořením uhlí v díle. V obou případech 

se dutina díla fyzicky posouvá směrem vzhůru a do stran proti původnímu mnoho let 

starému a někdy ne moc přesnému mapovému podkladu.  

Rizika ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců by měla být v kaţdém provozu 

stavěna na první místo v oblasti ochrany a bezpečnosti. Poškození lidského těla bývá 

v drtivé většině případů nevratné a nese sebou nejen poškození vlastní, ale většinou i 

psychické a ztrátu např.sociálního uplatnění a podobně. Poškození technologie, nebo 

ekonomické ztráty jsou sice nepříjemné, ale řešitelné, ohroţení zdraví a ţivota lidí je však 

bodem jedna. 

Na základě bezpečnostních předpisů pro provoz velkostrojů je všeobecně zakázáno 

všem osobám pohybovat se v pracovním okruhu strojů. Z tohoto důvodu by nemělo dojít k 

ohroţení osob při samotné otvírce opuštěného důlního díla kolesem rypadla. Riziko 

ohroţení osob nastává aţ následně po otevření a to při likvidaci výbavy důlního díla anebo 

při svévolném vstupu osob do prostor důlního díla. Výbavou díla jsou rozuměny zbytky 

výdřevy starých děl, kovové konstrukce (kolejiště, stojky) nebo bahno. Vše, co se v díle 

nachází, představuje znečištění těţeného uhlí a je třeba tyto nečistoty odstranit. Tato 

činnost je prováděna prostředky pomocné mechanizace (pasová rypadla), jejichţ obsluha a 

technický dozor, popřípadě zaměstnanci určení k úklidu neţádoucích předmětů jsou v tu 
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chvíli ohroţeni sesunutím stropu a stěn díla nebo případnými průvaly bahna. Další moţné 

riziko vyplývá ze samovolného vstupu osob do starých důlních děl. Ačkoliv je toto přísně 

zakázáno, tato moţnost existuje. Rizikem je v tomto případě opět zavalení díla, propad do 

svislých důlních děl a nebo otrava plyny. [2]   

       Při práci nad starými díly  

Pracovní pláň nad případným opuštěným důlním dílem je velmi rizikovým 

pracovištěm. Pohyb osob  na pláni při provozu stroje, ale hlavně při opravách velkostrojů 

je značný. Strop důlního díla pod pracovní plání můţe být vzhledem k závalům a prohoření 

tak slabý, ţe můţe dojít k propadu osob do těchto důlních děl. Při raţení důlních děl se 

v těchto často razili i šikmé nebo kolmé šibíky jak z důvodu propojení nad sebou leţících 

děl tak z důvodu průzkumu loţiska. Takovéto šibíky nemusí být po odhrabání rypadlem 

viditelné a při dalším pohybu osob kolem velkostroje představují velké riziko propadnutí. 

Při propadnutí osoby do starého důlního díla hrozí poškození zdraví, nebo smrt samotným 

pádem, utopení ve vodě nebo bahně, otrava důlními plyny, nebo v případě zapařené či 

hořící chodby i uhoření. 

Mimořádnými událostmi při těţbě závalových polí je samozřejmě ohroţena i těţební 

technika. 

Riziko v případě otvírky starých důlních děl postupem velkostroje spočívá hlavně ve fázi 

vlastního otvírání důlního díla kolesem velkostroje. Jedná-li se o „studené dílo“, tedy dílo, 

ve kterém se nenachází zapařené, nebo hořící uhlí, jde především o riziko zavalení 

vlastního rýpacího zařízení velkostroje a to především, jedná-li se o velkoprostorová díla, 

kterými jsou především opuštěné komory po hlubinném dobývání. Dalším rizikem jsou 

poškození velkostroje cizími předměty, nacházejícími se v opuštěném díle. V situaci, kdy 

je rozhrabáno dílo se zapařeným, nebo hořícím uhlím, tzv.“teplé dílo“, hrozí vzhledem 

k přístupu vzdušného kyslíku zahoření, v některých případech i výbuch nahromaděného 

uhelného prachu. 

Při práci nad starými díly 

Riziko pohybu stovky tun těţkého velkostroje po pracovní pláni, kterou tvoří strop 

dutých podzemních děl je opravdu velkým rizikem. Nejinak je tomu u strojů menších, 

strojů pomocné mechanizace a automobilů. Ty jsou sice o dost lehčí, ale vzhledem 

k poměrně menší stykové ploše s podloţkou, vytváří na tuto podloţku měrný tlak 

srovnatelný s měrným tlakem, který vytváří velkostroj. Při propadu velkostroje do starého 
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důlního díla je největším problémem porušení stability, coţ vede k popraskání konstrukce 

a moţnému riziku rozlomení a zborcení velkostroje. Co se týká menší techniky, hrozí 

propadnutí celého stroje, nebo automobilu i s osádkou do důlního díla. Důsledky propadu 

jsou pak v závislosti na velikosti důlního díla a jeho stavu podobné jako propad osob. 

 

Obr.č.11 Rypadlo K300 propadlé do starého důlního díla 

 

Systém starých důlních děl je systémem podzemních staveb určených k těţbě uhlí, 

vzájemně propojených, který tvoří komplex podzemních chodeb raţených převáţně 

v uhelné sloji. Po opuštění dolu došlo sice v minulosti k uzavření výstupů na povrch a 

v podzemí za ta léta určitě došlo k místním závalům, ale přesto vzhledem k zvětrávání uhlí 

a výskytu důlních plynů, je prostředí takovýchto opuštěných dolů při přístupu kyslíku 

náchylné k samovznícení aţ k výbuchům. Jednou z moţností, kdy se k zapařenému, nebo 

slabě hořícímu uhlí kyslík dostane, je právě těţba závalových polí, nebo propad stropu 

důlních děl po odtěţení. Důlní poţár při těţbě závalových polí je tedy velkým rizikem jak 

pro pracovníky, tak pro techniku. 

Z toho, co bylo dosud popsáno je zřejmé, ţe těţba uhlí v závalových polích je velmi 

riziková a moţnost vzniku mimořádných událostí při této činnosti velmi vysoká. Není 
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pochyb o tom, ţe kaţdá mimořádná událost má záporný vliv na ekonomiku podnikání. 

Z toho vyplývá, ţe rizikovost těţby v závalových polích vzhledem k ekonomickým 

ukazatelům je značná. Výdělečnou činností uhelného lomu je těţba a následný prodej uhlí. 

Při mimořádné události, kterou je potřeba vyšetřit, vyřešit a popřípadě opravit techniku 

poškozenou při události se uhlí netěţí, neprodává a tím jde společnost do ztrát. 

Rizika existují v kaţdé činnosti kolem nás. Dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru 

lidské činnosti jasně prokazují, ţe nejproduktivnější eliminací rizik jakékoliv činnosti je 

prevence. Nejinak je tomu i při těţbě uhlí v závalových polích. 

Základní myšlenkou prevence v tomto směru je určení území, kde hrozí styk s 

opuštěnými díly jak v postupu rypadla, tak pod pracovní plání. Jedním z vodítek určování 

rizikových území je původní mapová a textová dokumentace hlubinných dolů doplňovaná 

a upravovaná dle kaţdodenních poznatků z provozu zaměřováním objevených důlních děl 

a jejich porovnáním v původních mapách a zapracováním těchto změn a úprav do map 

současných. Na základě takto zmapovaných podkladů jsou odborem měřičství ve 

spolupráci s odborem báňských činností určena riziková území se zvláštním provozním 

reţimem. Tato území jsou v terénu řádně a zřetelně ohraničena a označena. 

Cesty určené pro dopravu a chůzi vedoucí v tomto území musí být před uvedením do 

provozu ověřeny kontrolním předvrtáváním, coţ má za důsledek vyloučení dutin a 

eliminuje riziko propadnutí osob a techniky.  

Pracovní pláň velkostroje musí být v rizikovém území předvrtána kontrolními vrty 

v předem určené síti o rozteči vrtů 3m s přesahem 8m přes parametry šířky stroje. Toto 

kontrolní vrtání zajišťuje dostatečně širokou bezpečnou pracovní plošinu pro pohyb 

velkostroje, pomocné mechanizace a osob v těţebním prostoru. 

Kaţdé riziko se zmenšuje, pokud osoba, které se riziko přímo týká, je s ním seznámena a 

počítá s ním při své činnosti. Nejinak je tomu i v případě rizik spojených s těţbou 

v závalových polích. Eliminace rizik při této činnosti je jednou z kapitol periodických 

školení zaměstnanců a rámcově jsou seznamováni i s mimořádnými událostmi, které se při 

stejné činnosti staly i na jiných pracovištích nebo lomech. 

Riziková území jsou zapracována do měsíčních technických reţimových map a jejich 

popis je uveden i v textové části měsíčního technického reţimu. S těmito skutečnostmi jsou 

zaměstnanci, kteří mají v prostoru rizikových území místo výkonu pracovní činnosti 

průběţně seznamováni. [2]   
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3.2. Aktivní opatření k minimalizaci rizik 

         Kontrolní předvrtávání – systém kontrolního předvrtávání cest a pracovních plání má          

za  účel  objevení     opuštěných  důlních  děl, coţ dává prostor k úpravě    těchto    prostor.  

Zavalení důlních děl – důlní díla zjištěná předvrtáváním, nebo díla odhrabaná postupem, 

jejichţ počva je níţ neţ pracovní pláň stroje se v rámci eliminace rizik řízeně zavalují 

stabilním materiálem (v našem případě uhlím) který zabezpečí místo proti 

propadnutí.Zazdívání důlních děl – prohrabané opuštěné dílo se za postupem rypadla 

zazdí, coţ zamezí vstupu osob do důlního díla a zamezí i přístupu kyslíku do komplexu 

chodeb. 

   Ani sebelepší prevence a opatření nejsou stoprocentní zárukou, ţe se rizika provozu 

při těţbě závalových polí nezmění na mimořádnou událost nebo havárii. Je tedy nutné být 

na tyto situace připraveni coţ nám dává velkou pravděpodobnost, ţe nastalá mimořádná 

situace nebo havárie bude zvládnuta s co nejmenší újmou na zdraví, ţivotech, technice a 

potaţmo s co nejmenšími ekonomickými ztrátami. 

 

 

 Obr.č.12 Kolesové rypadlo KU 300/5 na lomu Jiří 
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         Zajištění zvýšené bezpečnosti  při těţbě a pohybu osob v prostoru zasaţeném 

hlubinnou těţbou řeší příkaz 000.P.VŘ.BPPO.147.05, který je aktualizován rozhodnutím 

OBÚ v Sokolově pod č.j. 3063/450/Ing.Ma/07 ze dne 19.12.2007. S tímto pracovním 

postupem musí být prokazatelně seznámení všichni zaměstnanci, kteří v tomto prostoru 

vykonávají pracovní a kontrolní činnosti, včetně zaměstnanců externích firem. Tento 

dokument je zpracován v souladu s vyhl. č. 26/1989 Sb. zejména § 5 a § 32 ve znění 

pozdějších předpisů a musí být zařazen do osnov pro přezkušování z bezpečnosti práce 

osádek velkostrojů a všech pracovníků, kteří vykonávají práci a další činnosti v prostorách 

dotčených hlubinou těţbou. 

 

   3.3. Havarijní plán 

   Základním dokumentem společnosti, který řeší zdolávání mimořádných událostí je 

havarijní plán. 

Obecně se havarijní plán skládá ze dvou částí: 

         Pohotovostní – jak uţ název napovídá, je v této části řešeno rozdělení kompetencí, 

určení vedoucího likvidace havárie, jeho zástupce a dalších osob, které musí, nebo podle 

povahy havárie budou o této informovány včetně kontaktů na ně. Operativní část určuje i 

ohlašovnu mimořádných událostí (dispečink) a spojení na tuto ohlašovnu, způsoby 

vyhlášení poplachů a místa seřadišť pracovníků z ohroţených oblastí i například místa 

styčných bodů, na která budou dojíţdět vozidla externích organizací povolaných 

k likvidaci havárie (záchranka, hasiči, HBZS). 

         Operativní – tato část havarijního plánu rozebírá postupy likvidace předpokládaných 

mimořádných událostí a úkoly hlavních osob podílejících se na likvidaci (VLH, ZVLH) a 

postupy součinnosti s externími sloţkami jako hasiči, HBZS apod. Jednou z uvaţovaných 

moţných mimořádných události řešených v havarijním plánu je i „Propadnutí osob, strojů 

nebo zařízení do starých nebo opuštěných důlních děl a jiných podzemních prostor“. V této 

problematice se opírá o tři podstatné body týkající se propadnutí osob: 

K propadnuté osobě smějí vstupovat pouze báňští záchranáři. 

Pokud je propadnutý při vědomí, musí mu být poskytnut únikový dýchací přístroj. 

Zajistit vyproštění osoby a poskytnutí první pomoci. 

  K minimalizaci následků propadů do důlních děl je v závislosti na hodnocení rizik a 

řešení vzniklých situací na velkostrojích, které těţí v závalových polích, doplněno povinné 
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vybavení těchto velkostrojů o prostředky určené k prvotní záchraně propadlých osob. 

Těmito prostředky jsou: ţebřík, lano, únikový dýchací přístroj, prostředky první pomoci. 
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Závěr a doporučení 

 

         Nasazení technologie pro těţbu a rozdělování materiálu z uhelné sloje zasaţené 

dřívější hlubinnou těţbou v lomu Jiří je klasickým příkladem propojení vědy a výzkumu 

s praxí. Díky spolupráci Sokolovské uhelné s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí 

v Mostě se podařilo najít provozně jednoduché, spolehlivé a ekonomicky výhodné řešení. 

Dobré praktické zkušenosti s provozem zařízení inspirovaly provozní pracovníky 

k nalezení nového vyuţití celé technologie, která i v novém postavení osvědčuje svoje 

kvality. Potenciál, který technologie rozdělování těţiva nabízí, není ještě vyčerpán. Další 

moţností je vyuţít rozdělovací účinek technologie v částech řezů postiţených 

komorováním na zával ve více lávkách, kde se nevyskytují pouze jíly z nadloţí, ale i směsi 

uhlí z vyšších a niţších lávek a mezikomorových pilířů. Tyto směsi by bylo moţné při 

vyuţití popsané technologie automaticky třídit na dva přiměřeně odlišné kvalitativní druhy 

uhlí podle průběţně nastavitelné hodnoty popela. 

   Dobývání uhlí je prováděno sloţitou technologií náročnou na obsluhu, coţ 

v kombinaci s podmínkami, ve kterých je prováděno, dává tušit obrovské mnoţství rizik 

ohroţení lidí, technologie i ekonomických výsledků. Celá riziková mašinérie povrchového 

dolu je ale zvládnutelná za podmínky důsledného přístupu k rozpoznání rizik, k jejich 

preventivní eliminaci a k zvládnutí mimořádných situací. 
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