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Anotace 

Předložená práce zpracovává možnost další těžby z již těžené části ložiska 

v dobývacím prostoru dolu Centrum, konkrétně v poli bývalého dolu Humboldt II. Jedná 

se o zbytkové zásoby jak pevného, tak i závalového uhlí po těžbě metodou komorování na 

plnou mocnost realizované na přelomu a začátkem minulého století. Cílem této práce je 

vyhodnotit množství a kvalitu zbytkových zásob v zájmové oblasti a zároveň vyhodnotit 

dosavadní těžbu zbytkových uhelných zásob v oblasti V. revíru. Práce se zabývá také 

návrhem způsobu otvírky a přípravy zájmové oblasti a posouzením vlivu dobývání na 

povrch. 

 

Klíčová slova: hlubinná těžba, stěnový porub, komora, vrt, dobývací prostor, výtěžnost, 

sloj 

 

Summary 

The presented piece of work shows the possibility of further mining from already 

mined deposit in an area of Centrum mine, specifically in the field of the former mine 

Humboldt II. It deals with remaining sources  of solid and also caved-in coal that was 

mined by the technique of rooming at full depth realized at the beginning of the last 

century. The aim of this work is to evaluate the number and quality of remainig deposits 

in the area of interest and to evaluate also the up to date mining of the remaining deposits 

in the area of V.coalfield. This work also deals with the suggestion of the way of opening 

and preparing the area of interest and judges the effect of mining on the surface. 

 

Key words:  mining, coalface, chamber, drilling,achieved space, brown coal yield, seam,  
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Seznam zkratek 

CO  Oxid uhelnatý 

CH4  Metan 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČSR  České socialistická republika 

DJ  Dolní Jiřetín 

DP  Dobývací prostor 

DC  Důl Centrum 

EIA  Environmental Impact Assessment 

JV  Jihovýchod 

JZ  Jihozápad 

MP  Ministerstvo průmyslu  

MUS  Mostecká uhelná společnost 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OMG  odbor měřictví a geologie 

OVZ  Operativní výpočet zásob 

Sb.  Sbírky 

SHR  Severočeský hnědouhelný revír 

SV  Severovýchod 

SZ  Severozápad 

 

Ad  obsah popela v % 

Dar  hustota 

Qi
r  

výhřevnost v MJ/kg 

Sd  obsah síry v % 

Sm
r  

měrný obsah síry v g/MJ 

Wt
r  

obsah vody v % 

OO-O-10-A označení druhu důlní ocelové výztuže 

OO oblouková s oblými bočními díly 

O ocelová 

10 velikost světlého průřezu (10,7 m
2
) 

A normální délka 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je najít další možnost těžby v hlubinném dole 

Centrum, který je v současné době posledním hnědouhelným dolem u nás. Prakticky 

veškeré volné zásoby dolu již byly vytěženy převážně metodou komorování na plnou 

mocnost, resp. ve dvou lávkách na zával. Od roku 1994 pak metodou stěnování na zával ve 

čtyřech lávkách. Chceme-li, aby i nadále zůstat důl Centrum činný, je nutné hledat další 

možnosti těžby. Při prostém porovnání mocnosti ložiska s jeho vytěžením zmíněnými 

metodami je zřejmé, že pod povrchem zůstalo přibližně 60% - 70% nevytěžených zásob. 

Proto, aby mohly být tyto zásoby vytěženy, musí být provedeno vyhodnocení množství 

a kvality zbytkových zásob v předmětné oblasti. Současně musíme mít všechny dostupné 

údaje o uložení sloje a měřičské podklady o ražených chodbách a dobývkách. Po ověřovací 

těžbě zbytkových zásob z pěti stěnových porubů v bývalém V. revíru je jako další vhodná 

oblast část bývalého dolu Humboldt II – Východní pole. Na základě zjištěných skutečností 

a ekonomického zhodnocení jsem provedl návrh otvírky a rozfárání pole a určil způsob 

a postup dobývání. 
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1 Vymezení zájmového území 

Hlubinný důl Centrum je situován mezi městy Most a Litvínov. Jeho dobývací 

prostor leží v katastrálním území bývalé obce Dolní Jiřetín. Počátky těžby dolu Centrum 

sahají do let 1888 – 1889. Jeho prvním majitelem se stala Anglo – rakouská banka se 

sídlem ve Vídni. Během provozu se zde vystřídala celá řada majitelů a důl prodělával 

neustálý vývoj. V roce 1938, po německé okupaci, se důl stává majetkem Sudetoněmecké 

důlní společnosti SUBAG. Největší rozmach doznává důl Centrum po osvobození v roce 

1945. V roce 1966 se spojuje s dolem Kolumbus a DP se zvětšuje na 1177 ha. Po roce 

1989 dochází ke snižování spotřeby hnědého uhlí a k útlumu hornictví. Od ledna 1996 byl 

zahájen útlum hlubinného dolu Centrum a ten, s těžbou z jednoho stěnového porubu, 

zůstává dnes již jediným činným hlubinným hnědouhelným dolem v Čechách.  

Dobývací prostor Dolní Jiřetín je v současné době ve správě Dolu Kohinoor a.s. 

a byl stanoven Ministerstvem průmyslu ČSR zn. MP – 320/1782/69 ze dne 9. 12. 1969 

o výměře 778,7083 ha (příloha č. 1). Velikost této plochy byla později upravena 

v důsledku zavedení výpočetní techniky na výměru 7,7967239 km
2
. Předmětem 

posuzování je oblast Východního pole bývalého hlubinného dolu Humboldt II. Plocha je 

situována JV od výdušné jámy č. XII a zasahuje k jižní hranici DP, kde DP sousedí s DP 

Komořany u Mostu (MP ČSR č.j. 320/1521/Sta/MB/70 ze dne 12. 6. 1970, upraveno 

rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 1536- 9/99 ze dne 22. 6. 1999). Jedná se o oblast 

Východního pole Humboldt II (příloha č. 2). DP Dolní Jiřetín byl dne 28. 6. 2002 převeden 

smlouvou čís. ÚVŘ-KOH-01-2002 z MUS na Důl Kohinoor a.s. 

Zájmové území – plocha Východní pole Humboldt II – je vymezeno na SV 

provozovanou základnou 1115-00, na SV odrubanou plochou, na JZ hranicí dobývacího 

prostoru s DP Komořany u Mostu. Při této hranici probíhá tektonická porucha Quido ve 

směru SZ – JV a jedná se o tektonickou linii poklesového charakteru. Sklon je k SV, výška 

skoku se pohybuje od 12 do 15 m. Na JV je ochranným pilířem chráněna komunikace 

a čerpací stanice Chemopetrolu. 

V severní části plochy je původní nadloží přetvořeno vzniklou poklesovou 

kotlinou zatopenou vodou po předcházející hornické činnosti. Na jižní části plochy je 

nadloží vytvořené převýšenou a zrekultivovanou výsypkou bývalého lomu Obránců míru. 
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Vymezení zájmové plochy je znázorněno na obrázku č. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma vymezení zájmové plochy  [zdroj: OMG DC] 
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2 Vyhodnocení dosavadní těžby uhelných zásob 

v zájmové oblasti 

Zájmovou oblast vymezenou v kapitole 1. a znázorněnou na obrázku č. 1 můžeme 

chápat buď jako jednu plochu anebo jako dvě samostatné plochy (později použito při 

způsobu rozfárání a dobývání v předmětné oblasti). Z hlediska těžebního záměru budeme 

uvažovat o ploše jako o jednom celku.                            

2.1 Vyhodnocení dosavadní těžby 

Jižní část 

Střední část sloje byla v ploše o výměře 123974 m
2
 odrubána v letech  

1890 – 1927 komorami na plnou mocnost, kde výška dobývané lávky činila 19,77 m 

s výrubností 31%. Spodní část sloje nebyla rubána. 

Severní část 

Střední část sloje o výměře 159381 m
2
 byla odrubána v období let 

1893 – 1903 komorami na zával. Výška dobývané lávky dosahovala 16 m s výrubností 

31%. V letech 1918 – 1943 byla odrubána lávka v mocnosti 4,3 m metodou pilířování na 

zával s výrubností dosahující 50%. Spodní část sloje nebyla rubáním zasažena [7]. 

2.2 Posouzení množství a kvality zbytkových uhelných zásob 

Při posuzování množství zbytkových zásob se opíráme o údaje z mapové 

dokumentace a o údaje z provedených vrtů DJ84 a DJ85, které jsou pro zájmovou oblast 

stěžejní. Tyto vrty byly vrtány firmou Vrtný a geologický průzkum s.r.o se sídlem v Oseku 

v roce 2005. Kromě těchto vrtů byly v této oblasti odvrtány ještě vrty 1/2, 1/3, 1/4, 1/5a, 

1/6, 1/7, 2/3, 3/4, 3/8 a vrt V/22.  Všechny tyto vrty však dosáhly hloubky jen několika 

metrů s výjimkou vrtu V/22, který byl vyvrtán k hlavě svrchní části sloje. V těsné blízkosti 

vymezené zájmové plochy byly vrtány vrty 1/1, 1/5, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3/10, 1/1952     

a vrt DJ83. Ani tyto vrty nedosáhly větší hloubky než pár metrů. Pouze vrt DJ83 dosáhl 

hloubky 95 m, to odpovídá kótě +168,22 m n. m. Vzhledem k hloubce vrchní části sloje 

cca +112 m n. m. je i tento vrt nevyhovující. Umístění jednotlivých vrtů je znázorněno na 

obrázku č. 2 [7]. 
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Obrázek č. 2 Situační schéma vrtů [zdroj: OMG DC] 
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Níže je uveden popis vrtů DJ84 a DJ85 dle rozboru profilů obou vrtů: 

Vrt DJ84 

Vrt byl vrtán z kóty +244,13 m n. m. Celková hloubka vrtu dosáhla 172,4 m. 

Hlava vrchní části hlavní uhelné sloje byla dosažena na kótě +110,03 m n. m., hlava 

střední části sloje na kótě +104,53 m n. m., hlava spodní části sloje je na kótě 

+82,53 m n. m., pata uhelné sloje je na kótě +78,53 m n. m. Přesné stanovení paty sloje 

je problematické z důvodu střídání souvrství jílů a písků s vrstvami uhlí. Za spodní hranici 

lze tedy považovat i kótu +76,13 m n. m. Celková mocnost sloje tedy činí 31,50 m. Zápis 

z vrtání – profil vrtu DJ84 je zařazen jako příloha č. 3. 

Vrt DJ85 

Vrt byl vrtán z kóty +264,66 m n. m. Celková hloubka vrtu dosáhla 189,00 m. 

Hlava vrchní části hlavní uhelné sloje byla ověřena na kótě +115,36 m n. m., hlava střední 

části sloje na kótě +109,76 m n. m, hlava spodní části sloje je na kótě +88,26 m n. m. Pata 

uhelné sloje byla určena na kótě +81,16 m n. m. Celková mocnost sloje činí 34,20 m. Zápis 

z vrtání – profil vrtu DJ85 je zařazen jako příloha č. 4. 

Pro přehlednost jsou v tabulce č. 1 uvedeny údaje o mocnosti jednotlivých částí 

hlavní uhelné sloje zjištěné z výše uvedených vrtů z povrchu a údaje převzaté 

z Operativního výpočtu zásob pro oblast Východní pole Humboldt II [7]. 

Tabulka č. 1 Porovnání mocnosti jednotlivých částí sloje z vrtů a výpočtem 

 

SLOJ 

VRT VÝPOČET 

ZÁSOB DJ84 DJ85 

Svrchní část sloje 5,50 m 5,6 m 4,12 m 

Střední část sloje 22,00 m 21,50 m 22,24 m 

Spodní část sloje 4,00 m 7,10 m 4,97 m 

CELKEM 31,50 m 34,20 m 31,33 m 
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Po srovnání údajů z tabulky č. 1 lze konstatovat, že hodnoty z vrtů ověřily 

mocnost hlavní uhelné sloje s vypočtenou průměrnou hodnotou pro předmětnou oblast. 

Budeme-li se držet rozdělení zájmové oblasti tak, jak je uvedeno v podkapitole 

2.1, dojdeme při výpočtu zbytkových uhelných zásob k hodnotám uvedeným v tabulce 

č. 2 [7]. 

Pro výpočet zbytkových uhelných zásob byly použity hodnoty Dar (měrná 

hmotnost uhlí) určené ze zmiňovaných vrtů, viz příloha č. 3 a 4. 

 

Svrchní část sloje 1,40 t.m
-3

   

Střední část sloje 1,23 t.m
-3

   

Spodní část sloje 1,37 t.m
-3

   

Tabulka č. 2 Vypočtené hodnoty zbytkových zásob 

 

 

Část 

 

 

Plocha 

(m
3
) 

Svrchní 

sloj 

Střední sloj Spodní 

sloj 

Zbytkové 

Zásoby 

 

(t) 

Pevné 

zásoby 

(t) 

Pevné 

zásoby 

(t) 

Těžené 

zásoby 

(t) 

Pevné 

zásoby 

(t) 

jižní 123974 959807 314125 2080135 1080210 4434277 

severní 156381 1210702 294293 2694227 1362579 8210501 

CELKEM 12644778 

 

 

Při hodnocení jakosti zbytkových zásob v zájmové oblasti lze vycházet pouze 

z údajů zjištěných vrty DJ84 a DJ85. 

Z navrtané sloje byly z obou provedených vrtů odebrány vzorky a předány 

k vyhodnocení akreditovanou laboratoří v Komořanech. U vrtu DJ84 se vyhodnotilo 

64 vzorků, u vrtu DJ85 62 vzorků. Z vrtů bylo provedeno karotážní měření uhelné sloje. 

Rozbor vrtu DJ84 je uveden v příloze č. 5. 
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Každý údaj o kvalitě uhlí z jednotlivých vrtů je vždy průměrnou hodnotou ze 

všech vzorků pro jednotlivé části sloje.  Údaje jsou vloženy do následujících tabulek 

č. 3 a č. 4, pro každý vrt zvlášť. 

Tabulka č. 3 Kvalitativní rozbor zbytkových zásob v uhelné sloji z vrtu DJ84 

VRT 

DJ84 

Mocnost 

(m) 

Ad 

(%) 

Qi
r
 

(MJ.kg
-1

) 

Wt
r
 

(%) 

Dar 

(t.m
-3

) 

Sd 

(%) 

Sm
r
 

(g.MJ
-1

) 

Svrchní č. sloje 5,0 47,84 10,01 22,74 1,55 0,83 0,59 

Střední č. sloje 22,9 10,16 18,09 29,40 1,24 1,29 0,51 

Spodní č. sloje 6,0 39,44 11,74 24,30 1,46 1,34 0,89 

Průměr ve sloji 33,9 20,90 15,77 27,52 1,33 1,23 0,59 

 

Tabulka č. 4 Kvalitativní rozbor zbytkových zásob v uhelné sloji z vrtu DJ85 

VRT 

DJ85 

Mocnost 

(m) 

Ad 

(%) 

Qi
r
 

(MJ.kg
-1

) 

Wt
r
 

(%) 

Dar 

(t.m
-3

) 

Sd 

(%) 

Sm
r
 

(g.MJ
-1

) 

Svrchní č. sloje 5,6 43,83 11,12 23,59 1,49 1,07 0,75 

Střední č. sloje 23,8 11,01 18,18 29,28 1,24 1,26 0,49 

Spodní č. sloje 4,8 39,46 12,12 24,34 1,45 0,65 0,40 

Průměr ve sloji 34,2 20,38 16,17 27,65 1,31 1,14 0,52 

 

Porovnáme-li zjištěné hodnoty uvedené v tabulkách č. 3 a 4 s průměrnými 

hodnotami uvedenými v Operativním výpočtu zásob [7] pro předmětnou oblast, jsou patrné 

největší rozdíly v obsahu popela (Ad) a síry (Sd).  
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Tabulka č. 5 Porovnání hodnot popela (Ad) a síry (Sd) 

  Svrchní č. sloje Střední č. sloje Spodní č. sloje 

Ad 

(%) 

OVZ* 32,81 7,51 27,62 

Vrt DJ84 47,84 10,16 39,44 

Vrt DJ85 43,83 11,01 39,46 

Sd 

(%) 

OVZ* 0,83 0,86 0,65 

Vrt DJ84 0,83 1,29 1,34 

Vrt DJ85 1,07 1,26 0,65 

* Operativní výpočet zásob 

 

Uváděné hodnoty společně s výhřevností jsou základními parametry určujícími 

kvalitu uhlí, což je ve finále hlavním faktorem rentability. Tyto údaje jsou tedy rozhodující 

pro to, zda bude zahájena těžba či nikoli. Pro názornost jsou hodnoty uvedeny 

v tabulce č. 5. 

2.3 Povolení hornické činnosti 

Těžba v zájmové oblasti probíhala od roku 1890 do roku 1902. Bohužel, 

vzhledem k tak dlouhé době, se již nepodařilo dohledat původní povolení k těžbě. Jediným 

dokumentem, a to pouze pro část dané oblasti, je provozní plán pro Humboldt II. 

Je adresovaný Revírnímu Báňskému úřadu v Mostě ze dne 23. 4. 1921, kterým se 

Revírnímu Báňskému úřadu oznamuje záměr těžit a žádá se o povolení podrubat zásoby 

vytěžené v letech 1890 – 1902 v bývalém poli Humboldt I na plnou mocnost. Tento 

provozní plán, resp. žádost, se vztahuje pouze na část oblasti a je jen překladem vytěžené 

v letech 1890 – 1902 v bývalém poli Humboldt I na plnou mocnost. Tento provozní plán, 

resp. žádost, se vztahuje pouze na část oblasti a je jen překladem z německého originálu 

[7]. Oblast, která byla předmětem žádosti, je vyznačená na obrázku č. 3. Potřeba nového 

povolení je řešena v kapitole 4.3. 
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Obrázek č. 3 Schematicky znázorněná oblast provozního plánu pro Humboldt II  

[zdroj: OMG DC] 
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3 Vyhodnocení současné těžby zbytkových zásob v  

V. revíru 

V oblasti bývalého západního pole Humboldt II a Jiřetínského pole bylo v letech 

1960 – 1990 rubáno metodou komorování na zával ve dvou lávkách s udávanou výrubností 

od 30% do 60% [7], [1]. Celá porubní fronta v této oblasti byla vedena cca 2 m nad spodní 

částí střední sloje. Spodní sloj nebyla rubáním dotčena. Ražba důlních chodeb 

i samotná těžba z komor byla prováděna pomocí trhacích prací s odtěžením nátřasnými 

žlaby a pásovými dopravníky. Po sestřelení posledního stropu došlo v komoře k závalu 

a těžba z komory i se zbytkovou zásobou byla zastavena. V těžbě se pokračovalo 

v následující komoře s ponecháním mezipilíře. V takto vytěženém poli zůstaly mezi 

každou komorou ochranné pilíře o šířce 2 – 4 m a nevytěžená zbytková zásoba v komoře.  

To vedlo k myšlence dotěžení zbytkových zásob metodou stěnování 

s vypouštěním nadstropu při umístění stěn ve spodní části sloje. Než se přistoupí k samotné 

ražbě, je nutná podrobná znalost starých důlních map, jejich výškopis. Na základě těchto 

poznatků připraví OMG podélné profily plánovaných chodeb. Při ražbě je velmi důležité 

dodržet potřebný mezistrop (2 m), předchází se závalům ve stěně a nepříjemným projevům 

zapaření a vznícení zásoby ve výlomech ve směrných chodbách. V případě nemožnosti 

podjetí opuštěných důlních děl dochází k úmyslné prorážce. Před proražením musí být 

na ražené chodbě předem připravený materiál k izolaci nepoužívaných chodeb vždy 

dvojicí hrází a následným zaplavením popílkem. Včasným uzavřením opuštěných děl 

se zamezí přístupu vzduchu a co nejmenšímu okysličení stařin. Samovznícení hnědého uhlí 

je značně nebezpečné a samotný projev je velice rychlý. Z tohoto důvodu je této 

problematice věnována značná pozornost.   

V roce 2009 byla zahájena exploatace zbytkových uhelných zásob metodou 

stěnování s vypouštěním nadstropu ve stěnovém bloku 4301. Jako první byl vybudován 

základní větrný okruh a poté byl připraven první stěnový porub 4301 o rozměrech 

45 x 195 m. Tím se ověřila bezpečná výška raženého profilu potřebného pro nasazení 

stěnové technologie o výšce stěnového porubu 3,2 m. Před zahájením dobývání byla 

stanovena technickým odhadem možná výtěžnost na 12 t.m
-2

. Tato hodnota charakterizuje 

množství vytěženého uhlí vztažené k 1 m
2
 plochy stěnového porubu. Je to údaj, který 

se využívá při zjišťování poklesů v poklesové kotlině.  
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Blok 4301 je v těsném sousedství - západně od předmětné oblasti. Po tomto bloku 

bylo pokračováno v těžbě z dalších stěnových bloků západním směrem. Do září 2010 zde 

byly vytěženy ještě dva stěnové bloky. Celkem z těchto tří stěnových bloků bylo vytěženo 

525000 t uhlí s průměrnou výtěžností 17,7 t.m
-2

, s měrnou sirnatostí 0,43 g.MJ
-1

                   

a výhřevností okolo 13,5 MJ.kg
-1

. Od října 2010 byla těžba situována severně od výdušné 

jámy č. XII, do Dolnojiřetínského pole, pod komory z období let 1980 – 1990. V současné 

době je těženo ve druhém bloku ze čtyř plánovaných a těžba ve druhém bloku bude 

ukončena v dubnu 2012. Z obou bloků bylo do konce března 2012 vytěženo 534000 t uhlí 

s parametry 19 t.m
-2

, Sm
r
 0,38 g.MJ

-1
 a Qi

r
 12 MJ.kg

-1
.  

Tabulka č. 6 Přehled kvalitativních hodnot vytěženého uhlí 

Stěna 
Vyrubaná 

plocha  

(m
2
) 

Vytěženo 

(t) 

Výtěžnost 

(t.m
-2

) 

Sm
r
 

(g.MJ
-1

) 

Qi
r
 

(MJ.kg
-1

) 

4301 8775 125000 17,6 0,44 14,65 

4303 17100 275000 18,8 0,43 14,97 

4306 8250 125000 16,8 0,41 13,97 

1412 15300 286000 18,3 0,33 13,73 

1415 12855 248000 19,9 0,39 12,40 

Σ 62280 1059000 18,28 0,40 13,94 

 

Celkem tedy bylo metodou stěnování na zával v podsednutí v pěti stěnových 

porubech vyrubáno 1059000 t uhlí. Pro přehlednost jsou parametry vytěženého uhlí 

z jednotlivých porubů uvedeny v tabulce č. 6 [7]. Aktuální stav dolu Centrum, se všemi 

dobývanými poruby a umístění navrhovaných dobývek v zájmové oblasti bývalého dolu 

Humboldt II, je vyobrazen na soutisku hlubinné situace s leteckým snímkem povrchu 

(příloha č. 7). 
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4 Návrh způsobu přípravy a otvírky v zájmové oblasti 

Při navrhování rozfárání předmětné plochy jsem dospěl ke dvěma řešením.          

V prvním řešení je navrhováno těžit v blocích o směrné délce cca 750 m, což je délka 

uvažované plochy. Druhé řešení rozděluje plochu na dva přibližně stejné díly, a to by 

znamenalo vydobýt plochu dvanácti stěnovými poruby s poloviční směrnou délkou. 

V obou případech je uvažováno s délkou stěnových porubů 57 m a s rozestupem mezi 

poruby 10 m. Délka porubu okolo 60 m je v těchto podmínkách optimální. Zajišťuje 

dostatečný postup proto, aby směrné chodby před porubem nebyly devastované důlními 

tlaky, a předchází vzniku záparu v závalu porubu. K dobývání je použita metoda stěnování 

s vypouštěním nadstropu s mechanizovanou, hydraulickou výztuží typu 

MPVN 3200, dobývacím kombajnem MB-9-VM a stěnovým hřeblovým dopravníkem 

HD 700 II/97. Celý technologický komplex je vyroben firmou Tomáš a spol. s.r.o. 

Ratíškovice (viz obrázek č. 4).  

Každé z navrhovaných řešení má své výhody i nevýhody.  V obou případech však 

musí být vyražen základní větrný okruh o celkové délce 560 m v otevřené ocelové 

poddajné výztuži typu OO-O-10-A o světlém průřezu 10,7 m
2
 (viz příloha č. 6). Ražba 

všech chodeb v popisovaném poli, včetně stěnových prorážek, bude prováděna pomocí 

razícího kombajnu PK-3r s pásovým výložníkem a ve zmíněném profilu. Odtěžení zajistí 

pásové dopravníky o šířce pásu 800 mm, respektive 1000 mm. Při ražbě směrných chodeb 

se plánují technické vrty po 30 m, k upřesnění úložních poměrů a kvalitativních parametrů.  

Doprava materiálu bude zajištěna závěsnou drážkou ZD 24 a závěsnými 

lokomotivami LZH 50 na závěsných vozících. Závěsné lokomotivy LZH 50 jsou 

dvoukabinové s naftovým motorem uprostřed. Používají se i pro transport hydraulických 

štítů stěnové technologie. V případě potřeby vyššího výkonu lze připojit ještě jednu 

motorovou jednotku. Velkou předností závěsných lokomotiv je jejich malá náročnost na 

velikost profilu, lokomotiva může pracovat v chodbách o minimálním rozměru  

1800 x 1500 mm, a schopnost zdolávat úklony do 25 stupňů. Lokomotivy jsou vybaveny 

spalinovým vodním filtrem, který zamezuje prošlehnutí plamene a jisker do prostoru. Lze 

je tedy používat v plynujících dolech a v prostorách s nebezpečím výbuchu uhelného 

prachu [7].  
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Větrání stěnových porubů bude průchozí ze základního větrného okruhu, z jedné 

základny. Znamená to tedy vybudování dvojice větrných dveří mezi vtažnou a výdušnou 

směrnou chodbou. Každým stěnovým porubem bude proudit cca 300 – 400 m
3
.min

-1
 o 

minimální rychlosti větrů 4 m.s
-1. 

Mikroklima a složení důlních větrů musí odpovídat 

bezpečnostním předpisům [5], [6]. 

Ve všech nově vyražených chodbách musí být zneškodňován uhelný prach 

zkrápěním dle určeného harmonogramu a stavu zaprášení. Pro každou raženou chodbu 

a každý dobývaný stěnový porub musí být vypracovaný technologický postup se znalostí 

nivelety opuštěných důlních děl, jak již bylo zmíněno v kapitole 2. Každý stěnový porub 

bude vybaven analyzátory na zjišťování koncentrace CO a CH4, jak na konci výdušné 

chodby, tak i na začátku chodby vtažné. Zajištění bezpečnosti a vybavení vyražených 

chodeb, stěnových porubů a pásových dopravníků musí odpovídat vyhlášce 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatním bezpečnostním předpisům. 

Obrázek č. 4 Výztuž MPVN 3200, kombajn MB-9-VM a dopravník HD 700 II/97 

[zdroj: archiv DC] 
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4.1 Návrh rozfárání a způsobu dobývání  

První varianta 

Pro vydobytí celé plochy navrhuji celkem 6 porubů, rozměry jednotlivých porubů 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. Délka porubů je dána délkou rubané plochy od 712 m  

do 750 m. Šířku porubu jsem zvolil 57 m, což představuje 36 hydraulických sekcí. Při 

využití prvního řešení je ze základního větrného okruhu vždy připraven dobývaný stěnový 

blok v navrženém pořadí. Příprava nového porubu začne vždy v dostatečném předstihu 

před ukončením dobývání v porubu stávajícím. V očekávaných podmínkách lze 

předpokládat dobu ražby směrných chodeb a stěnové prorážky, při provozu obou 

kombajnů, na šest měsíců. S měsícem rezervy to představuje začátek ražby sedm měsíců 

před ukončením rubání v provozovaném stěnovém bloku.  

Tabulka č. 7 Přehled navrhovaných porubů 

PORUB  

č. 

ŠÍŘKA  

PORUBU (m) 

SMĚRNÁ DÉLKA 

PORUBU (m) 

DOBÝVANÁ 

PLOCHA (m
2
) 

I 57 750 42750 

II 57 740 42180 

III 57 733 41781 

IV 57 725 41325 

V 57 719 40983 

VI 57 712 40584 

CELKOVÁ  RUBANÁ  PLOCHA (m
2
) 249603 

 

V celkovém součtu představuje tato varianta 12 směrných chodeb a 6 stěnových 

prorážek. Jedná se o delší dopravní cesty, které musí mít dostatečný profil pro nákliz 

stěnové technologie včetně energovlaku. Celkový výpadek v těžbě z důvodu překlizu 

odhaduji na 4 měsíce.  
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Řešení rozfárání celého předmětného bloku s očíslovanými jednotlivými poruby 

dle pořadí je znázorněno na obrázku č. 5. 

 Obrázek č. 5 Schéma rozfárání - první řešení [zdroj: OMG DC] 

I III V II IV VI 
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Profil chodeb je potřeba udržovat i během provozu stěnového porubu. Na výdušné 

straně budou provozovány dva pásové dopravníky, pro které je nutné dodržet přímý směr 

a na vtažné straně je ve vzdálenosti do třiceti metrů před porubem posouván energovlak, 

sestavený ze dvou transformátorů, vyžadující minimální profil 2 x 2 m. Po zkušenostech 

z předchozích porubů lze v této oblasti předpokládat zvýšený přítok důlních vod a tím 

zvýšený nárok na čerpání. S přítokem důlních vod je obtížnější i údržba důlních děl.  

Dochází k bobtnání počvy a při častější přibírce k boření důlní výztuže a deformaci profilu. 

Profily chodeb stěnových bloků budou vystaveny působení důlních tlaků po celou dobu 

životnosti každého bloku, což představuje dobu více než dva roky. To samozřejmě přinese 

problémy s regulací profilu, dopravou materiálu, odtěžení zásoby v místech bez 

dopravníku apod.  
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Druhá varianta 

Z důvodu značné délky porubů je třeba zvážit, zda by nebylo příznivější provést 

zkrácení bloků vhodně zvolenou těžební základnou. To by mohlo eliminovat možné 

provozní problémy naznačené v předcházející variantě. Ve druhém řešení je proto celková 

plocha rozdělena na dva rovnocenné celky. K základnímu větrnému okruhu by se musel 

vyrazit ještě jeden větrný okruh v polovině plochy. Znamená to tedy vyrazit vtažnou 

a výdušnou chodbu, obě o shodné délce 400 m, které budou ve druhé etapě dobývání 

využity jako směrné chodby krajních stěnových porubů. Navíc spojovací základnu o délce 

400 m vše v profilu OO-O-10-A (viz příloha č. 6). Z této základny by bylo postupně 

raženo a stahováno 5 polovičních stěnových bloků s plynulým přechodem z posledního 

6. bloku I. etapy do 1. bloku II. etapy. Spojovací základna by byla přechodem z první etapy 

dobývání do etapy druhé postupem porubů zlikvidována.  

Toto řešení se jeví jako méně rizikové z pohledu kratšího „pobytu“ 

v provozovaném porubu. Příprava bloku je rychlejší, ražba kratších chodeb je prováděna 

v příznivějších mikroklimatických podmínkách.  Doprava materiálu v kratších směrných 

chodbách je rovněž jednodušší. Stěhování stěnové technologie je prováděno na kratší 

vzdálenosti, ale častěji. To přináší častější demontáž a montáž celého stěnového komplexu. 

Báňská údržba směrných chodeb je méně náročná, jelikož jsou chodby vystaveny důlním 

tlakům kratší dobu. 

Ražba chodeb pro nový stěnový porub by trvala přibližně 3,5 měsíce včetně 

stěnové prorážky. To by znamenalo začít s ražbou přibližně 4 měsíce před ukončením 

těžby provozovaného porubu. Nevýhodou tohoto řešení je ponechání ochranného pilíře 

mezi bloky první a druhé etapy a pět překlizových prací navíc s celkovým výpadkem těžby 

na dobu minimálně sedmi měsíců. Musel by být provozován jeden pásový dopravník navíc 

a zmiňovaná základna rozdělující dobývané pole by musela být řádně vybavena dle 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky ČBÚ 22/1989 Sb. Zároveň by musely být obě chodby, 

výše zmíněné jako vtažná a výdušná, udržovány v provozuschopném stavu po celou dobu 

provozování porubů v první etapě.  

Dobývání jednotlivých bloků by bylo prováděno v navrženém pořadí 

(obrázek č. 6). Pořadí je navrženo tak, aby byl dobývaný blok co nejméně ovlivňován 

důlními tlaky a pro plynulý přechod do druhé etapy.  
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Obrázek č. 6 Schéma rozfárání - druhé řešení [zdroj: OMG DC] 

1 3 5 2 4 6 I. etapa 

7 9 11 8 10 6 II. etapa 
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4.2 Posouzení vlivu dobývání na povrch 

Aby mohlo být dobýváno v předmětné ploše, musíme pro tuto část posoudit vliv 

dobývání na povrch po vyuhlení celé plochy. Vzhledem ke stejným poměrům nadloží (na 

povrchu zasahuje část vodní plochy) v sousední části dolu, kde již byla metoda stěnování 

pod komorami použita, lze využít „Báňský znalecký posudek na rozsah poklesové kotliny 

po dobývání podjezdu v pilíři Dolní Jiřetín dolu Centrum“ zpracovaný Ing. Svatoplukem 

Havrlíkem. V tomto posudku Ing. Havrlík používá Balseho metodu, která byla 

v podmínkách SHR úspěšně využívána a její metodika byla mnohokrát přezkoušena praxí 

[8], [3]. 

 

Je tedy nutné určit:       

1. Dosah poklesové kotliny 

2. Denivelaci terénu 

3. Rozsah rozšíření vodní plochy 

 

1. Poklesová kotlina je plocha ohraničená počínajícími známkami poklesu nadloží nad 

vyrubanou plochou. Pro určení jejího dosahu musíme vypočítat poloměr Balseho 

kružnice.  

Při známé hloubce paty sloje od povrchu h = cca 159 m a známém zálomovém 

úhlu, jehož hodnota byla pro SHR stanovena na cca 58° od horizontální roviny. 

Pomocí jeho doplňkového úhlu α = 32° a funkce tg vypočítáme poloměr Balseho 

kružnice r ze vztahu: r = h . tg α  => 99,35 m. 

Znamená to tedy, že se poklesová kotlina rozšíří od dobývané plochy na každou 

stranu o 100 m, to představuje plochu o velikosti cca 930 x 600 m. Místa ležící 

mimo tuto plochu již nebudou poklesy dotčena. Poklesová kotlina tak zasáhne část 

výsypky lomu Obránců míru a částečně plochu vodní nádrže.  

2. Velikost rubané plochy máme určenou. Budeme-li uvažovat s výtěžností 

17 t.m
-2

, pak při měrné hmotnosti uhlí 1,3 bude mocnost dobývané lávky 13,1 m.  
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Pokles potom můžeme vypočítat ze vztahu: s = m . a . z . e  

s  pokles         [ m] 

m mocnost sloje        [ m] 

a součinitel dobývání       [% ] 

z  časový součinitel       [% ] 

e účinkový součinitel, účinná plocha pro dobývanou lávku [% ] 

 

Při 90% výrubnosti bude pokles plné účinné plochy o rozměrech 530 x 200 m 

dosahovat hodnoty 12 m. Cesta, sloužící jako přístupová k výdušné jámě 

č. XII a pro údržbu rekultivované plochy, bude ovlivněna plnou účinnou plochou 

a tudíž zatopena s poklesem až 12 m, proto musí být přeložena. Rovněž i druhá 

cesta vedoucí částečně při hranici dobývacího prostoru bude ovlivněna poklesy 

cca 2 m.     

3. Vodní plocha se rozšíří jihozápadním směrem. Čerpací stanice Chemopetrolu na 

východním břehu vodní plochy nebude vzniklými poklesy zasažena.              

Postupné poklesy terénu a jejich konsolidace jsou ověřovány měřením. V prvním 

roce dochází k největšímu poklesu, přibližně 50%. Zhruba 90% z celkového poklesu se 

projeví do třech let. Od šestého až sedmého roku by měl být reliéf krajiny již téměř 

stabilizovaný. V podmínkách SHR je doba úplné konsolidace ukončená po 10 letech [4].  

Při určování dosahů vlivů dobývání byla použita metoda Balseho kružnic, dle 

znaleckého posudku Ing. Havrlíka.  

Vlivy rubání jsou znázorněny na obrázku č. 7. Počátek poklesové kotliny je 

vzdálen 100 m na každou stranu vyrubané plochy. Naproti tomu je maximální pokles 

uvnitř rubané plochy, 100 m od hranice rubání. Poklesy bude ovlivněna část bývalé 

výsypky Obránců míru a vodní nádrž. Jak je z fotomapy patrné, dojde k rozšíření 

a prohloubení vodní plochy a ke snížení nasypané výsypky. 

Dotčené místo vlivem dobývání v předmětné části dobývacího prostoru dolu 

Centrum s vyznačením navržených stěnových porubů je zobrazeno v příloze č. 7. 
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Obrázek č. 7 Schéma dosahu vlivů rubání [zdroj: OMG DC] 
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4.3 Posouzení povolení hornické činnosti v zájmové oblasti 

Pro ražbu a následné dobývání v předmětné oblasti Východního pole je nutné 

ověřovat pravidelnými odběry vzorků výskyt CH4. OBÚ v Mostě podle 

§ 79 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. potvrzuje platnost svého rozhodnutí 

č.j. 549/90 ze dne 21. 2. 1990, kterým je důl Centrum zařazen z hlediska výskytu 

CH4 do kategorie dolů neplynujících ve smyslu § 79 odst. 3 citované vyhlášky. Toto 

rozhodnutí č. 549/90  bylo vydáno dne 21. 2. 1990 a potvrzeno 27. 1. 1999 č.j. 88/99/II. 

Vzhledem k tomu, že v navrhované oblasti bylo dobýváno komorováním již před 

sto lety a je dostupný pouze Provozní plán, původní Plán otvírky, přípravy a dobývání 

se nedochoval, musí být zpracován nový a musí být schváleno povolení k těžbě. 

Organizace předkládá společně se žádostí o povolení hornické činnosti Plán 

otvírky, přípravy a dobývání, který musí být schválen závodním organizace. Po vyřešení 

střetů zájmů a na základě závěru posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) vydá Obvodní 

báňský úřad v Mostě povolení o hornické činnosti.  
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5 Ekonomické zhodnocení 

V současné době, tj. od 25. května 2012, je v provozu blok 1413 jako šestý blok 

v pořadí z 10 plánovaných v připravené západní části dolu. Zbývající 4 bloky by mohly být 

vyuhleny za tři roky (2015). Do této doby by musel být připraven nový větrný okruh 

včetně směrných chodeb a stěnové prorážky 1. bloku ve východním poli Humboldt II.  

Do konce tohoto období bude již část provozovaného zařízení tak opotřebovaná, 

že se bude muset přistoupit k její obnově. Pro řešenou oblast východního pole to 

představuje především nové hřeblové dopravníky do stěnového porubu (20 mil. Kč), 

vybudování nové trafostanice (15 mil. Kč) a rekonstrukce hydraulické čerpací stanice 

(2 mil. Kč). Pro celou trasu odtěžení budou potřeba nové pásy pro pásové dopravníky 

v délce 1600 m (3 mil. Kč). Materiálové náklady na výztuž pro větrný okruh představující 

5 mil. Kč. Celkem se investiční náklady dostanou do výše cca 45 mil Kč. V níže 

uvedených tabulkách je pro přehled tato investice rozpočítána na období prvních pěti let. 

Při dobývání z každého stěnového porubu lze počítat s 50% ziskem vypleněné 

výztuže. To znamená, že můžeme uvažovat o potřebě cca 5000 kompletů ocelové výztuže 

pro vystrojení plánovaných bloků v průběhu očekávaných 11 let. S tímto množstvím lze 

uvažovat pro obě varianty. 

Průměrné celkové roční náklady na provoz dolu se pohybují ve výši 260 mil. Kč. 

Do této sumy jsou zařazeny běžné opravy zařízení a nákup náhradních dílů, ražba chodeb, 

mzdy, řešení mimořádných událostí apod. (Údaje poskytnuty vedením organizace). 

Pro jednoduché ekonomické zhodnocení obou variant vyuhlení východního pole 

vycházím z předpokládané měsíční těžby ve výši přibližně 38300 tun uhlí při výtěžnosti 

16 t.m
-2

. Určení této hodnoty vyplývá jednak z teoretického výpočtu z výšky sloje a jejího 

vydobytí komorováním v minulosti v %, ale především ze získaných poznatků 

z provozovaných stěnových porubů v této oblasti dolu. Další uvažovaná hodnota 

je výhřevnost. Odhad 14 GJ.t
-1

 je stanoven na základě údajů uváděných v tabulkách 

č. 3, 4 a 6. Cena za měrnou jednotku tepla se stále vyvíjí a pro výpočet jsem uvažoval 

s cenou stejnou pro celé období ve výši 46,- Kč za 1 GJ.t
-1

.  

Za uvažovanou dobu jedenácti let dobývání v oblasti Humboldt II bude celkem 

vyraženo 9000 m chodeb. Náklady na ražbu jsou zahrnuty do celkových ročních spotřeb. 
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Získanými tunami z ražby jsem se ve svých výpočtech a srovnávání nezabýval, ačkoli 

těžba z chodeb představuje celkem 130000 t, a to je téměř 84 mil. Kč. Připusťme v našich 

teoretických úvahách, že bude tento zisk použit na opravy a modernizaci strojního zařízení, 

resp. na zakoupení nových razících kombajnů. 

První varianta 

Dobývání předmětného pole je rozvrženo do šesti stěnových porubů o šířce 

57 m a směrné délce okolo 700 m. Vycházím-li z předpokladu již výše zmíněné měsíční 

těžby, pak roční těžba dosahuje 440000 tun. Znamená to tedy těžbu z bloku po dobu 

23 měsíců a 1 měsíc potřebný na překliz stěnové technologie do dalšího bloku včetně 

povalu a uličky potřebné pro výkliz porubu. V roce bez překlízení by dosahovala těžba 

460000 t, v roce s překlizem stěnové technologie pak 420000 t. Znamená to tedy 

průměrnou roční těžbu ve výši 440000 tun uhlí po dobu 11 let se zbytkem 267000 t zásob 

na závěrečných šest měsíců.  

Výsledkem těchto kalkulací jsou hodnoty uvedené v tabulkách č. 8 a 9. 

Tabulka č. 8 Odhadovaná těžba z jednotlivých bloků - 1. varianta 

 

Blok 

č. 

Délka porubu 

Délka povalu 

(m) 

 

Vytěžený objem 

(m
3
) 

Měrná 

hmot. uhlí,  

(t.m
-3

) 

Vytěženo 

z bloku 

(t) 

I 735 + 15 670000 + 3000 1,3 871000 + 3900 

II 710 + 15 647500+ 3000 1,3 841750 + 3900 

III 725 + 15 661200+ 3000 1,3 859600 + 3900 

IV 704 + 15 642000+ 3000 1,3 834600 + 3900 

V 718 + 15 654800+ 3000 1,3 851200 + 3900 

VI 697 + 15 635600+ 3000 1,3 826300 + 3900 

celkem 4289 + 90   5107850 
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Tabulka č. 9 Odhadované zisky - 1. varianta 

 

Rok 

 

 

Vytěženo 

(t) 

Průměrné 

roční náklady 

(tis. Kč) 

 

Odpisy 

(tis. Kč) 

 

Výnosy 

(tis. Kč) 

 

Zisk 

(tis. Kč) 

1 440000 260000 9000 283360 14360 

2 440000 260000 9000 283360 14360  

3 440000 260000 9000 283360 14360  

4 440000 260000 9000 283360 14360  

5 440000 260000 9000 283360 14360  

6 440000 260000  283360 23360 

7 440000 260000  283360 23360 

8 440000 260000  283360 23360 

9 440000 260000  283360 23360 

10 440000 260000  283360 23360 

11 440000 260000  283360 23360 

11,6 267000 156000  172000 16000 

celkem 5107000 3016000 45 000 3286976 247960 

Druhá varianta 

Předmětný dobývaný blok je rozdělen na dvě přibližně stejné poloviny chodbou 

o délce 400 m v profilu OO-O-10-A (4 mil. Kč). K této kalkulaci je nutné připočíst ještě 

ražbu pěti stěnových prorážek o celkové délce 300 m (3 mil Kč) a zmenšit rubanou plochu 

o plochu ponechanou jako ochranný pilíř mezi stěnovými poruby 1. a 2. varianty. 

Dobýváno by bylo z 10 stěnových porubů o délce přibližně 340 m a šířce 57 m. Jeden 

porub, v pořadí šestý, by mohl být provozován v celé délce (712 m), jako přechodový 

z první poloviny do poloviny druhé, dobývaného pole. Při stejné měsíční těžbě 

s předcházející variantou dosahuje průměrná těžba 42000 t za rok. Je to dáno větším 
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počtem překlizových činností (z 5 na 10), s výjimkou 6. stěnového bloku, resp. 

6. těžebního roku, kdy by mělo být vytěženo 440000 tun uhlí. Zbytek zásob ve výši 

207000 t by byl vytěžen v posledních šesti měsících. Uvažované výsledky těžby z kratších 

porubů, při využití varianty č. 2, jsou uvedeny v tabulkách č. 10 a 11. 

Tabulka č.10 Odhadovaná těžba z jednotlivých bloků - 2. varianta 

 

Blok 

Délka porubu, 

 povalu (m) 

Vytěžený 

objem (m
3
) 

Měrná hmotnost 

uhlí (t/m
3
) 

Vytěženo 

z bloku (t) 

1 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

2 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

3 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

4 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

5 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

6 
697 

15 

635600 

3000 
1,3 

826300 

3900 

7 
350 

15 

319200 

3000 
1,3 

415000 

3900 

8 
325 

15 

296400 

3000 
1,3 

382700 

3900 

9 
340 

15 

310000 

3000 
1,3 

403000 

3900 

10 
319 

15 

290900 

3000 
1,3 

378200 

3900 

11 
333 

15 

303700 

3000 
1,3 

394800 

3900 

celkem 4064+165 3738800 1,3 4857900 
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Tabulka č.11 Odhadované zisky - 2. varianta 

 

Těžba 

v roce 

Vytěženo 

 

(t) 

Průměrné 

roční náklady 

(tis. Kč) 

Investiční 

náklady 

(tis. Kč) 

Výnosy 

 

(tis. Kč) 

Zisk 

 

(tis. Kč) 

1 421000 260000 9000 271124 2360 

2 421000 260000 9000 271124 2360 

3 421000 260000 9000 271124 2360 

4 421000 260000 9000 271124 2360 

5 421000 260000 9000 271124 2360 

6 440000 260000  283360 23360 

7 421000 260000  271124 11124 

8 421000 260000  271124 11124 

9 421000 260000  271124 11124 

10 421000 260000  271124 11124 

11 421000 260000  271124 11124 

11,5 207000 140000  133308 6692 

celkem 4857000 3000000 45000 3127908 117472 
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Závěr 

Obě uvedené metody vyuhlení zkoumané části dolu Centrum, oblast Východního 

pole Humboldt II, vytěží zbytkové zásoby bez zbytečných ztrát v maximální možné míře. 

Určit, která varianta je výhodnější, je velmi obtížné. Při zachování jedné z navržených 

variant rozfárání lze tedy očekávat, že z předmětného bloku bude vytěženo cca 5 mil. tun 

hnědého uhlí. 

První varianta se jeví jako méně komplikovaná a efektivnější, bez časových 

prodlev. Je však více riziková. V této oblasti dolu můžeme předpokládat přítok důlní vody 

a vzhledem k umístění ražených chodeb u paty sloje i bobtnání počvy. Současně s tímto 

jsou důlní díla ražená v podsednutí ovlivňována i zvýšenými tlaky. Je tedy nutno počítat 

s intenzivním odvodňováním a údržbou poměrně dlouhých důlních děl.  

Ve druhé variantě je nutné nejprve vyrazit ještě jeden větrný okruh o celkové 

délce cca 3 x 400 m. Z toho dvě 400 m chodby by byly v druhé etapě těžby využity jako 

směrné chodby pro stěnové poruby. Třetí chodba, rozdělující celkovou plochu, by byla 

v druhé etapě zarubána. Kratší směrné chodby jsou provozovány maximálně 1 rok a tím 

i jejich údržba a čerpání vody je nepoměrně jednodušší. Jak patrno při porovnání údajů 

z tabulek č. 9 a 11, je tato varianta nákladnější a současně méně zisková. Lze však počítat 

s menším rizikem v porovnání s variantou první.  

Rizika vznikající při vedení dlouhých důlních děl a následnému provozování 

dlouhých stěnových porubů jsou známá a lze učinit opatření pro jejich alespoň částečnou 

eliminaci. Proto dávám po vyhodnocení obou variant přednost variantě číslo jedna. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda lze v dobývacím prostoru dolu Centrum ještě 

racionálně vydobýt zbylé uhelné zásoby a pokusit se o prostou ekonomickou kalkulaci. 

Realizací těžby v oblasti Humboldt II by byla zajištěna další těžba na hlubinném dole 

Centrum a pro havíře obživa na dalších jedenáct let. Pro vypracování mé bakalářské práce 

jsem využil dostupnosti potřebných materiálů a také vlastních zkušeností v oblasti 

hlubinného dobývání. 

 V této práci se nezabývám problémy a způsoby jejich řešení při ražbě a 

vyztužování důlních děl, systémem čerpání důlních vod, větráním a dopravou materiálu.  
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