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Anotace bakalářské práce 

Tato práce je zaměřena na zhodnocení stavu historickou hlubinnou těžbou 

hnědého uhlí postiženého terénu v katastrálních územích Jenišov, Tašovice a Hory u 

Karlových Varů. Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku započala v těchto oblastech cca v 18 

století. Převážná část daného území Jenišova, Tašovic a Hor u Karlových Var byla i je 

doposud poddolována. V současné době je tato těžba již historie, ale pozůstatky po ní nás 

doprovázejí v krajině doposud, formou starých důlních děl a poddolovaných území. 

První část této práce je zaměřena na vytipování jednotlivých známých i méně 

známých historických důlních podniků v daném území a jejich celkovému zhodnocení. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že i v současné době se v lokalitách vyskytují 

riziková místa, která je nutné do budoucna technicky zabezpečit dle platné legislativy 

Českého báňského úřadu a zákonů České republiky.  

V závěrečné části této práce je řešen kontext starých důlních děl, ve vztahu 

k územnímu rozvoji obcí a jejich návrhům řešení, které by mohly změnit přístup odborné i 

laické veřejnosti k tématu starých důlních děl.  

Klíčová slova: stará důlní díla, těžba, hornictví, územní plán, poddolované území, 

důlní podnik, Český báňský úřad, zákon 

  



Summary 

This work is focused on evaluating the state of the cadastral territories of Jenišov, 

Tašovice and Hory near Karlovy Vary, a terrain historically affected by brown coal deep-

mining. The brown coal mining in Sokolov area at these cadastral territories started in 18
th

 

century. Most of the territory of Jenišov, Tašovice and Hory near Karlovy Vary was then 

and still today is undermined. Nowadays, the mining is already a history, but the remains 

of it still accompany the landscape up to now, in the form of old mine works and 

undermined areas.  

The first part of this thesis focuses on identification of the particular known or less 

known historical collieries and mine workings in the studied area and on their evaluation. 

The above-mentioned information shows that even in the present time, there are risk areas 

in these territories, which need to be technically secured in the future, according to valid 

Czech laws and the legislation of the Czech Mining Authority.  

In the final part of this work, the context of old mine works is addressed with 

relation to spatial development of the communities and their proposals for solutions that 

could change the attitude of professionals and even general public on the topic of old mine 

workings.  

Keywords: old mine workings, mining, coal mining, land use plan, undermined 

area, mining company, Czech Mining Authority, law 
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1 ÚVOD 

Vymezené zájmové území obcí situované v této bakalářské práci se nalézá ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Karlovy Vary, která leží 

v Karlovarském kraji v západních Čechách. Obce Jenišov a Hory tvoří samostatné obce, 

Tašovice jsou místní částí Karlových Varů. Všechna tato území nalezneme v západní části 

územní působnosti ORP Karlovy Vary. Přehled vymezeného území naleznete na konci této 

kapitoly. 

Hlubinná těžba nerostných surovin významně poznamenala západní okraj 

Karlových Varů, kde až do roku 1945 výrazně převládal hlubinný způsob dobývání uhlí. Je 

jasné, že tyto, zvláště mělce pod zemí situované dobývky, ohrožují značné plochy 

pozemků dodnes. Důlní podniky těžily ročně od několika stovek do několika tisíc tun uhlí. 

Tato činnost do značné míry poznamenala krajinu předmětného území, a tak likvidace 

důlních děl je jedna ze závěrečných činností těžby nerostných surovin tak, aby byla 

zaručena bezpečnost daného důlního díla. V minulosti tomu tak nebylo, důlní díla byla 

vytěžena a opuštěna bez uvedení do původního stavu. Pokud pomineme tu část 

poddolovaných území, která byla přesypána rozsáhlými vnějšími výsypkami nebo jinak 

zasypána nebo bude v budoucnu odtěžena lomovým způsobem, zbývá ještě 1 469,23 ha 

ohrožených pozemků. Nejvíce se jich nachází v okolí Karlových Varů a Chodova. [1] 

V současné době se proto při dodatečných závalech dosud nezavalených důlních 

děl vytvářejí v krajině propadliny (např. propady silnic, propady v obytné zástavbě, 

továrnách, ale i v polnostech tak i turisticky exponovaných oblastech). Nedávno byly v 

území řešeny projevy propadů silnic nebo pozemků u obytných částí (např. důl Mikuláš a 

důl Andreas 5). [2] 

Pokud nyní nastane popisovaný projev na povrchu, je nezbytné jeho zajištění a 

likvidace. Zajištění a likvidace důlních děl se řídí zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění 

(horní zákon) a navazujícími vyhláškami Českého báňského úřadu. Likvidace je nevratný 

proces, který předpokládá uvedení důlního díla do bezpečného stavu bez zpětného využití, 

za použití vhodného materiálu. [6] 

Na následujících několika příkladech budu prezentovat skutečné případy ohrožení 

terénu a konkrétní způsoby jejich řešení, vytipuji místa, kde je problém nejpalčivější a 
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navrhnu optimální řešení tak, aby nedošlo k ohrožení majetku, zdraví a života zdejších 

obyvatel. 

Těžba natolik poznamenala krajinu, že se stala trvalou a neopominutelnou zátěží 

v územním rozvoji obcí a celých regionů. Je tomu tak v neposlední řadě i v tomto území. 

Rozvoj obcí mnohdy není možný a tento aspekt nelze podceňovat v procesu pořizování 

územně plánovacích dokumentací tak, aby nedošlo dalšímu ohrožení do budoucna.  

Cílem této bakalářské práce je zjištění starých důlních děl na území Jenišova, 

Tašovic a Hor u Karlových Varů, vytipování rizikových míst a jejich následná likvidace 

(technické řešení). Jednotlivé známé důlní podniky jsou zakresleny v příloze pod obrázkem 

č. 2. Budeme se tedy, zabývat jednotlivými hlubinnými doly, velkými, menšími a nakonec 

těmi, o kterých se dochovalo minimum informaci. V neposlední řadě by tato práce měla 

přiblížit vliv na územní rozvoj daných obcí, postižených historickou hlubinnou těžbou. 

Uvedené obce ve svých územně plánovacích dokumentacích plánují svůj další rozvoj. 

V mnoha případech však není známo, kde se v minulosti původně těžilo, mnohdy tak jsou 

dochované pouze dílčí informace o dané těžbě.  

V kapitole poslední se pokusím nastínit současný stav funkčního využití území 

dle platných územně plánovacích dokumentací daných obcí, kde se nacházejí nám známé 

důlní podniky. Dále zhodnotím rizikovost těchto podniků na současné funkční využití, dle 

platných ÚPD. 

 

Obr. 1 - Vymezení zájmového území (zdroj: Eperješiová, MMKV) 
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2 HISTORIE DOBÝVÁNÍ UHLÍ V KATASTRÁLNÍCH 

ÚZEMÍCH TAŠOVICE, JENIŠOV A HORY NA ZÁPADNÍM 

OKRAJI KARLOVÝCH VARŮ  

První věrohodné zprávy o povrchovém sběru či rýžování cínu v oblasti dnešních 

okresů Sokolov a Karlovy Vary pocházejí již z roku 967. Jednou z nich je zpráva 

arabského obchodníka s cínem Ibrahima ibn Jákuba. Hornická činnost v tomto regionu 

probíhá tedy již více než tisíc let. Svého vrcholu však dosáhla až v první polovině století 

šestnáctého, především v lokalitě Horní Slavkov – Krásno kde se dobývaly rudy cínové a 

v Jáchymově rudy stříbrné. Jáchymov byl úzce spjat s tak slavnými jmény jako Georgius 

Agricola či Johannes Mathesius, Lazarus Ercker a byla zde v roce 1716 založena první 

vysoká škola báňská v Čechách, která měla vždy 4 studenty. Nelze opomenout ani další 

význačná horní města na území dnešního Karlovarského kraje. Z nich bych jmenovala 

pouze některá, a sice Kraslice, Oloví, Krajkovou, Luby, Přebuz, Čistou, Pernink, Nejdek, 

Abertamy, Hřebečnou, Horní Blatnou, Potůčky, Boží Dar. [1] 

První zmínka o dobývání hnědého uhlí pochází z roku 1642. V 17. století se však 

jednalo o roční těžby ve výši několika desítek až stovek tun uhlí. Tato těžba probíhá až 

dodnes, i když se v posledních padesáti letech soustředila výhradně do okresu Sokolov. Po 

vytěžení mělce pod terénem situovaných částí hnědouhelných slojí se muselo za uhlím do 

stále větších hloubek. Proto se z ekonomických důvodů začínali jednotliví těžaři sdružovat 

okolo roku 1800 do těžařstev a okolo roku 1850 do ekonomicky silných těžebních 

společností. První takové těžařstvo je zaznamenáno v sokolovské městské knize v roce 

1797, kde zápis říká, že se Karlu Josefu Klugemu povoluje dolování uhlí na třech 

konkrétních místech. Těžbu realizovalo těžařstvo složené ze šesti těžařů, z nichž největší 

podíl, 64 kuksů, vlastnil hrabě Nostic. Již v roce 1826 je uváděno pouze v loketské části 

revíru 36 větších těžních jam, osazených alespoň těžním žentourem. [1] 

„V počátcích těžby se uhlí rubalo do hloubky 15 -20 metrů, často sezóně v malých 

šachticích opatřených vrátkem (vrátek = naviják pro svislou lanovou dopravu). Horníci 

zprvu kopali uhlí ručně v bezprostředním okolí šachtice, později razili chodby ve sloji a 

uhlí dopravovali k jámě v kolečku. Neprodejný mour nechávali v dole, což způsobovalo 

četné důlní požáry. Proto mívaly první doly 3-4 jámy, v nichž se mohlo střídavě po uhašení 
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požáru dolovat. Potíže působila horníkům důlní voda, kterou museli čerpat. Pokud to 

ložisko umožňovalo, vyrazili havíři odvodňovací štolu, jíž voda volně vytékala“. [3] 

Těžba uhlí postupně narůstala. V roce 1860 se vytěžilo ze sokolovského 

hnědouhelného revíru 102 625 tun uhlí. V roce 1886 překročila těžba poprvé jeden milión 

tun a v červenci 1997 byla vytěžena jedna miliarda tun uhlí od počátku jeho dobývání 

v pánvi. [4] 

„Na území Jenišova patřil dle dostupných informací k prvním dolům, důl Marie 

Starostlivá (Mariasorg), založený jáchymovským obchodníkem Josefem Kalesánským 

Paulusem roku 1806. Po roce 1822 začal těžit uhlí u Tašovic v dole Antonín Ondřej 

Antonín Hippman. V roce 1838 si propůjčili bratři Haidingerové, majitelé loketské 

porcelánky, dolové míry Antonín 1-3 v Horách. Do počátku 30. let 19 století zaznamenala 

hnědouhelná těžba v okrese Karlovy Vary nebývalý rozmach při dokončování 

industrializace západních Čech. V době uhelné horečky se masově propůjčovaly nové 

dolové míry a otevíraly se nové doly, kupř. Florián v Jenišově (1859), Kateřina v Jenišově 

(1863)“. [3] 

 

Obr. 2 - Místní skupina horníků a hutníků z Jenišova z roku 1926 (zdroj: I. Truksa) 
  



Michaela Eperješiová: Zhodnocení stavu historickou hlubinnou těžbou uhlí  

2013  5 

2.1 Stručná geologická charakteristika řešeného území 

Předmětná oblast je postižena historickou hlubinnou těžbou uhlí z nejstarší 

hnědouhelné sloje sokolovské hnědouhelné pánve s názvem Josef. Ta se zde vyvinula 

v samostatných lalokovitých útvarech a čočkách, jejichž tvar spolu s hojně se vyskytující 

tektonikou předurčil budoucí dolová pole. Pro objasnění problému úvodem stručně popíši 

geologickou situaci této oblasti. [1] 

Podloží pánve, krystalinikum, je tvořeno silně kaolinizovaným karlovarským 

žulovým plutonem. Zhruba před 36 miliony let v době terciéru, svrchního eocénu až 

spodního oligocénu začalo docházet k postupné sedimentaci nejprve písků, které se dále 

tlakem zpevnily. Tato vrstva tvoří nejstarší sedimentační jednotku, nazývanou zde 

starosedelskými pískovci. Ty jsou tady uloženy v hloubce 10 až 70 metrů a dosahují 

mocnosti 0 až 17 metrů. Tvoří je nestejnozrnné pískovce až slepence zpevněné jílovitým či 

karbonatickým tmelem. [1] 

Sedimentace pokračovala v období terciéru, oligocénu, ukládáním souvrství 

hnědouhelné sloje Josef. Souvrství je tvořeno jílovitými až jílovitopísčitými sedimenty, 

které poměrně rychle přecházejí z uhelných jílovců do kvalitní uhelné vrstvy. V oblastech 

s mělce uloženou hnědouhelnou slojí Josef ji lze zjistit v hloubce (terén – hlava sloje) od tří 

do sedmdesáti metrů. Mocnost celého uhlonosného souvrství se pohybuje v rozmezí 0 až 

18 metrů, z toho mocnost uhelné sloje Josef 0 – 7 metrů. Další sedimentační jednotka se 

začala usazovat v souvislosti s vulkanickou činností Doupovských hor. Sedimentace tohoto 

vulkanodetritického souvrství začala jako pozvolný přechod ze souvrství sloje Josef 

ukládáním jílovitých materiálů s organickými příměsemi. Se zvyšováním přísunu 

vulkanického materiálu se měnil i typ sedimentů. Jednalo se o náplavy okolních vodních 

toků, tvořených jílovitopísčitými až štěrkovitými materiály. Stejné geologické složení jako 

na západním a severozápadním okraji Karlových Varů lze sledovat i v Jenišově, 

Tašovicích, Horách, Božíčanech, Mírové, Chodově, Chranišově, Loučkách, Vintířově a na 

východním okraji Nového Sedla. Dále na západ od linie Nové Sedlo – Vintířov se začalo 

na vulkanodetritické souvrství usazovat souvrství hnědouhelné sloje Antonín s mocností 

sloje okolo 30 metrů a na ní jako nejmladší sedimentační jednotka terciéru s mocností až 

120 metrů, cyprisové souvrství. Zhruba od Královského Poříčí na západ netvoří 

krystalinikum žula, ale svory. [1] 
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V roce 2005 zpracoval RNDr. Petr Rojík, PhD nový návrh stratigrafického 

členění terciéru sokolovské pánve. Tento návrh obsahuje vývoj stratigrafického členění 

z hlediska historického vývoje a dále jej podrobněji popisuje. [5] 

Vymezené území Jenišova, Tašovic a Hor u Karlových Varů se nalézá 

v sokolovské pánvi. „Návrh stratigrafie sokolovské pánve je založen na litostratigrafickém 

principu. Časová škála je fixována na důležité časové hladiny, datované biostratigraficky a 

magnetostratigraficky. Vztahy mezi jednotkami se opírají o 63 korelačních horizontů a 

obzorů, které pokrývají jako (téměř) izochrony celou plochu pánve. Pomáhají objasnit 

heterochronitu hranic a heteropické vztahy mezi členy)“. [5] 

 

Obr. 3 - Litostratigrafické schéma terciéru Sokolovské pánve (zdroj: P. Rojík) 
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Obr. 4 - Korelační horizonty a obzory v terciéru sokolovské pánve (zdroj: P. Rojík) 

2.2 Pojetí starých důlních děl z pohledu legislativy 

V současné době se problematikou starých důlních děl zabývá Ministerstvo 

životního prostředí ČR a s ním spojená organizace Česká geologická služba. Obě tyto 

organizační složky státní správy se řídí současnou právní úpravou zákonem č. 44/1988 Sb. 

o ochraně a využití nerostného bohatství „Horní zákon“ a zákonem č. 62/1988 Sb. „Zákon 

o geologických pracích“ a navazujícími vyhláškami Ministerstva životního prostředí a 

Českého báňského úřadu. [6] 

Stará důlní díla blíže specifikuje § 35 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství „Horní zákon“. Starým důlním dílem se dle zákona rozumí důlní dílo 

v podzemí či opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů. Která jsou opuštěna a jejichž 

původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Stará důlní díla 

dělíme do 3 stupňů nebezpečnosti. [6] 

Česká geologická služba provádí činnost z pověření MŽP ČR, vede databázi 

nalezených důlních děl. Na základě těchto informací, jsou data využívána při tvorbě 

územních plánů měst a obcí. Obsahuje pouze důlní díla nalezená Českou geologickou 

službou, ne však důlní díla, která nebyla doposud nahlášena nebo zjištěna. Ta důlní díla, 
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která evidujeme v databázi ČGS, jsou již díla, která měla nějaký projev v minulosti na 

povrch a byla v rámci zákona zlikvidována. Na základě těchto informací nastává zásadní 

otázka, jakou měrou nám přispívá databáze důlních děl v územním plánování? V další 

kapitole mé práce popíši jednotlivé důlní podniky na území Jenišova, Tašovic a Hor u 

Karlových Varů. [6] 

2.3 Jednotlivé známé důlní podniky 

V této oblasti se až na výjimky jednalo o malé důlní podniky s těžbou hnědého 

uhlí, která znamenala ročně od několika stovek do několika tisíc tun uhlí. Mnohé z nich 

neměly délku důlních chodeb v součtu převyšující 100 sáhů (189 metrů), taktéž těžaři 

neměli podle Obecného horního zákona z roku 1854 povinnost vést důlní mapy. Proto se 

při dodatečných závalech dosud nezavalených důlních děl vytvářejí na terénu propadliny. 

V popise jednotlivých hlubinných dolů se budu zabývat těmi velkými, menšími a nakonec 

těmi, o kterých se dochovalo minimum informací. Většinou pouze víme jen, že existovala, 

ale nevíme přesně, kde a kdy těžila, ty pouze vyjmenuji. [4] 

2.3.1 Doly velké, o kterých se dochoval dostatek informací 

Důl Poldi (též Poldina) v Jenišově (1896-1927) 

Důl byl v roce 1896 založen v důlním poli bývalých těžařstev Antonie-Natálie a 

Montanní společnosti v Jenišově, čítající rozlohu 71 dolových měr (71 x 45 116 m
2
 = 

3 203 236 m
2
 = 320,2 ha). V roce 1901 zanikla Montanní společnost a její majetek a důl 

byl prodán Falknovsko – chebské důlní společnosti. [4] 

Počínaje rokem 1896 se realizovaly přípravné práce na vyřízení ložiska, kdy se 

těžilo několik tisíc tun uhlí ročně. Těžba postupně stoupala, až v roce 1900 dosáhla 

20 130,0 tuny uhlí, ale stoupala dále, o rok později to bylo již 30 859,7 tuny a v roce 1902 

již 49 474,9 tuny. V té době byla těžní jáma hluboká 45 metrů a jáma větrací 41 metrů. 

Těžená hnědouhelná sloj Josef měla průměrnou mocnost 5,8 metru a byla uložena ve dvou 

lávkách o mocnosti 3,2 a 2,6 metru, oddělených od sebe meziložím s průměrnou mocností 

0,8 metru. Důl měl vlastní malou třídírnu, odkud byly jednotlivé vytříděné druhy uhlí 

odváženy k nakládce do železničních vagónů na nádraží do Chodova 2 700 metrů dlouhou 

visutou lanovou dráhou typu Karl Gasch. V podzemí bylo uhlí z porubů dopravováno na 
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náraziště pod těžní jámou podzemními lanovkami v důlních vozících. Celková délka těchto 

lanovek byla 2 200 metrů. [4] 

Protože sloj měla relativně malou mocnost a roční těžby uhlí byly vysoké, muselo 

být v roce 1920 důlní pole zvětšeno na 84 dolových měr (84 x 45 116 m
2
 = 3 789 744 m

2
 = 

379 ha). V roce 1913 bylo z dolu vytěženo 178 havíři a 8 dozorci celkem 56 145,8 tuny 

uhlí. Provoz dolu poznamenala první světová válka, kdy v letech 1914 až 1918 disponoval 

průměrně jen 145 havíři. V té době těžba poklesla až na 38 078,8 tuny a svého dna dosáhla 

v roce 1916. Následně pomalu stoupala až na 50 668,8 tuny v roce 1918. V roce 1920 

získala důl Falknovsko-chebská horní společnost, která pokračovala v těžbě pod vedením 

inženýra Viléma Gacka. V roce 1924 vytěžilo 183 havířů pod vedením 8 dozorců (štajgrů a 

úředníků) 63 008,3 tuny uhlí. V té době vedl již důl syn ing. Viléma Gacka ing. Bedřich a 

důlní pole se rozkládalo v katastrálních územích Jenišov, Hory a Tašovice. V roce 1927 

bylo z dolu vytěženo posledních 34 399,0 tun uhlí, čímž došlo k vyuhlení důlního pole a 

důl byl 1. prosince definitivně uzavřen. [4] 

 

Obr. 5 - Důl Poldi v Jenišově v roce 1905 (zdroj: I. Truksa) 
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2.3.2 Doly o kterých se dochovaly dílčí informace 

Vilemína v Jenišově (1855-1873) 

Jednalo se o důl, který těžil hnědé uhlí vpravo od silnice Cheb-Karlovy Vary ve 

vzdálenosti 20-350 metrů v hloubce od 3 do 20 metrů pod terénem. Bylo to důlní dílo 

malého rozsahu, jehož důlní pole bylo vymezeno samostatnou uhelnou čočkou o ploše 100 

x 300 metrů. Později, když byla ve třicátých letech dvacátého století světová hospodářská 

krize, zde ilegálně dobývalo uhlí až 300 lidí tak, až se silnice začala sesouvat. Při zátahu 

policie byli těžaři zajištěni a uvězněni ke své radosti, protože se nemuseli starat o obživu. 

[7] 

Andreas (Ondřej) v Jenišově (1. pol. 19. stol. – 1934) 

Jednalo se o malý důl, který byl již uváděn v hornické příručce z roku 1926 mimo 

provoz. Do roku 1934 paběrkovala zbytky uhlí z tohoto dolu Gertruda Klecová. [4] 

Caroli a Florián v Jenišově (1859-1880) 

Tyto dva doly měly společné důlní pole vlevo 300 metrů od silnice Cheb-Karlovy 

Vary a dobývaly uhlí ze samostatné uhelné čočky. Nejvyšší těžba byla docílena v roce 

1870 – 2000 tun uhlí. Pravděpodobně byli majitelé dolu bratři Kleinové. Severně, od dolů 

se dobývalo nepatrné množství uhlí při výchozu sloje Josef v malém lomu. [4] 

Mariasorg v Jenišově (1806 – 1890) 

Také tento důl dobýval uhlí vlevo od silnice Cheb-Karlovy Vary v hloubkách od 3 

do 45 metrů, terén kolísá v rozmezí 370 – 400 m.n.m.. V roce 1887, činila maximální těžba 

12 450 tun. Důl patřil bratřím Kleinům, neměl vlastní vlečku ani lanovku a byl odkázán na 

odvoz uhlí po ose do okolních porcelánek. [7] 

Antonín v Tašovicích (1823-1890) 

Důl byl situován na východním okraji čedičového výlevu dnešní hory Roh pod 

obcí Hory, ale již těsně v katastrálním území Tašovice. V roce 1889 byly v provozu dva 

malé lomy s ruční těžbou uhlí i skrývky. [7] 

Větší lom měl rozměr 100 x 40 m a menší 30 x 20 m. Důlní pole tvořily 4 

jednoduché dolové míry (4 x 45 116 m
2
 = 180 464 m

2
 = 180,5 ha). [7] 
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Antonín II v Tašovicích (2. pol. 19. stol. – 1931) 

Majitelem dolu byl v roce 1926 podle ročenky Štěpán Kirschner z Andělské Hory, 

nájemce František Schneider, závodním ing. Otto Feuereisen. Osazenstvo tvořil 1 důlní 

zřízenec a 4 horníci. [4] 

Antonín-Ondřej v Tašovicích (1830 – 1930) 

Těžní jáma zachytila v hloubce 27,5 metru hnědouhelnou sloj Josef s mocností 5 

metrů. Důl měl ještě další 4 jámy, u jedné z nich je v mapě ing. Muziczky z roku 1920 

hloubka 20,7 m. [4] 

Emma v Tašovicích (1872 – 1895) 

Jednalo se o hlubinný důl, jehož důlní pole bylo situováno po obou stranách 

silnice z Jenišova do Doubí. Důlní pole bylo rozděleno tektonickou linií (skokem) na dvě 

části se severním úpadem až 30 metrů. V místě tohoto bývalého hlubinného dolu je dodnes 

patrná zalesněná halda mourů z třídírny a odvalových hmot. [4] 

Josef v Tašovicích (1841 – 1937) 

O původní těžbě toho mnoho známo není, ale v letech 1931 až 1934 byli majitélé 

dolu pozůstalí po Vilému Krautzbergerovi a nájemcem Richard Kohler z Jenišova. V roce 

1931 se vytěžilo 3 827 tun uhlí s 15 dělníky, o rok později 6 255 tun uhlí s 19 dělníky, 

v roce 1933 4 114 tun se 14 dělníky a o rok později 7 662 tun s 12 dělníky. [4] 

Josefi v Tašovicích (2. pol. 19. stol – 1922)  

V ročence z roku 1920 je důl již uváděn mimo provoz a jako majitelé Arnošt a 

Eliška Goldbergerovi ze Staré Role a František Holdschick. [4] 

Marie v Tašovicích – pouze v roce 1932 

Těžba probíhala pouze v dubnu a květnu 1932 a se čtyřmi dělníky se vytěžilo 

celkem 332 tun uhlí. [4] 

Mikuláš v Tašovicích (neznámo – 1921) 

Důlní pole se nachází dnes přímo ve středu Tašovic. Jelikož, se dochovala důlní 

mapa, víme, kde se nalézala těžní jáma, jaký je průběh a hloubka chodeb pod terénem. [4] 

Ondřej I. až V. v Tašovicích (1822-1912) 

Zde šlo o lomovou i hlubinnou těžbu pod dnešními Tašovicemi v hloubce do 22 m 

pod terénem, pokud počítám rozdíl mezi terénem a patou hnědouhelné sloje Josef. Existuje 

mapa v měřítku 1 : 1 000 z roku 1922, kde jsou tyto malé doly zaznamenány. [4] 
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Sabina v Tašovicích (druhá pol. 19. stol.) 

Jednalo se o malý uhelný lom s plošným rozměrem 50 x 30 m, vybudovaný ve 

svažitém terénu, jehož hloubka dosahovala na jižní straně 3 m a na straně severní 12 m. [4] 

2.3.3 Doly malé, o kterých se nedochovaly prakticky žádné informace 

Důlní podniky, které jsou vesměs malého až nepatrného rozsahu, o nichž není 

možné zjistit prakticky nic, ani přesné umístění. Ty tedy pouze vyjmenuji: 

V katastrálním území Jenišov: [4] 

 Amálie – 1. pol. 19. stol. 

 Andreas – Caroli – 1883-1899 

 Anna – 2. pol. 19. stol. 

 Antonín – okolo 1850 

 Antonín II – do roku 1929 

 Josefi – 2. pol. 19. stol. 

 Max – 2. pol. 19. stol. 

 Otto – do 1938 

 Prokop – okolo 1850 

 Rudolf – 2. pol. 19. stol. 

Jednalo se tak pravděpodobně o malá důlní díla, která nebyla ani zakreslená 

v mapách, mnohdy šlo zřejmě o paběrkování v již přerubaných uhelných slojích. [4] 

V katastrálním území Hory: [4] 

 Barbara – okolo 1850 

 Filip-Jakub – 2. pol. 19. stol. 

 František-Karel – do 1931 

V katastrálním území Tašovice: [4] 

 Carolina v Tašovicích – 2. pol. 19. stol. 

 Josef- Caroli v Tašovicích – neznámo nic 

 Josef Karl v Tašovicích – 2. pol. 19. stol. 

 Karolína v Tašovicích – okolo 1850   

 Štěpánka v Tašovicích – okolo 1936  



Michaela Eperješiová: Zhodnocení stavu historickou hlubinnou těžbou uhlí  

2013  13 

3 PROBLÉMY ŘEŠENÉ V KONTEXTU S HISTORICKOU 

HLUBINNOU DŮLNÍ ČINNOSTÍ 

Na konci této kapitoly naleznete historické mapy daného území. Schardingerova 

důlní mapa se stavem v roce 1889, geologická mapa daného území a mapu přidělených 

dolových měr pro dobývání uhlí v katastrálních územích Jenišov, Tašovice a Hory u 

Karlových Varů. 

3.1 Tašovice - důl Andreas 5 (Ondřej 5) 

V roce 2005 dne 20. února se v podvečer vytvořila mezi rodinnými domy pana 

Josefa Horníka z Hradištní ulice číslo popisné 151 v Karlových Varech – Tašovicích a 

číslo popisné 109 pana Otto Žalmánka přímo pod oplocením propadlina. [8] 

O den později bylo zjištěno, že propadlina měla průměr tři metry a hloubku 1,8 m. 

Na první pohled vypadala nevelká, ale promrzlý travní drn tvořil zčásti její strop. [8] 

 

Obr. 6 - propadlina dolu Andreas 5 (zdroj: O. Truhlář) 

Po kontrole složení ovzduší v propadlině zčásti zakryté promrzlým travním drnem 

a proto nedostatečně odvětrávané, byla naměřena přístrojem OLDHAM nepatrná 

koncentrace metanu a oxidu uhličitého do 0,6%. Druhý den bylo ihned hledáno optimální 

řešení problému. Nejprve byly v archivní složce „Tašovice“ vyhledány kopie důlní mapy 

v měřítku 1 : 1 000 a 1 : 2 880 se zákresem všech známých důlních děl v Karlových 

Varech – Tašovicích. Veškerá tato důlní díla měla velice malý rozměr a hloubku pod 

terénem 5 až 20 metrů. Jednalo se vesměs o hlubinné doly s primitivní vrátkovou těžbou, 
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protože v mapě bylo u několika jam připsáno „Haspelschacht“. Veškerá těžba probíhala 

v jediné zde vyvinuté hnědouhelné sloji s názvem Josef a uhlí z ní vytěžené bylo 

v povozech dováženo do místních porcelánek a do porcelánky firmy Heinrich a Co. 

v Selbu v Německu za hranicí naproti Aši. První problém nastal, když bylo zjištěno, že 

mapy nemají žádnou souřadnicovou síť, ani vlastní. Naštěstí se ale podařilo objevit v mapě 

tři povrchové stavební objekty, které dodnes stojí ve vzdálenosti do 250 metrů od 

propadlého místa. Jejich rohy byly zaměřeny v systému JTSK (Jednotná trigonometrická 

síť katastrální) a vypočteny mezi těmito souřadnicemi směrníky (jižníky). Ze směrníků a 

spojnic mezi rohy byly vyneseny směry osy y a osy x a dopočteny vzdálenosti tak, že bylo 

možné do mapy dokreslit stometrovou souřadnicovou síť v systému JTSK. Následně byla 

do důlní mapy vynesena ze souřadnic zaměřená propadlina a oba domy číslo popisné 109 a 

151. Tímto způsobem se zjistilo, že se po dodatečném závalu propadlo místo souběhu pěti 

důlních chodeb, jejichž strop byl situován v hloubce 7 metrů pod terénem. Jednalo se o 

primitivní vrátkovou těžbu uhlí v nevelké samostatné uhelné čočce se značně 

nerovnoměrným uložením. Těžba probíhala pouze ražbou důlních chodeb v celkové délce 

250 metrů někdy okolo roku 1850. Důl se jmenoval Andreas 5. Celý předchozí postup se 

získáním sítě v systému JTSK byl pochopitelně zatížen několika chybami, především ze 

srážky papíru a z přesnosti zanesení tří stavebních objektů do mapy. Jiné lepší řešení však 

nikdo nedokázal vymyslet. Další nepříjemné zjištění představovalo, že některé z chodeb 

byly vedeny až na hranici domu číslo popisné 109 pana Otto Žalmánka a přímo pod dům 

číslo popisné 151 pana Josefa Horníka. [8]  

Nejprve byla v propadlině ražena jáma s dopravním a lezným oddělením až na 

počvu starého důlního díla (HZ, §35). 

 

Obr. 7 - Vstup na povrchu do ražené jámy (zdroj: O. Truhlář) 
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Následně byly důlní chodby, vedoucí pod oba domy, vyzmáhány, vyčištěny a 

zajištěny výdřevou s bočním a stropním zátahem. Při zmáhacích pracích bylo zjištěno 

značně nerovnoměrné uložení sloje, takže počva důlních chodeb klesala a stoupala až o 

0,50 m na 1 m délky. Takový průběh neumožňoval při těžbě uhlí okolo roku 1850 

provozování důlní kolejové dopravy, proto bylo ručně kopané uhlí pod vrátkovou jámu 

dopravováno v plechových putnách (nůších) na zádech horníka. Jedna taková plechová 

putna s oky pro upevnění řemenů byla ve starých chodbách při zmáhání objevena. [8] 

 

Obr. 8 - Zával důlních chodeb včetně následného vyztužení (zdroj: O. Truhlář) 

Zároveň s vyzmáháním a vyztužením chodeb byly obě ohrožené části domů číslo 

popisné 109 a 151 zavěšeny na 11,5 a 6,0 metru dlouhé mikropiloty s roztečí 50 cm, 

z nichž každá sudá měla úklon od kolmice 45° a délku 6,0 m a lichá měla úklon 5° a délku 

11,5 m. Mikropiloty byly nakonec podél stávajícího základu obnaženy do hloubky jednoho 

metru výkopem (vždy však min. 300 mm pod stávající základ a 150 mm za jeho líc), do 

něhož byla svařena ocelová konstrukce, spojená s mikropiloty sváry a se stávajícím 

základem ocelovými trny. Nakonec se tento „druhý“ základ zaplnil betonem a po vyzrání 

přesypal zeminou. Výkop otevřený pro druhý základ nesměl být z hlediska bezpečnosti 

stavby delší než dva metry. Toto byl výše zmiňovaný návrh firmy AZ Sanace. Vyzmáhané 

a vyztužené důlní chodby, ohrožující domy číslo popisné 109 a 151, byly zaplněny 

popílkocementovou směsí. Ostatní chodby by se v budoucnosti v případě dodatečného 

závalu projevily na terénu v zahradě ve formě malé propadliny, která by byla ihned 

zasypána zeminou. [8] 



Michaela Eperješiová: Zhodnocení stavu historickou hlubinnou těžbou uhlí  

2013  16 

 

Obr. 9 - Mikropiloty podél stávajících základů domu (zdroj: O. Truhlář) 

Vyzmáhány, vyztuženy a popílkocementovou směsí byly zaplněny pouze chodby 

ohrožující domy číslo popisné 109 a 151. Ostatní chodby byly ponechány z ekonomických 

důvodů ve stávajícím stavu a v případě vytvoření propadliny na zahradě by tato byla pouze 

zavezena zeminou. Propad by vznikl v bezpečné vzdálenosti od rodinných domů. [8] 

3.2 Tašovice - důl Mikuláš 

V minulosti vždy připadalo obyvatelům Tašovic nepřirozené, že uprostřed části 

rodinných domů se zahradami uprostřed jedné části Karlových Varů – Tašovic z třicátých 

let dvacátého století, se vyskytuje nezastavěná část o ploše cca 100 x 200 m se zelení a na 

ní zahrádky s klasickými zahradními domky. V prosinci roku 2002 se zde vytvořila 

propadlina. Jelikož se z hlediska Horního zákona, §35 jednalo opět o staré důlní dílo, 

spadající do kompetence Ministerstva životního prostředí České republiky, byla záležitost 

nahlášena jako havárie. Propadlina se nacházela v intravilánu městské části Karových Varů 

– Tašovic a byla přístupná pro občany. [9] 

Po prostudování kopií map v archivu bylo zjištěno, že se jedná o bývalý hlubinný 

důl Mikuláš, který dobýval hnědé uhlí z 5 m mocné hnědouhelné sloje, uložené v tomto 

případě pod 5 až 7 m mocným nadložím. Důl byl v provozu někdy okolo poloviny 

devatenáctého století. Jeho vrátková těžní jáma (Haspelschacht) měla ohlubeň na kótě 

408,26 m.n.m. a dno 398,38 m.n.m. a byla tedy hluboká pouhých 9,88 m. Terén se 

pohyboval nad tímto důlním dílem na kótách 402,5 až 408,5 se stoupáním směrem 
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k severu. Důl disponoval ještě dvěma dalšími jámami, z nichž jedna měla hloubku 12,5 m. 

[9] 

 

Obr. 10 - Důlní mapa dolu Mikuláš (zdroj: archiv SU, a.s.) 

Zde bylo doporučeno zaplnění celého důlního díla popílkocementovou směsí. Po 

průzkumu díla, kam byl přístup možný pouze propadlinou, bylo zjištěno, že důlní chodby 

jsou ve velice dobrém stavu včetně výztuže, uhlí je kompaktní a drží i bez bočního a 

stropního zátahu. Celý důl tvořil pouze systém chodeb, bez pásmového dobývání, který se 

vešel do kružnice poloměru 30 metrů. Důlní dílo mělo mírný úklon směrem k severu, což 

bylo důležité zjištění v kontextu se způsobem zaplňovacího procesu. Nejprve byla 

vypočtena celková kubatura důlních děl pro hrubou kontrolu, zda se podařilo zaplnit 

veškeré prostory v důlním díle. [9] 

 

Obr. 11 - Zával na dole Mikuláš včetně průzkumných prací (zdroj: K. Bureš) 
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Propadlina byla ihned zajištěna proti vstupu nepovolaných osob dřevěným 

uzamykatelným povalem. Po zaplnění dutin propadlinou a dvěma vrty bylo konstatováno, 

že se podařilo zaplnit důlní díla v celé ploše dolu. Důl byl vzdálen od předchozího dolu 

Ondřej 5 v Hradištní ulici pouhých 220 m. [9] 

 

Obr. 12 - Zajištění propadliny dolu Mikuláš (zdroj: K. Bureš) 

Dodatečně bylo zjištěno, že nedošlo ke zcela dokonalému zaplavení důlních děl, 

protože v silnici s provozem autobusové dopravy a ostatní lokální městské dopravy se 

vytvořila propadlina na dně výkopu pro pokládku kanalizace dne 20. června roku 2011. 

Proto byl proveden ještě další vrtný průzkum a průzkum proniknutím do stařin a nakonec 

došlo k zaplnění těchto důlních děl popílkocenmentovou směsí. Původní výplňová směs se 

sem nedostala, protože se jedná o nejvyšší místo dolu. [9] 

 

Obr. 13 - Dodatečná propadlina včetně nezaplavené chodby dolu (zdroj: K. Bureš) 
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3.3 Jenišov, bezejmenné nezmapované „selské“ dobývky 

v jižním sousedství důlního pole dolu Mariasorg 

V srpnu roku 2001 se v území kompostárny v Jenišově potrhala budova plynové 

kotelny. Na základě této skutečnosti ředitel kompostárny urychleně informoval Obvodní 

báňský úřad v Sokolově a daná situace byla neprodleně řešena i z hlediska nastávajícího 

zimního období. [10] 

V  archivu Obvodního báňského úřadu v Sokolově bylo zjištěno, že v místě 

kotelny nejsou situovány žádné dobývky, pouze 20 m severně od ní končí dobývky 

bývalého hlubinného dolu Mariasorg (1806 – 1890). V místě kotelny je hnědouhelná sloj 

Josef s mocností 2,5 m situována v hloubce 5 m (terén-hlava sloje) a lze zde tedy 

předpokládat nezmapované „selské“ dobývky, z nichž jedna se propadla. [10] 

V daném případě se nedalo bez důlních map nic dělat. Důlní dílo bylo možné 

řešit, ale řešení bylo ekonomicky neúnosné. [10] 

Popraskání nebylo tak rozsáhlé, takže po ročním „zrání“ závalu pod kotelnou 

došlo k její stavební opravě a dodnes je bez problémů funkční. [10] 

 

Obr. 14 - Popraskání kotelny uvnitř i z venku (zdroj: J. Jiskra) 
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3.4 Jenišov důl Vilemína, propady pod hypermarketem MAKRO 

Přes část tohoto důlního pole je dnes vedena rychlostní komunikace R/6  

z Karlových Varů do Chebu. Dobývky mají malý rozměr a jsou v tomto místě dosti 

hluboko, okolo 20 metrů (počva chodeb-terén). Horší situace nastala, při výstavbě 

hypermarketu MAKRO v září 2008. V místě staveniště se sloj dostávala k výchozu a terén 

staveniště byl situován pouhé dva až tři metry nad hlavou hnědouhelné sloje Antonín, v níž 

bylo vyraženo dolem Vilemína mnoho důlních chodeb. Při zemní práci se na tyto chodby 

narazilo a situace se musela řešit štěrkovým zásypem frakce 32-63 mm, aby voda mohla 

v hornině komunikovat stejně jako před propadem. [11] 

 

Obr. 15 - Přístupový zářez při stavbě hypermarketu MAKRO (zdroj: M. Štěřík) 

 

Obr. 16 - Schardingerova důlní mapa z roku 1889 (zdroj: archiv SU, a.s.) 
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Obr. 17 - Geologická mapa výskytu uhlí (zdroj: I. Truksa) 

 

Obr. 18 - Přidělení dolových měr pro dobývání uhlí v k.ú. Jenišov, Tašovice a Hory u 

Karlových Varů (zdroj: archiv SU, a.s.) 
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4 VYTIPOVÁNÍ RIZIKOVÝCH MÍST A DOPORUČENÍ 

ZPŮSOBU ELIMINACE RIZIK 

4.1 Vytipování ohrožených míst 

4.1.1 Neznámé umístění dolů  

Tyto sloje jsou uloženy většinou mělce pod terénem a do budoucna se i nadále 

budou vytvářet na povrchu propadliny. Tento jev může nastat formou dodatečných závalů 

důlních chodeb nebo křížení důlních chodeb. V předchozím textu specifikuji doly, o 

kterých se nedochovaly žádné informace a není známo ani jejich umístění v terénu. Zde 

bych navrhla řešit situaci v případě problému okamžitě a přímo při rekognoskaci terénu 

stanovit způsob nápravy tak, jak se děje dosud. Taktéž bych tento postup navrhla u velkých 

dolů, kterých se to taktéž týká. Pokud se dochovaly důlní mapy tak, jak je specifikováno 

v předchozím popisu, je situace jednoduchá a lze ji řešit.  

V této fázi bych navrhla řešit situaci, až když nastane tento problém v tom daném 

území.  

4.1.2 Velké hlubinné doly 

Velké hlubinné doly, jako je důl Poldi (Mariasorg) v Jenišově byly zakládány 

v místech, kde byla sloj uložena poměrně hluboko pod terénem a měla vyšší kvalitu. Důlní 

pole dolu Poldi se rozkládalo ve třech katastrech - Jenišov, Hory a Tašovice. Zhruba 

z poloviny je přesypáno vnější Velkou loketskou výsypkou lomu Družba a z druhé 

poloviny jsou podzemní dobývky v takové hloubce, že se jejich dodatečný zával nemůže 

na terénu již projevit. V několika místech, kde tomu tak není, byla výstavba řešena na 

základě znaleckých posudků. Tento problém bych navrhla neřešit, je řešen „per partes“.  

4.1.3 Hlubinný důl Antonín 

V současné době probíhá výstavba satelitu rodinných domů v lokalitě „Pod 

Rohem“ a tuto lokalitu vidím do budoucna jakožto největší problém. Ve vzdálenosti cca 

300 m od jejího okraje jsou v lesním porostu situovány tři ústí štol bývalého hlubinného 

dolu Antonín, jejichž bývalý přístupový zářez je zanesený železitým sedimentem (sintrem) 
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prakticky až do úrovně původního terénu. Jedná se o měkkou vrstvu o síle 1,6 metru u 

štoly východní, 1,5 metru u štoly střední a 1,4 metru u štoly západní. V takovém sedimentu 

by se do budoucna mohlo utopit i dítě. Tuto situaci bych navrhla urychleně řešit.  

„Povrchový sintr vzniká recentně v podobě karbonátových nánosů a povlaků na 

povrchu, za přístupu vzduchu. Oxidickými formami železa je zbarvován okrově až hnědě ve 

všech odstínech“. [12] 

 

Obr. 19 - Přístupový zářez v blízkosti lokality "Pod Rohem" (zdroj: M. Eperješiová) 

 

Obr. 20 - Přístupový zářez v blízkosti lokality "Pod Rohem" (zdroj: M. Eperješiová) 

4.2 Doporučení způsobu řešení hlubinného dolu Antonín 

Součástí závodu Antonín byl kromě hlubinného dolu i větší a menší lom. Větší 

s rozměrem 100x40 metrů a menší s rozměrem 30x40 metrů. Oba jsou v terénu dobře 

patrné, ale nepředstavují žádné nebezpečí. Co se týká ústí všech tří štol, u nich bych 

navrhla následující postupy: 
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a) vytěžit, naložit a odvést železitý sediment (sintr). Pokusit se vyzmáhat, 

vyčistit a vyztužit alespoň prvních 10 metrů 

b) vyzdít odtokový žlábek pro důlní vodu 

c) vyzdít čelo štoly kamennou zdí a osadit mříží znemožňující vniknutí 

nepovolaných osob 

d) oplotit ústí štol v rozsahu bezpečnostního pásma a opatřit oplocení 

výstražnými tabulkami 

e) postupovat v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. 

ve znění pozdějších dodatků (vyhláška ČBÚ číslo 32/2000 Sb. a vyhláška 

ČBÚ číslo 592/2004 Sb.) 

f) při zmáhací a vyztužovací práci kontrolovat ovzduší v okolí ústí štol 

g) dle § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. na závěr zřídit v bezpečnostním 

pásmu stavební uzávěru 

Jakožto další postup bych navrhla prakticky stejný postup, jen s tím rozdílem, že 

není třeba osazovat železnou mříž, ale uzavřít ústí štoly tlakovou hrází a napojit jí na 

komín z ostře pálených cihel, který bude mít přepadový výtok 10 cm nad stropem štoly. 

Tím bude celý profil štoly pod důlní vodou, čímž se zabrání přístupu vzduchu a s ním 

spojeným vypadáváním sintru z vody. Tohle by bylo efektivní bezúdržbové řešení.  

Na základě vytěžení, vyzmáhání železitého sedimentu (sintru) a vyčištění daného 

území dolu Antonín bych navrhla vybudování naučné stezky pod ústím štol o historii 

těžby. V řídkém lesním porostu je možné vybudovat lesopark s naučnými tabulemi o 

historii hornictví v této lokalitě, kde by bylo nožné využít část mé bakalářské práce. Toto 

území je určeno pro plochy zeleně-parky a hříště dle vyhlášky č. 1/2000 Územního plánu 

města Karlovy Vary. 

Jakožto další možnost bych navrhla provedení rozboru důlní vody a její následný 

monitoring v rámci kvality důlních a vypouštěných vod do povrchové vodoteče. V 

nedalekých Počernech vyúsťuje v zahrádkářské kolonii bývalá dědičná štola Augusta 

Nowotného a voda z ní je odváděna zpevněným žlabem přes celou kolonii do 

Chodovského potoka. Místní zahrádkáři ji využívají k zalévání zahrádek. V rámci dolu 
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Antonín je pod ústím štol také vybudována zahrádkářská kolonie. Navrhla bych rozbor 

důlní vody, tak aby bylo patrné, zda je možno ji využít pro zalévání zahrad či jiné účely. 

Kontrola kvality vody by měla zahrnovat komplexní rozbory důlní vody: 

- fyzikální a senzorické vlastnosti (pH, nerozpuštěné a rozpuštěné látky, 

chemické ukazatele a další případné složky) 

- organické látky 

Při práci na zabezpečení bývalého hlubinného dolu Antonín, musí být dodržovány 

veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení pro tuto hornickou činnost – 

zejména Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

v hornictví v podzemí, ČBÚ č. 52/1997 Sb., požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

při likvidaci důlních děl a ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

v hornictví na povrchu. 

Před zahájením prací na likvidaci hlubinného dolu Antonín bych navrhla 

zpracování provozní dokumentace, která bude určovat postup práce likvidace hlubinného 

důlního díla. Měla by obsahovat, základní předpoklady pro danou likvidaci a to: 

- ochrana pracovníků proti vystupujícím plynům 

- cesty pro dopravu materiálu k hlubinnému dolu Antonín 

- stanovení bezpečnostního prostoru a jeho vyznačení v terénu 

- místo kontroly hladiny spodní vody 

- určení míst vytékající odsedimentované vody a její následný monitoring  

- souhlasy vlastníků dotčených pozemků ke vstupu 

- o zahájení a ukončení prací bude informován Obvodní báňský úřad 

Sokolov 
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5 VLIV NA ÚZEMNÍ PLÁN 

Čím se vlastně zabývá územní plánování a co řeší územní plán? Vysvětlím 

v následujících částech této kapitoly. 

5.1 Pojetí územního plánování z hlediska současné právní 

úpravy 

Územní plán řeší zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2007 včetně souvisejících právních 

předpisů. V současné době proběhla významná novela stavebního zákona, která vešla 

v platnost k 1.1.2013 a dotkla se taktéž významně i nástrojů územního plánování. [14] 

Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání 

zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých 

zájmů. [13] 

Pod pojmem „využití území“ v územním plánování rozumíme určení, jakým 

způsobem bude území využito (pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci). [14] 

5.2 Současný stav využití pozemků dle platných územně 

plánovacích dokumentací 

Pro mne v tuto chvíli vyvstala zásadní otázka, s jakou přesností lze určit současný 

stav využití pozemků dle platných ÚPD měst a obcí. Jak je patrné ze stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a novelizované 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, jsou mapovými podklady pro 

zpracování ÚPD katastrální mapy. 

V současné době mohu říci, že často není dobře patrné, kde přesně probíhala 

v podzemí těžba uhlí, jelikož se v mnoha případech nedochovala dokumentace umožňující 

jejich přesnou lokalizaci. Ze starých důlních map lze určit pouze umístění daného důlního 
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podniku a přidělených dolových měr. Tyto podniky byly dříve zakreslovány pouze 

značkou do map velkých měřítek, ne však do katastrálních map, jako je tomu tak v dnešní 

době. V příloze tohoto dokumentu nalezneme veškeré historické mapy se zákresy důlních 

podniků. S ohledem na námi vytipované důlní podniky budu tedy uvažovat stávající 

využití pozemků dle dostupných informací, ze starých důlních map a zákresu do 

Evidenčních listů úvodních důlních děl, situovaných v sokolovském hnědouhelném revíru 

z roku 2008. Na základě těchto informací vyhodnotím současný stav využití pozemků dle 

platných ÚPD obcí v další kapitole této práce. 

5.2.1 Současný stav využití pozemků dle platného Územního plánu 

sídelního útvaru Jenišov 

Územní plán sídelního útvaru Jenišov nabyl účinnost dne 1.9.1999, v roce 2005 

proběhla jeho aktualizace. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/99 nabyla účinnosti dne 

1.9.1999. [15] 

 

Obr. 21 - Detail funkčního využití území dle ÚPNSÚ Jenišov (zdroj: M. Eperješiová) 
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Popis funkčního využití jednotlivých známých důlních podniků dle OZV č. 2/99 

obce Jenišov: 

A. Důl Vilemína a taktéž důl Emma 

Území obou důlních podniků, se nalézá dle platného ÚPNSÚ Jenišov v území 

drobné výroby a služeb (Vd), dle OZV je území určeno výhradně pro zařízení drobné 

výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na bydlení. [15] 

B. Důl Mariasorg a taktéž důl Jozef 

Území obou důlních podniků, se nalézá dle platného ÚPNSÚ Jenišov v území 

průmyslové výroby (Vp), dle OZV je území určeno výhradně pro zařízení průmyslu a 

výroby, která nemají podstatně rušivé účinky na okolí a která proto není možné umisťovat 

v jiných územích. [15] 

C. Důl Poldi 

Území důlního podniku Poldi, se nalézá dle platného ÚPNSÚ Jenišov 

v nezastavitelných monofunkčních plochách, zemědělsky využívané půdy, vod a zeleně. 

[15] 

D. Důl Caroli a Florián 

Území důlního podniku Caroli a Florian, se nalézá dle platného ÚPNSÚ Jenišov 

v nezastavitelných monofunkčních plochách, zemědělsky využívané půdy. [15] 

Regulace a limity prostorového využití území 

Významně nám do procesu umisťování daných staveb zasahují regulace a limity 

prostorového využití území, které nám udávají jak je možno objekty stavět, přistavovat či 

nastavovat a dále regulovat. Podrobnější údaje nalezneme ve vyhlášce obce Jenišov OZV 

č. 2/99. [15] 

5.2.2 Současný stav využití pozemků dle platného Územního plánu 

města Karlovy Vary 

Územní plán města Karlovy Vary nabyl účinnost dne 1.12.1997, za dobu jeho 

účinnosti proběhlo několik změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky města Karlovy 

Vary č. 1/2000 o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, se změnami a 

doplňky vyplývajícími z obecně závazných vyhlášek č. 1/2004 a č. 13/2006, schválila rada 

města Karlovy Vary dne 7.2.2000. [16] 
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Obr. 22 - Detail funkčního využití území dle ÚPmKV (zdroj: M. Eperješiová) 

Popis funkčního využití jednotlivých známých důlních podniků dle OZV č. 1/2000 

ÚPmKV: 

A. Důl Antonín II 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Antonín II, 

v katastrálním území Tašovice jako plochy zeleně – zemědělsky využívané půdy. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční plochy zemědělsky využívané půdy (čl. 26) určeny 

k zemědělské výrobě. [16] 

B. Důl Antonín Ondřej 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Antonín Ondřej, 

v katastrálním území Tašovice jako území bydlení městského typu. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční plochy území bydlení městského typu (čl. 6) určeny 

výhradně pro bydlení. [16] 
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C. Důl Ondřej 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Ondřej, 

v katastrálním území Tašovice jako území bydlení venkovského typu. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční plochy území bydlení městského typu (čl. 8) určeny pro 

bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad. [16] 

D. Důl Sabina 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Sabina 

v katastrálním území Tašovice jako plochy zeleně – parky a hřiště. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční plochy zeleně (čl. 27) určeny pro parky a hřiště. [16] 

E. Důl Mikuláš 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Mikuláš 

v katastrálním území Tašovice jako plochy zeleně – ostatní nelesní zeleň. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční plochy zeleně (čl. 27) určeny pro ostatní nelesní zeleň. [16] 

F. Důl Antonín 

Platný Územní plán města Karlovy Vary vymezuje území dolu Antonín 

v katastrálním území Tašovice část plochy jako smíšené území rekreace a část plochy 

jako rekreace s převahou zeleně – zahrádkové osady. [16] 

Dle OZV č. 1/2000 o závazné části Územního plánu města Karlovy Vary 

v platném znění, jsou funkční smíšeného území rekreace (čl. 14) určeny pro rekreaci a 

bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad. Plochy zeleně (čl. 27) určeny pro ostatní 

nelesní zeleň. [16] 

Regulace a limity prostorového využití území 

Významně nám do procesu umisťování daných staveb zasahují regulace a limity 

prostorového využití území, které nám udávají jak je možno objekty stavět, přistavovat či 

nastavovat a dále regulovat. Podrobnější údaje nalezneme v obecně závazné vyhlášce 

města Karlovy Vary č. 1/2000. [16] 
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5.3 Ohrožená místa dle územně plánovacích dokumentů 

V rámci současného stavu využití pozemků konstatuji, že dle platných ÚPD měst 

a obcí jsou nejvíce ohrožena ta území, která jsou v současných ÚDP určena pro funkční 

využití ploch bydlení, výroby či rekreace. Je zde největší pravděpodobnost budoucí 

výstavby, a tak zde hrozí riziko střetu s bývalou hlubinou těžbou. Na základě platných 

informací v ÚPD a nám známých důlních podniků v k.ú. Jenišov, Tašovice a Hory u 

Karlových Varů, jsou nejvíce postižená území dle Územního plánu sídelního útvaru 

Jenišov plochy po bývalých dolech Vilemína, Emma, Mariasorg, Jozef, které jsou určeny 

k budoucí průmyslové výrobě či území drobné výrobě a služeb. Dle Územního plánu města 

Karlovy Vary jsou nejvíce postižená území po bývalých dolech Antonín Ondřej, Ondřej a 

Antonín, které jsou určeny výhradně pro bydlení a rekreaci. 

Nejvíce exponované místo z pohledu ÚPD je důl Antonín v k.ú.Tašovice, kde dle 

mého názoru hrozí největší škody na majetku, zdraví a lidském životě. V této době se 

v blízkosti tohoto dolu nachází satelit rodinných domů „Pod Rohem“ a zahrádkářská 

kolonie. V rámci ÚPmKV jsou pozemky v této lokalitě určeny jako plochy smíšeného 

území rekreace a část jako rekreace s převahou zeleně – zahrádkové osady.  
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je studiem problematiky historické hlubinné těžby 

v postižených katastrálních územích Jenišov, Tašovice a Hory u Karlových Varů. Zaměřuji 

se na vytipování rizikových míst v těchto územích, která jsou postižena historickou 

hlubinnou těžbou, a dále na následné doporučení technického řešení v rámci platné 

legislativy. Do celého procesu bakalářské práce je zapojen vliv na územní plánování 

v těchto samosprávných celcích.  

V první fázi mé práce bylo získání informací a částečné zmapování jednotlivých 

důlních podniků na území Jenišova, Tašovic a Hor u Karlových Varů. V daném případě 

byly, zjištěny, jednotlivé známé důlní podniky, o kterých se dochoval dostatek informací, 

či jen dílčí informace nebo pouze minimální informace, o některých lokalitách se 

nedochovaly prakticky žádné informace. 

Dle průzkumů a získaných informací se území během let, již potýkalo s propady 

silnic a s propady v obytných částech. Jednalo se především o propady na dole Andreas 5 

(Ondřej 5) a Mikuláš v k.ú. Tašovice v katastrálním území obce Jenišov došlo k propadům 

v jižním sousedství důlního pole dolu Mariasorg a pod hypermarketem MAKRO. Tyto 

propady byly již v minulosti vyřešeny, vyzmáhány, zabezpečeny proti dalším propadům 

tak aby nedocházelo k ohrožení majetku, lidského zdraví a života. 

Tato práce si klade za cíl vytipovat ohrožená místa a doporučit způsoby eliminace 

rizik v daném území. Jakožto nejrizikovější místo z hlediska historické hlubinné těžby bylo 

vytipováno území po bývalém hlubinném dole Antonín. Toto důlní dílo bych navrhla 

zařadit do stupně nebezpečnosti 2 (kategorie 2), takto se označují důlní díla, kde může dojít 

k ohrožení života nebo zdraví. Předmětné území dolu Antonín se v současné době nachází 

v blízkosti zahrádkářské kolonie a lokality „Pod Rohem“, kde probíhá výstavba satelitu 

rodinných domů. Lokalita se nachází v lesním porostu, kde jsou situována tři ústí štol, 

jejichž přístupové zářezy jsou zanesené železitým sedimentem (sintrem) až do úrovně 

původního terénu. Dle ÚPmKV je území po bývalém hlubinném dole Antonín určeno jako 

plochy smíšeného území rekreace a část plochy jako rekreace s převahou zeleně – 

zahrádkové osady. 

Řešení likvidace tohoto díla, bych navrhla rozdělit na tři části, a to vytěžení 

železitého sedimentu (sintru), dále zabezpečení území dle platné legislativy a následné 
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zřízení bezpečnostního pásma a vyhlášením stavební uzávěry. Pod ústím štol vybudovat 

naučnou stezku o historii těžby dolu Antonín. Další možností je provézt rozbor důlní vody 

tak, aby byla použitelná pro zahrádkářskou kolonii, která se nalézá v těsné blízkosti 

bývalého dolu Antonín. 
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