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Summary 

This thesis addresses the extension of the quarry Osmosa. The company Sedlecký 

kaolin a.s. are planning to exploit the remaining reserves of kaolin, which were previously 

bound in protective pillars, currently disused, railway sidings and former warehouse 

complex.  

The work briefly describes the history of mining in the quarry Osmosa, geological 

deposit conditions, the current state of mining technology, mechanization used and the 

legislative process relating to the extension of the quarry. The work also addresses the 

determination of the amount ofoverlying rocks, which must be excavated and deposited at 

a dump. The finalchapter assesses the technical and economic indicators of the proposed 

solution. 

Keywords: kaolin, bentonite, mining technology, workplace  

Anotace  

Předložená diplomová práce řeší rozšíření lomu Osmosa. Společnost Sedlecký 

kaolin a.s. zde plánuje dotěžit zbytkové zásoby kaolinu, které byly doposud vázány 

v ochranných pilířích, v současné době již nevyužívaných, železničních vleček a bývalého 

skladového areálu.  

V práci je stručně popsána historie těžby na lomu Osmosa, geologické a úložní 

poměry, současný stav technologie dobývání, použitá mechanizace a legislativní proces 

související s rozšířením lomu. Práce rovněž řeší stanovení zásob a množství nadložních 

hornin, které bude nutné odtěžit a založit na výsypku. Závěrečná kapitola hodnotí 

technicko-ekonomické ukazatele navrženého řešení. 

Klíčová slova: kaolin, bentonit, dobývací technologie, plavírna 

  



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

 

2014 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 1 

1 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA, GEOLOGICKÉ, HYDROLOGICKÉ 

A ÚLOŽNÍ POMĚRY, ZÁSOBY .................................................................... 3 

 1.1 Historie těžby na ložisku Osmosa ....................................................................... 3 

 1.2 Základní geografie ložiska .................................................................................. 4 

 1.3 Geologická stavba ložiska ................................................................................... 4 

  1.3.1 Nadloží ............................................................................................... 4 

  1.3.2 Mateční hornina .................................................................................. 5 

  1.3.3 Kaolin ................................................................................................. 5 

 1.4 Klimatické a hydrografické poměry ................................................................... 6 

 1.5 Hydrogeologie ložiska ........................................................................................ 6 

 1.6 Stanovení množství zásob na ložisku ................................................................. 7 

 1.7 Jakost suroviny a technologické vlastnosti ......................................................... 8 

  1.7.1 Kvalitativní podmínky ........................................................................ 9 

  1.7.2 Podmínky využitelnosti zásob .......................................................... 10 

 1.8 Vliv geologických poměrů na kvalitu suroviny ................................................ 10 

2 NÁVRH ROZŠÍŘENÍ KAOLINOVÉHO LOMU OSMOSA ..................... 11 

 2.1 Stanovení dobývací metody .............................................................................. 11 

 2.2 Stanovení úpravnické metody ........................................................................... 11 

 2.3 Ochranná pásma ................................................................................................ 12 

 2.4 Stanovení závěrných svahů ............................................................................... 13 

  2.4.1 Geotechnické poměry ....................................................................... 13 

  2.4.2 Návrh bezpečných svahů .................................................................. 15 

 2.5 Zařazení záměru z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí .................... 17 

 2.6 Kapacita záměru ................................................................................................ 18 

 2.7 Návrh rozšíření .................................................................................................. 18 

  2.7.1 Vlečka Sedleckého kaolinu a.s. a skladový areál ............................. 20 

  2.7.2 Vlečka Chodos Chodov s.r.o.. .......................................................... 21 

 2.8 Komunikační napojení ...................................................................................... 21 

 2.9 Těžební a dopravní technologie ........................................................................ 22 

  2.9.1 Těžba užitkového nerostu ................................................................. 22 

  2.9.2 Těžba skrývky .................................................................................. 24 

 2.10 Zakládací technologie ....................................................................................... 24 

  2.10.1 Parametry vnitřní výsypky ............................................................... 25 

  2.10.2 Generální obrys svahu výsypky ....................................................... 26 

 2.11 Průmyslový skrývkový součinitel ..................................................................... 27 

 2.12 Kalendářní časový fond .................................................................................... 28 

 

 

 



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

 

2014 

 2.13 Výpočet výkonnosti mechanizačních prostředků ............................................. 28 

  2.13.1 Těžba a doprava skrývky .................................................................. 28 

  2.13.2 Těžba a doprava suroviny ................................................................. 28 

3  TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

ROZŠÍŘENÍ LOMU ....................................................................................... 30 

 3.1 Vyvolané investice, náklady ............................................................................. 30 

 3.2 Činnosti bez nutnosti dalších investic ............................................................... 32 

 3.3 Celkové ekonomické zhodnocení ..................................................................... 32 

4  ZÁVĚR ............................................................................................................. 34 

LITERATURA ................................................................................................................... 35 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ .............................................................................. 36 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 37 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 38 

  



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

 

2014 

SEZNAM ZKRATEK 

AG akciová společnost (z němčiny) 

a.s. akciová společnost 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČNR Česká národní rada 

DP dobývací prostor 

HČ hornická činnost 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

JJV jihojihovýchod 

JV jihovýchod 

KKZ komise pro klasifikaci zásob 

k.s. komanditní společnost 

kt kilotuna 

k.ú. katastrální území 

KVJ karlovarský jemný písek 

KVS karlovarský střední písek 

n.m. nad mořem 

n.p. národní podnik 

OkÚ okresní úřad 

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

p.p.č. pozemková parcela číslo  

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

SaR sanace a rekultivace 

SPJ slojové pásmo Josef 

SSZ severoseverozápad 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

VS vulkanogenní souvrství 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

ZPF zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 

 Těžba kaolinu na Karlovarsku sahá až do období roku 1740. Z této doby pochází 

první dochovaná zpráva o tzv. selské těžbě kaolinu z okolí Počeren, Jenišova a Otovic. 

První zmínka o výrobě porcelánu pochází z roku 1749. Velmi bohatá je rovněž historie 

firmy Sedlecký kaolin a. s., nově založené v roce 1995. Ta je přímým nástupcem 

společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG, která již v roce 1892 registrovala ochrannou 

známku „Zettlitzer Kaolin“ („Sedlecký kaolin“). V současnosti společnost patří mezi 

významné evropské dodavatele kaolinů pro porcelán a keramiku, z nichž nejkvalitnější je 

kaolin Sedlec Ia, který byl v roce 1924 na kongresu Unie pro chemii čistou a užitou 

v Kodani vyhlášen za mezinárodní standard. Původ tohoto označení lze hledat v názvu 

obce, kde se tento kaolin těžil. Prakticky od počátků těžby byl za nejkvalitnější kaolin 

v oblasti považován kaolin z okolí Sedlece. Objem roční těžby na čtyřech dolech v Sedleci 

dosáhl v roce 1856 cca 1 500 tun surového kaolinu. V roce 1914 již dosáhla těžba 

v Sedleci 30 000 tun ročně.  

 

Obr. 1. Mapa okolí s vyznačením lokalit 

Po útlumu způsobeném první světovou válkou pokračoval nový nárůst těžby 

kaolinu v meziválečném období. Těžba byla soustředěna do dvou oblastí – sedlecké (doly 

Pfeiffer-Lorenz, Apollo, Excelsior a Bohemie) a božičanské (doly Osmosa a Kaolina). 

V roce 1938 dosáhl celkový objem těžby v těchto oblastech 218 762 tun. 

K významnějšímu útlumu těžby kaolinů nedošlo ani v průběhu války. Po druhé světové 

válce si rostoucí náklady a zvýšená bezpečnostní opatření vynutily ukončování hlubinné 

těžby. Dosavadní, převážně hlubinné doly, byly postupně uzavírány (Osmosa, Kaolina, 

Excelsior, Luisa, Apollo) a nahrazovány doly povrchovými (Osmosa-sever a následně jih, 

Kaolina I, Jimlíkov, Podlesí, Nová Role). Tento trend pokračoval i nadále a poslední 
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hlubinný kaolinový důl Bohemie byl uzavřen v roce 1984. Otevřeny byly další povrchové 

doly Otovice (papírenský kaolin), Hájek-východ, Hájek-západ, Mírová [9].  

 V současné době provádí Sedlecký kaolin a.s. těžbu kaolinu a doprovodných 

surovin výhradně na povrchových lomech Mírová, Jimlíkov I, Jimlíkov IV, Otovice, 

Podlesí II, Podlesí III, Ruprechtov a na lomu Osmosa – jih, který je z uvedených lomů 

největší, obr. 1. Všechna těžená ložiska se nacházejí ve vzdálenosti do 20 km severně  

a západně od Karlových Varů. Zpracovatelské závody (plavírny) v Božičanech a v Sadově, 

kromě kaolinu zpracovávají také bentonit. Celkový roční návoz suroviny do plavíren 

v roce 2013 činil asi 50 968 tun. Odtěženo bylo 25 284 m
3
 skrývkových hmot. 

 Na největším lomu Osmosa-jih plánuje Sedlecký kaolin a.s. další rozšíření těžby. 

To je možné uskutečnit z důvodu odkoupení železniční vlečky od podniku Chodos  

Chodov s.r.o. Také se změnou vlastníka skladového areálu s vlečkou firmy Fortit k.s. (dnes 

Sedlecký kaolin, a.s.) došlo ke změně využití areálu. Zrušením ochranných pilířů obou 

vleček a skladového areálu dojde k  uvolnění významné části vázaných zásob. Toto 

opatření by mělo zajistit prodloužení těžby kaolinů a bentonitu na tomto lomu na dobu asi 

6 - 7 let. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA, GEOLOGICKÉ, 
HYDROLOGICKÉ A ÚLOŽNÍ POMĚRY, ZÁSOBY 

1.1 Historie těžby na ložisku Osmosa 

   Ložisko Osmosa se nachází severně od Chodova, z větší části v katastru obce 

Božičany. Název ložiska "Osmosa" pochází z první poloviny 20. století. V roce 1928 

získaly Sedlecké kaolinové závody a.s. (Zettlitzer Kaolinwerke AG) Českou osmotickou 

společnost (Böhmische - Elektro - Osmosa AG), která jako první na světě vybudovala 

závod, ve kterém byl k odvodnění kaolinů využíván elektroosmotický jev (voda  

v porézních materiálech putuje od kladného k zápornému pólu). Těžba zde byla prováděna 

nejprve hlubinným způsobem na díle "Starý důl Osmosa", západně od plavírny kaolinu 

Osmosa a jižně od povrchového dolu Osmosa - sever. Těžilo se v letech 1950 - 1958 

komorováním a chodbicováním. Likvidace dolu byla provedena zašlikováním. Při tomto 

způsobu likvidace je důlní dílo zaplaveno tzv. šlikou. Jedná se o usazeninu ve žlabech, 

vznikající při plavení kaolinu. Plavením a dalšími úpravami se vytěžená hornina rozdělí na 

písky o velikosti částic nad 0,1 mm a jílový podíl - kaolin, jehož částice jsou menší než 

0,005 mm. Pro prachový podíl (částice o velikosti od 0,1 do 0,005 mm) na rozdíl od písků 

a kaolinu není využití. Splachuje se proto do kalových usazovacích nádrží (šlikových 

rybníků), nebo se vypouští do hlubinných prostor, kde byla těžba ukončena. 

 

Obr. 2. Doprava suroviny důlní kolejovou dopravou 

 V roce 1960 byla provedena otvírka "Nového dolu Osmosa", těžilo se z pole jižně  

a jihovýchodně od plavírny. Těžba byla zastavena počátkem roku 1962 v důsledku 

zhoršené kvality suroviny a vysokých nákladů na tunu suroviny. Současně bylo zastaveno 

ražení jižní průzkumné chodby do nynějšího ložiska Osmosa - jih a začalo se s jeho 

povrchovou otvírkou. Likvidace dolu byla provedena v roce 1963 zašlikováním. 
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 Povrchový lom "Osmosa - sever" byl otevřen v letech 1955 - 1956 severozápadně 

od plavírny za účelem povrchového dobývání podřadnějších druhů kaolinů. Jednalo se  

o zbytky zásob po hlubinné těžbě v dolech Stará a Nová Osmosa. Těžilo se nejprve ručně, 

později lžícovými rypadly. Surovina se dopravovala kolejovou dopravou do bunkrů  

a odtud do plavírny, obr. 2. V roce 1964 činila roční těžba 41 105 tun. Těžební práce 

skončily v roce 1965 v souvislosti s otvírkou ložiska Osmosa - jih. Po opuštění lomu 

sloužila vytěžená plocha jako šliková nádrž pro plavírnu, od roku 1974 je přesypávána 

Smolnickou výsypkou uhelného velkolomu Jiří. 

 S otvírkou nynějšího ložiska Osmosa – jih bylo započato v roce 1962 a těží se zde 

dodnes. Kvalita kaolinu a jeho značné zásoby činí z ložiska nejvýznačnější lokalitu. Kaolin 

se vyznačuje po výpalu bílou barvou a užívá se především při výrobě jemného porcelánu  

a při výrobě papíru. Dále se zde těží kaolin pro keramický průmysl a kaolin titaničitý. 

Roční těžba se do roku 2000 pohybovala mezi 130 000 až 200 000 tunami, v současnosti 

se těží kolem 100 000 tun kaolinu ročně. V rámci využití doprovodných nerostů v nadloží 

kaolinového ložiska probíhá též od roku 2004 těžba montmorillonitických jílů, 

využívaných k výrobě steliva pod drobné zvířectvo, při čištění odpadních vod, ve 

slévárenství, chemickém, potravinářském průmyslu i jinde. V roce 2009 byly 

v severovýchodní části DP Božičany vymezeny bloky zásob bentonitu. Zásoby nového 

výhradního ložiska bentonitu byly schváleny na 1 148. zasedání Komise pro projekty  

a závěrečné zprávy, která se uskutečnila dne 18. 12. 2009 [6]. 

1.2 Základní geografie ložiska 

 Ložisko "Osmosa - jih" leží ve východní části sokolovské terciérní pánve, která se 

nachází v jihovýchodní části podkrušnohorské příkopové propadliny. Geograficky se 

ložisko rozkládá na rozhraní katastru obce Dolní Chodov (necelé 2 km severně od centra 

Chodova, za hranicí závodu Chodos s.r.o.) a Božičany při jižním a západním okraji obce. 

Ložisko Osmosa – jih bylo zjištěno jako pokračování ostatních osmosských ložisek  

s bilančními zásobami kaolinu přes 10 miliónů tun. Jeho rozloha je 459 000 m
2
. 

Geomorfologicky náleží do východní části Sokolovské pánve.  

1.3 Geologická stavba ložiska 

Ložisko jako celek má poměrně jednoduchou geologickou stavbu se zhoršenými 

geologickými poměry. Rozložení jednotlivých surovinových typů kaolinů je také poměrně 

jednoduché. 

1.3.1 Nadloží 

Ložiska kaolinů na Karlovarsku jsou přikrytá, mělce uložená, s výrazně 

denudovaným původním reliéfem kaolinového profilu. Nadloží sledovaného ložiska je 

tvořeno souvrstvími starosedelským, uhelné sloje Josef, vulkanogenním a kvartérem, 

narůstá generelně jižním a východním směrem od 25 do 50 metrů. V místě nejnižší 

mocnosti 12,7 m je nadloží z větší části tvořeno pouze kvartérem. 

Pro slojové pásmo je typická přítomnost křemenných písků až pískovců. Sloj Josef 

byla předmětem staré hlubinné těžby z dnes již neexistující šachty v jihovýchodním cípu 

území (Jindřich III.), obr. 3. Dle posledního průzkumu je zde kvalita uhlí variabilní, 

nepříznivé jsou zvýšené obsahy měrné sirnatosti. 
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Vulkanodetritické souvrství je zastoupeno zjílovělými tufy, bentonity, tufitickými 

jíly, tufity a tufitickými jílovci. Mocnost souvrství je největší v jihozápadní a východní 

části lomu, kde dosahuje mocností i přes 40 metrů. Mocnost klesá generelně od 

jihovýchodní k severní a západní části území. 

 

Obr. 3. Pozůstatky bývalé hlubinné těžby 

Kvartérní sedimenty jsou na ložisku vyvinuty v podobě hlín, zahliněných jílů, 

písčitých jílů, jílovitých písků a štěrků. Jílovité hrubé štěrky až písky se vyskytují v SSZ – 

JJV pruhu při východním a severním okraji lomu, svrchních 30 cm je tvořeno ornicí. 

1.3.2 Mateční hornina 

Matečnou horninou nalézající se v podloží ložiska kaolinu je drobně až středně 

zrnitá, muskovit-biotitická až biotitická horská žula. Její podstatnou složku tvoří oba druhy 

živců (převládají draselné) a křemen. 

1.3.3 Kaolin 

Ložiskovou polohou na Osmose je fosilní eluvium karlovarského žulového plutonu. 

Sledované ložisko leží přibližně v centru božičanské oblasti. Omezení bloků zásob 

keramických kaolinů jak vertikálním, tak většinou i horizontálním směrem je dáno 

především technologickými parametry (výplav 15 %). Pro variabilitu ložiska je důležitý  

i značně členitý původní reliéf a rozpukání matečné horniny. Svrchní poloha kaolinového 

profilu dosahuje v této části ložiska mocností okolo 40 metrů, z toho je 18 – 26 metrů 

profilu v bilančním vývoji. Podloží je tvořeno nebilančními kaoliny.  

Hlava kaolinu tvoří protáhlý hřbet ve směru SSZ – JJV, o nadmořské výšce 430 m 

n. m. Směrem na západ a na východ se ponořuje k úrovni 400 – 405 metrů n. m. Osa 

elevace zapadá k jihovýchodu k nadmořské výšce 400 – 415 m n. m. V místech prudké 

změny mocnosti kaolinového profilu se častěji vyskytují prokřemenělé partie, nedokonale 

kaolinizované.  



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

6 

2014 

Ložiskový horizont představují středně zrnité reziduální kaoliny. Hlavními 

nerostnými součástkami surového kaolinu jsou jílové minerály a křemen. Ostatní minerály 

jsou zastoupeny pouze akcesoricky. Plavený kaolin je charakteristický velmi vysokým 

obsahem kaolinitu (85 – 90 %); dalšími součástkami jsou jílový slídový materiál (4 –  

10 %) a křemen. Vzhledem k nízkému obsahu barvících oxidů jsou hodnoceny jako 

kaoliny pro keramický průmysl (KK) a kaoliny pro výrobu porcelánu (KJ). Mají vysoký 

výplav (v průměru 35 %), a proměnlivé technologické vlastnosti. Jednotlivé druhy 

keramických kaolinů mají své charakteristické vlastnosti, dané jejich chemickým složením  

a technologickými parametry. 

1.4 Klimatické a hydrografické poměry 

Podnebí zájmové oblasti je charakterizováno mírně teplou klimatickou oblastí.  

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze 

zájmového prostoru cca 6,53 l.s
-1

.km
-2

. Z toho specifický podzemní odtok pro sledovanou 

oblast lze odhadnout na cca 1,5 – 2,0 l.s
-1

.km
-2

. Území DP Božičany a DP Božičany II 

náleží většinou do povodí Černého potoka, částečně zasahuje i do sousedního povodí 

Chodovského potoka. Za místní erozivní bázi v neovlivněném stavu lze považovat koryto 

Černého potoka na úrovni cca 425 m n.m. V současné době je však území odvodňováno 

prostřednictvím lomu Osmosa, který drénuje nejen vody povrchové, ryze srážkové, ale  

i vody podzemní. Drenážní účinky lomu jsou umocněny i vlivem hlubinné těžby uhlí.  

1.5 Hydrogeologie ložiska 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží území do hydrogeologického rajónu 

Sokolovská pánev. V zájmovém území lze vymezit dva základní oběhy podzemní vody: 

 oběh mělký - proudění podzemní vody je vázáno na průlinovo - puklinové systémy 

terciérních hornin a na průlinově propustné kvartérní sedimenty 

 oběh hlubší - proudění podzemní vody je vázáno na puklinové systémy podložního 

žulového masivu. 

Žulová zvodeň je vázána na puklinovou síť žul. V místech, kde je zvodeň pod 

sedimenty pánve, má napjatou hladinu. Na stav žulové zvodně má největší vliv historická 

těžba v této oblasti. Koeficienty filtrace se budou v žulové zvodni pohybovat v řádu  

k
f
 = n.10

-6
 m.s

-1
. Největší význam má terciérní zvodeň vázaná na starosedelské souvrství. 

Vzhledem k dobývání uhelné sloje došlo k narušení nadložních vrstev vulkanogenního 

souvrství, které se za normálních podmínek chová jako izolátor. Tím dochází ke zvýšení 

přítoků z mělkého kvartérního kolektoru přímo ovlivňovaného aktuálními srážkovými 

poměry. Jednotlivé vydobyté prostory vytvářejí podmínky pro akumulaci podzemních vod 

(stařinové vody). Ty jsou odvodňovány do nejnižšího místa lomu Osmosa - jih. V místech, 

kde nedošlo k těžbě uhlí, má slojové pásmo ve většině případů slabou puklinovou 

propustnost. Terciérní sedimentace bude jako celek ve stavu neporušeném důlní činností 

vykazovat koeficienty filtrace v řádu k
f 

= n.10
-7

 m.s
-1

. V partiích porušených těžbou uhlí 

bude docházet lokálně k nárůstu koeficientů filtrace na hodnoty v řádech k
f
 = n.10

-5
 až 

n.10
-6

 m.s
-1

. Na ložisku dále existuje nevýznamná freatická zvodeň vázaná na kvartérní 

sedimenty. Celkový průměrný přítok důlních vod do lomu Osmosa jih bude činit 14,0 l.s
-1
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Plánovaná hornická činnost je celá situována mimo ochranná pásma přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary (z. č. 164/2001 Sb. lázeňský zákon) mimo 

CHOPAV a ochranná pásma vodních zdrojů. 

Z hydrogeologického hlediska má ložisko středně obtížné až obtížné 

hydrogeologické poměry [1]. 

1.6 Stanovení množství zásob na ložisku 

 Úkolem výpočtu zásob je: 

 Stanovení množství zásob nerostné suroviny, rozdělení do jednotlivých kategorií pro 

následnou těžbu a zpracování 

 Určit jakost suroviny a její technologické vlastnosti 

 Určit vliv geologických poměrů na kvalitu suroviny a stanovení vhodných dobývacích 

a úpravnických metod  

 Výpočet zásob je nezbytným předpokladem pro projekci a výstavbu či rekonstrukci 

lomových a důlních provozů a provádění dalších průzkumných a těžebních prací na ložisku 

[5]. 

 Na výhradním ložisku Božičany-Osmosa-jih jsou stanoveny dva dobývací prostory: 

 DP Božičany (60126) - v ploše CHLÚ Božičany 

 DP Božičany II (60337) - v ploše CHLÚ Božičany I 

 Hornickou činnost v obou navazujících dobývacích prostorech upravuje v současné 

době jediný POPD Osmosa - jih z roku 2006. Původní zásoby na ložisku Božičany-

Osmosa-jih, stanovené vyhledávácím průzkumem z roku 1970 byly na základě výsledků 

podrobného průzkumu akce Božičany I - Osmosa ve východní části ložiska přepočteny. 

Tento přepočet zásob nebyl zahrnut v bilanci zásob výhradních ložisek nerostů. Dále byly 

vyhodnoceny zásoby v severní části ložiska v novém DP Božičany II. Hodnoty vedené ve 

státní bilanci zásob pak byly v roce 1989 upraveny na základě výsledků matematického 

modelu. 

 V roce 2008 byl zpracován poslední platný přepočet zásob kaolinu, s cílem zjistit 

skutečný stav zbytkových zásob na ložisku Božičany-Osmosa-jih. Přepočet zásob 

výhradního ložiska kaolinu byl schválen na 1 138. zasedání Komise pro projekty  

a závěrečné zprávy, která se uskutečnila dne 30. 1. 2009. 

 V roce 2009 byly firmou GP (Geologický průzkum) sdružení pro geologii Karlovy 

Vary, v severovýchodní části DP Božičany v nadloží keramického kaolinu, vymezeny 

zásoby bentonitu. Zásoby nového výhradního ložiska bentonitu byly schváleny na 1 148. 

zasedání Komise pro projekty a závěrečné zprávy, která se uskutečnila dne 18. 12. 2009. 

 V souladu s ustanovením § 14, odst. 2, z.č. 44/1988 Sb. horního zákona, se zásoby 

výhradního ložiska ve výpočtech zásob klasifikují: 

a) podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních poměrů, 

nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů a báňsko-technických 

podmínek na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané. Obsahuje-li výhradní ložisko 

několik užitkových složek, klasifikují se jejich zásoby podle dosaženého stupně jejich 

prozkoumanosti a znalosti, 
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b) podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti 

a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního ložiska, 

a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím 

technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné  

v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj, 

c) podle přípustnosti k dobývání, která je podmíněna technologií dobývání, bezpečností 

provozu a stanovenými ochrannými pilíři, na volné a vázané. Vázané zásoby jsou zásoby 

v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl, jakož  

i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany právem chráněných 

zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné. 

 Ve výpočtu zásob, který je součástí návrhu na povolení hornické činnosti (§ 24, 

odst. 1, z.č. 44/1988 Sb. horního zákona), uvede organizace zásoby, které plánuje  

k vytěžení (dále jen "vytěžitelné zásoby"). Vytěžitelné zásoby jsou bilanční zásoby 

zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou 

technologií dobývání nebo s vlivem přírodních podmínek [13]. 

Stav zásob na ložisku je přehledně uveden v tab. 1. 

Tab. 1. Stav zásob na ložisku Božičany –Osmosa – jih ke dni 1.1.2014 

 

Surovinový typ 

Bilanční zásoby (tis. tun) Nebilanční 

zásoby 

(tis. tun) 

Těžba 

(za r. 

2013) 

(tis. 

tun) 

prozkoumané vyhledané 

volné vázané volné vázané 

Kaolin pro výrobu porcelánu 616 4299 398 657 344 26 

Kaolin pro keramický 

průmysl 
398 1840 318 120 6261 24 

Kaolin titaničitý 13 277 361 6 637 1 

Bentonit 463     25 

 Celkový stav geologických zásob na ložisku Božičany-Osmosa-jih činí 16 545 kt 

keramických kaolinů, celkový stav volných bilančních zásob na ložisku činí 2 104 kt. 

1.7 Jakost suroviny a technologické vlastnosti 

 Technologické vyhodnocení suroviny – kaolinu bylo provedeno na základě zkoušek 

v rozsahu ČSN 72 1310 (pro výrobu, zkoušení a dodávání plavených kaolinů). Z kaolinů 

pro výrobu jemné keramiky (porcelánu) se na ložisku vyskytují technologické druhy K1, 

K2, K2A. Pro výrobu hrubé keramiky jsou na ložisku využívány technologické druhy K3  

a K4. A dále jsou na ložisku zpracovávány titaničité kaoliny technologických druhů K3B  

a K4B. Průměrné základní chemicko-technologické parametry jsou uvedeny v tab. 2. 

Ostatními vlastnostmi – pevností za syrova, viskozitou, smrštěním, vypalovací barvou 

nevybočuje surovina z běžného průměru. Surovina se upravuje mechanicky v plavírně 

(plavení, oddělení písčitého podílu v hydrocyklonech, vysrážení a lisování kaolinu), od 

roku 1996 i vysokointenzitní elektromagnetickou separací. 
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Tab. 2. Přehled průměrných základních chemicko-technologických parametrů 

Technologická třída Al2O3 (%) Fe2O3 (%) TiO2 (%) 

K1 37,00 0,69 0,23 

K2 37,16 0,87 0,26 

K2A 35,16 0,73 0,25 

K3 36,39 1,09 0,28 

K4 34,50 1,40 0,29 

K3B 37,73 0,69 0,72 

K4B 35,83 1,30 0,53 

1.7.1 Kvalitativní podmínky 

Bilanční pro povrchovou těžbu jsou kaoliny kvalitativních tříd: 

K1, K2, K2A, K 51, K3, K3B, KP1 a KP2. Podstatnou část těžby tvoří keramické kaoliny. 

KP1 a KP2 jsou bilanční kaoliny papírenské, na lomu Osmosa se nevyskytují. 

Nebilanční pro povrchovou těžbu jsou kaoliny kvalitativních tříd: K4B a K4. 

Tab. 3. Rozdělení kaolinů na Karlovarsku 

Druh/zařazení Technologická třída Použití 

kaolin keramický KJ K1,K2,K2A,K51 pro výrobu porcelánu  

KT K2B,K3B,K4B titaničité 

KK K3,K4 pro keramickou výrobu 

Tab. 4. Kvalitativní limity jednotlivých tříd keramických kaolinů 

Technol. 

třída 

Výplav 

min. % 

Al2O3 

min. % 

Fe2O3 

max. % 

TiO2 

% 

Fe2O3+ TiO2 

max. % 

K2O+ Na2O 

max. % 

K1 15 36 0,9 max. 0,3 1,1 1,5 

K2 15 36 1,1 max. 0,4 1,2 1,5 

K2A 15 34 – 36 nestanov. max. 0,5 1,2 1,5 

K51 10 36 0,8 max. 0,3 1,0 2,5 

K2B 15 36 nestanov. min. 0,4 1,6 1,5 

K3B 15 36 nestanov. min. 0,5 2,0 2,5 

K4B 15 34 nestanov. min. 0,5 2,5 2,5 

K3 15 34 nestanov. max. 0,5 1,6 2,5 

K4 15 nestanov. nestanov. nestanov. 3,0 2,5 
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1.7.2 Podmínky využitelnosti zásob 

 Na ložisku Osmosa jih se těží kaoliny odpovídající stanoveným podmínkám 

využitelnosti. Jsou to bilanční zásoby kaolinů pro výrobu porcelánu, kaolinů pro 

keramický průmysl a titaničité kaoliny, tab. 3. Zdejší keramické kaoliny mají nízký obsah 

barvících oxidů (max. 1,2 % Fe2O3 a TiO2), vysoký obsah Al2O3 (nad 36 %), dobrou 

ztekutitelnost a zároveň příznivou pevnost v ohybu, tab. 4. 

 Podmínky využitelnosti (dříve kondice) vychází z kondic vydaných pro těžbu 

nerudných surovin bývalým Ministerstvem stavebnictví ČSR z roku 1979. Obsahují 

těžební parametry (kvantitativní a úložní poměry) a kvalitativní parametry a odvolávají se 

na ČSN 72 1310 z roku 1973 pro plavený kaolin. Zvláštní kondice byly zpracovány 

geologicko – průzkumnou organizací v rámci závěrečné zprávy a odsouhlaseny bývalým 

ČGÚ a schváleny bývalým Ministerstvem stavebnictví ČSR. Podmínky využitelnosti 

použité při posledním přepočtu zásob v roce 2008 vychází v převážné míře z původních 

zvláštních kondic pro ložisko kaolinu Božičany-Osmosa-jih. 

1.8 Vliv geologických poměrů na kvalitu suroviny 

 Matečnou horninou na Osmose je středně zrnitá, nevýrazně porfyrická muskovit – 

biotitická žula náležející mezi žuly horského typu. Kvalita suroviny je dána především 

petrograficko – mineralogickým složením. V závěrečných zprávách jednotlivých etap 

geologického průzkumu prováděných na kaolinových ložiscích na Karlovarsku se uvádí, 

že kaolinizací horské žuly vznikají méně kvalitní kaoliny (především titaničité). Tento 

závěr však neplatí absolutně, příkladem čehož jsou velmi kvalitní polohy kaolinu pro 

výrobu porcelánu, která na ložisku byla v minulosti těžena. Tyto kvalitní kaoliny vznikly 

pravděpodobně kaolinizací kyselejších lokálních facií horské žuly. Na kvalitu těžené 

suroviny mají vliv zejména tyto geologické a báňské faktory: 

 Neostrá hranice mezi nadložím a surovinou. Do nadloží jsou započítávány také 

sekundární kaoliny a znečištěné kaoliny, které nelze zřetelně odlišit od primárního 

kaolinu. Tato hranice je neostrá a často nepravidelná, čímž dochází k částečnému 

odtěžení bilančních zásob v podobě skrývky. 

 Neostrý přechod mezi bází suroviny a podložím. To je způsobeno především 

přechodem do zóny slabé kaolinizace (výplav pod 15 %) a dále znečištěním 

suroviny. 

 Prováděním výklizů nebilančních kaolinů dochází k částečnému odtěžení bilanční 

suroviny. 

 Při dotěžování ložiska se výrazně projeví vnější ztráty, dané nutností ponechat část 

bilančních zásob v závěrných svazích lomu. 

 Nemožností vytěžit úzké, strmě uložené polohy suroviny v nerozloženém granitu, 

vzniklé tzv. „kořenovitým“ vývojem rezidua podél zlomů a puklin. 

 Uvedené faktory ovlivňují znečištění těžené suroviny nežádoucími složkami. 

Dlouhodobě sledovaná průměrná výrubnost se na ložisku pohybuje okolo 82,0 %  

a znečištění do 1 %. V budoucnu lze očekávat stoupající tendenci ztrát z důvodu postupu 

těžby k bázi lomu a dotěžování. Ztráty se budou pohybovat do výše 18,5 % (výrubnost 

kolem 80 %). Při dotěžování ložiska, zejména zásob při bázi, se také předpokládá, že 

budou těženy kaoliny s výplavem těsně nad hranicí přijatého limitu 15 %. 
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2 NÁVRH ROZŠÍŘENÍ KAOLINOVÉHO LOMU OSMOSA 

2.1 Stanovení dobývací metody 

 Těžba a úprava suroviny bude probíhat týmž způsobem, jako dosud. Surovina  

v lomu je dobývána povrchovým způsobem po lávkách. Povrchová těžba v plánovaném 

rozsahu etáží umožní selektivní dobývání suroviny, postup porubních front bude 

kombinovaný. Uplatní se dobývání z bloku. Dobývací metoda byla schválena 

v předcházejících rozhodnutích o povolení HČ a ověřena mnohaletou praxí. Protože jde  

o pokračování HČ na dotěžovaném lomu, organizace nebude pořizovat nové těžební ani 

dopravní mechanizmy. Rypný odpor hornin zastižených na ložisku Božičany-Osmosa-jih 

nepřesahuje technické možnosti těžebních mechanismů. Skrývky jsou prováděny 

buldozery a běžnými rypadly např. rypadlo CAT, nebo Volvo s obsahem lžíce 2,6 m
3
. 

Pouze v starosedelském souvrství se lokálně vyskytuje poloha pískovců až křemenců, které 

je nutné narušit trhacími pracemi malého rozsahu. Surovina je těžena lžícovými rypadly  

s obsahem lžíce od 0,5 do 1,5 m
3
. Odvoz suroviny do plavírny je zajištěn terénními 

nákladními automobily. Odvoz skrývkových hmot na vnitřní výsypku lomu je zajištěn 2 až 

3 přepravníky CAT a Volvo o obsahu korby až 16 m
3
 a podle potřeby i nákladními 

terénními automobily. K úpravě povrchu cest, těžebních a skrývkových lávek se používají 

pásové dozery CAT.  

2.2 Stanovení úpravnické metody  

 Výhradní nerost – kaolin - není v surovém stavu v podstatě upotřebitelný, upravuje 

se tříděním za mokra. Do procesu úpravy vstupuje surovina přímo po natěžení, bez 

meziskládek na lomech. Denní vsázka suroviny činí v plavírně Božičany 600 - 1 000 tun, 

maximální denní vsáska může být cca 1 200 tun. Jako úpravárenská metoda se používá 

zrnitostní třídění mokrou cestou v gravitačním i odstředivém poli s mechanickým 

rozdružováním. Úprava se provádí drcením, homogenizací na deponii, rozplavováním, 

několikastupňovým tříděním na hydrocyklonech, magnetickou separací, zahušťováním, 

odvodňováním, hnětením, sušením, případně i mletím. Hlavním finálním odbytovým 

produktem je produkt vzniklý úpravou a zušlechťováním (plavený kaolin). Provozní 

výplav (obsah užitné složky pod 20 µm) daný váženým návozem suroviny a evidovaným 

množstvím vyrobených plavených kaolinů činí 34 %. Výtěžnost samotné plavírny činí  

74 % - do ztrát počítáme: odpar vody, hrubý štěrk a ztráty při skladování písků KVS na 

odvalu.  

 Optimální vlastnosti tradičních značek plavených kaolinů nevykazuje jeden typ 

suroviny z jednoho ložiska, ale uplatňuje se selektivní těžba v různých partiích více ložisek 

s následným řízeným mícháním odlišných technologických typů surovin ve směsích, ve 

kterých se vhodné technologické vlastnosti zvýrazňují a negativní potlačují. Surový kaolin 

z lomu Osmosa tvoří 40 - 70 % vsázky plavírny v Božičanech. Surové kaoliny se míchají 

v určených míchacích poměrech, tak aby výsledné produkty po úpravě splňovaly 

požadavky ČSN 72 1310 pro plavený kaolin.  

 Prané a tříděné písky jsou poslední finální produkt vznikající při úpravě kaolinů. 

Písek KVJ v zrnitosti 0,008–0,5 mm je produktem 1. stupně hydrocyklonového třídění. Po 

úpravě odvodněním je deponován na expedičních odvalech. Část písků KVJ je 

zpracovávána jako nosná složka tekutých omítkových směsí Kerastuk. Písek KVS 
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v zrnitosti 0,1 – 4,0 mm je produktem rozdružování, rozplavování a třídění. Po úpravě 

odvodněním je písek deponován na expedičních odvalech, neprodaná část produkce je 

převážena na sezónní odvaly [1]. 

2.3 Ochranná pásma 

 Při rozšíření dobývacího prostoru byl vzat zřetel na tyto zájmy chráněné podle 

zvláštních předpisů: 

 Ochranné pásmo silnic, dálnic a místních komunikací - dle § 30, odst. 2, písm c) z.č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se stanovuje ochranné pásmo 15 m od osy 

vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy. V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení 

vydaného silničním správním úřadem a za podmínek uvedených 

a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu  

b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila, nebo zvýšila ve vztahu 

k niveletě vozovky. 

 Východní hranici zájmového území (mezi lomovým bodem 1-6) tvoří ochranné 

pásmo poměrně frekventované silnice II/209 Chodov – Nová Role. Ochranné pásmo bude 

záměrem respektováno, v případě nutnosti dílčích zásahů do prostoru ochranného pásma 

bude postupováno dle výše uvedeného zákona. Provozovatelem je Krajská správa a údržba 

sinic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.  

 

 Ochranné pásmo letiště - zájmové území leží v ochranném pásmu letiště Karlovy 

Vary, které leží ca 4 km JV od centra Karlových Varů na katastru jejich části Olšová Vrata, 

mezi Olšovými Vraty, Kolovou a Pilou. Vlastník letiště: Karlovarský kraj; provozovatel: 

Letiště Karlovy Vary, s.r.o. Ochranné pásmo nebude záměrem dotčeno. 

 

 Ochranné pásmo dráhy - v severním předpolí DP Božičany (včetně uvažovaného 

rozšíření DP) se nachází železniční vlečka s ochranným pásmem 30 m od osy koleje. Tato 

vlečka je v majetku Sedleckého kaolinu a.s. a není v provozu.  

 

 Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok - v prostoru stávajícího DP 

Božičany se nenachází žádný veřejný vodovodní řad ani kanalizační stoka. V prostoru 

navrhovaného rozšíření DP se nachází kanalizační stoka (dešťová) Js 150 a vodovodní řad 

ve vlastnictví organizace Sedlecké doly spol. s r.o. Tato zařízení budou s postupem těžby 

přeložena mimo prostor rozšířeného DP.  

 

 V území DP Božičany (20 metrů za lomovým bodem č. 9 hranice DP a protíná bod 

28) se nachází zákonem stanovené ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV o šířce  

10 metrů od krajního vodiče na obě strany. Ochranné pásmo je plánovanou HČ 

respektováno - hrana 1. skrývkového řezu je v nejnepříznivějším případě situována ve 

vzdálenosti 17 m od krajního vodiče. ČEZ Distribuce, a.s. dále souhlasí za níže uvedených 

podmínek: v ochranném pásmu vedení nesmí být vyvíjena žádná stavební ani těžební 

činnost, nesmí být ohrožena stabilita opěrných bodů vedení, nesmí být měněna výšková 

úroveň terénu v ochranném pásmu a nesmí být omezen přístup k zařízením ČEZ. 

V případě rozšíření DP Božičany bude nutné provést přeložku linky elektrického vedení  

22 kV. 
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 Hornická činnost na lomu Osmosa - jih je celá situována mimo ochranná pásma 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod lázeňského místa Karlovy Vary ve 

smyslu zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 

 V severním předpolí DP Božičany II je situována Smolnická výsypka, pro kterou byl 

stanoven ochranný pilíř rozhodnutím OBÚ Sokolov č.j. 1734/92, ze dne 20.8.1992. 

Ochranný pilíř nebude plánovanou HČ dotčen 

. 

 Na části DP Božičany II (severní partie) byl vyhlášen OkÚ Karlovy Vary významný 

krajinný prvek Božičanské mokřady. Rozhodnutím čj. ŽP/1985/99, ze dne 10.11.1999 

povolil okresní úřad dotěžení zásob kaolinu v okrajových částech VKP. V těchto partiích 

byla podle POPD z roku 2001 dosypána vnitřní výsypka, její reliéf je nyní upravován pro 

rekultivaci. Hlavní část VKP není hornickou činností dotčena. 

2.4 Stanovení závěrných svahů 

 Všechny závěrné svahy lomu jsou posuzovány a konstruovány individuálně. Jejich 

průběh umožňuje těžit surovinu až na kótu 390 m n. m při zachování bezpečného prostoru 

na bázi lomu o rozměrech 205 x 55 metrů pro umístění retence, vedení komunikace  

a pohyb těžebních mechanizmů. Průměrná hloubka odtěžovaného lomu bude činit 45 

metrů, v retenční jímce ještě o 5 metrů více. 

 Hrana první skrývkové lávky severního závěrného svahu se proti současnému stavu 

posune asi o 30 metrů severněji (bude končit na ploše bývalé skladové plochy). Nově 

modelovaný svah je tvořen vesměs smíšenými lávkami, které umožní odtěžit významnou 

část elevace kaolinového profilu. Západní svah zůstane nezměněn. 

V poslední etapě skrývkových prací musí být kvůli postupu těžebních lávek 

východním směrem a kvůli jejich zahlubování vybudován východní závěrný svah lomu, 

dlouhý 150 - 190 metrů. Šest lávek svahu bude zahloubeno v nadložních horninách, neboť 

nebilanční bloky kaolinů zde vykazují nadloží přes 40 metrů. Lávka 400 - 405 m n.m. již 

bude smíšená.  

2.4.1 Geotechnické poměry 

Geotechnické podklady vychází z přehodnocení stávajících posudků, dále 

z penetračního průzkumu a z provedené zpětné stabilitní analýzy stávajících svahů lomu  

a recentních lokálních sesuvů.  

Na převážné části zájmového území bylo v minulosti těženo slojové pásmo Josef. 

Způsob dolování má za následek porušení nadložních vrstev a jejich sycení vodou. 

Výrazně zvodnělé je i samotné slojové pásmo, kde v důsledku historické těžby dochází 

k akumulaci vody až charakteru kaveren. Těžený kaolin naopak výraznější zvodnění 

nevykazuje. Geologická stavba ložiska je řešena atektonicky, odlišné úrovně zastižení 

jednotlivých geologických prostředí byly interpretovány jako úklon vrstev při styku 

s rozsáhlou elevací kaolinového profilu. Uvedené předpoklady byly zohledněny při návrhu 

sklonu svahů. 
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Pro stanovení geotechnických vlastností hornin ložiska Osmosa jih byly použity 

výsledky  dřívějších prací: Fajfr, M., 1989, 2000, Radl, A., 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 

2000. V rámci většiny posudků nebyly prováděny žádné terénní práce, hodnoty smykové 

pevnosti byly voleny ze zpětných stabilitních analýz. Jediné nové průzkumné práce 

(dynamická penetrace) byly provedeny v rámci prací Radla v roce 2000. Z výsledků 

penetrace byly stanoveny hodnoty smykové pevnosti: ф ´=  7 - 7,2°, c = 17-19 kPa. Při 

výpočtech však Radl používal i nadále nižší hodnoty smykové pevnosti jak pro narušené, 

tak pro nenarušené nadloží. Užité hodnoty do výpočtů dle jednotlivých autorů jsou 

uvedeny v tab. 5.  

Tab. 5. Hodnoty smykové pevnosti vulkanogenního souvrství dle jednotlivých autorů  

Autor 
Smyková pevnost Pořadí 

v grafu 
Lokalita 

ф´ (°) c´ (kPa) 

Bureš (1962) 13 17 1 Smolnice 

Fajfr (1989) 13 17 2 Osmosa 

Chlumský (1978) 17 11 3 Jimlíkov 

Radl (1994) 
12 

9* 

10 

10* 

4a 

4b 
Osmosa 

Radl (1998) 7 0 – 10 5 Osmosa 

Radl (2000a) 
7 

7* 

15 

5* 

6a 

6b 
Osmosa 

Radl (2000b) 7 5 7 Osmosa 

 

*  -   hodnoty pro nadloží porušené v důsledku těžby slojového pásma Josef 

Pozn. – všechny uvedené stabilitní posudky jsou uloženy v archivu Sedleckého kaolinu a.s. 

Tab. 6. Graf jednotlivými autory užitých hodnot smykové pevnosti  

 
 1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 7 

Jak je z tabulky (a ještě lépe z přiloženého grafu, tab. 6.) patrné, byly do výpočtů 

zaváděny stále nižší hodnoty smykové pevnosti (aniž by byly mechanické vlastnosti blíže 

zkoumány), což v konečném důsledku znamená realizaci plošších svahů a tedy menší 

vytěžitelnost zásob. S ohledem na co možná nejvyšší vytěžitelnost ložiska je tedy nutné 

posouzení užitých hodnot do výpočtu. Z tohoto důvodu byla věnována větší pozornost 

stabilitním poměrům ve stávajícím lomu.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

15 

2014 

V současnosti jsou v lomu dokumentovány tři drobné sesuvy. Při realizaci zpětných 

analýz na těchto sesuvech bylo zjištěno, že nelze užít jednotných hodnot smykové pevnosti 

tak, aby výsledky odpovídaly skutečnosti ve stěnách lomu - a to ani jednoho  

z výše uvedených autorů. Fakt, že smykové plochy u všech sesuvů odpovídaly zhruba 

kontaktu vulkanogenního souvrství se slojovým pásmem Josef, vedl zpracovatele posudku 

k přehodnocení celé problematiky. Při posuzování stability svahů je užito nového prvku – 

„kontaktní smykové pevnosti“ mezi VS/SPJ. Jedná se o nízkou, reziduální hodnotě blízkou 

pevnost. V roce 2000 Radl poprvé zmínil možnost vzniku planárních sesuvů, tj. sesuvů po 

předurčené ploše dané geologickým rozhraním - zde kontaktem vulkanogenního souvrství 

s podložím (tedy slojovým pásmem Josef). Hodnoty na tomto kontaktu se blíží reziduálním 

pevnostem uváděných pro kvartér (tedy až c = 0 kPa).  

Pokud užijeme hodnotu kontaktní pevnosti (ověřeno rozsáhlou stabilitní analýzou 

provedenou i pro sesuvy z let 1989-1993), pak lze pro jednotlivá geotechnická prostředí při 

návrhu svahů a posouzení jejich stability užít vyšších hodnot smykové pevnosti, než jaké 

byly užívány dosud. Do výpočtů byly zavedeny vrcholové hodnoty smykové pevnosti, 

čemuž odpovídají i získané stupně bezpečnosti F > 1,5. Pro vulkanogenní souvrství  

a kvartér byly použity hodnoty smykové pevnosti (ф´ = 13°, c´ = 17 kPa). Takto provedené 

výpočty lépe odpovídají mechanizmu porušování svahů v lomu.  

Na vzniku rozsáhlých sesuvů (1989) se do značné míry podílel postup těžby, kdy 

došlo k odkrytí rizikového kontaktu mezi VS/SPJ na velkou vzdálenost. Směr postupu 

těžby byl od západu k východu a směr postupu těžebních lávek byl tedy rovnoběžný 

s tímto kontaktem. Další navrhované postupy uvedené faktory eliminují. V severním 

postupu dojde k dalšímu snížení mocnosti nadloží a těžba bude probíhat kolmo na hranici 

vyuhlení slojového pásma. Východním směrem sice narůstá mocnost nadloží tvořeného 

vulkanogenním souvrstvím, avšak vzhledem k postupu těžby nevznikají ve skrývce na 

hranici vyuhlení vysoké svahy, těžba probíhá na rozdíl od roku 1989 „po sklonu vrstev“.  

Rozbor možného tvarování těžebních etáží ve vulkanogenním souvrství  

i v  surovině byl podán ve studii a zpracován již v minulosti. Navržené hodnoty vyhovují  

a k porušování etáží dochází pouze v místech kontaktu VS/SPA (viz výše zmíněné drobné 

sesuvy), jde však o relativně malé poruchy neohrožující provoz lomu ani bezpečnost práce.  

2.4.2 Návrh bezpečných svahů 

Svahy pětimetrových skrývkových i těžebních etáží budou tvarovány i nadále 

v jednotném sklonu 1 : 0,8 (51°). U hornin vulkanogenního souvrství je nutné uvažovat 

s možností postupné destrukce svahů jednotlivých lávek, pro těženou surovinu je tento 

sklon vyhovující. Tvar lávek vyplývá z technologie použité dobývací metody. Doporučuje 

se zachovat při horní hraně zatížené etáže ochranné pásmo, ve kterém nebude vedena 

doprava a nebudou zde odstavovány stroje. Šíře ochranného pásma byla stanovena na tři 

metry. 

 Pro návrh generálního svahu lomu je užito tzv. efektivních parametrů smykové 

pevnosti spolu se zavedením vlivu vody do výpočtu. Zjištěný stupeň stability navržených 

svahů pak splňuje podmínku F ≥ 1,5. Volba průměrných hodnot (skrývka: ф = 7°, c/γ = 

0,85, surovina: ф = 13°, c/γ = 1,24) použitých pro návrh sklonu svahů dle Taylora vychází 

z  provedených stabilitních analýz, tab. 7., tab. 8. 
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Tab. 7. Svahy ve skrývce v horninách VS (dle Taylorova nomogramu) 

Výška 

svahu 

(m) 

Úhel vnitř. 

tření ф 

( ° ) 

C 

-------- 

γ. h* 

Sklon svahu α 

(F=1,5) 

( ° ) 1 : n 

5 

7 

0,170 40 1 : 1,2 

10 0,085 36 1 : 1,4 

15 0,056 18 1 : 3,0 

20 0,045 15 1 : 3,7 

25 0,034 13 1 : 4,3 

30 0,028 12 1 : 4,7 

35 0,024 11 1 : 5,1 

40 0,021 10 1 : 5,7 

Tab. 8. Svahy v surovině (dle Taylorova nomogramu) 

Výška 

svahu 

(m) 

Úhel vnitř. 

tření ф 

( ° ) 

C 

-------- 

γ. h* 

Sklon svahu α 

(F=1,5) 

( ° ) 1 : n 

5 

13 

0,248 --- --- 

10 0,124 58 1 : 0,60 

15 0,083 39 1 : 1,25 

20 0,062 32 1 : 1,60 

25 0,050 27 1 : 2,00 

30 0,041 25 1 : 2,15 

35 0,035 23 1 : 2,40 

40 0,031 22 1 : 2,50 

45 0,028 21 1 : 2,60 

50 0,025 20 1 : 2,75 

55 0,023 19 1 : 2,9 

60 0,021 18 1 : 3,1 

 * h – výška svahu (u suroviny = celková výška svahu včetně nadloží, tj. hloubkový 

dosah celého svahu) 
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V nejdůležitějších profilech bylo navrženo tvarování svahů dle konkrétního poměru 

skrývky a suroviny a navržené generální svahy lomu byly posouzeny stabilitním výpočtem 

se zavedením parametrů smykové pevnosti stanovených dle analýzy poměrů v lomu. Pro 

výpočty byla užita Bishopova metoda, současně byly výpočty provedeny i metodou dle 

Pettersona a Sarmy (rovinná, zakřivená plocha). Pro tvarování svahů byly získány stupně 

bezpečnosti uvedené v tab. 9. 

Tab. 9. Výsledky stabilitních řešení pro navržené svahy 

Lokalizace 

Smyková 

pevnost 

Stupeň bezpečnosti 

(F) 

 

Poznámka 

ф´ c´ P B S 

 vých. svah - celý 

13/8 
1) 

17/0
 1) 

1,559 1,597 --- 

 - kontaktní pevnost 

   VS/SPJ
 1) 

 - zvodnělý svah  

 

 vých. svah - VS 1,481 1,511 --- 

 vých. svah - VS --- --- 1,654 

 sev. svah   - VS 1,947 1,977 --- 

 sev. svah - celý 0,997 1,082
 2) 

--- 

 etáž h = 17 m 1,113 0,184 --- 

 etáž h = 17 m 3) 3) 1,496 1,600 --- 

 sev. svah - celý 3) 3) 0,966 1,594 --- 

Výpočtová metoda:  P – Petterson, B – Bishop, S – Sarma 

1)  -  smyková pevnost VS/SPJ  (VS – vulkanogenní série + kvatrér, SPJ – slojové pásmo 

Josef), u suroviny ф = 20°, c = 20-21 kPa,  

2)  -  pro tento svah byla provedena dodatečně analýza sklonu svahů v surovině dle 

skutečnosti v lomu (obdobně jako u VS) a potvrzena možnost užití vyšších hodnot smykové 

pevnosti i pro kaoliny. 

3)
  
-  u suroviny ф= 20°, c = 30 kPa  

 Výše uvedené generální svahy lomu odpovídají požadovanému stupni bezpečnosti 

ve smyslu § 34, odst. 1, písm. a), vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu a to za všech známých podmínek variability prostředí (zvodnění, 

tektonika, mechanické vlastnosti zemin). Vzhledem k užitým efektivním hodnotám 

smykové pevnosti do výpočtů, splňují výsledky podmínku, kdy stupeň bezpečnosti F ≥ 1,5 

[1],[12]. 

2.5 Zařazení záměru z hlediska posouzení vlivu na životní 
prostředí 

 Záměr svým charakterem odpovídá dikci bodu 2.3 (Těžba ostatních nerostných 

surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/ 

rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více), kategorie I, přílohy č.1, zákona č. 100/2001 Sb., 

o posouzení vlivů na životní prostředí a to jako změna záměru dle § 4, odst. 1, písm. b) 

citovaného zákona [14]. 
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2.6 Kapacita záměru 

 Plocha navrhovaného rozšíření DP Božičany činí 0,17639 km
2. 

(17,6 ha). Z toho 

plocha předpokládané těžby činí cca 13,7 ha. 

 Stávající plocha DP Božičany činí 0,738385 km
2
. Realizací záměru bude navýšena 

na součtových 0,914775 km
2
. Záměr tak představuje rozšíření plochy DP Božičany o cca 

24 %. V rámci rozšíření budou prováděny nové skrývkové práce, pro které bude odnímána 

půda ze zemědělského půdního fondu a budou zabrány i pozemky v kultuře ostatní plocha. 

To si vyžádá skrytí ornice o celkovém objemu 10 800 m
3 

a vykácení lesního porostu na 

ploše cca 36 250 m
2
. 

 Předpokládaná kapacita těžby je 120 – 140 tis. t/rok. 

 V maximální ploše navrhovaného těžebního prostoru jsou vytěžitelné zásoby 

suroviny odhadovány na 880 tisíc tun, včetně zbývajících 158 kt vytěžitelných zásob ve 

stávajícím lomu. Při výše uvedené kapacitě těžby to představuje provoz v trvání 6-7 let. 

Záměr nebude realizován samostatnou otvírkou. Ve skutečnosti jde o pokračování 

hornické činnosti, která na lomu probíhá od roku 1962. 

2.7 Návrh rozšíření 

 Ložisko je v současné době efektivně využíváno a je ve fázi dotěžování. Rozšíření 

stávajícího DP je navrženo s ohledem na efektivní a hospodárné využití výhradního ložiska 

kaolinu a doprovodné suroviny bentonitu v souladu s ustanovením § 30, odst. 1, z.č. 

44/1988 Sb., horního zákona. Plocha DP Božičany včetně navrhované plochy rozšíření 

spadá do katastrálního území obce Dolní Chodov a Božičany. Předkládaný návrh rozšíření 

DP Božičany nepřesahuje hranice schváleného CHLÚ. Navržená změna (rozšíření) 

dobývacího prostoru Božičany je zakreslena na obr. 4., seznam vrcholů v soustavě S-JTSK 

stávajícího DP Božičany včetně navrženého rozšíření je uveden v tab. 10. 

 V rámci navrženého rozšíření DP Božičany nejsou vymezeny žádné bloky zásob 

výhradního ložiska Božičany–Osmosa–jih. Bloky zásob kopírují hranici DP Božičany. 

Vytěžení těchto zásob je podmíněno rozšířením stávajícího dobývacího prostoru. Závěrné 

svahy lomu Osmosa – jih, které v převážné míře kopírují hranici stávajícího dobývacího 

prostoru, neumožňuji dosažení báze ložiska (stávající báze lomu je cca 10 – 15 m nad bází 

ložiska). 

 Předpokládaný generální postup je navržen severovýchodním směrem. 
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Tab. 10. Seznam vrcholů stávajícího DP Božičany včetně navrženého rozšíření (S-JTSK) 

Vrchol X Y 

1 -858146,0 -1007052,0 

2 -857742,0 -1006942,0 

3 -857740,0 -1006895,0 

4 -857635,0 -1006890,0 

5 -857475,0 -1006958,0 

F -857513,0 -1006890,0 

23 -857458,0 -1006781,5 

24 -857284,8 -1006936,5 

7 -857250,0 -1006920,0 

8 -857150,0 -1006922,0 

25 -857126,3 -1006940,6 

26 -857036,5 -1006926,6 

27 -856882,7 -1006965,4 

28 -856828,4 -1006998,0 

29 -856736,5 -1007085,6 

30 -856713,4 -1007131,6 

31 -856761,2 -1007164,2 

32 -856874,2 -1007255,0 

33 -856967,1 -1007428,2 

34 -857128,9 -1007567,8 

35 -857310,0 -1007668,0 

36 -857492,7 -1007472,0 

15 -857575,0 -1007540,0 

16 -857690,0 -1007640,0 

17 -857817,0 -1007753,0 

18 -858054,0 -1007706,0 

19 -858140,0 -1007550,0 

20 -858273,0 -1007433,0 

21 -858310,0 -1007298,0 

22 -858233,0 -1007130,0 

 



  Bc. Antonín Kortus : Návrh rozšíření kaolinového lomu Osmosa 

 

20 

2014 

 

Obr. 4. Mapa povrchové situace se zákresem CHLÚ Božičany 

 Optimální vydobytí bilančních zásob východních partií DP Božičany doposud 

blokovaly ochranné pilíře, které chránily vlečku Chodos Chodov s.r.o. na jihu a vlečku 

Sedleckého kaolinu a.s. na severu a ochranné pásmo zpevněné manipulační plochy 

bývalého skladovacího areálu. Obě uvedené jednokolejné vlečky, byly napojeny na státní 

trať ČD Nová Role - Chodov. Východní hranice rozšíření DP Božičany je dána silnicí 

II/209 Chodov – Nová Role, západní hranici tvoří vytěžená část lomu Osmosa-jih (dnes 

zavezen vnitřní výsypkou).  

2.7.1 Vlečka Sedleckého kaolinu a.s. a skladový areál  

Vlečka Sedleckého kaolinu a.s., chráněná plochou o šíři 30 m a navazujícím 

ochranným pilířem ve skrývce, je napojena na bývalý skladový areál těžební společnosti. 

Po zahájení výroby organického steliva na nové technologické lince pozbyla vlečka svůj 

význam, výrobky jsou expedovány nákladními automobily, surovina je dopravována přímo 

z lomu Osmosa - jih. Společnost Sedlecký kaolin a.s. požádala o zrušení vlečky a zároveň 

o zrušení ochranného pilíře podle § 14, odst. 1, vyhlášky č. 415/1991 Sb., o konstrukci, 

vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu 

důlních a povrchových objektů v platném znění a plánuje severní rozšíření lomu na úkor 

původní skladové plochy. Vlečka fyzicky stále existuje, ale není nijak využívána, její 

odstranění bude provedeno v dohledné době. 
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2.7.2 Vlečka Chodos Chodov s.r.o. 

 Vlečku Chodos Chodov s.r.o., těžební organizace také získala do svého vlastnictví. 

Vlečka je již zrušena, kolejový svršek byl demontován. Zásoby vázané v těchto 

ochranných pilířích tak bude možné převést ze zásob vázaných do zásob volných. Po 

zmenšení rozsahu vázaných zásob lze očekávat výrazný nárůst vytěžitelných zásob nejen 

posunem závěrného svahu, ale i zahloubením dna lomu a dotěžit tak zásoby při bázi 

ložiska. Těžba se tedy v blízké budoucnosti dostane až k hranici stanoveného dobývacího 

prostoru, která obvykle koresponduje s bloky zásob. K hospodárnému využití ložiska pak 

bude třeba jít s linií skrývkových řezů za hranice stávajícího dobývacího prostoru, který 

v současnosti zajišťuje jedinou ochranu zásob výhradního ložiska.  

 Předkládané rozšíření stávajícího dobývacího prostoru Božičany umožní 

hospodárné maximální vydobytí zásob ve východní části výhradního ložiska Božičany – 

Osmosa – jih. Hranice navrženého rozšíření byly zvoleny s ohledem na plánované změny 

ve stavu zásob, které umožní zásoby doposud vázané v ochranných pilířích železničních 

vleček, převést do zásob volných. 

 K eliminaci vnějších ztrát a hospodárnému využití výhradního ložiska (dle § 30, 

odst. 1, zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona) bude třeba vést linii skrývkových  

a částečně i těžebních řezů za hranice stávajícího DP Božičany do prostoru navrženého 

rozšíření stávajícího DP Božičany, kde je také plánováno umístění ochranných valů, 

obslužné komunikace, technického a sociálního zázemí lomu, dočasných deponií skrývky  

a ornice. Rozsah navrženého rozšíření DP je proto zvolen s ohledem na maximální možné 

vytěžení zásob kaolinu a bentonitu na ložisku Božičany-Osmosa-jih. 

2.8 Komunikační napojení 

 Páteří dopravního systému lomu Osmosa je asfaltová účelová komunikace, 

navazující na komunikaci II. třídy Nová Role – Chodov, vedená zářezem v jižních svazích 

lomu a posléze koridorem mezi dvěma vnitřními výsypkami. Končí po 650 metrech na 

kótě 405 m n.m. Je tvořena kombinací přímých úseků s prostými kruhovými oblouky 

s poloměry R = 50 až 150 m. Maximální podélný sklon 8 % a minimální 0,5 % odpovídají 

druhu a způsobu provozování komunikace. Základní šířka jízdních pruhů je 2 x 4 m. 

S ohledem na málo vhodné silniční podloží je konstrukce komunikace až 56 cm silná. 

V západním závěrném svahu lomu je vybudován 330 m dlouhý sjezd vedoucí ve 

směru západ - východ, který se v klesání 8 % postupně zahlubuje do všech řezů. 

Komunikace se obloukem o poloměru 30 m tečně napojila na stávající asfaltovou 

komunikaci. Osm metrů široký sjezd slouží pro dopravu suroviny do plavírny, odvozová 

vzdálenost z těžiště nakládky suroviny ke křížení se státní komunikací činí 1 230 metrů. 

 Pro odvoz skrývkových hmot z  východního úseku ložiska se jeví jako 

nejvýhodnější vybudovat v severním nově modelovaném závěrném svahu výjezdy 

z jednotlivých skrývkových etáží (nejlépe 425 nebo 430 m n.m.). V jejich přímém 

pokračování - nejkratším směrem do těžiště výsypky Střed - bude účelné vybudovat 400 m 

dlouhou komunikaci pro přesun skrývek. Částečně lze využít i kvalitního sjezdu do lomu. 

Odvozová vzdálenost bude činit 650 metrů, při dalším postupu výsypky až k severní 

hranici DP Božičany II se vzdálenost prodlouží až na maximálních 950 metrů. 

 Veškerá doprava skrývkových hmot bude vedena jen po důlních komunikacích. Pro 

odvoz suroviny do plavírny Božičany bude sloužit stávající účelová komunikace. 
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2.9 Těžební a dopravní technologie 

 Pro těžbu v rámci dobývacího prostoru Božičany bude využita stávající 

mechanizace. Skrývka i surovina se bude těžit lžícovými rypadly s obsahem lžíce od 0,5 do 

2,6 m
3
. Budou nasazena dvě pásová rypadla (např. VOLVO EC 400 C, CAT 322), která 

budou rozpojený materiál nakládat na nákladní automobily. Odvoz suroviny do plavírny je 

zajištěn až šesti terénními nákladními automobily, případně dampry o objemu korby až  

16 m
3
 (např. VOLVO A35 E, TATRA 163 Jamal, TATRA 815). Rovněž skrývky budou 

odváženy a ukládány zejména na vnitřní výsypky, případně budou použity na stavbu 

ochranných valů. Budování valu je výhodné, protože řeší současně několik problémů. 

Dokonale odstíní hluk z těžební a dopravní činnosti v lomu s ohledem na nejbližší obytnou 

zástavbu a zároveň využívá část skrývkových hmot přímo v rámci DP, bez potřeby jejich 

další přepravy a deponování. Postupné budování valů okolo lomu také zajišťuje bezpečnost 

a nepřístupnost hrany těžební jámy namísto dříve obvyklého, ale málo efektivního způsobu 

ohraničení páskou či oplocením. Po ukončení těžby bude ochranný val postupně odtěžován 

a zemina bude použita v rámci závěrečné rekultivace území. Pro tvarování valů, výsypek, 

těžebních a skrývkových lávek a shrnutí ornice budou využívány pásové dozery (např. 

CAT D5H). Jejich další využití je při úpravě povrchu cest. Pro zkrápění ploch  

a komunikací se využívá kropicí vůz. 

 Plánovaná roční těžba skrývek na lomu Osmosa - jih činí 400 000 m
3
/rok, 

plánovaná roční hrubá těžba kaolinu je 180 kt/rok s maximální denní těžbou až 1 200 tun, 

bentonitu bude vytěženo cca 25 - 50 kt/rok. Těžba skrývky je uvažována minimálně 6 let 

ve dvousměnném provozu, skrytí a deponování ornice bude trvat cca 1 měsíc. Těžba 

suroviny je uvažována dle zásob kaolinů po dobu 6 - 7 let v jednosměnném provozu. 

(Pozn. V rámci skrývky se nacházejí také polohy bentonitů, které budou průběžně 

odtěžovány a zpracovávány. Protože jejich výskyt a množství je těžké předem odhadnout, 

není možné přesně specifikovat postup skrývkových prací a těžby kaolinu. V praxi se tato 

situace řeší tak, že v případě zastižení vhodné polohy bentonitu jsou skrývkové práce 

zastaveny, anebo přemístěny mimo tento prostor. To má samozřejmě vliv i na těžbu 

kaolinu. Dokud bentonit blokuje postup skrývkových prací, nemohou být odkryty zásoby 

kaolinu. Je-li to možné, je bentonit v předstihu odtěžen a uložen na deponiích v prostoru 

lomu). 

2.9.1 Těžba užitkového nerostu 

 Surovina v lomu je dobývána povrchovým způsobem po lávkách. Zvolená 

dobývací metoda umožňuje těžbu suroviny se ztrátami do 15 – 20 %. Postup porubních 

front je kombinovaný. Uplatňuje se dobývání z bloku.  

 Mocnost kaolinového profilu se pohybuje od cca 15 do 40 m. Těžba suroviny bude 

probíhat až v 8 řezech (etážích). Těžit se bude v jednotlivých těžebních etážích o celkové 

výšce jedné etáže 5 m. Odstup hlavy spodní těžební etáže a paty vrchní těžební etáže musí 

být v postupu těžby minimálně 5 m. V závěrném svahu musí být tato vzdálenost – lávky 

(odstup), minimálně 1,5 m. Těžba může být prováděna selektivně s ohledem na kvalitativní 

parametry těžené suroviny. Pro tento účel mohou být zřizovány i další pracovní etáže  

o nižší mocnosti. Lze využít následující způsoby rozpojování a nakládání:  

a) rypadlo stojí na hlavě těžební etáže, odebírá materiál úpadně a nakládá přepravník 

na nižší úrovni (pod sebou). Tato metoda je využívána přednostně, zejména 

z důvodu nejkratšího manipulačního času nutného pro naložení přepravníku. 
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b) rypadlo stojí na hlavě těžební etáže, odebírá materiál úpadně a nakládá přepravník 

na stejné úrovni (pracovní pláni) - nejméně využívaná metoda. Tato metoda je 

používána při hloubení odvodňovacích jímek a při těžkých dopravních podmínkách 

při dotěžování ložisek, obr 5. 

c) rypadlo stojí na úrovni paty těžební etáže, odebírá materiál dovrchně a nakládá 

přepravník na stejné úrovni 

 

Obr. 5. Ukázka těžební mechanizace 

 Způsob odebírání hmot je dán pravidlem výběru nejbezpečnější metody při zajištění 

požadované kvality odebíraných hmot s přihlédnutím na provozní podmínky, rozměr 

pracovní plošiny, výšku řezu, použitou mechanizaci a vlastnosti těžených materiálů. Před 

zahájením odběru musí být místo odběru očištěno od kvalitativně znehodnocených partií. 

 Doprava suroviny je realizována nákladními automobily schválených typů  

a kloubovými dampry Caterpillar a Volvo po lomových komunikacích, nákladními 

automobily schválených typů následně po státních komunikacích k místům dalšího 

zpracování [2]. 

2.9.2 Těžba skrývky 

Vlastní těžbě předcházejí skrývkové práce, které jsou vždy prováděny po etapách 

v mimovegetačním období a s dostatečným předstihem před vlastní těžbou. Skrývka se 

skládá z ornice a ostatní skrývky. Celková mocnost skrývek se pohybuje od 13 do 50 m. 

Odtěžení jednotlivých částí bude probíhat následovně: 
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a) ornice o mocnosti cca 30 cm bude shrnuta buldozerem na podélné deponie, ze kterých 

bude za pomoci rypadel a kloubových damprů odvážena na místo určení. Ornici bude 

uložena do zemních valů 

b) ostatní nadloží je tvořené zejména starosedelským souvrstvím, vulkanogenním 

souvrstvím a kvartérem. Materiály vhodné pro pozdější rekultivaci budou ukládány 

z části do valů, nebo budou odváženy a využity k rekultivaci těžbou dotčených lokalit, 

ostatní materiály budou ukládány na vnitřní výsypku 

c) v části lomu je nadloží tvořena hnědouhelným slojovým pásmem Josef, které je 

postiženo bývalou hlubinnou těžbou uhlí. Při těžbě uhlí stěnováním, případně 

komorováním, docházelo k zavalování vytěžených prostor nadložím, není však 

vyloučena možnost výskytu nezavalených chodeb. Uhelná sloj je při svých 

mocnostech a rypným odporem kolem 3 MPa těžitelná běžnými rypadly, narušené 

vrstvy však budou více zvodnělé, rozbřídavé, s nižší zbytkovou pevností. Původní 

mapy se nedochovaly, jsou dostupné pouze mapy s vyznačením hlubinnou těžbou 

postižených ploch. To sebou nese značná rizika. Je vypracován zvláštní technologický 

postup, který specifikuje základní opatření pro těžbu a s ní související činnosti 

v uhelných, smíšených a do 15 m nad hlavou sloje situovaných skrývkových řezech 

s uhelnou slojí, narušenou bývalým dobýváním. Před zahájením těžby skrývkového 

řezu, jehož pracovní plošina je blíže než 15 m ke hlavě hnědouhelné sloje, zakreslí 

důlní měřič v mapové dokumentaci obrys hlubinně postižené plochy, její hloubku pod 

pracovní plošinou rypadla a geologický řez, doplněné zákresem pracovní plošiny 

s dobývacím strojem. Tyto údaje získá z realizovaného vrtného průzkumu, který je 

dostatečně zhuštěný [3]. 

d) značná část nadloží v severovýchodní části plánovaného rozšíření DP Božičany je 

tvořena bilančními zásobami bentonitu. Mocnost se pohybuje od 2 do 16 m. Bude 

těžen selektivně a pro jeho těžbu a odvoz se uplatní technologický postup pro těžbu 

užitkového nerostu uvedený v předchozí kapitole. 

 Doprava skrývky je prováděna nákladními automobily schválených typů  

a kloubovými dampry Caterpillar a Volvo na vnitřní, nebo vnější výsypku po lomových 

komunikacích [8]. 

2.10 Zakládací technologie 

 Doprava materiálu na vnitřní buldozerovou výsypku je z místa dobývání prováděna 

nákladními vozidly a kloubovými dampry po nezpevněných lomových komunikacích. 

Rychlost jízdy je stanovena dopravním řádem s přihlédnutím k báňsko – technickým 

podmínkám. 

 Materiál pro založení je sklopen z vozidla na pláň hlavy výsypkového stupně ve 

vzdálenosti minimálně 1/3 výšky výsypkového stupně hrany. Z pláně je odhrnut do 

prostoru založení. Při hrnutí horniny dozerem nesmí břit jeho radlice přesáhnout přes nově 

vznikající okraje svahu. 

 Výstavby výsypkového stupně je prováděna hloubkovým způsobem po vrstvách 

hrnutím buldozerem do předepsaných parametrů výsypky. Hodnota maximální výše 

výsypky vychází z mechanických vlastností zakládaných zemin. Šířka ochranného pásma 

při horní hraně výsypkového stupně je 1/3 jeho výšky, při patě následujícího výsypkového 

stupně 2/3 jeho výšky. V tomto pásmu se nesmějí trvale umisťovat jakákoliv zařízení, 

materiály, nebo odstavovat dopravní mechanismy. 
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 Nejmenší šířka pracovní plošiny výsypkového stupně je stanovena se zřetelem na 

stanovení stability dopravních zařízení a cest, musí respektovat hodnoty generálního svahu 

obrysu výsypky, včetně ochranných pásem výsypkového stupně. Podle obrysových 

rozměrů a provozních parametrů dopravních prostředků s přihlédnutím k možnosti 

pojíždění po výsypkovém stupni je stanovena minimální šířka na 10 m. 

 Nerovnosti na výsypkových stupních musí být průběžně odstraňovány a urovnány 

pomocí dozeru, aby nedocházelo k hromadění srážkové vody. Rovněž svahy musí být takto 

upraveny. 

 Na výsypku jsou směrovány a zakládány hmoty tak, aby mechanicky nejvhodnější 

kategorie zemin byly ukládány v bazální části výsypky. Zeminy schopné rekultivace pak 

odděleně na povrchu výsypky. Při zakládání zemin a jejich odebírání, nesmí být narušena 

stabilita výsypky a nesmí být vytvořeny podmínky pro samovznícení. 

 Záměrné vytváření skluzů a sypání do nich, jakož i převyšování horní hrany 

výsypkového stupně je zakázáno. 

  Při zvýšené prašnosti na výsypce musí být prováděno skrápění vodní cisternou. 

 Přístupové cesty k výsypce musí být označeny bezpečnostními tabulkami se 

zákazem vstupu nepovolaných osob [4]. 

2.10.1 Parametry vnitřní výsypky 

 Na vnitřní výsypce lomu Osmosa - jih je maximální výška výsypkového stupně 

stanovena na 5 m. Sklon svahu jednotlivého výsypkového stupně je určen poměrem 1 : 2,6. 

Vzdálenost paty od místa dobývání suroviny je stanovena na minimálně 20 m. 

 Původně byly ve vytěžených prostorech lomu založeny 2 vnitřní výsypky. Výsypka 

JIH postupovala severozápadním směrem, ukládané hmoty postupně vyplňovaly nejhlubší 

partie vytěženého starého lomu Osmosa. Při severním okraji DP Božičany II byla založena 

vnitřní výsypka SEVER se třemi stupni, postupující jižním směrem. Po naplnění kapacity 

obou výsypek došlo k postupnému propojení výsypných prostorů zavezením dna lomu na 

kótu 420 m n.m. Uložení hmot na tuto kótu při patě jižního a západního závěrného svahu 

lomu významně zmírnilo sklon těchto přes čtyřicet metrů vysokých svahů. Reliéf hlavy 

výsypek je nutno upravovat do potřebných sklonů pro budoucí sanaci a rekultivaci již ve 

fázi těžby.  

 V následujících letech bylo na vnitřní výsypku STŘED uloženo nejméně 865 000 

m
3
 skrývkových hmot z dalšího postupu lomu Osmosa (část Jindřich) ve „starém“ lomu 

Osmosa a cca 800 000 m
3
 skrývek z blízkého lomu Mírová. 

 Nově založená výsypka STŘED je projektována na cca 75 % plochy „starého“ 

lomu Osmosa. Situování jejího jediného klasického výsypkového stupně 427 – 422 m n.m. 

je vedeno tak, aby podél paty východního závěrného svahu lomu zůstal zachován 20 metrů 

široký koridor pro stavbu budoucího odtokového kanálu z nádrže hydrické rekultivace 

Jindřich do Černého potoka. Při zachování stávajících výškových poměrů v koridoru bude 

nutno při budoucích sanačních pracích prohloubit jen severní část koridoru o cca 3 - 5 m. 

 Východní závěrný svah lomu nad koridorem nebude prozatím upravován, změna 

jeho reliéfu bude součástí plánovaných sanací. K dalšímu omezení plochy výsypky 

STŘED dochází v jihovýchodních partiích starého lomu Osmosa. Pata plánované výsypky 

je situována tak, aby neomezovala ani neohrožovala funkční větve dopravního systému 
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lomu (sjezd do části Osmosa Jindřich, výjezdy ze skrývkových lávek, plánované napojení 

komunikací pro odvoz skrývkových hmot na hlavní asfaltový sjezd do lomu).  

 Výsypka STŘED bude postupně budována od jihu k severu a zároveň od paty 

západního závěrného svahu lomu směrem k budoucímu koridoru pro plánovanou vodoteč. 

Pro zakládání bude využíván co nejdéle výjezd na bývalou deponii písku při jižním 

závěrném svahu lomu. Nejprve bude založena etáž 427 – 422 m n. m. Díky nerovnému 

reliéfu postupně zaváženého lomu bude její mocnost činit převážně jen 2 - 3 metry, 

maximálně 5 metrů v jižních partiích, v místě bývalého výjezdu na deponii. Sklon svahu 

této etáže bude činit 1 : 2,6. Konečná úprava sklonu bude řešena v rámci sanací.  

 Výška výsypky STŘED bude činit na cca 60 % její plochy pouhých 8 metrů, jen 

v jižních partiích bude výsypka ještě o 10 metrů vyšší, aby byly zmírněny stávající strmé 

partie západního závěrného svahu lomu. Místo klasických 2 desetimetrových etáží bude 

výsypka sypána ve 4 pětimetrových (jen na jihu). Čím menší budou mít sypané etáže 

mocnost, tím lépe se podaří hrnutím dosáhnout požadovaného konečného tvaru reliéfu. 

Proto je projekt výsypky netradičně pojat jako vrstevnicový. Vytvořený reliéf urychlí 

plánované sanační a rekultivační práce.  

 Celková kapacita výsypných prostorů lomu Osmosa tedy činí 1 900 000 m
3
, což 

představuje po přepočtu na rostlý stav objem pro uložení 1 730 000 m
3 

skrývkových hmot 

z východního postupu lomu Osmosa a z lomu Mírová.  

2.10.2 Generální obrys svahu výsypky 

 Generální obrys svahu výsypky - je svah o výšce maximálně 32 metrů, navržený 

v generálním sklonu 4,8°. Dělen je na 4 pětimetrové etáže, které budou ihned po dosypání 

tvarovány podle vrstevnicového projektu.  

 Posouzení stability výsypky bylo provedeno na řezech vedených přes navrhovanou 

výsypku s vyznačením původního terénu před sypáním a úrovní konečného obrysu 

výsypky. Pro výpočty bylo použito hodnot geomechanických vlastností sypanin zjištěných 

Zmítkem pro výsypky z třetihorních jílů na lomech v karlovarské kaolinové oblasti. 

Samotné výpočty pak byly provedeny metodou dle Pettersona, Bishopa (případně Sarmy). 

Řešení byla modelována bez vlivu vody a se zavedením vody do výpočtu (uvažován 

zvodnělý svah v hloubce cca 8 metrů pod povrchem, se sklonem hladiny směrem k patě 

výsypky a s nadržováním vody nad původním povrchem), tab. 11. 

 Stupeň stability ani u jednoho výpočetního schématu neklesl pod požadovanou 

hodnotu F = 1,5, navržený generální obrys výsypky lze proto považovat za 

stabilní, odpovídající požadovanému stupni bezpečnosti ve smyslu § 46 vyhlášky č. 

26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu za všech zde známých podmínek 

variability prostředí. 
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Tab. 11. Posouzení stability výsypky 

Lokalizace 

Stupeň bezpečnosti 

(F) 

 

Poznámka 

P B S 

generální obrys 

výsypky 
3,232 3,329 - 

bez vlivu vody 
1) 

generální obrys 

výsypky 
1,821 1,949 2,010 zaveden vliv vody 

2) 

 

 výpočtová metoda:  P – Petterson, B – Bishop, S – Sarma 

1) smyková plocha při tomto řešení zasahuje hluboko do podloží, takže se jedná vlastně 

o řešení ve VS s tím, že lehčí zeminy výsypky zlepšují stabilitu 

2) při hlubším dosahu smykové plochy byl zjištěn i nižší stupeň bezpečnosti FPet 

= 1,679 (FBis= 2,017). K tomuto řešení však nepřihlížíme vzhledem k většímu rozdílu 

mezi jednotlivými výsledky dle různých metod a dále k faktu, že smyková plocha by 

musela probíhat v hloubce až 75m pod terénem, což je již hloubka výskytu souvrství 

s vyššími pevnostními charakteristikami. 

 Pata výsypky i jednotlivé etáže budou odvodňovány do nejnižšího místa při patě 

výsypkového stupně, kterým je výjezd účelové komunikace z lomu Osmosa na kótě 420 m 

n.m.. Příkopy podél komunikace bude voda sváděna do retence lomu. Vzdálenost paty 

výsypky od místa dobývání suroviny je stanovena na minimálně 20 m (zde reálně činí 

stovky metrů) a zaručuje bezpečné dobývání včetně dopravy [2],[12]. 

2.11 Průmyslový skrývkový součinitel 

 Poměr skutečně odtěženého nadloží včetně svahů, proplástků, výklizu, objemu 

všech svahů k hmotnosti průmyslových zásob užitného nerostu (vytěžitelných). 

 

   
  
  
 
         

       
           

Vo…celkový objem nadloží [m
3
] 

Vu…hmotnost průmyslových zásob užitkového nerostu – kaolinu [t] 

 V nadloží kaolinů se nachází i 463 000 tun bilančních zásob bentonitu v blocích  

a další předpokládané zásoby cca 857 000 tun bentonitu mimo vymezené bloky. Celkový 

předpoklad činí 1 320 000 tun, což při objemové hmotnosti bentonitu 1,76 t.m
-3

 v rostlém 

stavu představuje objem 750 000 m
3
. O tuto hodnotu se sníží objem hmot, které bude nutné 

uložit na výsypku, nebo do valů. Objem hmot uložených na výsypku, nebo do valů tak 

bude činit 2 149 700 m
3
.  
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 Při odečtení objemu bentonitů v nadložních vrstvách vulkanodetritického souvrství 

se poměr odtěženého nadloží a vytěžitelných zásob změní následovně: 

   
  
  
 
          

       
          

 

2.12 Kalendářní časový fond 

 Po odečtení sobot, nedělí a státních svátků je průměrný roční kalendářní pracovní fond 

250 dní. 

 Při těžbě skrývky se dále odečítá 5 dní na odstávku, 5 dní na údržbu a opravy  

a 7 dní, kdy není možné těžit skrývku z důvodu špatných klimatických podmínek.  

Z ročního pracovního fondu zbývá 233 dnů. Při dvanácti hodinové pracovní době to je 

průměrně 2 796 hodin za rok.  

 Při těžbě suroviny se rovněž počítá s 5 denní odstávkou a 2 dny na nutné opravy. 

Při dlouhodobém výpadku bude stroj okamžitě nahrazován jiným, stejně výkonným - pro 

zajištění plynulé dodávky suroviny na plavírnu. S vlivem zhoršených klimatických 

podmínek (ukončením návozu na plavírnu) se při těžbě suroviny nepočítá. Pro těžbu je 

průměrný pracovní fond 243 dnů. Při osmi hodinové pracovní době to je 1 944 hodin za 

rok. 

2.13 Výpočet výkonnosti mechanizačních prostředků 

2.13.1 Těžba a doprava skrývky 

Celkový objem skrývky (včetně bentonitu) je 2 899 700 m
3
. Skrývku bude těžit 

rypadlo VOLVO EC 460 CL s objemem lžíce 2,6 m
3
 233 dní v roce. Skutečný průměrný 

výkon rypadla za 12 hodinovou směnu činí 1 638 m
3
 (upraveno dle záměry), tj. 381 654 

m
3
/rok. Maximální výkon za 12 hodin je cca 1 800 m

3
. Odtěžení skrývky bude trvat asi 7,5 

roku. 

 Odvoz skrývkových hmot na výsypku, nebo do valů zajistí 3 přepravníky VOLVO 

A 35 E o objemu korby 13 m
3
. Každý přepravník vykoná 4 obraty za hodinu, což při 

pracovní směně 10,5 hodiny (odečteno 1,5 hodiny na přestávky, tankování, přejezdy, 

stahování cest apod.) s rezervou splňuje požadavek na odvoz 1 638 m
3
 skrývek odtěžených 

rypadlem.  

 Selektivně odtěžený bentonit z nadloží kaolinů budou přepravníky vozit do 

zpracovatelského závodu pro výrobu bentonitového steliva Božičany. 

2.13.2 Těžba a doprava suroviny 

Celkový objem těženého kaolinu je 722 000 tun. Těžba suroviny bude zajištěna 

rypadlem CAT 329 E LN o objemu lžíce 2 m
3
 243 dní v roce. Průměrný výkon rypadla 

činí 1 200 tun za 8 hodinovou pracovní směnu a odpovídá množství suroviny, které je 

denně schopna zpracovat plavírna. Při roční těžbě 291 600 tun, budou zásoby kaolinu 

vytěženy za 2,5 roku.  
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 Výkon těžebního rypadla je limitován kapacitou plavírny. Za ideálních podmínek, 

dle parametrů naváženého kaolinu (tvrdost, vlhkost) je schopna zpracovat za den až 1 600 

tun kaolinu. Ani v  případě výpadku plavírny nemusí být provoz těžby omezen - kaolin je 

možno navážet na nově vybudovanou deponii u závodu Sedlecký kaolin a.s. Božičany  

o výměře 5 000 m
2
, s kapacitou přes 50 000 tun suroviny. Při potřebě deponování kaolinu 

je možno přidat přepravník. Zefektivní se tak využití rypadla, případně se omezí dlouhé 

čekání přepravníků na vykládku na plavírně. Náklady na nakládku a dopravu kaolinu 

z deponie do plavírny vzhledem k uvažovanému množství a vzdálenosti průměrně 150 m 

jsou zanedbatelné. Navíc lze takto uložený kaolin navážet do plavírny při zhoršených 

klimatických podmínkách v lomu a šetřit tím náklady za prostoje těžební mechanizace. 

Stanovený časový fond je pouze teoretický, může být splněn pouze za předpokladu, 

že uvedené technologie nebudou nasazovány na jiných lokalitách, nebo jiné práce. V praxi 

dojde k situaci, kdy nasazená mechanizace a přepravníky budou nasazovány na jiných 

lokalitách k odkrývání zásob kaolinu na ostatních lomech např. Jenišov, Jimlíkov - sever, 

Ruprechtov, atd. S nejvyšší pravděpodobností se dá uvažovat o nasazení strojů na nové 

otvírce maximálně 6 měsíců v roce.  

Začít s těžbou kaolinu v rozšířeném dobývacím prostoru Božičany bude možné již 

po skrytí cca 20 000 m
3
 nadloží, bez nutnosti okamžitých investic na přeložení vysokého 

napětí 22 kV, budování nové komunikace, přesunu objektu Jindřich a přilehlých objektů, 

čistírny odpadních vod atd., které se v rozšířeném dobývacím prostoru nalézají (tyto práce 

bude možné provádět průběžně s ohledem na postup těžby, bez omezení výkonů skrývky, 

nebo těžby). 
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3 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 
ROZŠÍŘENÍ LOMU 

 Vzhledem k tomu, že ložisko je ve fázi dotěžování, nejsou plánovány žádné 

investiční náklady do těžebního a úpravárenského zařízení. Pozemky v zájmovém území 

jsou v majetku organizace. Ložisko s jednoduchými provozními poměry je z jižní  

a západní strany otevřené, pro zahájení skrývek a těžby kaolinu jsou vybudované cesty na 

výsypku i těžbu. Zřízeno je sociální zařízení, šatny, parkovací plochy pro nákladní 

automobily, hlídaný objekt pro odstavení mechanizace, čistička odpadních vod Biofluid, 

elektrické sítě, sklady olejů a materiálu, dílny, atd. Jak již bylo uvedeno, kaolin je možno 

těžit téměř hned po odkrytí cca 20 000 m
3
 skrývky (případně bentonitů, tj. asi po 10 - ti 

směnách skrývání nadloží). Rozšíření lomu a další postup skrývkových prací si však 

vyžádá další práce potřebné ke zpřístupnění celého objemu zásob a s tím související 

investice. Tyto práce se budou provádět postupně v průběhu následujících měsíců až let, 

aniž by byl narušen průběh skrývkových, nebo těžebních prací. Organizace Sedlecké doly 

spol. s r. o. Božičany (dceřiná organizace Sedleckého kaolinu a.s. zabezpečující těžbu) 

disponuje potřebnou mechanizací, dopravníky i potřebným počtem zaměstnanců, jen část 

prácí zabezpečí externí firmy. 

3.1 Vyvolané investice, náklady 

 V souvislosti s plánovaným rozšířením dobývacího prostoru Božičany (60126), 

vzniknou organizaci Sedlecký kaolin a.s. náklady, které bude nutné zahrnout do 

ekonomického zhodnocení:  

1) Přeložení vedení VN 22 kV. Zakázka předpokládá přemístění pěti sloupů VN+ 

výstavbu jednoho nového sloupu). Předpokládaná cena zakázky, kterou bude 

zajišťovat ČEZ Distribuce a.s. je cca 3 500 000,- Kč. To představuje náklad 4,80 Kč 

na tunu vytěženého kaolinu. 

 

2) Přesun objektů a zařízení střediska Jindřich (stavební buňky, montovaná 

plechová hala, sklad olejů, ČOV Biofluid + ochranné pásmo kanalizace, čerpací 

stanice nafty, oplocení atd.). Zařízení střediska bude postupně demontováno  

a přesunuto do prostoru organizace Sedlecký kaolin a.s. a do závodu pro výrobu 

bentonitového steliva Božičany. Přesun zajistí Sedlecké doly spol. s.r.o.  

Rozpočet nákladů: 

 Jeřáb: 900 Mh x 7,5 Mh x 15 sm. tj.: 101 250,- Kč 

 Kolové rypadlo: 1 200, Mh x 7,5 Mh x 10 sm. tj.: 90 000,- Kč 

 Nákladní automobily: 2 x Tatra 8x8:   800,- Kč/hod x 7,5 hod. x 10 sm.: 120 000,- Kč 

 Tahač s podvalníkem (nadměrný náklad): 1 100,- Kč/hod x 7,5 hod. x 4 sm.:  

33 000, Kč 

 Dozer Caterpillar D5: 1 600,- Kč/Mh x 40 Mh: 64 000,- Kč 

 Zámečníci, elektrikáři: 4 x 400,- Kč/hod x 7,5 x 15 sm.: 180 000,- Kč 

Celkové náklady na přesun střediska Jindřich: 588 250 Kč, tj. 0,81 Kč/t. 
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3) Likvidace asfaltové komunikace v lomu, výstavba komunikace nové. Tento 

materiál a materiál z asfaltové plochy Jindřich bude použit jako podklad pro novu 

asfaltovou komunikaci. Celkový objem materiálu (asfalt+podloží) cca 650,00 x 0,56 

x 8,00 m, tj. 2 912 m
3
. 

Rozpočet nákladů: 

 Rypadlo kolové: 1 200,- Kč/Mh x 4 sm. x 7,5 Mh: 36 000 Kč 

 Nákladní automobily: 800,- Kč/hod. x 2 x 7,5 hod. x 4 sm.: 48 000 Kč 

 Dozer: 1 600 Kč/Mh x 16 Mh: 25 600,- Kč 

 Vibrační válec: 1 400 Kč/Mh x 7,5 Mh x 2 sm.: 21 000,- Kč 

 Nový asfalt: 300 Kč/m
2 

x 950 m x 8 m x 5 cm silná asfaltová vrstva je 2 280 000,- Kč. 

Asfaltovou vozovku lze nahradit vozovkou ze zhutněného písku, čímž lze uvedený 

náklad za asfaltový povrch ušetřit. Vzhledem k tomu, že písek je v procesu úpravy 

kaolinu odpadní produkt, je jeho cena oproti asfaltu nulová. 

 

Celkové náklady na komunikace: 130 600 Kč, tj. 0,18 Kč/t 

 

4) Vykácení lesního porostu 

I. fáze (severně za objektem Jindřich), kácení lesního porostu: 6 250 m
2
  

II. fáze (od asfaltové komunikace od Jindřicha jižním směrem): 30 000 m
2
  

 

Rozpočet nákladů: 

 I.a II. fáze = 36 250 m
2
: 2 x zaměstnanec x 8 hod. x 200,- Kč x 30 sm.: 96 000,- Kč 

 Traktor: 600,- Kč/Mh x 12 sm. x 7 Mh: 50 400,-Kč  

 Vytažení a odvezení pařezů, hrabanka na deponii: 

 Rypadlo: 1 200,- Kč x 5 sm. x 7.00 Mh: 42 000,- Kč  

 Dozer: 1 600,- Kč x 5 sm. x 6 Mh: 48 000,- Kč 

 Traktor:  600,- Kč x 2 sm. x 6 Mh: 7 200,- Kč 

 

Celkové náklady na kácení porostu: 243 600,- Kč, tj. 0,34 Kč/t. 

Náklady za provedené práce mohou být sníženy o částku utrženou za prodej dřeva. 

 

5) Správní poplatky: roční úhrada z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar, 

roční úhrada z vydobytých nerostů, odnětí ze ZPF, PUPFL, daň z nemovitosti, atd.:  

15,00 Kč/t. 

 

6) Rekultivace (za organizaci): 7,46 Kč/t 

 

Náklady dle bodu 1-6 celkem: 28,64 Kč/t. 
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3.2 Činnosti bez nutnosti dalších investic 

1) Odstranění ornice: jako skrývka, pouze zvýšený náklad na dozer při hrnutí na val, 

který bude převážen na deponii. To dorovná ornice, která bude jen nahrnuta na val 

kolem lomu a nebude převážena. Ornice, včetně hrabanky, je započítána v celkovém 

součtu m
3
 skrývky. Tyto náklady jsou přibližně stejné. 

 

2) Přesun stávajícího valu ornice: náklady jsou již zahrnuty do rekultivací, před 

zahájením skrývkových prací bude ornice navezena na rekultivovanou část lomu 

Osmosa – jih. 

 

3) Likvidace železniční vlečky: vlečka Chodosu s.r.o. je demontována externí firmou 

za cenu materiálu (šrotu) - tzn. bez nákladů. Stejným způsobem bude realizována  

i zakázka na demontáž vlečky Sedleckého kaolinu a.s. k bývalému skladovému 

areálu.  

 

4) Čerpání důlních vod: bude použito stávající zařízení na lomu Osmosa – jih 

(čerpadlo Flygt na pontonu, včetně výtlačného řadu a sedimentačních jímek). 

Z rozšířené otvírky budou důlní vody odváděny gravitačně do retenční jímky lomu 

Osmosa - Jih. 

 

5) Řešení střetů zájmů: veškeré dotčené pozemky jsou v majetku organizace Sedlecký 

kaolin a.s. Božičany. 

3.3 Celkové ekonomické zhodnocení 

 Pro větší přehlednost je vyčíslení nákladů za vytěžení kaolinu, bentonitu  

a nadložních hornin uvedeno v tab. 12., tržby za vytěženou a upravenou surovinu jsou 

uvedeny v tab. 13. 

Tab. 12. Rozpis a vyčíslení nákladů na těžbu užitkové suroviny a skrývky 

Kaolin Kč/t Hmotnost [kt] Náklady [Kč] 

Těžba 47,75 722 34 475 500,- 

Náklady dle kap. 3.1 28,64 722 20 678 080,- 

Celkem 76,39 722 55 153 580,- 

Skrývka Kč/m
3 

Objem [m
3
] Kč 

Bentonit 45,00 750 000 33 750 000,- 

Ostatní skrývka 45,00 2 149 700 96 736 500,- 

Celkem 45,00 2 899 700 130 486 500,- 

Celkové náklady na těžbu činí 185 640 080 Kč. 
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Tab. 13. Rozpis a vyčíslení tržeb za upravenou užitkovou surovinu 

Surovina Kč/t Hmotnost [kt] Tržba [Kč] 

Kaolin 400,00 
2) 

722 288 800 000,- 

Bentonit 200,00 
3) 

1 320 
1) 

264 000 000,-    

Celkem  2 042 552 800 000,- 

1) objem bentonitu byl přepočten na hmotnost (ρ = 1,76 kg.m
-3

) 

2) Sedlecký kaolin a.s. neprodává surový kaolin. Proto byla použita cena 400 Kč/t za 

kterou prodává KSB spol. s r.o. Sedleckému kaolinu a.s. natěženou surovinu 

z lomu Ruprechtov. (KSB spol. s r.o. 100 % akcionářem Sedleckého kaolinu a.s.).  

I tak se nejedná o tržní cenu. 

3) Sedlecký kaolin neprodává surový bentonit. Jedná se o cenu, za kterou se 

prodávají „bentonitizované jíly“ používané k těsnícím účelům. 

Odečteme-li celkové náklady na těžbu z rozšířeného kaolinového lomu Osmosa od 

tržeb za surovinu, bude celkový zisk za 12 let předpokládané těžby na lomu Osmosa činit 

367 159 920,- Kč. 

Sedlecký kaolin a.s. neprodává surový kaolin, ale používá ho pro vlastní účely při 

výrobě plavených kaolinů. Proto vypočtený zisk za prodanou surovinu je nutné brát pouze 

jako orientační. Surovina z lomu Osmosa – jih je dále upravována ve směsi se surovinou 

z jiných lokalit v předem určeném návozovém poměru tak, aby bylo dosaženo 

požadovaných parametrů hotového plaveného kaolinu. V každém typu výrobku je jiné 

zastoupení suroviny z Osmosy. Z tohoto důvodu není možné jednoduchým postupem 

stanovit výrobní náklady na tunu plaveného kaolinu z lomu Osmosa – jih, ani určit tržby za 

tuto surovinu.  

Výše uvedené platí i pro zpracování bentonitu a výrobu steliv pod drobné zvířectvo. 

Proces úpravy kaolinu v plavírně v Božičanech a výroba steliv v Božičanech 

(provoz Osmosa) a Sadově není předmětem této diplomové práce. 
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4 ZÁVĚR 

 Ložisko Božičany-Osmosa-jih je těženo bez přestávky od roku 1962. Spolu 

s dalším významným ložiskem Jimlíkov, se stalo základnou pro nově postavenou plavírnu 

v Božičanech, která byla uvedena do provozu v roce 1973.  

 V roce 2002 byla zahájena otvírka východní části ložiska v DP Božičany. Jedná se 

o tu část ložiska, kde provedená otvírka byla vklíněna mezi dvě stávající vlečky. 

Odstraněním problému vleček bylo možné přistoupit k záměru rozšíření dobývacího 

prostoru s následným rozšířením lomu Osmosa-jih. Těžba této části ložiska byla umožněna 

zavedením úpravy kaolinu pomocí vysokointenzivní elektromagnetické separace v plavírně 

v Božičanech v roce 1997. To umožnilo částečné zpracování kaolinů s vyššími obsahy 

barvících oxidů, které do té doby byly brány jako méněhodnotné. 

 Vzhledem k dnešním cenám kaolinu na trhu, stoupajícím výrobním nákladům 

(především cen energií) a dalším nákladům spojených s těžbou a úpravou kaolinů, je 

z ekonomického hlediska otvírka nového ložiska s mocností nadloží cca 30 metrů a více 

obtížně realizovatelná. V daném případě se nejedná o novou otvírku, ale o dotěžení zásob 

ve východní části ložiska. Z tohoto pohledu je bezpředmětné řešit podrobné ekonomické 

zhodnocení nákladů na otvírku. Potřeba zajištění těžby na Osmose vychází z toho, že 

kaolin z lomu Osmosa-jih má specifické chemické a reologické vlastnosti a tvoří 

významnou část v receptuře výroby plavených kaolinu především obchodní značky  

Sedlec Ia. 

 V této souvislosti nelze opomenout ani těžbu bentonitu, který se nachází 

v nadložních vrstvách vulkanodetritického souvrství. Využití těchto hmot, které by jinak 

skončily na výsypce, zlepšuje ekonomické poměry těžby. 

Vzhledem ke geomechanickým poměrům nadložních vrstev, vlivu poddolování 

v důsledku historické těžby hnědého uhlí, složitým hydrogeologickým podmínkám  

a skluzům, ke kterým v minulosti na lomu Osmosa-jih došlo, byly parametry provozních  

a závěrných svahů lomu postupně upraveny na základě zpracovaných stabilitních posudků 

do stupně 1:4 až 1:6. Takto volené svahy neumožňují vytěžení ložiska až na jeho bázi. 

Vytěžení všech zásob by si vyžádalo přeložku všech inženýrských sítí včetně silnice 

II/2009 Chodov – Nová Role, což není v tuto chvíli reálné. 

 Těžba nerostných surovin na Karlovarsku má bezpochyby vedle kladných vlivů 

jako je zajištění pracovních míst v těžebním a navazujícím zpracovatelském průmyslu 

(tradice Karlovarského porcelánu) i negativní vliv na životní prostředí. Zahlazení 

negativních důsledků těžby je řešeno ve schváleném Plánu rekultivace z roku 1992. Plán 

rekultivace řeší celé území DP Božičany a DP Božičany II. Po vytěžení zásob kaolinu 

vznikne horizontálně i vertikálně velmi členitý jámový lom o obvodu cca 3 650 m a s max. 

hloubkou na kótě 380 m n.m. Nejnižší místo horní hrany lomu bude 428 m n.m. (severní 

část) a nejvyšší 460 m n.m. (západní část). Plán předpokládá v území uvedených DP 

provedení rekultivace zemědělské (plocha 10,585 ha), rekultivace lesnické (plocha 27,205 

ha) a rekultivace hydrické (plocha 31,470 ha). Jámový lom je postupně zasypáván od 

západu vnitřní výsypkou, jejíž konečná kubatura by měla činit cca 5 mil. m
3
. Lom bude 

dosypán na konečnou kótu 420 m n.m. a zatopen na kótu 430 m n.m. Stávající plán 

rekultivace (souhrnný plán sanace a rekultivace) bude v souvislosti s rozšířením DP 

Božičany aktualizován. 
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