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ANOTACE 
 
HAVELKA, T.: Možnosti komerčního využití nadložních jílů v těžební oblasti SHP. 

Ostrava: Institut environmentálního inženýrství, Hornicko - geologická fakulta, VŠB – TU 

Ostrava 2008   

 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou doprovodných surovin vytěžených 

v souvislosti s dobývacím procesem hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP). 

Po stručném popisu geologie SHP se zabývá rozborem technologických vlastností těchto 

doprovodných surovin, jejich využitelností včetně komerčního využití. 

 

 

ANNOTATION 

 

HAVELKA, T.:The Commercial Use Options of Top Clay in North Bohemian Lignite Basin 

Ostrava: Institute for Environmental Engineering, Faculty  of Mining and Geology, VŠB – 

Technical University of Ostrava, Ostrava 2008  

 

The thesis deals with associated rocks of lignite deposits mined in Severoceska hnedouhelna 

panev (North Bohemian Lignite Basin) (SHP). The work focuses on a short geological 

description of SHP, technological characteristics of the associated rocks and the rocks' use, 

the commerical use involved. 
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1 ÚVOD DO DANÉ PROBLEMATIKY  

Rozvoj těžby uhlí v druhé polovině XIX. století znamenal také rozvoj využívání místních 

surovinových zdrojů. Jednalo se především o suroviny pro výrobu stavebních materiálů. Byly 

využívány především spraše pro výrobu plných cihel, písky a místy také nadložní jíly. Známa 

je také výroba kamenců ze zvětralého pyritického uhlí a výroba kyseliny sírové pražením 

pyritu. 

Po dlouhém, relativně stabilizovaném, období byl zaznamenán zvýšený zájem o jiné 

suroviny než jen o uhlí až koncem 50. let a v 60. letech. V této době byl v rámci průzkumu na 

hnědé uhlí prováděn také průzkum surovin, které uhlí provázejí. Celá tato akce měla výraznou 

vládní podporu, avšak jediným do výroby dotaženým výsledkem bylo vybudování cihelny 

Fortuna, která však po ročním provozu v roce 1975 vyhořela a již nebyla obnovena. Z této 

doby také pochází projekt výstavby závodu na výrobu obkladových pásků v Bylanech. V 

průběhu 70. let již pouze doběhly některé shrnující práce a průzkum doprovodných surovin 

byl zastaven. Využívání doprovodných surovin probíhalo pouze na otevřených lokalitách, 

případně z vytvořených deponií do vyčerpání zásob. Takto byla ukončena těžba 

žáruvzdorných jílů na lokalitě Kaňkov, břešťanských hubených mastných jílů v Jenišově 

Újezdě, titanových žlutě se pálících jilů v Ledvicích. 

Z tohoto období také pocházejí některé výzkumné práce, které se zabývají netradičním 

využitím doprovodných surovin, jako jsou výroba hliníku z podložních jílů nebo výroba 

germánia z polétavých popílků. 

Snaha o maximální těžby hnědého uhlí v 70. a 80. letech tedy znamenala konec využívání 

ostatních surovinových zdrojů. Koncem 80. let se, vzhledem k útlumu těžeb a vyčerpání 

některých lokalit, znovu zvednul zájem o doprovodné suroviny, který stále trvá. Cílem tohoto 

zájmu je dosažení ekonomického zisku a převedení části pracovníků z utlumované těžby na 

provozy doprovodných surovin. Tzn. nejen do oblasti vlastního zpracování, ale zvláště do 

oblasti těžby a skládkování (tvorby deponií). 

Ke skutečně plnému využívání surovinových možností otevřených lomů je ještě dlouhá 

cesta, na které bude nutno vyřešit mnoho problémů a nejasností, ať již ve vlastní technologii 

zpracování, úpravy suroviny, tak i v oblasti legislativy. 

 

 

 



 

2 GEOLOGIE SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE 

Severočeská hnědouhelná pánev se rozkládá v severozápadní části České republiky mezi 

městy Ústí nad Labem a Kadaň. Morfologicky se jedná o depresi protaženou ve směru 

jihozápad-severovýchod. Na severozápadě je pánev omezena Krušnými horami, na 

severovýchodě a východě Českým středohořím a na jihozápadě a západě Doupovskými 

horami. Vzhledem k velikosti území a pestrosti geologické stavby je pánev členěna do 

několika částí. 

 

2.1 Tektogeneze severočeské hnědouhelné pánve  

 

Na vznik a tektonický vývoj severočeské hnědouhelné pánve jsou různé názory. První 

geologické práce (Jokély 1858, Krejčí 1877, Laube 1884) uvažují o severočeské hnědouhelné 

pánvi jako o kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím, která je vyplněna 

terciérními sedimenty. Na počátku 20. stol. se v geologii pánve objevuje názor, že se jedná o 

příkopovou propadlinu. Pro tento názor je rozhodující definování tzv. krušnohorského zlomu, 

omezujícího ostře pánev na úpatí Krušných hor. Zlom definoval Suess (1903), na nějž navázal 

Machatschek (1917) a další. L. Kopecký (1978) definuje podkrušnohorské pánve jako 

součástí „oherského riftu“. „Oherský rift“ je vymezen okrajovými zlomy krušnohorským a 

litoměřickým, přičemž hlavní sopečné erupce jsou vázány na centrální riftový zlom. 

Podle Malkovského (1984) neodpovídá struktura pánve příkopové propadlině ani ve 

smyslu riftové teorie. Vznik pánve vztahuje k vulkanismu hlavní sopečné fáze, kdy se po 

vyvření vyprázdnily prostory ve svrchním plášti Země. Tím bylo umožněno klesání 

pánevního prostoru - vulkanotektonická subsidence. Hurník-Havlena (1984) vztahují vznik 

pánve k neotektonickému cyklu ve smyslu A. Kopeckého (1982 - „slabá epiplatformní 

orogeneze“). Oligomiocenní sedimentaci odpovídá počáteční etapa s převahou poklesů nad 

zdvihy. Ve druhé, přechodné etapě, nastává útlum a inverze pohybů. Cyklus vrcholí v 

kvartéru reliéfotvornou třetí etapou, tj. zintenzivněním tektonických pohybů vesměs 

zdvihových a vznikem dnešních geomorfologických jednotek. Krušné hory a pánev jsou 

interpretovány jako kvartérní velevrása o amplitudě okolo 1000 m. 

 

 

 



 

2.2 Stratigrafie Severočeské hnědouhelné pánve 

 

Stratigrafie terciéru prodělala za dobu geologického průzkumu pánve mnoho změn. Ve 

své podstatě však platí Jókélyho členění z r. 1856 na stupně předčedičový, čedičový a 

počedičový. Od této doby došlo k zařazení jednotlivých stupňů do chronostratigrafické 

tabulky, jednak ke změnám názvů stupňů, jednak k jejich podrobnějšímu členění s výjimkou 

čedičového stupně.  

 

Jokély (1856), Št ůr(1879) 
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� Stratigrafický p řehled hornin budujících severočeskou hnědouhelnou pánev  

kvartér  - hlíny, spraše, svahové sutě, terasové štěrkopísky 

terciér miocén - lomské souvrství - prachovité jíly až jílovce šedé barvy 

s lomskou uhelnou slojí 

  - souvrství nadložních jílů a písků - jílovce, písky a pískovce faciálně vzájemně do sebe přecházející a 

světlešedé laminované prachovité jílovce s proměnlivým podílem karbonátické příměsi 

  - souvrství hnědouhelných slojí - hlavní uhelná sloj, bazální sloj a 

odštěpené uhelné lávky do  nadloží 

  - souvrství podložních jílů a písků - podložní sideritické jílovce a splachy zvětralých vulkanitů 

 oligocén  - vulkanogenní souvrství - čediče, znělce, jejich tufy a tufity, jíly, 

jílovce, diatomity, vápence, uhelné sloje (1. neovulkanická fáze) 

 eocén ?  - bazální souvrství - písky, pískovce a křemence 

svrchní křída 

 santon  - kaolinické písky a pískovce 

 coniak  - slínovce, křemité slínovce a jílovité vápence 

 turon  - slínovce, jílovité vápence, vápence, vápnité pískovce, písčité slínovce, 

glaukonitické jílovce, slepence 

 cenoman  - glaukonitické jílovce, slepence, pískovce, jílovce 

permokarbon  - Podbořansko - bimodální pískovce a aleuropelity 

  - Teplicko a Brandov - teplický ryolit, slepence, pískovce, uhelné sloje, 

jílovce, prachovce, arkózy a tufity 

krystalinikum  - mezozonálně až katazonálně metamorfované proterozoické 

sedimenty, místy migmatitizované a granitizované, žulové plutony 

 

 

 

2.3 Stručný popis souvrství 

 



� Bazální souvrství 

K nejstarším terciérním horninám patří kaolinické písky a křemence, které se nacházejí v 

nadloží křídových a permokarbonských hornin a v podloží vulkanických hornin. Tyto 

sedimenty jsou vyvinuty především v jihozápadní části pánve - na Podbořansku. V ostatních 

částech pánve nelze petrograficky podobné sedimenty na stratigraficky obdobné úrovni 

jednoznačně k bazálnímu souvrství přiřadit. Bazální souvrství je kryto zvětrávacím profilem 

lateritického typu s křemencovou lavicí (Domácí in Malkovský et al. 1985). Analogicky lze 

tedy předpokládat, že horniny obdobného typu (horniny rudé a červené barvy a křemence) na 

podobné stratigrafické pozici (tzn. především na stropu křídových sedimentů) budou patřit 

také do paleogénu. 

 

� Vulkanogenní souvrství 

Dalšími terciérními horninami jsou horniny vulkanogenního souvrství (oligocén), které 

jsou uloženy diskordantně na starších horninách. Jedná se o pyroklastické a vulkanické 

horniny hlavní fáze terciérního vulkanismu (I. neovulkanické fáze), která vytvořila 

Doupovské hory a České středohoří.  

Vulkanická činnost se koncentrovala do dvou center – Doupovských hor a Českého 

středohoří. Její projevy však zasahují poměrně daleko pod pánevní sedimenty. Vulkanismus 

v obou centrech byl odlišný. Zatímco Doupovské hory mají charakter jediného stratovulkánu, 

České středohoří představuje plošně rozsáhlý složitý komplex drobnějších vulkanických těles, 

kterému dala výsledný tvar a charakter ploché hornatiny až členité vrchoviny kvartérní 

denudace. 

Vulkanické horniny jsou představovány čediči, znělci, trachyty a tefrity. Pyroklastika 

tvoří především tufity, méně tufy a tufové aglomeráty. Pyroklastické uloženiny obsahují také 

sedimentární vložky tvořené jíly a jílovci, prachovci, pískovci, sladkovodními vápenci a 

diatomity. Tyto sedimentární vložky často obsahují organickou příměs a místy se vytvořily i 

uhelné polohy a sloje (některé z nich byly dobývány v 19. stol.). 

 

� Souvrství podložních jílů a písků 

Sedimentace miocénu začíná jílovci a různě zrnitými písky souvrství podložních písků a 

jílů. Období sedimentace souvrství podložních písků a jílů je obdobím zarovnávání značně 

členitého reliéfu krajiny. Spodní část sedimentů je tvořena krátce deponovanými, často 

přeplavenými splachy z vystupujících elevací vulkanitů, křídy a krystalinika. Na pestrých 



sedimentech jsou vyvinuty světlešedé jílovce se zvýšeným podílem sideritu. Tato část 

souvrství podložních písků a jílů byla původně označována jako podložní souvrství (Hurník - 

Marek 1962). Na mnoha místech však nelze jednoznačně oddělit sedimenty vulkanogenního 

souvrství od souvrství podložních písků a jílů. Lze předpokládat, že na řadě míst v pánvi 

nedošlo k přerušení sedimentace a další souvrství je vydělováno pouze na základě změny 

litologického složení sedimentů - úbytek vulkanogenní složky. 

V centrální části pánve obsahuje svrchní část souvrství podložních písků a jílů uhelnou 

příměs místy až s uhelnou slojí (podložní, bazální). Hurník a Marek (1962) zařazují, na rozdíl 

od domácího (1972), sedimenty s bazální slojí již do slojového souvrství. 

 

� Souvrství hnědouhelných slojí 

Na podložní horniny nasedá hnědouhelná sloj spodnomiocénního stáří (holešické vrstvy 

podle Domácího), která je ve střední a ve východní části pánve vyvinuta jako jednotná, 

„hlavní“ uhelná sloj. Západně a jihozápadně od Mostu, v chomutovské, žatecké a pětipeské 

části se hnědouhelná sloj štěpí do několika uhelných slojí, s jílovitopísčitým meziložím. 

Rozštěpené uhelné sloje se při okrajích pánve spojují opět v jednotnou sloj. Tento komplex 

sedimentů představuje hlavní ložiskovou polohu severočeské hnědouhelné pánve. 

Vertikální vývoj všech uhelných slojí je i přes kvalitativní rozdíly obdobný. Přechod 

uhelných slojí do podloží je více, či méně pozvolný. Do nadloží je přechod uhelné sloje 

většinou ostrý, s mírným zvýšením popelnatosti svrchní části sloje. 

Uhelná sloj je tvořena detritickým a xylitickodetritickým uhlím místy s polohami xylitů. 

Stupeň prouhelnění je hnědouhelná ortofáze až metafáze. Sekundární popeloviny jsou tvořeny 

prakticky pouze jílovitou příměsí, mineralizace, pokud se vyskytuje, je pyritická. Pouze v 

oblastech s anomálním vývojem (deltový a příbřežní facie, kde uhelná sloj přechází faciálně 

do písčitých hornin) je část sekundárních popelovin tvořena písčitou složkou. 

 

� Východní, ústecká část pánve 

Uhelná sloj je jednotná ve dvoulávkovém vývoji. Svrchní lávka je mocná přibližně 12 m 

(max. 15 m) a spodní lávka je mocná do 5 m. 

V zúženém prostoru pánve severně a severozápadně od Teplic (na tělese teplického 

porfyru) se celková mocnost uhelné sloje pohybuje v průměru od 5 do 10 m, v osní části 

mocnost poněkud narůstá, na dílčích hřbetech a směrem k okrajům pánve se naopak mocnost 

sloje ještě snižuje. V okolí Košťan, na lahošťském hřbetu, vychází uhelná sloj na povrch. 



Od linie Chabařovice - Přestanov směrem k severovýchodu dochází k faciálnímu přechodu 

uhelné sloje do jílů a uhelná sloj postupně mizí. 

Uhlí svrchní lávky je kvalitní, s malým podílem popela a minimálním obsahem škodlivin, 

především síry. Ve svrchní lávce uhelné sloje je možno ještě vymezit svrchní část, která je 

nejkvalitnější (obsah popela se pohybuje do 5 %). 

Spodní lávka je tvořena jílovitým uhlím až uhelnými jílovci. Ve svrchní části spodní lávky 

je vyvinuta cca 2 m mocná poloha kvalitního uhlí. Směrem do podloží roste podíl popelovin v 

uhlí, které přechází přes uhelnaté horniny (obvykle jílovce) a jílovce s uhelnou příměsí do 

podložních jílovců bez uhelné hmoty. 

 

� Centrální část pánve 

Západně od lahošťského hřbetu mocnost uhelné sloje postupně narůstá na 30 i více metrů. 

Uhelná sloj je zde v trojlávkovém vývoji. Spodní lávka, která představuje počátek tvorby 

uhelného močálu má proměnlivou kvalitu i mocnost. Většinou se mocnost pohybuje okolo 5 

m, na podložních elevacích se zmenšuje a v depresích narůstá. Uhelná sedimentace nebyla na 

přechodu mezi spodní a střední uhelnou lávkou přerušena, ale dochází zde k výraznému 

poklesu obsahu popela. 

Střední lávka uhelné sloje představuje období prakticky nerušeného růstu uhelného 

močálu. Uvnitř střední lávky se nachází několik jílových proplástků cm mocností, které 

dokumentují krátká přerušení uhelné sedimentace. Mocnost střední lávky bývá většinou 

kolem 18 až 20 m. Na strop střední lávky uhelné sloje nasedají jílové sedimenty s 

proměnlivým podílem uhelné hmoty a s mocností od několika dm do 2 m. Tato poloha 

dokumentuje rozsáhlé přerušování růstu uhelného močálu. Nad touto jílovitou polohou je 

vyvinuta svrchní lávka o mocnosti kolem 4, max. 6 m. Ve svrchní lávce se nachází cca 2 m 

mocná poloha kvalitního uhlí nazývaná „dvoumetrák“ nebo svrchní sloj. 

Na Bílinsku byla tvorba uhelné sloje částečně rušena přínosem klastického materiálu 

z výnosového kužele řeky, která napájela močál od jihu (tato oblast je označována jako 

bílinská delta). Na rozdíl od žatecké delty, která postihuje celé období tvorby uhelného 

močálu, jsou projevy bílinské delty vázány především na pozdní období tvorby uhelného 

močálu tj. do svrchní lávky a nadloží. Uhelná sloj se zde štěpí do několika uhelných lávek, 

místy se objevují v nadložních horninách samostatné, tzv. nadložní sloje, v některých místech 

narůstá mocnost uhelné sloje (amálské zmocnění), naopak někde lze pozorovat značnou 

redukci mocnosti uhelné sloje. Většina z těchto míst anomálního vývoje byla v minulých 



letech již odtěžena několika lomy (Jirásek, Pokrok, Fučík a Velkolom Maxim Gorkij). 

Anomální mocnosti dosahuje uhelná sloj také východně od obce Černice, kde dosahuje až 60 

m. 

V nadloží hlavní uhelné sloje (cca 300 m nad stropem) je vyvinuta tzv. lomská sloj. Jedná 

se o polohu uhelnatých jílů až jílovitého uhlí o mocnosti kolem 20 m. „Lomská sloj“ je 

rozšířena přibližně na území vymezeném obcemi Osek - Libkovice - Mariánské Radčice - 

Louka u Litvínova - Osek. 

V nejhlubší části pánve se v podloží hlavní uhelné sloje nachází ještě bazální sloj. Tato 

sloj se odštěpuje od hlavní uhelné sloje severně od Mostu. Maximální mocnosti dosahuje 

jednotná bazální sloj v okolí Kopist, až 16,2 m, většinou má mocnost kolem 7 m. Směrem 

k západu mocnost klesá na cca 1 m a severním směrem se jednotná bazální sloj rozmršťuje a 

postupně přechází do podložních jílovců. Uhlí v bazální sloji má vysoký obsah popela a jako 

celek se kvalita bazální sloje pohybuje na hranicích limitních hodnot podmínek využitelnosti. 

Hloubka stropu bazální sloje od paty hlavní uhelné sloje je od několika metrů až do desítek 

metrů. 

 

� Západní, chomutovsko-žatecká část pánve 

Uhelná sloj je na území západní části pánve rozštěpená i jednotná. Jednotná sloj se 

nachází při západním okraji pánve v prunéřovském výběžku chomutovské oblasti za linií 

štěpení Černovice - Krbice - Račice - Čachovický vrch, dále západně od linie štěpení Vinaře - 

Zahořany - Vilémov - Podlesice na Pětipesku a východně směrem ke Komořanům v oblasti 

slatinicko-komořanské za linií štěpení Čepirohy - Holešice - Vysoká Pec. V převážné ploše 

západní části pánve se tedy vyskytuje rozštěpená uhelná sloj. 

Stavba jednotné uhelné sloje je obdobná jako v centrální části severočeské hnědouhelné 

pánve - trojlávková s obdobným kvalitativním charakterem.  

V oblasti rozštěpené uhelné sloje byla uhelná sedimentace rušena přínosem klastického 

materiálu z oblasti „žatecké delty“ a původní jednotná uhelná sloj se zvětšováním mocnosti 

proplástků rozštěpila postupně na dvě až čtyři sloje. Vedle těchto „hlavních“ slojí se 

setkáváme v tzv. meziloží slojí s řadou drobných, plošně omezených slojek. Uhelné sloje mají 

vlivem většího přínosu klastického materiálu větší obsah popela. Sloje jsou různě 

označovány: 1., 2., 3. a 4. sloj - shora dolů, případně svrchní, hlavní, spodní a podložní sloj. 

Směrem do centra přínosové oblasti podíl popelovin v uhlí narůstá a uhelné sloje postupně 

vyhluchnou (Žatecko). 



Svrchní sloj bývá mocná okolo 5 m a obsahuje cca dvoumetrovou polohu velmi kvalitního 

uhlí. Hlavní (střední) sloj mívá mocnost od 16 do 24 m, která jižním směrem klesá. Tato sloj 

představuje hlavní uhelnou ložiskovou polohu v celé oblasti rozštěpené sloje. Spodní uhelná 

sloj (3.) má proměnlivou mocnost, většinou kolem 4 - 5 m. Místy bývá vyvinuta podložní 

(bazální) sloj, která je velmi proměnlivá jak v mocnosti, tak i kvalitě. Její mocnost se 

pohybuje většinou kolem 1 m, pouze na lomu Hrabák (Vršany) dosáhla větší mocnosti (3 - 4 

m) a byla těžena. Meziložní horniny tvoří především písčité jílovce a písky často s obsahem 

uhelné příměsi. 

� Souvrství nadložních jílů a písků 

Nadloží hnědouhelného ložiska tvoří převážně jíly a jílovce s proměnlivým podílem 

prachové příměsi. V oblastech, kam zasahovaly v období sedimentace uhelné sloje migrující 

toky a v prostoru říčních deltových těles jsou vyvinuty písčité sedimenty. Některé polohy 

v jílovcích jsou zpevněny karbonátovým tmelem a vytvářejí pevné karbonátické polohy a 

v nich jsou místy čočkovitá tělesa pelokarbonátů.  

V nadložních jílovitých sedimentech centrální části pánve, kde je zachován nejúplnější 

profil nadložními sedimenty, můžeme vymezit dva horizonty: 

• horizont pevných jílovců - jedná se o světlešedé laminované prachovité jílovce 

s proměnlivým podílem karbonátické příměsi (především sideritu) nad stropem uhelné sloje. 

Kontakt tohoto horizontu s uhelnou slojí je ostrý, avšak přechod horizontu do nadloží je 

naopak neostrý, místy laterální. V horizontálním profilu polohy se vyskytují laminy až lavice 

karbonátických (sideritických) jílovců centimetrových až decimetrových mocností velkého 

plošného rozšíření s proměnlivým obsahem karbonátů. Tento horizont je vázán na nejhlubší 

část pánve a je rozšířen od Dolu Čs. armády po inundační poruchu, 

• horizont písčitých jílů, písků a pelokarbonátů - s velmi proměnlivým petrografickým 

složením (od prachovitých jílovců až po velmi pevné křemité jemnozrnné pískovce, které 

byly těženy lomem Most ještě v roce 1989) s různým podílem karbonátické příměsi. Tento 

horizont je omezen na území dosahu deltové sedimentace, jeho mocnost směrem k severu a 

severozápadu postupně klesá z maximálních 140 m v centrální části v okolí Bíliny a horizont 

postupně vykliňuje. Přechod do nadloží je poměrně ostrý. 

V západní části pánve je nadloží na větší části denudováno a zachovalé zbytky jsou 

petrograficky obdobné sedimentům horizontu pevných jílovců centrální části pánve. 

 



� Lomské souvrství 

Lomské souvrství tvoří litologicky monotónní prachovité jíly až jílovce šedé barvy. Na 

bázi horizontu se vyskytují 1 až 3 polohy (laminy až desky) karbonátických jílovců, které 

místně přecházejí v pelokarbonáty až metrových mocností. 

V tomto souvrství je vyvinuta tzv. lomská sloj. Jedná se o polohu uhelnatých jílů až 

jílovitého uhlí o mocnosti až 20 m. „Lomská sloj“ je rozšířena přibližně na území vymezeném 

obcemi: Osek - Libkovice - Mariánské Radčice - Louka u Litvínova - Osek. 

 

Celková mocnost nadloží uhelného ložiska je dosti proměnlivá a je dána mísovitým 

uložením uhelné sloje a mírou celkové denudace. Maximální mocnosti dosahuje nadloží 

v centrální části pánve cca 400 m, minimální pak na okrajích (výchoz sloje pod kvartérní 

sedimenty). 

Plošně rozsáhlé jižní výchozové partie uhelné sloje (např. mezi Duchcovem a Ledvicemi, 

nebo na lomu Vršany) jsou intenzívně zvětrány. Při zvětrávání došlo k oxidaci uhelné hmoty 

za vzniku významného podílu sekundárních huminových kyselin. Takto zvětralá uhelná sloj 

je označována jako oxyhumolit. 

Kvartérní denudací byla od vlastní pánve oddělena řada dílčích pánviček – u Žandova, 

varvažovsko-užínská, ústecká, u Habří, u Nových Dvorů, Nechvalic, Žichlic a u Sezemic, 

dále pak u Žalan a Bořislavi, Bžan, Křemýže, Pňoviček a Pohradic, severně od Teplic 

pánvička u Mlýnů. Jižně od Mostu pánvičky u Vtelna, Skyřic, Polerad, Třískolup a u Vrbky, 

na úpatí Doupovských hor v okolí Němčan. 

 

� Kvartér 

Nejstaršími kvartérními sedimenty v pánvi jsou sedimenty nejvyšších teras Ohře a Bíliny. 

Dále se setkáváme s eolickými sedimenty (různé typy spraší), deluviálními sedimenty při 

úpatí Krušných hor a některých vulkanických těles (hrubé sutě), proluviálními sedimenty 

(výplavové kužely při vyústění konsekventních toků z Krušných hor), fluviálními sedimenty 

(povodňové hlíny v nivách současných toků), jezerními sedimenty, slatinami a rašeliništi. 

Studiem teras Ohře a Bíliny se především zabývali Tyráček, Balatka a Sládek. 

V současnosti je rozlišováno 23 samostatných terasových úrovní a spolu s erozními nebo 

vloženými terasami pak 33 terasových úrovní (Balatka – Sládek in Hurník 2001). 

Petrograficky si jsou sedimenty jednotlivých teras velmi podobné. Jedná se o valouny 

křemene, hornin krystalinika, křemenců a neovulkanitů s hlinitopísčitou výplní. Hurník 



(2001) uvádí, že uloženiny vysokých teras jsou vesměs jemnozrnnější a méně odolné horniny 

bývají více rozrušeny zvětrávacími procesy než v nižších terasách. Terasy jsou řazeny do 

pleistocénu (donau – würm), i když Tyráček řadí nejstarší terasy ještě do pliocénu. 

Složení spraší, jakožto eolických sedimentů, je závislé jednak na horninách zdrojové 

oblasti a jednak na morfologické predispozici sedimentačního prostoru. Tyráček (in 

Malkovský et al. 1985) vymezuje několik typů spraší podle morfologické predispozice: 

• typické žlutohnědé spraše, jemně písčité, s rozptýlenými karbonáty a drobnými tvrdými 

cicváry, které jsou vyvinuty na plošinách vysokých teras; jejich stáří se předpokládá 

mladopleistocénní, 

• hnědé spraše, proti předchozímu typu jsou jílovitější, tmavšího (hnědavého) odstínu, 

mnohdy i hruběji písčité, jsou slaběji vápnité až nevápnité. Typickým znakem je přítomnost 

bílých karbonátových shluků a smouh, dobře vyvinutých Ca-horizontů i v nevápnitých 

sprašových hlínách. Tento typ spraší je poněkud starší než předchozí, snad i 

střednopleistocénní, 

• písčité až drťovité spraše, nebo spraše s příměsí štěrků  a s ronovými, či soliflukčními 

polohami a vložkami. Spraše jsou  pravidelně vápnité a konkrece mívají charakter pravých 

cicvárů.  V typickém vývoji mají rytmické zvrstvení s víceméně pravidelným střídáním 

psamitického a pelitického materiálu. 

Z hlediska morfologické pozice byly při mapování bývalého ÚÚG (Tyráček 1988) vymezeny 

dva základní typy spraší: 

Plošinné spraše, které tvoří rozsáhlé, většinou málo mocné ploché pokryvy na stupňovině 

vysokých teras a rozvodních plošinách;  vyrovnávají tak terénní nerovnosti terasového 

systému a vytvářejí měkký plochý reliéf. Morfologie podložního reliéfu podmiňuje i silné 

kolísání mocnosti. Zatímco na plošinách se mocnost pohybuje od 2 do 1 m a na hranách teras 

mnohdy spraše vykliňují, pod terasovými hranami může mocnost místy, v závislosti na výšce 

hrany, přesáhnout i 15 m. Litologicky to jsou typické žlutohnědé spraše s drobnými tvrdými 

cicváry s prizmatickou odlučností. 

Svahové (údolní) spraše v typickém vývoji se vyskytují na severovýchodních svazích 

hluboce zaříznutých údolí. K této facii náležejí i ostrůvky spraší a sprašových hlín vyskytující 

se porůznu v pánvi. Litologicky to jsou zrnitostně nevyrovnané spraše včetně hnědých spraší 

(Ložek 1961, Tyráček in Malkovský et al. 1968, 1979), které jsou vždy jílovitější, mají tmavší 

hnědavý odstín a mnohdy jsou hruběji písčité. Dále se vyznačují nevýraznou prizmatickou 

odlučností. Typickým znakem hnědých spraší jsou měkké shluky a smouhy bílého amorfního 



CaCO3, jakož i výrazně vyvinuté Ca-horizonty. K této facii jsou přiřazovány i proměnlivě 

písčité spraše s ronovými a soliflukčními vložkami, ukládané v sedimentačních pastech 

v závětří pod vyššími terasovými hranami. 

 

Svahové sutě dosahují významných mocností v širokém pásu při úpatí Krušných hor (až 

přes 30 m). Zde se jedná o balvanité sutě s písčitou až štěrkovitou mezerní hmotou, která bývá 

různě zahliněna. Jedná se o krátce deponované sedimenty vzniklé rozvolněním skalního 

masivu. V menší míře se s těmito sedimenty setkáváme také při úpatí elevací neovulkanitů.  

Při úpatí Krušných hor jsou vyvinuty, v místech vyústění potoků, suťové kužele, které tvoří 

krátce deponované balvanité sutě a hrubé písky. Opracování hrubé složky se se vzdáleností od 

Krušných hor zvyšuje, stejně jako klesá podíl nejhrubší složky.  

Nejmladšími kvartérními sedimenty jsou sedimenty komořanského jezera a rašeliny. 

Jezero vzniklo na rozhraní pozdního glaciálu (starší 
omoř) a preboreálu (Malkovský et al. 

1985) a jeho vývoj byl ukončen vysušením v 19. století. Sedimentární výplň jezera je pestrá a 

tvoří ji jezerní jíly a slíny, gyttja a slatina. Drobná rašeliniště slatinného typu se vyskytovala 

na několika místech mimo oblast Komořanského jezera (Hurník 2001).  

 

� Antropogén 

Na celkové geologické stavbě severočeské pánve se významně podílí lidská činnost. 

Vedle klasické průmyslové a občanské výstavby je to především činnost báňská. Ložiska 

hnědého uhlí jsou intenzivně využívána od 2. poloviny 19. století a s jejich využitím jsou 

spojeny přesuny velkých objemů hornin. 

Hlubinná důlní činnost se projevila především poklesem terénu vlivem zavalování 

vydobytých prostor po vytěžení uhelné sloje. Vedle poklesu terénu vznikaly omezeně drobné 

elevace hald hlušiny vytěžené především při výstavbě dolu.  

Povrchová těžba měla daleko významnější dopad na horninový masiv. Došlo ke skrytí a 

přemístění kvartérních zemin, stejně jako terciérních zemin kryjících uhelné ložisko. Na jedné 

straně vznikly deprese lomů, na straně druhé elevace vnějších výsypek.  

 

2.4 Tektonická stavba pánve 

Na tektonické stavbě se uplatňují vedle zlomové tektoniky také flexurovité ohyby sloje. 

Zlomová tektonika je vždy poklesová. Zlomy jsou krušnohorského (podélného) směru 



severovýchod - jihozápad a příčného směru severozápad - jihovýchod. Úklon na těchto 

zlomech je proměnlivý na obě strany a pohybuje se od 50° do 90°. 

 

Přehled tektonické stavby  

Základní tektonickou strukturou je tzv. krušnohorský zlom. Podle nejnovějších výzkumů 

se jedná o široké zlomové pásmo, podle nějž se zvedají Krušné hory. Jedná se o širokou zónu, 

v níž je pevnost hornin krystalinika oslabena procesy alterace v širokém pruhu zahrnujícím 

jak nižší partie svahů Krušných hor, tak přilehlou část krystalinika pod sedimentární výplní. 

Ve vymezené zóně alterace (pevnostního oslabení hornin) o šířce cca 750 – 1 150 m jsou 

relativně pevnější horniny s nižším stupněm fyzikálního a chemického narušení, případně i s 

menším hloubkovým dosahem alterace. Uvnitř této zóny se nachází užší pásmo intenzivní 

alterace. Krušnohorské zlomové pásmo tak představuje rozšířenou doprovodnou zónou užšího 

pásma intenzivní alterace. Jako celek je zóna alterace považována za strukturu starou, jejíž 

funkce se projevovala (byla oživena) již od počátku terciérní pánevní sedimentace. 

Užší pásmo alterace o šířce 150 – 500 m, v němž se odehrál průběh vlastní výškové 

diferenciace horského a pánevního bloku, je charakterizováno hlubokou intenzivní alterací. 

Převažují horniny silně alterované až argilitizované, avšak vyskytují se i pevné bloky hornin. 

Tento stav hornin umožnil výškovou diferenciaci horského a pánevního bloku v součinnosti 

(kombinaci) rupturelního i kontinuálního vyrovnávání napětí uvnitř tohoto pásma. 

Celý okraj pánve na kontaktu s Krušnými horami, je postižen řadou zlomů směru sever-jih 

až severozápad-jihovýchod. Jejich výška skoku však nikde nepřesahuje 20 m, většinou je jen 

10 m a méně, a také dosah těchto zlomů směrem do pánve je malý.  

Míra tektonického postižení pánevních sedimentů je v různých částech pánve různá. Průběh 

tektonických struktur je znám především zásluhou báňské činnosti.  

Na průběhu tektonických struktur se významně projevuje „plasticita“ terciérních 

sedimentů. U zlomů dochází ke změnám jejich směru i úklonu a k přechodu do flexur. 

Celkově lze konstatovat, že průběh zlomů v terciérních horninách není jedinou zlomovou 

linií, ale systémem sblížených zlomů.  

Ve východní části pánve jsou poklesy směru severovýchod - jihozápad s úklonem 

zlomových ploch jak k jihu, tak i k severu. Maximální výška skoku byla zjištěna cca 15 m. 

Tektonicky významně postižené území je na Teplicku. Zlomy se nacházejí především v 

úzkém pásu pánve severozápadně a severně od Teplic (v podloží pánevních a křídových 

sedimentů se zde nachází těleso teplického ryolitu). Jejich úklon je jak k jihu, tak i k severu a 



místy tvoří hranici pánve (např. döllingerský zlom na jihu). Výška skoku se na zlomech 

v pánvi pohybuje většinou kolem 10 až 15 m, okrajové zlomy pak mají výšku skoku i přes 50 

metrů. 

V centrální části pánve se nacházejí nejvýznamnější příčné zlomy - inundační porucha a 

skok Viktoria. Inundační porucha s výškou skoku až 50 m a úklonem k západu probíhá od 

Horního Lomu k Duchcovu. Skok Viktoria, s úklonem k východu, má ověřený průběh v délce 

cca 15 km od Janova až k Braňanům, kde navazuje na bílinský zlom. Západně od skoku 

Viktoria a paralelně s ním probíhají zlomy Centrum a Quido. Souhrnná výška skoku na těchto 

zlomech je cca 50 m, přičemž na jednotlivých zlomech je proměnlivá do 20 m. Úklon 

zlomových ploch je k východu. 

Významná zlomová tektonika je dále soustředěna na západní okraj centrální části pánve. 

Veškeré zlomy jsou poklesy krušnohorského (severozápad - jihovýchod) a příčného 

(severovýchod - jihozápad) směru. Zlomy krušnohorského směru se nacházejí západně a 

severozápadně od Komořan. Jejich úklon je jak k jihu, tak i k severu. Výška skoku se na 

těchto zlomech v pánvi pohybuje většinou kolem 10 až 15 m. Východním směrem se zlomy 

stáčejí do příčného směru a navazují na zlomy Quido a Centrum. Zvláštní tektonickou 

strukturou je „kopistská jílová rozsedlina“, v níž je uhelná sloj v úzkém pásu od Souše ke 

Kopistům shozena o několik desítek metrů. 

Tektonicky je uhelná sloj na Chomutovsku a pětipesku postižena málo. Nejvýznamnějším 

zlomem je střezovský zlom, který odděluje žateckou část pánve od chomutovské. Zlom má 

směr severovýchod-jihozápad s úklonem k jihu. Střezovský zlom fungoval po celé období 

neogénu. Řada drobných zlomů se nachází na krušnohorském okraji pánve. 

 

 

3 TECHNOLOGIICKÉ VLASTNOSTI DOPROVODNÝCH SUROVIN  

Jestliže hnědé uhlí označíme jako hlavní surovinu, pak pojem doprovodná surovina 

zahrnuje všechny potencionálně využitelné horniny, které jsou dobývány jako balastní hmoty 

při vlastní těžbě hnědého uhlí. Jedná se nejen o celý komplex nadložních hornin, ale také o 

horniny tzv. technického podloží. 

 

3.1 Doprovodné suroviny podle uložení 

 

� Nadloží uhelné sloje 



� Kvarterní horniny nejsou klasickými doprovodnými surovinami, neboť jsou 

přednostně využívány pro rekultivační účely a to jak hlíny tak také spraše a 

štěrkopísky, do značné míry jsou využívány svahové sutě a vypálené jíly, a to 

jak pro podsypy a výstavbu zpevněných ploch, tak také pro rekultivace pro 

tvorbu podorničních vrstev. 

� Spraše - nejvýznamnější akumulací spraší v současné době představuje vrch 

Bojiště v ústecko-teplické části pánve,kde mocnost spraší dosahuje až 30 m. V 

ostatních částech pánve se jedná v současnosti spíše již jen o zaváté deprese 

než klasické návěje. Klasickým uživatelem spraší a sprašových hlin byly 

místní cihelny. Do budoucnosti lze předpokládat, že převážná část spraší z 

lomových provozů bude využívána přednostně pro rekultivační účely. 

� Štěrkopísky - velké akumulace štěrkopísků, s výjimkou oháreckých teras, se v 

pánvi nevyskytují. Ohárecké terasy jsou ale mimo veškeré i vzdáleně 

předpokládané báňské postupy. Místní výskyty jsou většinou skryty současně s 

ornicí a podorničními vrstvami a využity, jak bylo výše uvedeno pro 

rekultivace. 

� Svahové sutě - jsou rozšířeny především podél úpatí Krušných hor, kde tvoří 

akumulace až 20 m mocné. Jejich využití je,především pro výstavbu 

dočasných komunikací v lomech a zpevněných ploch, jako jsou montážní 

místa ap. Vzhledem k vysokému podílu hlinité složky a jejich drenážnímu 

účinkuje možno sutě velmi dobře využít pro rekultivační práce na podorniční 

vrstvy. 

� Vypálené jíly - na jižních výchozech uhelné sloje prakticky v celé pánevní 

oblasti se nacházejí místa, kde došlo k vyhoření uhelné sloje a tím ke kaustické 

metamorfóze nadložních hornin. Takto vzniklé porcelanity jsou vzhledem ke 

svým specifickým vlastnostem vyhledávaným materiálem pro výstavbu 

dočasných komunikací a zpevněných ploch v lomech a pro výstavbu 

drenážních systémů v lomech. Největší lokality jsou však již prakticky 

odtěženy a porcelanit je nahrazován jinými materiály, především drceným 

kamenivem. 

� Jezerní sedimenty tzv. Komořanského jezera, které jsou tvořeny slatinnou 

rašelinou a diatomitem; rašelina je vhodná pro zemědělské využití jako jsou 

komposty (byla odebírána podnikem Rašelina Soběslav) a lze ji použít pro 



rekultivační práce; diatomity byly zkoušeny pro keramické použití v Kalofrigu 

Borovany avšak kvalita je velmi nízká. 

 

� Tercierní horniny 

Jsou tvořeny především jíly a jílovci s různým podílem písčité příměsi a písky. Tyto 

horniny byly jako místní zdroje stavebních materiálů využívány odedávna. Celkový objem 

těchto hmot, skrývaných při těžbě uhlí je 200 mil. m3, z čehož převážnou část představují jíly 

a jílovce. Podle dosavadních znalostí byly používány tyto jíly jako suroviny v cihlářské a 

keramické výrobě a písky byly vyzkoušeny kromě stavebnictví také jako sklářská surovina. 

 

� Jíly a jílovce pro cihlářskou výrobu jsou rozšířeny v celé pánvi. Jedná se o plastické 

jíly, které bylo vždy nutno ostřit. Jejich rozložení ve vertikálním profilu není 

vyhraněné. Nacházíme je jak v těsném nadloží sloje, tak také v nejsvrchnějších 

vrstvách nadloží. Klasickou lokalitou jsou tzv. "komořanské jíly" ve východním 

předpolí lomu ČSA.Vhodnost těchto jílů pro výrobu jak zdících tak konstrukčních 

stavebních prvků byla provozně ověřena na závodě "Fortuna". Část nadložních jílů se 

uplatňuje v cihelnách Hostomice a Obrnice. 

� Jíly a jílovce pro keramickou výrobu mají v pánvi podstatně menší rozšíření. V 

centrální části pánve jsou vázány na hranici mezi jezerním a jezerně deltovitým 

vývojem, a v oblasti rozštěpené sloje jsou známy z meziložních vrstev. Jeví se zcela 

reálný předpoklad, že se i tyto jíly budou vyskytovat i v sedimentech jezerně 

deltovitého vývoje v centrální části pánve. Z hlediska jejich použití se jedná o 

kameninové a pórovinové jíly. Nejznámější z těchto jílů jsou "břešťanské jíly", které 

byly ještě nedávno používány na výrobu kameninových trub v závodě Kamenina Háj. 

V oblasti rozštěpené sloje byla v okolí Bylan plánována výstavba závodu na výrobu 

obkladových pásků. 

� Další oblastí použití nadložních jílů je výroba "keramzitu". V tomto případě je 

využívána nejhorší vlastnost miocénních jílů - sklon k expandaci. Pro tento druh 

výroby se ukázaly nejvhodnějšími jíly ze svrchní části nadložního komplexu a to 

prakticky v celé ploše pánve. 

� Význačnou vlastností jílů a jílovců je jejich nepropustnost, kterou lze využít při 

výstavbě složišť a skládek 



� Vysoké vaznosti a pevnosti za syrova se využívá ve slévárenství pro výrobu forem. 

Pro tyto účely vyráběly Severočeské keramické závody upravený jíl z oblasti dolů 

Nástup Tušimice pod značkou TUMERIT. I po přechodu na nové tvarovací hmoty lze 

předpokládat, že tento výrobek pro některé své výhodné vlastnosti a cenu bude i 

nadále žádaným (vykazuje vlastnosti obdobné bentonitu, při vyšší pevnosti a možnost 

částečné recyklace použitých forem). 

� Písky jsou vázány na oblast deltovitého vývoje pánevní sedimentace a jako stavební 

materiál byly místně využívány především v oblasti rozštěpené sloje, kde písky 

vycházejí napovrch. Takových drobných pískoven bylo v oblasti mezi Mostem, 

Chomutovem a Žatcem mnoho. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o jemnozrnné 

písky, byly tyto využívány především pro maltářské účely a sypaná zemní tělesa. Tato 

jemnozrnnost vylučuje samostatné použití do betonu. Značnou část písků bude možno 

použít v cihlářské a keramické výrobě jako ostřící složky (až 40 % směsí), dále je 

možno také písky využít ve sklářském průmyslu pro výrobu barevného obalového skla 

(po minimální nutné úpravě).  

 

� Uhelná sloj 

� Některé partie uhelné sloje jsou svými pozměněnými vlastnostmi vhodné i pro 

jiné užití. Typickým příkladem je zvětralá uhelná sloj na výchozech, 

označovaná jako oxyhumolit nebo kapucín. Zvětrávací procesy zde rozrušily 

makromolekulární strukturu uhlí a tím došlo k uvolnění huminových kyselin, 

které mají významné vlastnosti, především sorpční a desorpční. Huminové 

kyseliny nebo jejich soli (humáty - především Na, K, Ca nebo NH4) se 

uplatnily v mnoha oborech lidské činnosti (od stavebnictví až po humánní 

medicínu). 

� Další možností využití uhlí je výroba některých kovů - speciálně stopových 

prvků (v 60. letech byla odzkoušena výroba vysoce čistého germánia z 

polétavých popílků). Nové možnosti v tomto okruhu využití jistě přinese 

zpracování odpadů po chemickém zpracování uhlí. 

 

� Podloží uhelné sloje 

Využití surovin z podloží uhelné sloje je možné v těch případech, kdy jsou tyto 

předmětem těžby. Dále by přicházelo do úvahy tehdy, když zmenší přikryvný poměr na 



ekonomicky výhodnou mez. To však by ve většině případů znamenalo do značné míry omezit 

dobývání vlastní hlavní suroviny a tím také ve svých důsledcích i možnou ekonomickou 

ztrátu. 

V podloží se jedná především o tzv. hliníkové jíly, titanové jíly, bentonity a kaolin. Tyto 

suroviny jsou vázány na rozložené horniny krušnohorského krystalinika - kaolin a na 

rozložené horniny severního okraje Českého středohoří a západního okraje Doupovských hor. 

 

� Hliníkové jíly - takto byly označovány jíly s vysokým obsahem Al2O3 
vhodné pro 

výrobu hliníku a Al2O3 (požadavky na kvalitu - min 36% Al2O3 ve vyžíhaném stavu, 

modul Al2O3 : SiO2 nim. 0.75 max. obsah Fe2O3 15% ve vyžíhaném stavu). Tyto jíly 

jsou většinou přeplavené zvětraliny neovulkanitů, převážně fonolitů, a v jejich 

blízkosti je také nacházíme(oblast jižního výchozu uhelné sloje mezi Mostem a Ústím 

n.L.). Největší a nejvýznamnější ložisko bylo zjištěno severovýchodně od Mostu na 

lomu Ležáky, respektive při jižním výchozu uhelné sloje. Výpočet zásob potvrdil 

celkové množství hliníkových jílů v objemu cca 80 mil t. V současné době je část jílů 

přesypána vnitřní výsypkou lomu Most. Dále na východ se hliníkové jíly v podloží 

uhelné sloje vyskytují většinou v málo mocných polohách, které nebyly dále 

průzkumem ověřovány. 

� Titanové jíly - jsou vázány na kaolinické zvětralinyčedičových hornin (požadavky na 

kvalitu - min. 6% TiO2 v původním stavu, max. 3% Fe2O3 v původním stavu, modul 

TiO2 : Fe2O3 min. 2.0). Tyto jíly byly průzkumem ověřeny na lokalitách Vtelno, 

Modlany a na lomu Fučík Želénky. Na posledně uvedené lokalitě byly tyto jíly 

odtěženy na deponii a využívány v keramickém průmyslu pro svoji žlutou barvu 

střepu (tato surovina byla vyvážena do SRN). Zjištěné polohy titanových jílů jsou 

většinou malých mocností se značnými výkyvy v obsahu TiO2. 

� Žáruvzdorné jíly - oba výše uvedené typy jsou rovněž žáruvzdorné, i když jejich 

kvalitu snižuje vysoký obsah železa (který ostatně snižuje i kvalitu a možnost 

zpracování hliníkových i titanových jílů). Pokud není požadavek na bílou barvu 

střepu, jsou tyto jíly kvalitní surovinou (žáruvzdornost až 1800 °C). Samostatně 

otevřená lokalita Kaňkov byla SKZ vytěžena a surovina prodána do Rumunska. 

� Bentonity - tyto zvětraliny neovulkanitů tvoří hlubší podloží uhelné sloje. V současné 

době těžená ložiska bentonitů jsou otevřena za výchozem uhelné sloje. Pod uhelnou 

slojí bylo v 60. letech ověřeno velké ložisko bentonitu (slévárenský i zemědělský) v 



prostoru lomu Kateřina u Modlan (lom byl po ukončení těžby přeměněn na skládku 

komunálního odpadu města Teplice). 

� Kaolin - v současné době je využíváno ložisko Kadaň - sever, které bylo zastiženo 

postupem spodních uhelných řezů lomu Merkur. Zde se jedná o kaolinizované 

krystalinikum Krušných hor. V dalším možném kontaktu s dobýváním uhlí jsou 

ložiska Černovice a Černý vrch u Chomutova - zvětralé krystalinikum, a Vysoké 

Třebušice - zvětralý permokarbon. 

 

3.2 Doprovodné suroviny na uhelných společnostech 

 

Následující část podává přehled o stavu využívání klasických doprovodných surovin na 

těžebních organizacích působícími v Severočeské hnědouhelné pánvi. Nejsou zahrnuty  

aktivity např. v oblasti podsypových materiálů, a je nad rámec diplomové práce uvést celý 

rozsah technologických parametrů využívaných doprovodných surovin 

 

 

 

♦ Severočeské doly a.s. Chomutov 

� Oblast Dolů Bílina 

Oblast Dolů Bílina (dobývací prostory Bílina a Želénky) náleží k tradičním oblastem 

zpracování nadložních a podložních hornin doprovázejících uhelnou sloj na keramické a 

cihlářské zboží. Nejznámější jílovou surovinou oblasti byly a jsou "břešťanské (břežánecké) 

jíly" typů BM (mastný) a BH (hubený), které byly těženy a zpracovávány cca od roku 1880 - 

1890. Jíly z těsného nadloží uhelné sloje byly používany jako vazné jíly v hostomické cihelně. 

 Dále byly používány podložní jíly se zvýšeným odbsahem TiO2 pro svou žlutou barvu po 

výpalu. Výrobky z těchto jílů jsou použity na obklady domů a jejich střechy v Teplicích, 

Duchcově i Bílině. 

Nově provedený geologický průzkum na lomu Bílina rozdělil nadložní komplex podle 

vhodnosti pro keramické zpracování do několika horizontů (surovinových typů): 

- MG 1 - tato surovina odpovídá již zmiňovaným břežáneckým jílům a je ji možno použít do 

nemrazuvzdorných cihel – nutno ostřit do keramických hrubozrnných i jemnozrnných hmotne 

pálených rychlovýpalem (donedávna byla využívána v závodě Kamenina Háj na výrobu 

kameninových trub) 



- MG 3 - surovina pro výrobu cihlářského zboží s pórovinovýma hutným střepem, 

mrazuvzdorným - nutno ostřit 

keramická surovina - nejplastičtější složka (kamenina, užitková a stavební keramika) 

- MG 4 - cihlářská surovina jako MG 3 

keramická surovina - jako korekční složka do 10% (kamenina, užitková keramika) 

tento jíl byl s úspěchem využit při těsnění skládky tuhého komunálního odpadu města Mostu 

v objemu 30000 m3 

- MG 9 - surovina do nemrazuvzdorných cihel po naostření a přídavku plastičtějšího jílu 

pro keramické hmoty platí obdobně jako MG 4. V současnosti jej odebírá Cihelna Hostomice 

jako přísadový vazný jíl do spraší v množství cca 10000 m3/rok 

- písky - jsou využívány především jako maltařské písky a jejich odběr v současnosti činí cca 

200 000 m3 ročně 

 

Nejvýraznějších úspěchů však na Dolech Bílina dosáhli ve zpracování oxyhumolitů. 

Jejich zásaditým loužením jsou získávány, jako základní produkt humáty, které mohou být 

ještě dále podle přání zákazníka upravovány. Celá technologie výroby je po provedené 

modernizaci pojata jako bezodpadová a plně vyhovuje ustanovení zákona č. 244/92 Sb. o 

posuzování ekologických vlivů. Odpad z hlavní výroby, který obsahuje ještě část humátů, je 

přidáván do kompostů. Využití humátů je v mnoha oborech lidské činnosti, ale základní 

použití je jako průmyslové ztekucovadlo a barvivo. 

 

� Doly Nástup Tušimice 

Na dolech Nástup v Tušimicích byly doprovodné suroviny využívány, sice v omezeném 

množství, jíž od 60.let. Byl to především slévárenský vazný jíl, prodávaný Severočeskými 

keramickými závody Most pod obchodní značkou TUMERIT (TUšimice, MERkur).Vedle 

tohoto typu jílu byly částečně ověřeny kaoliny v podloží na lomu Merkur, písky a cihlářské 

jíly. Průzkum na začátku 90. let potvrdil zásoby slévárenských jílů, kaolinů, ověřil vhodnost 

jílů pro těsnění (skládky), ale také potvrdil omezené možnosti použití jílů v keramické a 

cihlářské výrobě. 

V současnosti je využití doprovodných surovin následující: 

- Kaolin - tvoří výraznou elevaci v podloží na lomu Merkur,která omezuje vlastní postup 

lomu a musí být odtěžena. Tento kaolin je vhodný pro papírenské použití (výplav 20%, bělost 

77-82, nízkoabrazivní). Je odebírán organizací Keramost,a.s. Most (bývalé Keramické 



závody) kaolinkou Kadaň v množství cca 50000 t ročně, s předpokladem nárůstu ročního 

odběru až na 150000 t. Vzhledem k postupu vnitřní výsypky životnost ložiska byla ukončena 

v roce 2000. 

- TUMERIT - Keramost odebírá ročně cca 2000 - 4000 t. Je vytvořena deponie o objemu cca 

400000 t. 

- Písky - jsou zastiženy v meziloží na lomu Libouš. Pro obsah především organické hmoty 

jsou využívány v omezeném množství do stavebních zásypů a k překrývání minerálních 

vrstev na skládkách. V ročních postupech je až 150000 t písků. 

- Těsnící jíly - je ověřeno množství přibližně 1 mil m3. Prakticky byly použity pro výstavbu 

kazet na uložení odpadu z chladírenských věží v objemu 5000 a 50000 t. 

 

♦ Mostecká uhelná společnost, a.s. 

Doprovodné suroviny jsou využívány prakticky ze všech provozovaných lokalit. Na lomu 

Hrabák to jsou oxyhumolity, pórovinové jíly ze 3. meziloží, těsnící jíly a písky. Na lomu 

Most kameninové jíly, cihlářské jíly, těsnící jíly a provozně byla odzkoušena výroba 

keramzitu. Na lomu Šverma písky a z nadložních hornin lomu ČSA to jsou cihlářské jíly 

(dosud tvorba deponie pro připravovaný cihlářský závod ). 

 

Oxyhumolity z lomu Hrabák jsou používány pro zemědělské účely ve formě tekutých 

hnojiv (v maloobchodě je prodáván výrobek pod značkou HUMEX); v současnosti je 

prováděna marketingová studie pro uplatnění v zemědělské velkovýrobě (výrobek je schválen 

pro zemědělsképoužití) celkový odbyt je zatím velmi nízký. 

Rašelina z jezerních usazenin Dřínovského jezera (lom VČSA)je v současnosti 

deponována na skládku v objemu cca100000 m3 a je s ní uvažováno pro výrobu substrátu. 

Diatomit z podloží rašeliny (lom VČSA), který není, podle vyjádření odborníků, vhodný 

pro keramickou výrobu, je také deponován na skládku. 

Písky z lomu Jan Šverma a střimické výsypky jsou odebírány drobnými spotřebiteli pro 

stavební účely v množství cca 35000 t. 

významné množství písku je deponováno pro cihelnu Fortuna naostření jílů pro výrobu 

cihlářského zboží. 

Cihlářské jíly - jak již bylo uvedeno, bylo uvažováno s výstavbou cihlářského závodu na 

výrobu tenkostěnného cihlářského zboží, pro který je připravována surovina z lomu ČSA. 



Dosud je vytvořena deponie o celkovém objemu 1800000 m³. Daný projekt se zatím 

neuskutečnil. 

Z lomu Most byly cihlářské jíly dodávány do Obrnické cihelny v množství okolo 20 000 

m³ ročně. 

Pórovinové jíly z meziloží mezi 3. a 4. slojí na lomu Hrabák jsou deponovány podle 

postupů rýpadel zatím v množství 27000 m³ a používají se jako přísadové jíly v 

Západočeských lupkových a keramických závodech v Horní Bříze na výrobu obkládaček, do 

licích hmot v Keramické závody Letovice a do hmot podobné keramiky. 

Kameninové jíly z lomu Most (z horizontu odpovídajícího přibližně BM jílům) byly v 

malém množství dodávány do Keramických závodů Letovice. 

 

3.3 Závěr kapitoly 

 

Problematika využívání doprovodných surovin není dána pouze možností tyto natěžit a 

deponovat, ale také možnostmi odběratelskými a technologickými - získané suroviny dále 

zpracovat. S tímto problémem se setkáváme u jílů pro keramické využití, neboť se jedná o 

netradiční surovinu nevhodnou pro stávající způsob výroby. Vzhledem k obrovským 

objemům přesunovaných hmot a technologickému vybavení lomů (omezená možnost 

selektivního dobývání - např. výška těžené lávky) nebude ani v budoucnosti možno využít 

veškeré možnosti v oblasti doprovodných surovin, které Severočeská pánev nabízí. 

Využívání doprovodných surovin, při těžbě jiných nerostů, by mělo přinést tyto efekty: 

� efekt ekonomický - prodej již jednou těžených materiálů, které nákladově zatěžují 

vlastní dobývaný nerost, 

� efekt sociální - vytvoření nových pracovních míst, 

� efekt ekologický - snižuje se územní zátěž vyplývající z nutného územního záboru pro 

těžbu ložiska těchto surovin v jiných lokalitách, 

� efekt národohospodářský - zvyšuje se využití ložiska a tím se snižuje nadměrné 

čerpání nerostného bohatství státu (státního vlastnictví). 

 

První dva efekty působí na podnikatele, pokud nejsou další vyvolané náklady příliš 

vysoké a zisk z prodeje doprovodných surovin příliš nízký. Efekt národohospodářský se může 

uplatnit pouze v případě, že stát vytvoří odpovídající ekonomické a právní podmínky. Při 

jejich vytvoření se dostaví i efekt ekologický. 



 

 

4 GEOLOGICKÉ A TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITELNOSTI     

NADLOŽNÍCH DOPROVODNÝCH SUROVIN 

 

Hodnocená oblast byla omezena na plochou danou nepřekročitelnými územními 

ekologickými limity dle usnesení vlády České republiky č. 444/91. Z konfrontace těchto limit 

s plánovanými postupy lomové činnosti v SHP vyplývá: 

− lom Most-Kopisty - postup skrývkových řezů byl zastaven v průběhu roku 1995, což 

znamená, že doprovodné suroviny bude možno získávat pouze z vytvářených deponií nebo 

výsypky (ukončení těžby ke konci roku 1996). 

− lom Chabařovice - situace je obdobná lomu Most - Kopisty,  s tím rozdílem, že 

monotónnost nadložních hornin, prakticky v celém vertikálním profilu nadloží, umožnila 

využití neznečištěných částí výsypky bez nutnosti vytvářet separátní deponie (ukončení 

těžby na konci roku 1996). 

− velkolom Čs. armáda - rozhodnutí vedení a.s. MUS o zastavení postupu velkolomu na 

západní hranici ochranného hygienického pásma obce Černice cca v roce 2015. Tento  

postup znamená, že by lom mohl zasáhnout do západního  okraje ložiska cihlářských jílů 

Komořany. 

− lom Bílina - těžba hnědého uhlí na lomu je, podle plánovaného odbytu, předpokládána 

min. do roku 2035. Na základě geologické stavby ložiska lze konstatovat, že všechny ově-

řené druhy doprovodných surovin budou až do konce plánované životnosti. 

− oblast dolů Nástup Tušimice - postupy lomu jsou zpracovány do roku 2035 a v celé oblasti 

lze očekávat doprovodné suroviny v kvalitě obdobné ověřeným typům. 

− oblast Šverma - Vršany - celá oblast bude po zastavení lomu Jan Šverma dotěžena lomem 

Hrabák (Vršany). Ukončení těžby je předpokládáno po roce 2035. V severním postupu 

dochází k postupnému spojování slojí do jediné, čímž dojde k postupnému vymizení 

meziložních vrstev a tím i surovin na ně vázaných. 

Práce je zaměřena především na jílové suroviny, ale pro úplnost byly na některých 

lokalitách uvedeny také ostatní využívané suroviny jak z nadloží, tak i z podloží uhelné sloje. 



Zásoby, které jsou vykazovány u jednotlivých lokalit, představují hrubý odborný odhad 

potencionálních zdrojů v lomových postupech. Nejedná se v žádném případě o závazná 

množství jednotlivých surovinových typů.  

Přehled surovinových typů: 

Surovinový typ Lokalita Označení 

suroviny 

Poznámka   

cihlářské Vršany   

suroviny VČSA A 10, B 10  

 Bílina MG 9     nutno ostřít, nebo jako jíly 

přísadové 

 Most-Kopisty        

 Chabařovice        

 DNT         

kameninové jíly Vršany VATON  

 Bílina MG 1, MG 3  

 
 
 
 
 
 

Surovinový typ Lokalita Označení 

suroviny 

Poznámka   

keramzitové jíly Vršany   

 VČSA   

 Bílina  základní vlastnost nadložních 

jílů 

 Most-Kopisty  - nadýmání při rychlém výpalu 

 Chabařovice        

 DNT         

žáruvzdorné jíly Most-Kopisty        

slévárenské jíly DNT TUMERIT      



 

4.1 Technologické hodnocení doprovodných surovin podle lokalit  

 

� VČSA 

Cihlářské jíly (jílovců), které jsou v současnosti již odtěženy a surovina je deponována v 

prostoru tělesa Ervěnického koridoru (cca 1.8 mil. m3). 

Z vymezených surovinových typů byly k technologickému hodnocení hodnoceny tři 

vzorky a to z typů A, B a D. Z jejich technologického hodnocení vyplývá, že se jedná o 

plastické až středně plastické jílovité suroviny s velice jemnozrnnými jílovými minerály. 

Surovina A je vhodná především pro výrobu mrazuvzdorného cihlářského zboží s 

pórovinovým nebo hutným střepem. Podmínkou je korekce ostřivem (např. popílek, 

písek, vratné střepy, méně plastický jíl, v případě pórovinového zboží  ještě slín nebo 

obdobná kalcitická surovina). Dále je možné ji použít jako přísadu do plastických 

keramických hmot vy tvářených tažením, vytáčením apod., kde zastává funkci 

nejplastičtějšího jílu. 

Surovina B a D je, vzhledem k vyššímu obsahu sideritu, vhodná pro výrobu keramzitu. 

Pro ostatní keramické výroby je tento typ suroviny použitelný pouze jako přísadový. 

Jíly všech surovinových typů nejsou, vzhledem ke zvýšenému obsahu organických látek, 

vhodné k rychlovýpalu a dále do výrobků, u nichž je požadován střep o nízké nasákavosti.V 

omezených postupech je odhadnuto 70 mil. m3 suroviny A a 70 mil. m3 suroviny B a D. 

Surovina je technologicky ověřena pro výrobu tenkostěnného cihlářského zboží a pálené 

krytiny (výroba v cihelně Fortuna). 

 

� Bílina 

Na základě průzkumných prací z přelomu 80. a 90. let byly hodnoceny ložiskové polohy 

označované jako MG 0, 1, 1a, 2, 3, 4, 9 a 10. Je znám, s určitou mírou nepřesnosti, rozsah 

ložiskových poloh MG 0, 1, 1a a MG 9. Rozsah poloh MG 2, 3, a 4 je dáno pouze v zásadních 

rysech a jeho upřesnění je závislé od detailního technologického průzkumu. 

K technologickému testování byly hodnoceny vzorky ze surovinových typů MG 1, MG 3, 

MG 4 a MG 9.  

• MG 1 - surovina do nemrazuvzdorných cihel - nutno ostřit, 



• surovina do keramických hrubozrnných i jemnozrnných hmot nepálených 

rychlovýpalem, 

• MG 3 - surovina pro výrobu cihlářského zboží s pórovinovým a hutným střepem, 

mrazuvzdorným - nutno ostřit, 

• keramická surovina - nejplastičtější složka (kamenina, užitková a stavební 

keramika), 

• MG 4 - cihlářská surovina jako MG 3, 

• keramická surovina - jako korekční složka do 10% ve směsi (kamenina, užitková 

keramika), 

• MG 9 - surovina do nemrazuvzdorných cihel po naostření a přídavku plastičtějšího 

jílu, 

• pro keramické hmoty platí obdobně jako MG 4. 

Hrubý odhad prognózních zásob v ploše určené k těžbě je u typu MG 9 450 mil. m3, typů 

MG 0, 1, 1a 80 mil. m3 a typů MG 2, 3, 4 250 mil. m3. Technologicky byla surovina MG 1 

ověřena při výrobě kanalizační kameniny v závodě Kamenina Háj a jíly MG 9 jsou používány 

jako plastická složka do směsí v hostomické cihelně (v množství cca 10 000 t ročně). Jíl 

MG 4 byl použit na těsnění skládky komunálního odpadu města Mostu (30 000 m3).   

 

� Chabařovice 

Nadloží na lomu Chabařovice bylo velmi monotónní. S výjimkou několika metrů těsně 

nad uhelnou slojí bylo tvořeno jíly jednotného petrografického, mineralogického a 

chemického složení. Poloha jílovce nad slojí má vyšší obsah organické hmoty. V 

severovýchodní části lomu byla na jílech uložena návěj sprašových hlín, které byly také 

předmětem technologického hodnocení. Vedle nadložních jílovců (JCH) a spraší (SCH) byl 

VÚNS Kutná Hora také odebrán vzorek podložního jílovce (JVY). 

Z technologického hlediska se jednalo o tři odlišné suroviny: 

• spraše - typická cihlářská surovina, kterou je možno použít i pro keramiku s 

barevným pórovinovým střepem 

• nadložní jílovce - vhodné pro výrobu keramzitu a jako přísadový velmi plastický jíl 

do směsí 

• podložní jílovec - dobrá keramická surovina, která obsahuje významné množství 

barvících kysličníků (Fe a Ti), dávajících vypálenému střepu světlou barvu (světle 

hnědožlutá až šedožlutá - podle slinutí). 



Technologicky je surovina pro výrobu keramzitu ověřena na úrovni poloprovozních 

zkoušek. Prognózní množství zásob, vzhledem k možnosti využívat i jíly uložené na výsypce, 

není jednoznačné. V ploše zbývající k těžbě odhadujeme 60 mil. m3 jílů a ve výsypce min. 

stejné množství. K tomu lze připočítat cca 14 mil. m3 sprašových hlin jako cihlářskou 

surovinu. Ze surovin jsou postupně vytvářeny deponie pro budoucí využití (titanové podložní 

jíly cca 30 000 m3 a 15 000 t je ročně dodáváno do SRN, keramzitové jíly cca 50 000 m3) 

 

� Vršany 

Lokalita se nachází na východním okraji sedimentace žatecké delty, která je typická 

značnou petrografickou proměnlivostí sedimentů. Doprovodné suroviny byly vyhodnoceny 

především v 60. letech, v rámci ložiskového průzkumu na uhlí. V 90. letech byla věnována 

zvýšená pozornost meziložním jílovcům. Výsledkem bylo vyhodnocení ložiska keramických 

nežáruvzdorných jílů Bylany 1, v meziloží mezi 3. a 4. slojí. Tyto jíly dostaly obchodní 

označení VATON. 

Tří vzorky jílu VATON prošly technologickým hodnocením - VATON Extra, VATON 

Standart a VATON Standart plavený. Podle technologického hodnocení je VATON dobrou 

keramickou surovinou s použitím pro výrobu jemnozrnné stavební keramiky (dlaždice, 

obkládačky), diturvitu, užitkové keramiky, ale také i do hrubozrnných hmot (kanalizační 

kamenina, korekční složka cihlářských směsí). Z těchto jílů je podle postupů rýpadel 

vytvářena deponie (zatím cca 27 000 m3). Jsou dodávány do keramičky v Horní Bříze 

(přísadový jíl do směsi na výrobu obkládaček) a Keramickým závodům Letovice (do licích 

hmot). 

Některé písky z meziložních vrstev jsou vhodné pro stavebnictví ať již jako maltařské 

nebo zásypové (vzhledem k vyššímu podílu jílu). Ostatní surovinové typy, popisované ve 

výpočtech zásob hnědého uhlí z 60. let, bude nutno ověřit. Z porovnání ploch výpočtů se 

stávajícímí postupy jsou odhadovány zásoby jednotlivých surovinových typů v lomových 

postupech takto: 

• cihlářské suroviny kvalitní 3 mil. m3 

• cihlářské suroviny přísadové 20 mil. m3 

• kameninové jíly kvalitní 10 mil. m3 

• kameninové jíly přísadové 50 mil. m3 

• keramzitová surovina 80 mil. m3 



• žáruvzdorné jíly 1 mil. m3 

� Doly Nástup Tušimice 

Na základě vyhodnocení nadložních jílů regulační zóny v roce 1966, odebíraly 

Severočeské keramické závody malé množství těchto jílů a po vysušení a mletí je prodávaly 

pod označením TUMERIT (TUšimice, MERkur) slévárnám na výrobu forem. 

Nové technologické zkoušky sledovaly i jiné možnosti využití nadložních jílů a jílovců: 

� těsnící jíly na těsnění a zpevňování podloží injektováním, na pažení stěn vrtů, 

šachtic a rýh, dále pak i na výrobu těsnících prvků podzemních konstrukcí. 

� keramika; výsledky potvrdily, že jílovce jsou netradiční keramickou 

surovinou, která nemá příznivé vlastnosti pro keramickou výrobu plastickým 

způsobem vytváření, ale jejíž uplatnění lze předpokládat v oblasti výrobků s 

barevně se pálícím střepem, z nichž nejhodnotnější jsou dlaždice 

"kabřincového typu". 

Vedle nadložních jílů a jílovců je v současnosti těžen na lomu Merkur kaolin z podloží. 

Jedná se o elevaci, která se prokopírovala do uhelné sloje a vzhledem k technologickým 

postupům lomu musela být částečně odtěžena. 

Pro technologické hodnocení byly na DNT odebrány následující vzorky: 

•  JT1 - jílovec z regulačního pásma, 

•  JT2 - jílovec 35,4 m nad stropem uhelné sloje, 

•  JT3 - jílovec cca 10 m nad slojí 

•  PST - meziložní písek, 

•  JPTA a JPTB - podložní jílovce  

•  SKTA - surový kaolin a jeho výplav PKTA. 

Nadložní i podložní jílovce mají velmi podobné technologické vlastnosti. Jedná se o velmi 

plastickou surovinu vhodnou pro slévárenské účely. Pro keramickou výrobu lze jílovce použít 

v omezeném množství jako nejplastičtějčí složku směsí. 

 Vzorek písku má střední zrno 0.5 mm a obsahuje 4% jílových minerálů. To jej předurčuje 

k použití ve stavebnictví. 

Pro použití ve stavebnictví jsou také vhodné nadložní jíly, jako těsnící materiály. 

Prakticky bylo jejich použití ověřeno při výstavbě skládky TKO na Prunéřovské výsypce, pro 

výstavbu kazet na uložení odpadu z chladírenských věží a při těsnění stvolu jámy dolu Slaný. 



Kaolin je vhodný pro papírenské využití (výplav 20%, bělost 77 - 82). Kaolinka Kadaň ročně 

odebírá cca 50 000 t s předpokladem nárůstu odebíraného množství. Životnost ložiska byla 

vzhledem k plánovaným postupům lomu předpokládána do r. 2000, tzn. byla již ukončena. 

Technologicky jsou ověřeny jíly pro výrobu TUMERITU (Keramost odebírá ročně 

množství 2 000 až 4 000 t a je vytvořena deponie o objemu cca 400 000 t).  

Ze zásob doprovodných surovin vyčíslených výpočtem zásob hnědého uhlí Lom Březno 

(1964) bylo odtěženo cca 40%, tzn. že zbývají zásoby ve výši 72 mil. m3. 

 Hrubý odhad prognózních zásob přísadové suroviny pro cihlářskou výrobu a keramzit v 

ploše určené k těžbě je cca 200 mil. m3, z toho surovina vhodná k použití ve slévárenství 

představuje cca 50%. 

 

� Lom Most-Kopisty 

Problematika lomu Most-Kopisty je specifická tím, že těžba skrývky  je prakticky 

ukončena. To znamená, že bude možno využívat pouze hmoty založené v deponiích nebo na 

výsypce. 

Na základě nových výsledků geologického průzkumu byly na ložisku ověřeny zásoby 

keramických jílů, které jsou nabízeny pod obchodním názvem KAM 1. Tento jíl byl 

technologicky hodnocen. Dle hodnocení se jedná o plastickou surovinu s jemnozrnnými 

jílovými minerály. Jde o všestranně použitelný kameninový plastický jíl, který však je méně 

využitelný pro rychlovýpal a výpal ve vrstvách (vyšší obsah organické hmoty). V malém 

množství je dodáván Keramickým závodům Letovice. 

Vzhledem k ukončeným postupům skrývkových řezů lomu nelze očekávat již žádné 

zásoby doprovodných surovin. 

 Technologicky je použití jílu ověřeno v několika keramických dílnách v republice. 

Nadložní jíl je také používán do cihlářské směsi v cihelně v Obrnicích, jako korekční 

plastická složka (v množství cca 20 000 m3 ročně). 

 

4.2 Technologické možnosti podle použitelnosti 

 

� Keramické suroviny 

Modelové směsi byly vytvářeny následovně: 

• obkládačková hmota - VATON plavený 18%, 

• sanitární keramika - VATON plavený 10%, 



• dlaždicová hmota - ostatní suroviny 

• JVY 26%, 

• BMG 1 45%, 

• KAM 1 38%. 

Použití jílu VATON, jak v obkládačkových hmotách, tak i ve hmotě pro výrobu 

sanitární keramiky bylo velmi uspokojivé. Veškeré rozdíly (u těsta i výrobku) byly v rámci 

povolených tolerancí. U ostatních jílů, použitých do dlaždicových hmot, bude nutno ještě dále 

ověřit jejich optimální vklad do hmot (u zkoušených hmot se projevily středové 

nehomogenity střepu) 

 

� Cihlářské suroviny 

Pro cihlářské modelové hmoty byly směsi vytvořeny za použití následovných množství 

surovin ze severočeské pánve: 

• spraš Chabařovice - 50%, 45% 

• BMG 4 - 50%, 55% 

• BMG 9 - 65%, 50%, 25%, 10 - 25%, 

• B 10 - 55% 

Z výsledků zkoušek vyplývá, že bezproblémové je použití spraše z Chabařovic (50% písku), 

jílu BMG 9 ve směsi se spraší z Hostomic (50%) a jílem A 10 (1 : 1 a 50% písku). U ostatních 

směsí nebylo dosaženo plně uspokojivé stability střepu a nasákavosti. 

 

� Zemědělské rekultivace – spraše a sprašové hlíny 

Spraše jsou, jakožto půdotvorný substrát pro černozemě a hnědozemě, automaticky 

považovány za zúrodnitelné zeminy a donedávna jim byla v SHP věnována pouze minimální 

pozornost. Daleko větší pozornost byla věnována nadložním jílům, které tvoří převážnou část 

skrývaných hornin. 

 Z pedologického hodnocení vyplývá výrazná podobnost spraší a sprašových hlín. Obě 

skupiny, spraše i sprašové hlíny můžeme zařadit do skupiny II - vhodné k zemědělské 

rekultivaci. 

Pedologické hodnocení spraší a sprašových hlín: 

• vyšší zastoupení jílové frakce 

• nižší obsah CaCO3 

• pH - slabě alkalická 



• výměnná sorpční kapacita - střední vyšší 

• sorpční komplex - plně nasycený 

• CaO + MgO - zásoba dobrá 

• P2O5 - zásoba malá až dobrá 

• organický uhlík a humus - obsah velmi nízký 

• obsah veškerého dusíku střední 

• pedologická klasifikace - půda jílovitohlinitá 

• půdní druh - půda střední až těžká 

Z hlediska báňských postupů povrchových lomů byly spraše skrývány spolu s ornicí 

(pokud měly malé mocnosti) nebo samostatně (u velkých mocností) a separátně zakládány. 

Část takto vytvořených akumulací již byla využita pro rekultivace. 

 Pro rekultivace připadá v úvahu využití pouze těch sprašových zemin, které ještě leží v 

předpolí lomů a jsou uvnitř územně-ekologických limitů, případně spraší deponovaných na 

výsypkách. Představa, že pro rekultivace budou využity spraše malých mocností mimo území 

vymezená pro těžbu je nereálná, neboť by musela být plošně devastována a následně 

rekultivována plocha přibližně stejná jako bude plocha zbytkových jam a vnitřních výsypek. 

 

� Sorbenty 

Jedná se o možností absorpce a desorpce iontů těžkých kovů (Pb a Cd) na jíly a z toho 

vyplývající možnost použití jílů jako sorbentů. Výsledky mohou sloužit především jako 

základ pro další práce sledující cíle v oblasti životního prostředí, především skládkování.  

Jako perspektivní suroviny pro zlepšení životního prostředí se ukázaly v SHP 

oxyhumolity a bentonity. U obou surovin se při tom uplatňují schopnosti sorpce a výměny 

iontů. Tyto vlastnosti umožňují jejich využití v zemědělství, pro výstavbu a rekultivaci 

výsypek, pro čištění odpadních vod, a další. 

 Z hlediska praktických dopadů mají největší význam ložiskové práce vztahující se k 

doprovodným jílovým surovinám, oxyhumolitům a bentonitům. Využívání těchto surovin 

může výrazně ovlivnit životní prostředí jak v pánevní oblasti, tak i s celém státě (např. těžba 

cihlářských surovin v roce 1989 byla v celé republice 2,5 mil m3, což odpovídá ročnímu 

postupu jediného skrývkového řezu na uhelném lomu). 

 

 

5 ZHODNOCENÍ KOMER ČNÍHO VYUŽITÍ 



 

Z hlediska praktických dopadů mají největší význam ložiskové práce vztahující se k 

doprovodným jílovým surovinám, oxyhumolitům a bentonitům. Využívání těchto surovin 

může výrazně ovlivnit životní prostředí jak v pánevní oblasti, tak i s celém státě (např. těžba 

cihlářských surovin v roce 1989 byla v celé republice 2,5 mil m3, což odpovídá ročnímu 

postupu jediného skrývkového řezu na uhelném lomu). 

 Získání podrobných informací týkajících se současné kvality a přesného množství 

doprovodných surovin na jednotlivých uhelných společnostech je v dnešní době jejich 

obchodním tajemstvím, proto zpracování této kapitoly vychází z možných dostupných údajů. 

 Následně mohu uvést, že jedna nejmenovaná uhelná společnost těží m3  skrývky 

přibližně za 58,9,- Kč.m-3. V této ceně je započtena celková cena v systému povrchového 

dobývaní, tzn. těžba – přeprava – zakládání a pomocné práce. 

 Do ceny doprovodných surovin bych měl započítat náklady na těžbu a vícenáklady 

(doprava  na deponii, deponování, dopravní náklady k zákazníkovi apod,), ale vzhledem 

k tomu, že ve výkaznictví neexistuje pouze cena za těžbu, nýbrž jen celková, jak je uvedeno 

v předchozím odstavci, tak je možno, resp. nutno udělat následující úvahu. Cena m3 

vytěžených doprovodných surovin včetně vícenákladů je stejná jako celková cena vytěženého 

m3 skrývky, tzn. 58,9,- Kč.m-3. 

Vezmeme-li pak běžně dostupné orientační ceny doprovodných surovin, např.: 

 

� jílové sorbenty a oxyhumolity – 70,- Kč.m-3 

� expandační jíly a keramické kaoliny - 70,- Kč.m-3 

� těsnící zeminy a cihlářské jíly – 60,- Kč.m-3 

� zeolitický jílovec – od 140 do 900,- Kč.t-1 

� porovinový písčitý jíl – 220,- Kč.m-3 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zjistil jsem dále, že nejmenovaná uhelná společnost prodá 

vcelku těchto doprovodných surovin přibližně 50 000 m3.rok-1, což při objemové hmotnosti 

1 700 kg.m-3 je přibližně 85 000 t, pak lze jednoduše zjistit, že při prodeji uvedených 50 000 

m3 je zisk 

 

50 000 x 60 = 3 000 000,- Kč.rok-1 

50 000 x 70 = 3 500 000,- Kč.rok-1 



čímž zjistíme, že sice vzniká vždy zisk, který žádným způsobem nemůže výrazně ovlivnit 

hospodaření uhelné společnosi. 

Je nespornou pravdou, že existuje další, ale nevyčíslitelný přínos, např. 

� sociální – udržení zaměstnanosti 

� daný produkt se nemusí těžit jinde, tzn. ochrana krajiny před narušením další těžbou 

� produkt by byl každopádně vytěžen a odvezen na výsypku, takto je účelně využit, tzn. 

vzniká každopádně zisk 

apod. Je nutné si uvědomit, že nemůže existovat nějaká super vysoká spotřeba, např. na 

utěsnění skládek odpadů je nutno dodat těsnící jíl na zhutnění tří těsnících vrstev o pouhé 

výšce 0,2 m. Pokud vezmeme, že skládka má přibližně rozměr 700 x 300 m, tak není problém 

nalézt odpověď na položenou otázku. Přičteme-li k danému, kolik takových skládek se ročně 

vybuduje, že těsnící jíly dodávají všechny uhelné společnosti, tak nás uvedené číslo 

nepřekvapí, i když si uvědomíme, že těsnící jíl je nutný také k sanaci starých zátěží, k těsnění 

vodních nádrží, k těsnění studní, k těsnění podzemních báňských objektů apod. 

 Pak je zřejmé, že daleko lukrativnější je prodej doprovodných surovin s vyšší prodejní 

cenou a surovin jejichž spotřeba je výrazně vyšší, mimo již uvedené, např. lomový kámen, 

kde se cena podle frakce pohybuje od 72 do 250,- Kč.t-1 bez DPH, ale zde vznikají výrazné 

vícenáklady, resp. nejedná se dle mého už o těžbu druhotných surovin, nýbrž již o 

samostatnou těžbu, a jsme zpátky na zemi s možností super zisku. 

 

 Závěrem si dovolím říci pouze jednu poznámku, která je určitě zřejmá z předložené 

diplomové práce, „Proč se používá označení doprovodné suroviny“. 
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et al. - a další (jiné) 

ÚÚG – Ústřední úřad geologie 

SHP – Severočeská hnědouhelná pánev 

SRN – Spolková republika Německo 

VÚNS – Výzkumný ústav nerostných surovin 

DPH – daň z přidané hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA  
 
[1] MALKOVSKÝ, M. a kol.: Geologie SHP a její okolí. ÚÚG Praha 1986 

[2] KRAUS, I. – KUŽVART, M.:Ložiska nerud. SNTL Praha 1987 

[3] Podkladové materiály a výzkumné zprávy VÚHU, a.s. Most 

[4] MACŮREK, V.: Komplexní geologicko-ekologický výzkum SHP. Obor litosféra, část 

nadložní informace, závěrečná zpráva pro MŽP ČR, Most 2000 

[5] MACŮREK, V.: Využití doprovodných surovin z uhelných lomů SHP. Výzkumná     

zpráva VÚHU Most 2002 

 

 

 

 

 


