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A n o t a c e  

Bakalářská práce je zaměřena na doprovodné suroviny při těţbě hnědého uhlí a 

jejich moţné vyuţití z lokalit Severočeských dolů, a.s. Chomutov.  

Severočeské doly, a.s. představují největšího producenta hnědého uhlí v České 

republice, svoji výrobní činnost provozují na dvou těţebních lokalitách, na Dole 

Nástup Tušimice a na Dole Bílina. Hlavním předmětem podnikání je těţba, úprava a 

odbyt hnědého uhlí. Při těţbě nadloţních hornin, pro uvolnění uhelné sloje, jsou 

těţeny i další suroviny, které mají průmyslové vyuţití. Jedná se o tzv. doprovodné 

suroviny jako např. keramické jíly, kaolíny, cihlářské suroviny, písky, oxihumolity, 

těsnící jíly. Jejich těţba a následný prodej přináší také určitý finanční efekt pro 

těţební organizaci, umoţňuje hlavně vyuţití dalších nerostných surovin a ve své 

podstatě to znamená i zajištění pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu 

v dané oblasti. Tím se stává těţba a vyuţití doprovodných surovin i zajímavou 

záleţitostí z hlediska rozvoje regionu.    

Klíčová slova:   těţba hnědého uhlí, doprovodné suroviny, keramické jíly, kaolíny 

_________________________________________________________________ 

Annotation 
 
     The bachelor work concentrates on accompanying raw materials during the brown 

coal excavation and their possible use from the location of the Northern Bohemian 

quarries, such as Chomutov. 
 
     The Northern Bohemian quarries represent the biggest producent of brown coal in 

the Czech Republic. They carry out their production activity in two excavating 

localities in the quarry Nastup Tušimice and in the quarry Bilina. The main subject of 

the enterprise is the output, the preparation and the brown coal market. Further raw 

materials, which have industrial use, are exploited during the excavation of overlying 

rocks for the release of the coal seam. They are so called accompanying raw 

materials as for example ceramic clays, kaolins, brickmaking raw materials, sands, 

oxihumolits, sealing clays. Their excavation and following sale bring also a certain 

financial effect for the excavating organization, it enables making use of further raw 

materials and it mainly means ensuring jobs in treatment industry in the given area. 

The excavation and the making use of accompanying raw materials are becoming in 

this way a very interesting matter from the point of view of the region development. 
 
Key words: the excavation of brown  coal, accompanying  raw materiále, ceramics                      

                   clays, kaolins          
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SSeezznnaamm    ppoouuţţiittýýcchh    zzkkrraatteekk    
 
 
 

S D   Severočeské doly 

a. s. akciová společnost 

DPD dálková pásová doprava  

ČEZ České energetické závody 

E 2,5 lopatové rýpadlo o obsahu lţíce 2,5 m3 

EPRU I elektrárna Prunéřov 1 

DNT Doly Nástup Tušimice 

MG Jíly vyuţitelné z lomu Bílina, označené podle minulého názvu lomu  

MJ.kg-1 jednotka výhřevnosti uhlí (megajoule na kilogram) 

m n. m metrů nad mořem 

m3. t-1 hodnota  příkryvného poměru v m3 skrývky na tunu uhlí  

Qi 
r výhřevnost uhlí v původním stavu v MJ.kg-1  

Sd obsah veškeré síry v uhlí v % 

SHD Severočeské hnědouhelné doly 

SHP Severočeská hnědouhelná pánev 

SZ severozápad 

TC technologický celek pro lomové práce 

  MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu  
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1  Úvod 

 
         Zájmové území Severočeských dolů a. s. Chomutov je součástí Severočeské 

hnědouhelné pánve. Svoji výrobní činnost Severočeské doly, a.s. provozují na dvou 

lokalitách, na Dole Nástup Tušimice a na Dole Bílina. Z  toho Doly Nástup Tušimice 

se nalézají v západní části SHP a Doly Bílina v severovýchodní části této  pánve (viz. 

obr.č.1). 

 Oblast hnědouhelné pánve je tvořena dvěma základními strukturně-geologickými 

jednotkami, tj. regionálně metamorfovanými horninami krušnohorského krystalinika, 

tvořícího dno pánve a několika cykly sedimentů platformního pokryvu. Vznik vlastní 

jezerní uhlotvorné pánve v miocénu je výsledkem mohutné oligocenní vulkanické 

činnosti a následného poklesu území mezi dnešními Krušnými horami a nově 

vytvořeným vulkanickým pásmem Českého středohoří a Doupovského stratovulkánu. 

Prostor vznikající prohlubně byl postupně zaplňován splachy materiálů z vulkanické 

činnosti a ukládáním sedimentů z Ţatecké delty a v severní části pánve tzv. Bílinské 

delty. Po změlčení jezera následkem zklidňujících se poklesů pánevního dna dochází 

k příznivým poměrům pro vznik baţinatých pralesů, kdy odumírající organická hmota 

dala vzniknout uhelné sloji. Náhlý vzestup vodní hladiny způsobil zastavení tvorby 

uhelné sloje a celá oblast pánve se nadlouho změnila v  mělké jezero zaplňované 

jílovými sedimenty. S dalším pokračujícím poklesem dna pánve se nad slojí vytvořilo 

aţ několik set metrů mocné nadloţí. Změlčením a zánikem jezera v mladším miocénu 

sedimentace v pánvi  končí.  

         Jiţ z názvu Severočeská hnědouhelná pánev vyplývá, ţe hlavní surovina, která 

se zde dobývá je hnědé uhlí. Současně s těţbou této suroviny nás provází i spektrum 

doprovodných surovin jako kvarterní štěrky a štěrkopísky, meziloţní písky, jíly, 

jílovce, oxyhumolity (kapucíny) vzniklé zvětráváním uhelné sloje na výchozech, 

lomový kámen, suroviny pro cihlářský a keramický průmysl, ostřivo,  kaolíny  a 

mnoţství dalších vyuţitelných surovin. To vše v různé kvalitě a z toho plynoucí  

moţnosti  jejich  vyuţití. 
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 Pří povrchové těţbě uhlí se za doprovodné suroviny povaţuje průmyslově nebo 

technicky vyuţitelná část nadloţí, kterou je nutné odkrýt, aby se uvolnila uhelná sloj, 

nebo bezprostředního podloţí, odkrytého po vyrubání uhelného loţiska. Z nesmírného 

mnoţství nadloţních hornin je však vyuţita jen nepatrná část. Většina  odtěţeného  

skrývkového  materiálu je zakládána na výsypky. 

 
 

 

Obr. č. 1   Schematická mapa revíru s vyznačením lokalit SD a.s. 

 

 
        Z minulosti je známé vyuţívání čtvrtohorních spraší a třetihorních nadloţních jílů 

v nesčetných cihelnách, šamotkách a keramičkách s produkcí cihel, tašek, dlaţdic a 

kameninového zboţí. Písky a štěrkopísky kromě stavebnictví vyuţíval také sklářský 

průmysl. Jak nadloţní jíly, tak i písky, mají značně rozdílné vlastnosti a moţnost jejich 

průmyslového vyuţití je vázána na přísné kvalitativní poţadavky odběratelů. Navíc 

potřeby zpracovatelů jsou různé a tak většina uvedených materiálů  pokud  se neuloţí  

na  zvláštních deponiích, jsou  nenávratně ztraceny.[1]  
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2.  Chomutovsko - mostecko - teplická pánev 

2. 1 Přehled geologie Severočeské hnědouhelné pánve  

 

Severočeská hnědouhelná pánev (téţ Chomutovsko-mostecko-teplická 

pánev) patří k třetihorním loţiskům Českého masivu. Byla zaloţena v oligocénu jako 

důsledek účinku alpských horotvorných pohybů na Český masiv. Třetihory se 

vyznačují dobou velkých tektonických poruch, spojených s výlevy čedičů a jiných 

vyvřelin. Ze zlomů, které se tenkrát utvořily, je nejdůleţitější podkrušnohorský zlom, 

kde podle tohoto zlomu pokleslo celé jiţní úbočí Krušných hor. V tomto poklesu 

vznikla řada jezer, v nichţ se soustřeďovala většina třetihorních českých vodních 

toků. V těchto jezerech vznikalo uhlí, vyskytující se nyní ve třech hlavních pánvích: 

Chomutovsko - mostecko - teplické,  Sokolovsko - loketské  a  Chebské.  Hlavní fáze 

vyplňování pánví a vlastní uhlotvorba spadá do období spodního miocénu. Pro pánve 

byly společné bazální vrstvy pískovců a slepenců, které byly od sebe odděleny 

mohutnými výlevy magmatu (Doupovské hory, aj.) a tektonickými poruchami. 

Usazeniny těchto pánví obsahují uhelné sloje a jsou prostoupeny četnými mladými 

vyvřelinami, zejména čedičem. Tyto vyvřeliny vystoupily zčásti v miocénu. Některé 

sloje se tu vyskytují pod čedičem, jiné nad ním, proto se někdy dělí  na  sloje  

předbazaltické  a  pobazaltické. 

 
 Nadloţí třetihor tvoří buď štěrkopískové nánosy nebo spraše. V tomto období 

nastala místy silná eroze, při které byly obnaţeny i uhelné sloje, které se místy  

vznítily a vyhořely. Tak vznikly vypálené horniny v nadloţí a někde i v podloţí slojí - jako 

jsou porcelanity, škváry, jaspisy. Nejčastěji se vyskytují právě na Mostecku a 

Chomutovsku.  

 
 Tektonika pánve je význačně zlomová. Výška zlomů je od několika metrů aţ do 

300 m. Zvrásnění je nepatrné a vrstvy mají mírný úklon do středu pánve. Na okraji 

pod Krušnými horami jsou vrstvy vztyčeny a uhelným slojím se tu říká „stojáky“. Směr 

zlomů je paralelní s hlavním podkrušnohorským zlomem. Tektonicky je nejvíce 

porušena jihozápadní část pánve. V důsledku tohoto porušení se pánev rozpadá na 

několik prolomů a hrástí. Uhelné vrstvy jsou místy blízko povrchu, místy naopak aţ 
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v hloubce kolem 450 m. Uhlí vystupuje na povrch  na  okrajích  pánve  nebo  tam,  

kde  jsou  hrástě.  

 Na  severu  je tato  podkrušnohorská  pánev  ohraničena na severu Krušnými 

horami, na západě Doupovskými horami, na jihu níţinou Ohře a na východě Českým 

středohořím. Na obvodě leţí města: Kadaň, Chomutov, Litvínov, Děčín, Litoměřice, 

Louny, Ţatec, Podbořany. Uhlonosnou část tvoří zejména Chomutovsko,  Mostecko  a  

Teplicko.  

 
 Vznik pánve byl předurčen jiţ zmíněným třetihorním podkrušnohorským 

zlomem, který vznikl v souvislosti s alpským vrásněním. Porušení zemské kůry 

způsobilo silnou vulkanickou činnost v Doupovských horách a Českém středohoří. 

Magma se částečně vylilo na povrch a částečně utvořilo mělká podpovrchová tělesa. 

Vulkanickou činností, pohyby ker a nerovnostmi původního povrchu byl dán 

předpoklad pro vznik četných separátních pánviček v rámci hlavní pánve. Odtud  také  

můţeme  sledovat  značné  rozdíly  a nepravidelnosti v  uloţení vrstev.  

Přesto jsou však základní rysy v celé oblasti jednotné a sedimentace se rozpadá na 

dvě období:  

aa))    MMiiooccéénn  ((ssppooddnníí  aa  ssttřřeeddnníí)) - v této době se vytvářela jezera. 

bb))  OOlliiggooccéénn  ((ssttřřeeddnníí  aa  ssvvrrcchhnníí)) - sedimentace byla zpočátku klidná, později je však  

  rušena první fází vulkanismu, vznikají starší znělce, čediče a jejich tufy. 

 
 Koncem  oligocénu vulkanismus sedimentaci úplně přerušil. Proto má uhlí miocénní a 

oligocenní rozdílné rozšíření i charakter. Sopečná činnost ve spodním miocénu vrcholí 

a koncem tohoto období dosahuje druhého maxima, kde vyvěrají mladší čediče a 

znělce sdruţené s tufy. Vulkanismus doznívá v pliocénu a přenáší se do oblasti 

chebska, kde  ještě  pokračuje a také  tam  pokračuje sedimentace. 

 
       V okrajových částech jezer se tvoří písky, později se zpevňují v  pískovce a 

křemence. V hlubších částech jezer se tvoří písčité jíly a lupky. Nadloţí slojového 

pásma je místy mocné aţ 450 m. Je tvořeno jíly s vloţkami křemenců, písků, místy  s  

vloţkami  sideritových  konkrecí. 
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2. 2   Počátky vyuţívání  nerostů v oblasti Chomutovska 
 

 Chomutovsko je geologicky tvořeno především krystalinikem středních 

Krušných hor a severočeskou hnědouhelnou pánví; jen na jihozápadě do něho 

proniká  malý  výběţek  Doupovských hor. 

 

 Krušné hory se v severní a severozápadní části chomutovského okresu 

zvedají do nadmořské výšky téměř 1000 m. Jsou sloţeny z  přeměněných hornin, 

zejména svorů a svorových rul, kvarcitů s vloţkami vápenců a amfibolitů. Místy jsou 

provázány i tělesy vyvřelých hornin. Na krušnohorské krystalinikum jsou vázány 

rudné ţíly s výplní křemene, barytu, fluoritu, pyritu, chalkopyritu, galenitu i jiných 

stříbronosných minerálů. Vystupují zejména v okolí Loučné, Vejprt, Přísečnice, Hory 

sv. Šebestiána. Dále se na krystalinikum váţí tzv. skarny, které tvoří nepravidelná 

tělesa s bohatými polohami především magnetitu. Magnetit se vyskytuje převáţně ve 

styku červených ortorul a šedých pararul u Mezilesí, Halţe, Měděnce, Přísečnice a 

jinde.  

 
 Jiţní polovina chomutovského okresu je geologicky jednotvárnější, ale 

průmyslově a ekonomicky mnohem důleţitější. Do této části zasahuje severočeská 

hnědouhelná pánev. Hlavním nerostným bohatstvím této pánve je kromě některých 

keramických surovin především mohutná uhelná sloj, která dosahuje průměrné 

mocnosti 10 - 25 m a místy aţ 35 m. Zatímco podél krušnohorského zlomového 

pásma a v prunéřovském výběţku mezi Chomutovem a Kadaní má  podobný vývoj 

jako na Mostecku. Ve směru na jih se postupně uhelná sloj rozštěpuje proplástky jílů, 

písčitých jílů a písků zpravidla na tři zcela  samostatná  pásma  nebo  souvrství  

hnědouhelných  slojí. 

  

2. 3  Těžby kamenců jako průvodní jev  těžby surovin na 

Chomutovsku 

  
 V minulosti představovalo minerální bohatství Chomutovska především loţiska 

rud ţeleza, resp. stříbra a barevných kovů, později významné sloje hnědého uhlí. Na 

tomto území se také vytvořily neméně důleţité zásoby určitých surovin, jejichţ 
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dobývání poznamenalo celý časový úsek osídlování zdejšího kraje od  samého  

počátku  aţ  po dnešek. 

 Nejstarší doklady o exploataci nerudných surovin na Chomutovsku jsou téměř 

právě tak staré, jako zmínky o nejstarším osídlení tohoto kraje. To je doloţeno 

mnoha materiálními důkazy jiţ v době kamenné. Mladší doba kamenná přináší jiţ 

nezvratné důkazy o činnosti, představující nejstarší primitivní exploataci tehdejšího 

nerostného bohatství. 

 
 Jedním z nejvýznamnějších období v historii surovin na Chomutovsku byla 

polovina 16. století. Tato doba byla charakteristická prvními objevy loţisek nových 

nerudných materiálů, kamenečných břidlic. Loţiska přispěla ve své době významným 

podílem nejen k  báňskému vývoji Chomutovska, ale i k  báňskému vývoji celých 

českých zemí. V řadě rudonosných revírů se začal rozvíjet důlní provoz a v podhůří 

Krušných hor se začínaly ukazovat moţnosti nálezů  kamenečných břidlic a loţisek 

hnědého uhlí. Kamenečné břidlice vznikaly zvětráním kyzových břidlic, které 

obsahovaly hlavně sulfidy ţeleza (pyrit, markazit). Jsou to v podstatě bituminosní jíly 

se značných obsahem jemně rozptýleného pyritu, se zuhelnatělými  zbytky  rostlin  

nebo  dokonce  s  tenkými  slojkami  uhlí .          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Kamenečné břidlice tvořily výchozí materiál pro výrobu chemických produktů. 

Vlastnosti těchto břidlic v něčem připomínaly rudy a v něčem ukazovaly na jisté 

souvislosti s uhlím. Stejně jako rudy vydávaly své kovnaté bohatství aţ dalším 

zpracováním v  hutích, tak i kamenečné břidlice byly teprve dlouhým technologických 

procesem upravovány na konečný produkt. Mezi technologické procesy patřilo např. 

zvětrávání, pálení nebo louhování. Podobnost kamenečných břidlic s uhlím spočívá 

hlavně v jejich hořlavosti, která je podmíněna obsahem zuhelnatělých zbytků rostlin 

nebo přímo slabých uhelných vrstev. První kamenečný důl byl otevřen u Čachovic na 

Chomutovsku. U měst Chomutov a Jirkov se na malých prostorách, ale ve velkých 

mocnostech, vyvinuly břidličnaté vrstvy, na kterých  vznikly  největší  kamenečné  

doly.  
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3.  Charakteristika  těžebních  lokalit  SD a. s. Chomutov  

 

Severočeské doly a. s., jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 

rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků; Doly 

Nástup Tušimice a Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. V závěru roku 2005 se 

společnost stala členem skupiny ČEZ a.s. odkoupením majoritního podílu státu 

firmou ČEZ a. s.   

 
Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Doly Bílina jsou 

producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Obě lokality se od sebe 

liší přírodními i historicky danými odlišnostmi, přesto se společnosti podařila jejich 

úspěšná integrace. Důkazem toho je vedoucí pozice na trhu s hnědým uhlím, kde 

jejich trţní podíl dosahuje téměř 45 %. Další vývoj na trhu s palivy a z toho plynoucí 

těţby na SD, a. s., ovlivňuje Státní energetická koncepce, jako základní dokument 

vyjadřující vyuţití domácích zdrojů v elektroenergetice a teplárenství [7].  

 
Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost 

dodávek a na vstřícnost vůči dalším zákaznickým poţadavkům. Sortiment  produkce  

je  velmi  široký  a  stejně  široká  a  různorodá  je i struktura odběratelů, kterým 

společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně 

produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímţ zaujímá vedoucí pozici na trhu ČR.  

  
Posláním společnosti není pouze těţba uhlí pro energetiku a teplárenství, ale i 

nutnost odpovídající kompenzace vyuţívaných přírodních zdrojů v podobě 

zahlazování následků těţební činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny 

včetně zajištění ekologické stability území po těţbě, je jednou ze základních součástí v 

činnosti společnosti. Severočeské doly pomáhají řešit řadu problémů zdejších měst a 

obcí. Společnost zaměstnává kolem 3 700 pracovníků, další tisíce lidí nacházejí 

pracovní uplatnění u dceřiných a dodavatelských společností. Svou ekonomickou a 

sociální silou doly působí jako stabilizující prvek v regionu. 
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3.1  Doly  Nástup Tušimice 

  
Roční těţba Dolů Nástup Tušimice činí ročně cca 13 milionů tun jednoúčelového 

energetického hnědého uhlí, je převáţně odbytově směrována pro ČEZ a. s. Na 

skrývce je ročně odtěţeno cca 34 milionů m3 nadloţních hornin, vytěţená skrývka je 

zakládána na výsypky. Nejvýznamnější z nich je prostor vytěţeného lomu Merkur, 

který je postupně zaplňován vnitřními výsypkami pro zajištění stability liniových 

staveb na úpatí horského masivu Krušných hor. Vnitřní výsypky jsou zde dále 

vyuţívány pro ukládání stabilizátu (upravených popílků) z místních elektráren. 

Technologickým vybavením dolu pro těţbu skrývky jsou rypadla řady TC 2. Skývka je 

dopravována DPD šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném 

lomu pro těţbu uhlí jsou nasazena rypadla řady TC 1. Uhlí je po úpravě drcením 

dopravováno PD do elektrárny ETU II  a kolejovou dopravou do EPRU I,  EPRU II  a  

dalším  odběratelům. 

 
 

  
Obr. č. 2    Schematický geologický profil v oblasti Dolu Nástup  

  

  Třetihorní vulkanické činnosti lokálně předcházela sedimentace eocenních vrstev. 

Oligocenní aţ spodnomiocénní hlavní fáze třetihorního vulkanismu je označována jako 

podpánevní vulkanický komplex. Ten je tvořen jednak vlastními tělesy neovulkanitů 
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jednak vulkanoklastiky a pestrou směsí splachů z vulkanoklastik, hornin křídy i 

krystalinika. Charakter hornin a jejich rozšíření jsou dány primární členitostí území a 

vzdáleností od zdroje vulkanického materiálu. Vlastní vulkanity se vyskytují v několika 

izolovaných centrech pod pánevními sedimenty i za výchozem sloje. Zjílovělá 

vulkanoklastika obklopují vulkanická centra a jsou tvořena pestrobarevnými i 

šedivými tufy, tufity, tufitickými jílovci. Ukončení sedimentace  těchto  vrstev  je  

spojeno  se  slábnutím  vulkanické  činnosti. 

 
Následnou uhlotvornou sedimentaci v celé oblasti zásadně ovlivnil vodní tok 

přinášející klastický materiál od jihu a jihovýchodu z prostoru mimo pánev, tzv. 

Ţatecké delty. V počátečním období došlo k sedimentaci petrograficky a faciálně 

pestrých (jíly, písky, uhelné vrstvy i splachy) spodních písčito-jílovitých vrstev. Lokálně, 

v místech s minimálním přínosem klastického materiálu docházelo k  tvorbě tzv. 

spodní sloje. Ta je  nejvýrazněji vyvinuta v oblasti bývalého dobývacího prostoru 

Kralupy. Sloj dosahuje mocnosti max. 20 m a má nepravidelnou vertikální skladbu 

s četnými jílovými proplástky. Směrem k jihovýchodu se rozmršťuje a přechází do 

zelených  tufitických jílovců, západní část zůstává ucelená. Na severní straně přímo 

nasedá na horniny krystalinika a zároveň přímo na ni nasedá hlavní uhelná sloj. 

Spodní sloj se liší od hlavní sloje hlavně petrografickým charakterem  uhlí, je tvořena 

silně lesklým uhlím.  

 
V části DP je spodní sloj těţena. Jílovité meziloţí, které odděluje spodní sloj od 

hlavní, dosahuje na jihu mnohametrové mocnosti a směrem k severu je redukováno a 

nahrazováno uhelnými vrstvami, čímţ dochází prakticky ke spojení obou slojí. Hlavní 

uhelná sloj tvoří vlastní loţisko hnědého uhlí. Dělí se na tři uhelné polohy, které 

označujeme jako sloje a dvě polohy neuhelné, které tvoří jejich meziloţí a které 

představují jazykovité výběţky Ţatecké delty do prostoru pánve. 

 
Hlavní uhelná sloj dosahuje maximální mocnosti a vyšší kvality na 

severozápadě území DNT, kde se tolik neprojevil vliv Ţatecké delty, ovlivněné 

vulkanickým hřbetem Střezovského sedla. Meziloţní vrstvy jsou zde nezřetelné  

v uhelném vývoji a hlavní sloj zde dosahuje mocnosti 20 - 25 m. Směrem 

k jihovýchodu dochází k  postupnému vyčleňování a zvýrazňování meziloţních vrstev. 

V tomto směru také dochází i ke štěpení uhelných poloh, zároveň přibývá jílovitého 



 

František Břečka:   Možnost využití doprovodných surovin při těžbě uhlí na lomech SD a.s. Chomutov 

    2009                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

17  

podílu v uhlí, objevují se častěji proplástky uhelných jílovců. Uhelné souvrství  zde 

dosahuje  mocnosti 30 - 35 m.  

 

3. 2   Doly  Bílina  

 
Těţba Dolu Bílina činí ročně cca 9 milionů tun hnědého uhlí při odklizu 

nadloţních  zemin  44  milionů  m3. Uhelné loţisko je uvedené ve státní evidenci 

loţisek pod č. 3075700. Jedná se o loţisko hnědého uhlí v Bílinsko - Duchcovské 

části  Severočeské hnědouhelné pánve. Rozkládá se mezi obcemi Bílina, Ledvice, 

Duchcov, Osek, Mariánské Radčice  a  Braňany.  

 
Hornická činnost na Dolech Bílina bude i v následujících obdobích prováděna na 

územních celcích, kterými jsou vlastní prostor lomu a vnější výsypný prostor Pokrok u 

Duchcova. Vytěţené uhlí je v závislosti na jeho kvalitě upravováno drcením, tříděním 

a rozdruţováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodně uhelné produkty tříděného, 

prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů 

v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Těţbu skrývky 

zajišťují rypadla řady TC 2 a TC 3 a na uhelném lomu jsou pro těţbu uhlí nasazena 

rypadla řady TC 1. Odtěţené uhlí je do úpravny dopravováno PD šíře 1200 mm. 

Neuhelné hmoty jsou dopravovány DPD šíře 1800 mm na vnitřní výsypku 

k zakladačům řady TC 2. Mezi další činnosti Lomu Bílina patří těţba  doprovodných  

surovin,  jako  je  těţba  oxyhumolitů,  písků  a  jílů, ale také lomový kámen po drcení 

na cesty v lomovém provozu.  

  
Vlastní loţisko je tvořeno souvislou slojí tvořenou hnědým uhlím v poměrně 

vysokému stavu prouhelnění, které se projevuje relativně nízkým obsahem vody (W t
r 

= 28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině (Cdaf = 71%). Z hlediska obsahu 

popela poskytuje uhelná sloj širokou plejádu petrografických typů od čistého jílu aţ 

po velmi čisté uhlí s obsahem popela pod 3%. Sloj je několika výraznými proplástky 

vertikálně rozdělena na 3 lávky s převaţujícím charakterem suroviny [4].   

SSppooddnníí    lláávvkkaa  je tvořena střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu a  

 jílovitého  uhlí v celkové  mocnosti od 5 do 20 m.  

SSttřřeeddnníí  lláávvkkaa je tvořena převáţně monotónními vrstvami uhlí oddělenými třemi  

proplástky v celkové mocnosti aţ 20 m.  
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SSvvrrcchhnníí  lláávvkkaa ve střední části loţiska chybí, k severu a k jihu postupně narůstá a 

 její mocnost na severu dosahuje 3,5 m. Obsah popela klesá od 55 do 25%. 

 

  
 

OObbrr..  čč..  33    Schematický geologický profil Dolu Bílina 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Nadloţí loţiska tvoří hlavně sedimenty Bílinské delty o mocnostech aţ 150 m. 

Jedná se o souvislou škálu klastických hornin od jílů přes silně prachovité jíly, písčité 

jíly a písky aţ po štěrky. Vyskytují se i jejich diageneticky zpevněné varianty 

v podobě jílovců, prachovců, pískovců a sideritovců (pelokarbonátů). Přesný poměr 

jednotlivých sloţek není v současné době přesně vyčíslen, ale soudě z dosavadních 

výsledků těţby lze odhadnout, ţe hrubá klastika (písky a štěrky) budou zaujímat 25 -

30 % a převaha bude patřit klastikům jemným, hlavně prachovitým jílům a jílovcům 

různého typu. Jílovitá sloţka je tvořena illitem, kaolinitem a fyzikálním jílem 

(křemenné částečky), prachovitá sloţka křemennými prachovými zrnky. Zpevněné 

polohy se vyskytují v celém profilu deltových sedimentů, zvýšená koncentrace je 

však zřetelná v oblastech do 50 m nad hlavou uhelné sloje. Zpevněné horniny 

obsahují různé druhy a mnoţství cementujícího materiálu, tím u jílovců a 

pelokarbonátů je siderit nebo ankerit, u pískovců dolomit. U některých 

pelokarbonátových konkrecí obsah sideritu překračuje 80%. Libkovické vrstvy 

  vvuullkkaann iicckkéé   hhoorrnn iinnyy   

  jj íí llyy   

  pp íísskkyy   

  mmaass iivv   KKrruuššnnýýcchh  hhoorr   

  uuhhee llnnáá   ss lloo jj   
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uloţené na sedimentech bílinské delty jsou tvořeny jíly, místy zpevněnými na 

sideritické jílovce aţ pelokarbonáty. Na rozdíl od jemných deltových sedimentů 

jednou z jílových sloţek je mimo jiné i minerál montmorillonit. Zhruba v hloubce 20 m 

od povrchu jsou libkovické prachovité jíly postiţeny intenzivním zvětráním, které silně 

ovlivnilo jejich soudrţnost a vytvořilo z nich nestabilní  rozpadavou  a  lepivou  

zeminu. Kvartérní sedimenty tvoří spraše a štěrkopísky  v  mocnostech  od  0 do 8 m  

a  vrstva  ornice  do 1 m [4]. 

 
    

 
 

 
 

Obr. č. 4  Schematický báňsko-geologický profil s vyznačením poloh doprovodných surovin 
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4. Specifikace a lokalizace doprovodných surovin SD a. s. 

Důleţitost a význam hnědého uhlí zastiňuje význam nerudných surovin, které 

jsou vázané svým vznikem na sedimenty v nadloţí uhelných slojí. Při svém vyuţití 

jsou nerudné suroviny úzce spojeny s těţbou uhlí jako doprovodné suroviny, coţ 

v některých případech zlepšuje hlediska jejich ekonomického hodnocení, ale v jiných  

případech  komplikuje  vyuţití  těchto  nerostných  zdrojů. 

 

4.1  Specifikace doprovodných surovin  
 
Od roku 1990 byly v rámci rozvoje jiných činností a doprovodných programů na 

bývalých státních podnicích, předchůdcích dnešních těţebních a. s., řešeny také 

moţnosti vyuţití dosud nevyuţívaných surovin. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k  

cílevědomému průzkumu s cílem zjistit a zajistit vyuţitelnost maximálního moţného 

objemu vyuţitelných surovin v nadloţí a meziloţí, případně i bezprostředního podloţí 

uhelné sloje. Po roce 2000 byla však i tato vyuţitelnost doprovodných  surovin  znovu  

opomíjena  a  je  vlastně  opomíjena  i  dnes.                                                                                                                       

 
Stav prozkoumanosti doprovodných surovin byl v minulosti poznamenán 

nezájmem o tyto suroviny prakticky na všech těţebních podnicích bývalého 

Severočeského hnědouhelného revíru. Těţba uhlí měla jednoznačnou prioritu a 

proto těţba nadloţních, ale i meziloţních skrývkových zemin byla posuzována pouze 

z pohledu potřebného objemu odklizu, který je nutno odtěţit k uvolnění uhlí a zaloţit 

na výsypku. Ve značných objemech se ve skrývkových zeminách a horninách 

vyskytují různé typy jílů, písků a dalších materiálů, které mohou být potřebnou a 

vyuţitelnou surovinou. Pokud těţba těchto surovin nevyplývala přímo z  Horního 

zákona, byly tyto suroviny podceňovány a jejich hodnocení prováděno pouze 

informativně. Přitom ve značných objemech se jak v nadloţí, tak i v meziloţí či podloţí 

vyskytují různé typy surovin, které jsou pro jiná odvětví hlavní surovinou a  jako 

hlavní  surovina  jsou  i na různých neuhelných  lokalitách  těţeny. 

  
   Základem pro úvahu o zhodnocení doprovodných surovin je výpočet zásob. V 

prvopočátcích byly pouţívány pouze dílčí výsledky informativního charakteru. 

V rámci geologického hodnocení zásob byly různými laboratořemi prováděny 
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technologické rozbory vytypovaných surovin. Z pohledu technologických rozborů byla 

hodnocení mnohdy rozporná  a  odhady  mnoţství a kvality značně nepřesné.  

V posledních letech byly testovány vytypované suroviny a získána znalost o moţnostech 

jejich průmyslového vyuţití. Z hodnocení vyplynulo, ţe je moţno suroviny nacházející se 

i na lokalitách SD, a. s. vyuţít v řadě oblastí cihlářské výroby, výroby  keramzitu, 

keramiky, karbohnojiv  a  dalších. 

 
  Severočeské doly vyuţívaly a vyuţívají v rámci své činnosti také loţiska 

doprovodných surovin. Specifické postavení mezi těmito surovinami zaujímaly 

v minulosti oxyhumolity s vysokým obsahem huminových kyselin, které se prodávaly 

pod obchodním označením Ořechové mořidlo a  Dralig. 

  
  Od počátku roku 2003  byla výroba chemických výrobků z oxyhumolitů 

vyčleněna  z  organizační struktury Severočeských dolů do dceřiné společnosti SD-

Humatex a.s. Bílina, která  vznikla v roce 2002 jako dceřiná společnost 

Severočeských dolů, a. s. Chomutov. Náplň činnosti společnosti byla těţba, fyzikální  

a  chemická  úprava  oxyhumolitu. Od prosince roku 2008 jí však vlastní společnost  

Carbounion  Bohemia  s.r.o. Praha.   

 
 Mezi hlavní doprovodné suroviny ze sortimentu společnosti patřily kaolin, těsnicí 

a cihlářské jíly a písky. S rokem 2003 byla těţba kaolinu na Dolech Nástup Tušimice 

ukončena. 

  

4. 2  Lokalizace doprovodných surovin 
    
Lokalizace jednotlivých doprovodných surovin je dána dobou jejich vzniku 

respektive sedimentace či přetvoření. VV  ddoobbýývvaaccíímm  pprroossttoorruu  DDoollůů  NNáássttuupp některé 

polohy uhelného loţiska obsahují zvýšené obsahy síry v podobě jemně rozptýlených 

sulfidů ţeleza. V oblasti severního a jiţního výchozu sloje, je tato stiţena zvětráním 

na  tzv. oxyhumolit. Při otvírce Lomu Březno byl v minulosti selektivně odtěţován a 

zakládán na deponie pomocí stávající báňské technologie přímo za linii výchozu na 

původní terén, ale zčásti také na vnější výsypky v oblasti Čachovické hráze. Tento 

materiál byl jako doprovodná surovina vyuţit v  kompostárně  v  Údlicích  při výrobě  

zemědělských  hnojiv - Vitahumu.  V oblasti bývalé obce Mlţany a Luţice v jiţním 

výchozu uhelné sloje byla zastiţena přírodně vyhořelá sloj včetně vvyyppáálleennýýcchh  
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nnaaddllooţţnníícchh  jjííllůů  (ppoorrcceellaanniittyy).  Tyto materiály byly těţeny jako podsypové hmoty 

pouţívané na výstavbu lomových cest, montáţních míst pro velkostroje a násypů pro 

kolejovou dopravu v malolomu Prunéřov a to aţ do úplného vytěţení lokality. 

Maximální mocnost vypálených  nadloţních  jílů  zde  dosahovala  25 - 35 m.  

 

 

Obr. č. 5    Západní část těžebny vypálených jílů Lužice, vpředu vytěžená poslední  etáž 

 

Přímými pozůstatky fosilních koryt lokálních toků Ţatecké delty jsou dvě 

výrazná, na průřezu čočkovitá tělesa ppííssččiittýýcchh  jjííllůů  aa  ppíísskkůů zjištěná v meziloţních 

vrstvách. Menší těleso délky asi 4 km, šířky 60 - 120 m, mocnosti aţ 24 m je vyvinuto 

ve spodním meziloţí ve střední části porubní fronty lomu Libouš. V jiţní části byly 

zastiţeny středně zrnité ppíísskkyy, které byly selektivně deponovány. Jejich vyuţití bylo 

omezené z důvodu přítomnosti organických příměsí a byly pouţívány jako zásypy 

inţenýrských sítí a jako ochranná vrstva budovaných úloţišť skládek komunálních 

odpadů. V okolí Března a Údlic bylo zastiţeno další zmocnění svrchního meziloţí 

v písčito - jílovitém vývoji, kde ve výchozu jsou písky těţeny pro účely stavební 

výroby.  
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   Obr. č. 6    Lom Libouš, zmocnění spodního meziloží písčitých jílů a písků 
        
  

Po zániku uhlotvorného močálu a vzniku stálého mělkého jezera pokračovala 

sedimentace ukládáním vrstev monotónních jílovců zařazených do svrchních písčito - 

jílovitých vrstev. Jílovce tvoří mohutný nadloţní komplex o maximální mocnosti na 

severovýchodě území aţ 130 m. Sedimentace započala uloţením polohy výrazně 

páskovaných sideritických uuhheellnnýýcchh  jjíílloovvccůů,,  ttzzvv..  lluuppkkůů. Jejich mocnost je proměnlivá 

a sleduje trend ve vývoji vrstev na loţisku, na západě dosahuje aţ 3 m, na východě 

klesá pod 0,5 m a dále na jihovýchod se lupky uţ téměř nevyvinuly. Jílovce obsahují 

četné 10 aţ 30 cm mocné vvrrssttvvyy  zzppeevvnněěnnýýcchh  kkaarrbboonniittiicckkýýcchh    hhoorrnniinn,, místy i čočky 

pelokarbonátů. Při terénu jsou nadloţní jílovce do hloubky aţ 30 m intenzivně 

zvětralé. Z petrograficko - mineralogického hlediska je spodní část jílovců tvořena 

jjíílloovviittýýmmii  mmaatteerriiáállyy  kkaaoolliinniittuu  aa  aapplliittuu,, svrchní zvětralá část souvrství pak částečně 

obsahuje montmorillonit, který vzniká přeměnou illitu v důsledku zvětrávacích 

procesů. 

Kvarterní sedimenty jsou reprezentovány tělesy hlinitých i písčitých  

terasových ššttěěrrkkooppíísskkůů Ohře a místních toků na úpatí Krušných hor i proluviánními 

hlinitými štěrky a hlínami.  

VV  ddoobbýývvaaccíímm  pprroossttoorruu  lloommuu  BBíílliinnaa se v nadloţí uhelné sloje nachází pestré 

souvrství jílů, písčitých jílů a písků. Podrobný průzkum moţného vyuţití těţených 

skrývkových zemin probíhal v devadesátých letech. Výsledkem bylo zjištění rozsahu 
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a kvality potenciálně vyuţitelných surovin. Kromě ppíísskkůů byly ověřeny zdroje 

kkeerraammiicckkéé  aa  cciihhlláářřsskkéé  ssuurroovviinnyy u kterých lze garantovat stálý výskyt po celou dobu 

ţivotnosti Dolů Bílina. Tyto suroviny byly označeny značkou MMGG  --11  aaţţ  MMGG  --  99.. Za  

nejperspektivnější se povaţují MG-9, MG- 4 a MG-1. Objemy zásob těchto 

potenciálních surovin daleko přesahují eventuální potřeby, proto nebylo nikdy 

přistoupeno ke stanovení jejich loţisek ve smyslu Horního zákona jako loţisek  

vyhrazených  nerostů [8]. 

 

4. 2.1   Kaolíny   

 
  LLooţţiisskkoo  kkaaoollíínnuu  MMeerrkkuurr  je situováno v západní části dobývacího prostoru 

Kralupy - lomu Merkur. Kaolín byl zastiţen v podloţí uhelné sloje na vystouplém 

hřbetu krystalinika, v prostoru bývalé obce Kralupy. Vlastní loţisko bylo vyvinuto 

v ortorulách Krušnohorského krystalinika v podloţí terciérní pánve. Loţisko je 

primární a vzniklo kaolinizací in situ, je patrně předkřídového stáří.  

  
 Základním technologickým rozborem suroviny bylo zjištěno, ţe kaolin má 

výborné vlastnosti, zejména bělost, a je vhodný na zpracování kvalitního 

papírenského kaolinu. Zájem o dodávky této suroviny projevila kaolínka Kadaň a 

proto byl proveden další průzkum, ověření zásob a kvality loţiska. Po provedeném  

vyhodnocení kvality suroviny, vydalo ministerstvo hospodářství ČR jiţ v  roce 1993 

osvědčení pro loţisko Merkur 1 výhradního loţiska - kaolin pro papírenský průmysl 

(12.5.1993 č.j.334 631/93-73). Na základě schváleného výpočtu zásob a smlouvy 

s odběratelem bylo loţisko těţeno lopatovým rypadlem při pouţití automobilové 

dopravy. Roční dodávky se pohybovaly v rozmezí  60 – 100 tis. tun. V roce 2003 byla  

těţba  kaolinu  na  Dolech  Nástup Tušimice  ukončena. 
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Obr. č. 7    Lom Merkur - selektivní těžba kaolínu 

 

Operativní výpočet zásob suroviny z lomu Merkur v roce 2001 vykázal 225 878 

tun bilančních zásob. vytěţitelné zásoby 203 291 tun. Po dotěţení těchto zásob  byla  

těţebna  překryta  vnitřní  výsypkou  lomu  Merkur. 

 

 4. 2. 2  Těsnící jíly 
 

Dalším způsobem vyuţití jílů, při němţ se vyuţívá jejich nízké propustnosti, je 

minerální těsnění a izolace (např. skládek). Propustnost (spíše nepropustnost) jílů 

dosahuje hodnot koeficientu filtrace aţ 10-11m . s-1. Poměrně novou surovinou 

vyuţívanou jako těsnící minerální hmota na různých stavbách ekologického 

charakteru jsou těsnící jíly. Ve značném mnoţství jsou těţeny takové jíly zejména na 

prvních skrývkových řezech lomů Libouš. Prachové jíly z libkovických vrstev lomu 

Bílina pod označením MG - 0 lze vyuţívat pro těsnění jen lokálně, protoţe se 

vyskytují převáţně v malých mocnostech. Naopak výhodné vyuţití mají prachové jíly 

MG - 4 ze severní části lomu Bílina, jejichţ průměrná mocnost je okolo 14 m a 

koeficientu  filtrace  dosahuje  4 . 10-11m . s-1
. 
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Obr. č. 8   Lomu Libouš, 1. skrývkový řez - těžba těsnících jílů  
 

4. 2. 3    Keramické a cihlářské jíly 

 

Klasickou cihlářskou surovinou jsou spraše. Tato surovina má přirozeně vhodné 

zrnitostní sloţení a poměr jílové a ostřící sloţky pro výrobu keramických a 

cihlářských výrobků. Největší zásoby cihlářských surovin jsou v nadloţních zeminách 

podkrušnohorských hnědouhelných pánví. 

 
Spraše pro výrobu cihlářského zboţí byly vyuţívány velmi intenzivně. Prakticky u 

kaţdé sprašové návěje bývala cihelna. Podle výsledků průzkumných prací, 

prováděných bývalým SHD, jsou nadloţní jíly pouţitelné pro výrobu cihlářského zboţí 

prakticky v celém svém objemu, ovšem za předpokladu ostření a dodrţování 

technologické kázně při výrobě. Jíly z nadloţí uhelné sloje jsou totiţ tvořeny především  

jemnou  jílovinou, takţe je ji nutno  pro výrobu cihlářského zboţí ostřit. 

Jíly z většiny lomů pánve byly po naostření úspěšně odzkoušeny pro výrobu 

tenkostěnného cihlářského zboţí v bývalé cihelně Fortuna v Komořanech. Mnohé 

keramické a cihlářské suroviny jsou vázány na miocenní  souvrství pánve a často 

jsou skrývány a neselektivně ukládány na výsypky, takţe jsou znehodnocovány. 
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V minulosti byly na některých dolech včítány zásoby cihlářských surovin v  desítkách  

miliónů  m3. 

Mimořádně velké loţisko miocénních jílů v nadloţí uhelné sloje se nacházelo 

v oblasti Komořan v dolovém poli dnes jiţ bývalého dolu Obránců míru. Jíly tohoto 

typu tzv. „komořanské“ byly hlavní surovinou cihlářského závodu Fortuna, který  v  

roce 1975  vyhořel. 

 Za keramické jíly na lomu Bílina jsou povaţovány jíly z těsného nadloţí uhelné 

sloje. Jde o tzv. komořanský typ, který pro výrobu vyuţívala keramička Fortuna v  

Komořanech u Mostu. Jejich hlavní vyuţívanou technologickou předností je barva, 

vysoká pevnost a vaznost [9]. Vyskytují se poměrně ve velkém mnoţství. Menší část 

je odebírána cihelnou v Hostomicích jako součást suroviny na výrobu cihel a střešní 

krytiny. Vzhledem k tomu, ţe obnova keramičky Fortuna po vyhoření se ještě 

nerealizovala, jsou tyto suroviny deponovány  podél  silnice  Most - Chomutov  

severně  od  Ervěnického  koridoru. 

                                                                                                                                 

Geoindustria, s.p. Praha, závod GMS v devadesátých letech minulého století 

rozčlenila loţiska nadloţních jílů na dole Bílina (tehdy Maxim Gorkij) na MMGG--00,,  MMGG--11,,  

MMGG  --22,,  MMGG--33,,  MMGG--44,,  MMGG--99..                                                         

                                                         

MMGG  --  00  vvrstvy jílů typu MG-0 se nacházejí v různých výškách na 1.- 3. skrývkovém   řezu 

střední části lomu Bílina o průměrné mocnosti 1 m. Jedná se o prachovité jíly 

báze libkovických vrstev.Technologicky se blíţí keramickému jílu BM (Břešťanský 

mastný) původně těţený a zpracovávaný v oblasti  zaniklé obce Břešťany. Jedná 

se o jíly kameninové s vysokou plasticitou s téměř bílým výpalem. Pro svoji 

malou mocnost výskytu  není tato surovina  vhodná pro realizaci  průmyslové  

těţby. Lokálně  lze  tyto  jíly  vyuţívat  jako  těsnící  jíly. 

 

    

MMGG  --11 ppeerrssppeekkttiivvnníí  ssuurroovviinnaa - jedná se o prachovité jíly spodní části libkovických 

vrstev o mocnosti aţ 10 m na 1.-3. skrývkovém řezu ve střední části lomu 

Bílina. Jedná se o jíly kameninové s vysokou plasticitou vhodné v keramické i 

cihlářské výrobě. Výpal je zelenošedý. Technologicky se blíţí keramickému jílu 
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BH (Břešťanský hubený). Surovina je polohově stálá a při své mocnosti, dobře 

těţitelná velkostroji. Od suroviny MG-0 jej odděluje pelokarbonátový proplástek 

 

MMGG  --22  aa  33    jjedná se o prachovité jíly střední  části libkovických vrstev. Vyskytují se na 

1. aţ 3. skrývkovém řezu zejména ve střední a severní části lomu Bílina. 

Průměrná mocnost je cca 30 m. Tato vrstva jílu má variabilní příměs sideritu a 

organické hmoty, která zapříčiňuje při vysokoteplotním výpalu rychlé spékání 

s následným nafukováním. Surovina je vhodná pro cihlářskou a keramzitovou 

výrobu. Barva  výpalu je u MG - 3 cihlově červená a u MG - 2 okrově hnědá. Při 

průmyslové těţbě se obtíţně zaručuje  kvalita  suroviny.  
  
MMGG  --  44 vyyuuţţíívvaannáá  ssuurroovviinnaa - prachovité jíly pří povrchové části libkovických vrstev, 

postiţené zvětrávacími pochody. Vyskytují se v severní části lomu a jsou 

překryty kvartérním  pokryvem. Průměrná  mocnost jílů je okolo 14 m. Pro 

svoji plasticitu a při rychlém výpalu nafukovatelnost je moţnou keramzitovou 

surovinou. Velmi nízký koeficient filtrace ((<<  44,,  0000  ..1100
--1111

mm..  ss
--11) a  snadná  

hutnitelnost  umoţňuje  surovinu  vyuţit  jako  těsnícího  jílu. 
 
MMGG  --99  ttěěţţeennáá  ssuurroovviinnaa  Jedná se o pevné prachovité jíly aţ jílovce uloţené uprostřed 

holešických vrstev nad uhelnou slojí. Vyskytují se ve střední a jiţní části lomu na 

nejspodnějších skrývkových řezech. Jejich maximální mocnost dosahuje aţ 50 m. 

Technologicky se jedná o jíly plastické typu Komořany, které jsou vhodné pro 

cihlářskou výrobu. Barva výpalu je růţová. Na rozdíl od ostatních jílů  MG  

neobsahuje  tento  jílový  typ  minerál  montmorillonit.   

  

 



 

František Břečka:   Možnost využití doprovodných surovin při těžbě uhlí na lomech SD a.s. Chomutov 

    2009                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

29  

            Obr. č. 9  . Deponie keramických jílů typu MG-9  

 Na Dolech Bílina se v současnosti produkují keramické jíly typu MG - 1, 

cihlářské jíly MG – 3, 4, 9. Jílovce jsou uloţeny ve střední části povrchového dolu 

Bílina v nadloţní části sloje. Na základě geologických poznatků je předpoklad výskytu 

cihlářských jílovců (MG - 9) po dobu ţivotnosti dolu. Jíly jsou pouţitelné pro výrobu 

stavební, hospodářské a chemické kameniny, pro výrobu lidové keramiky, dlaţdic a 

nejrůznějších obkladových materiálů. Dále jsou tyto suroviny velmi vhodné pro 

cihlářskou výrobu nebo pro výrobu kameniny (Katalog produktů  doprovodných surovin 

SD a. s. z r.2007). Komplex hornin nad uhelnou slojí v dobývacím prostoru Bílina je 

tvořen jílovitým nadslojovým horizontem s typem suroviny MG 9, následuje písčito - 

jílovité  souvrství  a  nad  ním  leţí  nadloţní  souvrství.  

 

PPííssččiittoo  ––  jjíílloovviittýý  hhoorriizzoonntt v sobě obsahuje rovněţ polohy jílů, které však jsou 

poplatné deltovému vývoji a tudíţ mají nepravidelně čočkový průběh a omezené 

mocnosti. Pokud jde o technologickou kvalitu, jsou zde jíly kameninové a různé druhy 

přísadových jílů. Z hlediska nové technologické textace jsou zde prokázány obdobné 

kvality jako MG-0 aţ MG-1. Z doprovodných surovin tento horizont obsahuje značný 

podíl vyuţitelných písků. V nadloţním souvrství jsou podstatně jiné úloţné podmínky 

jílů neţ v deltově písčitém horizontu. Jíly zde tvoří souvislé polohy v rozsahu aţ 

několik kilometrů.  Komplex jílů nadloţního souvrství dosahuje v západní části lomu 

Bílina aţ 100 m. Kromě jiţ zmíněného technologického typu MG 0 jsou zde rozlišeny 

odzdola nahoru ještě tyto technologické surovinové typy : MG 1A, MG 1, MG 2, MG 

3, MG 4. Všechny uvedené typy na sebe navzájem navazují a zahrnují v sobě vlastně 

celý komplex nadloţního souvrství.  

 
 Technologická charakteristika jednotlivých surovinových typů byla provedená na 

základě technologických rozborů provedených v  laboratořích Geoindustria v  

Černošicích  ÚNS  Kutná  hora.  

Podklady pro rozčlenění ložiska nadložních jílů VGM byly převzaty ze závěrečné 

zprávy úkolu 01 89 1235 zpracovanou společností Geoindustria, s.p. Praha závod 

GMS, 8 /1990. 
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4. 2. 4   Písky  
 

Písky jsou vázány na meziloţní a nadloţní sedimenty pánevního komplexu,  

jsou  většinou  středně  aţ  jemnozrnné  s  proměnlivým  podílem  jílovité  příměsi.  

Při povrchové těţbě hnědého uhlí se na Bílinsku a Duchcovsku vyskytovaly a 

vyskytují písky často, na Teplicku jen vyjimečně. V nadloţí lomu Bílina dosahují 

vrstvy písků místy mocnost aţ 30 m. Jsou většinou znečištěny jílovými proplástky a 

příměsí rostlinných zbytků. Kvalita je dosti proměnlivá, písky jsou převáţně 

jemnozrnné  aţ  střednězrnité, křemenné. 

 
  Dostatek suroviny tj. vhodného písku a paliva (uhlí) pro výrobu skla, je 

povaţován za důvod vzniku sklářského průmyslu v tomto kraji v minulém století. Ve 

sklárnách na Teplicku, Duchcovsku a Hostomicích se vyuţívala surovina získávaná 

v pískovnách na provozovaných dolech. Po druhé světové válce jsou písky 

z dolových polí vyuţívány jiţ jen jako stavební, zásypové a po úpravě i jako maltařské 

a betonářské. Celkem je odhadováno jejich mnoţství v ploše před postupem lomu 

Bílina na 130 mil. m3. 

   
 . 

  
Obr. č. 10     Typické pískové polohy na 2. skrývkovém řezu lomu Bílina 
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Vzhledem ke kvalitě písku tzn. jeho zjílovatění není moţné jeho vyuţití pro 

stavební průmysl jako písku pro maltové směsi nebo betony. V současné době se 

těţí ročně cca 25 000 m3 písku z něhoţ je cca 75 % upravováno na síťovém třídiči o 

okatosti 3 mm [viz obr. č.13]. Takto upravený písek pouţívají místní stavební firmy 

pro chudší maltové směsi na zdění. Zbylých 25 % těţeného písku se pouţívá jako 

zásypový písek pro výkopy. Bylo provedeno několik pokusů o masivní vyuţití písků 

především v souvislosti s výstavbou dálnice D8, ale všechny tyto pokusy skončily 

neúspěchem s ohledem na jílovité příměsi v písku. Vzhledem k poměrně snadné 

dostupnosti pískoven na Litoměřicku, kde je k dispozici kvalitní tříděný  písek  

nenacházejí  písky  z  lomu  Bílina  většího  uplatnění. 

 
 V písčito - jílovitém souvrství se vyskytují zpevněné polohy pískovců, které 

způsobují  značné  problémy  při  velkostrojové  těţbě  skrývky. Po jejich rozdrcení 

jsou pouţívány jako podsypový materiál při výstavbě provozních cest v lomu 

. 

 
 

  
Obr. č. 11     Lom Bílina, V. skrývkový řez - pískovcové polohy   
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Pískovce se nacházejí především na bázi hluboce uloţených písků v kontaktu 

s nepropustným podloţím písčitých poloh. Na lomu Bílina se nacházejí pískovce 

s dolomitickým tmelem, křemitým tmelem a také s ţelezitým tmelem. Mohutné polohy 

pískovců se nacházejí především v severní části 5. skrývkového řezu a ve střední 

části 4. skrývkového řezu. Zde tvoří vrstvy o mocnosti 0,5 – 3 m proloţené pískem 

souvrství o celkových mocnostech aţ 20 m. Na ostatních skrývkových řezech se 

vyskytují pískovce ojediněle a to v menších mocnostech do 1 m.  

 

4. 2. 5   Podloţní jíly  
 

  Podloţí uhelné sloje tvoří na Bílinsku  místy vrstva bělavých aţ šedobílých 

jílovců. Geologicky jsou to zcela rozloţené materiály znělcových těles, často i 

přeplavené z původního uloţení. Tyto jíly a jílovce jsou typické zvýšeným obsahem 

hliníkových a titaničních materiálů, které pak vytvářejí loţiska ţáruvzdorných jílů s  

mimořádně příznivými technologickými vlastnostmi. Titaničné materiály v jílech  

dodávají vypálenému střepu také zvláštní výraznou ţlutou barvu. V padesátých 

letech se prováděl intenzivní výzkum  a zvaţovala se také výroba čistého hliníku a 

dokonce i titanu z těchto jílů. Podle výsledků laboratorních a poloprovozních zkoušek 

v Ústavu pro výzkum rud v Kutné Hoře by ale výroba byla energeticky a ekonomicky 

neúnosně náročná. Nová výroba hliníku v tehdejším Československu v Ţiaru nad 

Hronom se pak surovinově orientovala na dovoz maďarského bauxitu. 

 
   Loţiska která se vyuţívala – Lokalita Kaňkov u Braňan – průzkum se prováděl 

od roku 1955 a na lokalitě těţily surovinu Severočeské keramické závody Most. 

Těţba byla ukončena v roce 1985 a dnes je plocha zrekultivovaná. Lokalita Eleonora  

–  Průzkum byl prováděn od roku 1958 a vytěţeno bylo okolo 100 000 tun titaničních 

jílů. Deponii pod Světcem odkoupily Keramické závody pro svou provozovnu 

v Děčíně, kde se jíly zpracovávaly jako šamotové ostřivo. Pokusně byly jíly 

vypalovány také v tunelových pecích Českých lupkových závodů u Nového Strašecí, 

kde však měli vlastní těţebnu a o dodávky jílů z Bílinska neprojevili zájem. Lokalita J. 

Fučík – průzkum začal v roce 1962 a byla těţena vrstva o mocnosti od 0,6 do 2,1m. 

Získalo se celkem 60 OOO tun, které byly od roku 1971 prodávány prostřednictvím 

podniku Československá keramika převáţně do Německa, Dánska, Belgie a 

Rakouska. Zásoba byla vyčerpána v roce 1990. Výhodnou vlastností jílů byl kromě 
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jiného malý koeficient smrštění. V Německu a Dánsku se pouţíval jíl jako surovina při 

výrobě tenkostěnných kameninových trubek pro plynové komíny namísto hliníkových, 

kromě jiného pro jejich kyselinovzdornost. 

 

4. 2. 6   Oxyhumolity 
 
Zvláštní a cennou surovinou jsou zvětralé partie uhelné sloje při výchozech, které 

jsou označovány jako oxyhumolit nebo kapucín. Takové uhlí obsahuje vysoký 

podíl huminových kyselin, které mají široké spektrum vyuţití. Je to druh zemitého 

nesoudrţného uhlí kávově hnědé aţ hnědošedé barvy. Vzniká přeměnou uhlí, 

jeho zvětráváním pod nízkým propustným nadloţím při výchozech uhelné sloje. 

Oxidací se zvyšuje v uhlí vlhkost, zvyšuje se obsah popela, uhelná hmota ztrácí 

uhlík a vodík, vzrůstá obsah kyslíku. Rozkladem pyritu se sniţuje i obsah síry. 

V důsledku těchto změn roste hustota hmoty, klesá výhřevnost a narůstá 

koncentrace huminových kyselin. Výhřevnost oxyhumolitu  činí  pouze 7,5 – 10 

MJ/kg  a  není  zařazen  mezi  paliva.  

 
Oxyhumolit je vlastně neprouhelněná část organických látek, které jsou 

vhodné k všestrannému pouţití s ohledem na obsah huminových kyselin.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pro vysoký obsah organické sloţky a vynikající sorpční vlastnosti, byly jiţ 

v minulosti kapucíny vyuţívány při zvyšování úrodnosti půdy. Kyselost se 

neutralizovala  přidáváním  vápna. 

 
Od roku 1988 byla zajištěna ochrana loţiska  a vyuţívá se výhradně pro vlastní 

výrobu. Ročně se vytěţí cca 4000 tun. Podle technologického postupu těţba probíhá 

ve dvou fázích. Buldozerem se nahrne 2000 tun oxyhumolitu na deponii, kde se 

nechává určitou dobu okysličovat. Pak se nakládá a odváţí nákladními auty na 

skládku u výrobny ,kde je dále technologicky zpracováván na výsledné produkty.  

          Dne 6. 12. 2002 vznikla společnost Humatex, a.s. Bílina jako dceřiná 

společnost Severočeských dolů, a. s. Chomutov. Od počátku roku 2003 jiţ byla 

výroba chemických výrobků z  oxyhumolitů vyčleněna z  organizační struktury 

Severočeských dolů do dceřiné společnosti SD - Humatex. Od prosince 2008 byla  

společnost  Humatex  prodána  společnosti  Carbounion   Bohemia  s. r.o.  Praha. 
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Obr. č.12    Ložisko oxyhumolitu v lokalitě Václav u Duchcova 

 

            

 

          ZZáákkllaaddnníí  ssoorrttiimmeenntt  aa  jjaakkoosstt  vvýýrroobbkkůů  SSDD  ––  HHuummaatteexx  aa..ss. jsou především tyto 

produkty - Ořechové mořidlo, Dralig a oxyhumolit (Kaselská hněď). Ořechové mořidlo 

a Dralig  jsou sypké hmoty  tmavohnědé barvy, které obsahují přirozenou sloţku 

humusu – huminové kyseliny a fulvokyseliny – obojí vodorozpustné v  aktivní formě. 

Minimální koncentrace huminových kyselin v preparátech je 38%. Ořechové mořidlo 

se pouţívá k barvení papíru, zejména balícího a kartonáţního .Je moţné aplikovat 

barvení do hmoty i barvení ve vrstvě. Vybarvení je charakterizováno vysokou 

světlostálostí, navíc komplexotvorný účinek huminových kyselin působí pozitivně na 

zlepšení hustoty, uzavřenosti, pevnosti, odolnosti ohybu i proti průrazu, zlepšuje se 

klíţivost a zkracuje se trţná délka finálních výrobků. V hotovém zboţí působí barvivo 

díky své struktuře také jako regulátor vlhkosti. Při barvení do hmoty se můţe humát 

sodný přidávat do holandrů přímo v pevném stavu, vhodnější je však pouţití vodných 

roztoků připravených smíšením jednoho dílu humátu sodného se čtyřmi aţ deseti díly 

vody. Celkové mnoţství dodaných sodných solí se řídí poţadovaným odstínem a 

obvykle se pohybuje v rozmezí 2 aţ 8 hmotnostních % ( vztaţeno k hmotnosti 

papíroviny sušené za běţných podmínek na vzduchu ). Teprve po řádném rozmíšení 
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s papírovinou se přidává roztok síranu hlinitého, který způsobí vysráţení barviv 

v jemnější disperzi. Mnoţství síranu hlinitého se řídí zejména kyselostí pouţité vody a 

obsahem pryskyřičných látek. K optimálnímu vysráţení barviv dochází v mírně 

kyselém prostředí, při pH kolem hodnoty 5. Za těchto podmínek by voda uvolňovaná 

při procesu vymačkávání papíroviny neměla vykazovat změny zbarvení. Barvení ve 

vrstvě se provádí na klíţícím lisu. 10% roztok barviva je nanášen na krycí vrstvu, 

současně se na základní vrstvu nanáší škrobový roztok. Před nástřikem 

rozvlákněného papíru na válce je do hmoty přidáváno klíţidlo na bázi síranu hlinitého. 

Spotřeba humátu sodného se pohybuje kolem 0,25% hmotnostních   ( vztaţeno 

k hmotnosti papíroviny sušené na vzduchu ). 

  
Dralig se - mimo jiné pouţívá při geologickém průzkumu loţisek ţivic, uhlí, rud, 

nerudných surovin a v naftovém průmyslu jako modifikátor viskozity (ztekucovadlo), 

antifiltrační činidlo a inhibitor rozpadu břidlic a jílovců. Vrtné suspenze obsahující 

Dralig stabilizují stěny vrtů a sniţují nebezpečí jejich závalů. Základní draselný 

výplach účinně potlačuje bobtnání a inhibuje rozpad nesoudrţných břidlic. Je moţno 

jej kombinovat anorganickými solemi, např. chloridem draselným nebo uhličitanem 

draselným. Výplach je tepelně stálý aţ do teploty 220 stupňů celsia. Do vrtné 

kapaliny se pro daný způsob aplikace dávkuje v mnoţství 7 – 8% hmotnostních. ( 

Katalog produktů s obsahem huminových látek, SD –  Humatex a.s. 2003 – 2004 ). 

 

4. 2. 7  Štěrkopísky  
 

Klastické štěrkopísky jsou vázány na terasové uloţeniny řek Ohře a Bílina. 

V malých mocnostech se nacházejí štěrkopísky také na bázi kvarterních hornin, které 

byly uloţeny místními toky. Kvalita štěrkopísků je dána podílem hlinité, případně 

jílovité příměsi. Při vyuţívání štěrkopísků nacházejících se v malých mocnostech na 

bázi kvartérních hornin je nutno při pouţití těţební techniky počítat právě se 

znečištěním jak hlínou, tak i podloţními jíly. Vyuţití těchto štěrkopísků bez další 

úpravy je vhodné pouze na zásypy. Ty se pouţívají převáţně pro účely stavební 

výroby, především podsypy, provizorní komunikace na dolech, hrázek odkališť, 

případně při úpravách konečného povrchu skládek odpadů. Pro stavební účely  musí  

štěrkopísky  splňovat  přísné  normy.   
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V současnosti jsou štěrkopísky na Dolech Nástup Tušimice zmapovány a 

vyhodnoceny  především na lokalitě ,,Farářka´´  o ploše cca 100 ha. Farářka se na 

nachází na vyvýšené terasovité plošině v povodí levostranných přítoků Ohře (mezi 

Hutnou a Hačkou). Povrch plošiny táhnoucí se od vrchu Farářka (359 m.n.m.) dále 

k JV aţ VJV, je rovinatý, generelně  mírně ukloněný k VJV. Celé území je tvořeno 

zemědělsky vyuţívanou ornou půdou. Přes území neprochází ţádný vodní tok a na 

území není umístěna ţádná stavba, na území se nachází síť zpevněných (částečně, 

panelových) cest vyuţívaných pro zemědělskou výrobu, včetně zpevněné plochy 

vyuţívané pro potřeby letecké aplikace prostředků ochrany a výţivy zemědělských 

kultur. Rozsah území byl vymezen přirozeným výskytem akumulací kvartérních hmot 

- štěrkopísků, pouze jihovýchodní hranici tvoří hranice DP Tušimice. Vyhodnocení 

zásob kvarterních štěrkopísků v prostoru Farářka bylo provedeno společností 

Geologické sluţby s.r.o. Chomutov. Zastiţené štěrkopísky mají  nepříznivé  

technologické  vlastnosti. Mají  sice  příznivou  zrnitostní  skladbu, ale vysoký a 

značně proměnlivý obsah odplavitelných částic.  

Z výsledků technologického vyhodnocení vyplývá, ţe většina vzorků odebraných 

ze sond nevyhovuje ČSN 72 1512. Štěrkopísky jsou velmi nízké kvality, neodpovídají 

ani nejmírnějším poţadavkům a nelze tedy počítat s jejich vyuţitím při běţných 

stavebních pracech. Tříděním na sítech by bylo moţné získat štěrkopísek příznivější 

kvality. Vzhledem k vysoké variabilitě suroviny jsou zásoby hodnocené jako vyhledané 

a to v  mnoţství  cca 1 650 tis. m
3
 na ploše  83 ha  a  to  při objemu skrývky 1 135 tis. 

m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

František Břečka:   Možnost využití doprovodných surovin při těžbě uhlí na lomech SD a.s. Chomutov 

    2009                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

37  

 

  

5  Báňsko- technické podmínky exploatace doprovodných surovin 
 

    Podle „Horního zákona“ rozeznáváme vyhrazené nerosty (sklářské a 

slévárenské písky, keramické a ţáruvzdorné jíly a jílovce, znělec atd.) a nerosty 

nevyhrazené. Loţisko nerostů podle “Horního zákona“ je přírodní nahromadění 

nerostů, odval,výsypka nebo odkaliště, které vznikly při hornické činnosti a obsahují 

nerosty. Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu následně 

vydává osvědčení o výhradním loţisku.  

 
Povinnost organizace - jestliţe nebude výhradní loţisko po ukončení vyhledání 

a průzkumu dobýváno, zabezpečí jeho ochranu a evidenci. Loţisko nevyhrazeného  

nerostu je součástí pozemku.   

         

  Sloţení skrývkového pokryvu zájmové oblasti lomu Libouš je ovlivněno 

Krušnohorským masivem, s křídovými horninami a terciérním pánevním komplexem  

tvořeným  několika  vrstvami jílů zasahujícími i do podloţí uhelné sloje. Mocnost 

nadloţí je v této lokalitě značně proměnlivá a pohybuje se od 20 do 135 metrů, coţ 

představuje nasazení technologie do 2 - 4 skrývkových řezů. Nadloţní horniny jsou 

tvořeny jíly především ferritického a illitického typu. Místy a to především v hlubších 

polohách, jsou proloţeny jílovcem, coţ ovlivňuje parametry nasazených strojů. 

Rypné síly těchto rýpadel jsou na hranici dobyvatelnosti těchto materiálů. Těţba 

doprovodných nerostů je v této lokalitě technologicky náročná a zvláště ekonomicky 

nezajímavá a probíhá v podstatě pouze na základě poţadavků zákona č.44/1988 sb. 

na ochranu a hospodárného vyuţití nerostného bohatství ČR. Jediná významnější 

poloha je loţisko kaolinu v centrální části douhlujícího lomu Merkur a je vyuţívána 

jen sporadicky podle poţadavků odběratele této suroviny. S rokem 2003 byla těţba 

kaolinu na Dolech Nástup Tušimice  prakticky ukončena    

    

5.1   Keramické a cihlářské jíly  

Loţiska nadloţních jílů na dole Bílina jsou podle rozčlenění těţena: 
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MMGG--00  loţení těchto jílů je ve vrstvách o mocnosti cca 1 m na 1. aţ 3. skrývkovém 

řezu lomu Bílina, kde výšky skrývkových řezů dosahují cca 25 - 30 m, je jejich 

těţba velmi obtíţná. Předurčuje to selektivní těţbu výhradně za pouţití 

hydraulických lopatových rýpadel spojených s automobilovou přepravou do 

místa konečného zpracování. Technologicky to předpokládá v lávce nejdříve 

odkrytí vrstvy skrývky těţebním velkostrojem a teprve následně separátní 

těţbu MG-0. To v běţné provozní praxi je prakticky nemoţné, protoţe takový 

postup omezuje těţbu velkostroje na skrývce a proto se tyto jíly netěţí.  
 

MMGG--11 perspektivní surovina - uloţení těchto jílů ve vrstvách o mocnosti aţ 10 m na 

1.- 3. skrývkovém řezu umoţňuje jejich těţbu velkostroji těţící skrývku. Pro 

těţbu musí být zpracován geologický profil řezu, z kterého je patrné, kde se 

vrstvy MG-1 nacházejí. Řidič velkostroje ve spolupráci s geologickou sluţbou 

potom provádí selektivní odtěţení v lávce. Odtěţená surovina se uloţí na 

deponii na vnitřní výsypce u příslušného zakladače a následně se odtěţí 

pomocí nakladačů nebo hydraulických rýpadel a terénních nákladních 

automobilů přímo ke zpracovateli suroviny.    

 

MMGG--22  aa  33    mocnost těchto jílů dosahuje na jednotlivých skrývkových řezech aţ 30 

m. Příměs sideritu a organické hmoty limituje jejich vyuţití, protoţe nelze 

garantovat kvalitu konečného výrobku, proto se s jejich těţbou zatím 

neuvaţuje. V případě zájmu o vyuţití suroviny by se realizovala těţba 

těţebním velkostrojem podle zpracovaného geologického profilu řezu. Na 

vnitřní výsypce by zakladač vytvořil deponii, která by nebránila dalšímu 

postupu zakladače. Takto vytvořenou skládku lze následně odtěţovat pomocí 

nakladačů nebo lopatových rýpadel na nákladní automobily  s  odvozem  k  

dalšímu  zpracování  suroviny. 

 

MMGG  --  44  vvyyuuţţíívvaannáá  ssuurroovviinnaa  --  uuloţení těchto jílů pod kvartérním pokryvem umoţňuje 

jejich těţbu po odtěţení ornic a spraší, případně vyskytujících se 

krušnohorských štěrkopísků a celkové mocnosti cca 3-5 m. Následně je 

moţná těţba lopatovými rýpadly a odvoz suroviny přímo ke zpracovateli. 

V případě vyuţití této suroviny pro výrobu keramzitu je moţná deponovat 

surovinu na místě, kde deponie nebude ohroţena postupem 1. skrývkového 

řezu nebo výsypkou. Pokud se uvaţuje o vyuţití suroviny jako těsnícího jílu 
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musí se ke zpracovateli odváţet surovina přímo natěţená, aby se zachovala 

přirozená vlhkost suroviny. Po vyschnutí jílů na deponii nelze vlhkost  doplnit 

dodatečně např. skrápěním vodou, jíly  potom  nemají  poţadované  těsnící  

vlastnosti. 

  
MMGG  --99  ttěěţţeennáá  ssuurroovviinnaa  --  ttěţbu komplikují tenké vrstvy s vyšším podílem organické 

hmoty nebo pelokarbonátové proplástky, které je třeba vyklízet. Tato surovina 

je pravidelně těţena velkostroji, ukládána je zakladačem na depo na vnitřní 

výsypce a následně odváţena do cihelny v Hostomicích, kde  cihlářský 

průmysl odebírá surovinu v pravidelném intervalu cca 2 roky v objemu cca 60 

000 m3, Těţba probíhá na základě zpracovaného geologického profilu a těsné 

spolupráce řidičů velkostroje těţícího na 5. skrývkovém řezu s geologickou 

sluţbou. Na vnitřní výsypce se potom vytváří deponie, která nebrání dalšímu 

postupu zakládajícího velkostroje. Deponie je následně pomocí nakladačů 

případně hydraulických rýpadel odtěţena na nákladní terénní automobily, 

které natěţenou surovinu odváţejí do cihelny v Hostomicích. 

 
 

 TTěěţţbbaa  nnaaddllooţţnníícchh  jjííllůů lomovou technologií umoţňuje selektivní ukládání na nejvyšší 

etáţe vnitřních výsypek, kde jsou vytvářeny při okrajích selektivní deponie těchto  

materiálů  pro  jejich  další  vyuţití. 

  

5.2  Písky a oxyhumolity  

 
 

PPíísseekk pro třídění je těţen z 1. a 2. skrývkového řezu hydraulickým lopatovým 

rýpadlem a dopravován na deponii v předpolí lomu k síťovému třídiči a po přetřídění 

distribuován odběratelům. Písek pro zásypy je odváţen ke zpracování rovnou  po  

natěţení  z  řezu. 
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Obr.č.13  Síťový třídič písku provozovaný firmou Sting J & J na deponii písku v Braňanech 

  

PPíísskkoovvccee jsou separátně těţeny hydraulickými lopatovými rýpadly, mnohdy za pouţití 

vrtných a trhacích prací a pomocné mechanizace (viz obr. č.15). Část těchto 

natěţených pískovců je předrcena na místě mobilními drtiči a vyuţívaná jako 

podsypový materiál provozních cest v lomu, zbytek je odváţen nákladními automobily  

na  vnitřní  výsypku. 

 

 
 

Obr. č. 14   Pohled na skrývkový řez s pevnými polohami karbonátů a pískovců, v pozadí   
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                   dozer s rozrývačem a vrtná souprava. 
 

 

Obr. č. 15    Doprava kameniva  k drtičům, kde je prováděno zpracování  pískovce  

 

OOxxyyhhuummoolliitt    
 

Severočeské doly vyuţívají v rámci své činnosti také další loţiska 

doprovodných surovin. Specifické postavení mezi těmito surovinami zaujímaly 

v minulosti oxyhumolity s vysokým obsahem huminových kyselin, které se 

prodávaly pod obchodním označením Ořechové mořidlo a Dralig. Od počátku roku 

2003 jiţ byla výroba chemických výrobků z  oxyhumolitů vyčleněna z organizační 

struktury Severočeských dolů do dceřiné společnosti SD – Humatex a. s. Mezi 

hlavní doprovodné suroviny ze sortimentu společnosti patřily kaolin, těsnicí 

a cihlářské jíly a písky.  

 
Těţba z lokality Václav v Duchcově probíhá nárazově dle stavu deponie v  

společnosti Humatex a.s. Těţba se provádí za pomocí buldozeru, který suroviny 

shrne na hromady a následně kolovým nakladačem naloţí do nákladních 

automobilů. Ročně se tak vytěţí cca 5 000 m3 oxyhumolitu. Deponie u místa 

zpracování je zastřešená. 
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.  

6.   Moţnosti vyuţití surovin ve vlastním provozu a pro komerční účely 
 
Těsnící jíly lomu Libouš v podloţí sloje byly vyuţity pro zaloţení skládky 
komunálních odpadů v patě vytěţených vypálených jílů lokality Luţice viz. 
příprava kazety na obr. č. 16. 

 

   
Obr. č.16  Vytěžená lokalita vypálených jílů byla použita pro výstavbu kazety komunálních     

                  odpadů vybudované v podložních nepropustných jílech  

 

Po vytvarování stěn kazety v podloţních jílech bylo dno a stěny kazety  

překryty ochrannou vrstvou  meziloţních písků Libouš. Následně zde byly 

ukládány komunální odpady z divoké skládky města Kadaně, která byla 

zaloţena do staré nedotěţené lokality vypálených jílů v západní části loţiska . 

Po druhotném zaloţení tohoto komunálního odpadu bylo uvolněno cca 400 tis. 

tun vypálených jílů, které byly odtěţeny na selektivní skládku v prostoru 

nakládky uhlí na kolejovou dopravu, v jiţní části lomu Březno. 
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Obr.  č. 17  kazeta pro komunální odpad vybudovaná v podložních jílech 

 

   
Obr. č. 18  Překrytí kazety a celého prostoru těžebny vypálených jílů (porcelanitů), úpadní   

                etáží výsypky III. skrývkového řezu 

  
Těsnící jíly lomu Merkur a Libouš to je ze zóny zastiţené zvětráním nadloţních 

jílovců, bylo moţné těţit malolomovou technologií  přímo na skrývkových řezech i 

v předpolí prvního skrývkového řezu při ověření vhodnosti suroviny pro zájemce o 

menší mnoţství těsnících jílů. Rozhodující je dopravní vzdálenost a s  ní spojené 
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náklady na přepravu suroviny v návaznosti na ekonomická měřítka pro danou stavbu. 

Nejvhodnější vyuţití  a vhodnost této suroviny lze očekávat při vyuţití stávající 

báňské technologie při zakládání těsnících jílů na nejvyšší etáţ vnitřních výsypek 

lomů. Zde je moţnost další selektivní těţby v bocích etáţí, při ověření vhodnosti jílů 

pro těsnění a v  návaznosti na dostupnost po důlních a státních komunikacích.  

Vlastní tělesa vhodných etáţí, lze vyuţít pro výstavbu menších i velkých kazet pro 

ukládání komunálních i nebezpečných odpadů včetně upravených  popelovin 

(stabilátu) z místních elektráren EPRU I, EPRU II a  ETU II. 

 

  
Obr. č.19      Zhutněná kazeta pro uložení nebezpečných odpadů z EPRU I 

 

 
Typická menší skládka na nebezpečný odpad byla vybudována na pláni výsypky I. 

skrývkového řezu severně od loţiska vytěţených porcelanitů. Elektrárna Prunéřov I. 

zaloţila černou skládku z azbestocementových materiálů chladících věţí. Po udání 

na odboru ţivotního prostředí Chomutov musela být tato skládka zlikvidována na 

náklady ČEZU. Jako nejvhodnější řešení pro druhotné uloţení těchto materiálů 

z hlediska časového a finančních nákladů bylo rozhodnuto o zaloţení skládky do 

výše uvedeného prostoru. Skládka byla vybudována malolomovou technologií za 

pouţití buldozerů Caterpillar, které zároveň provedly zhutnění na poţadované 
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hodnoty propustnosti podloţí a stěn kazety, které bylo ověřeno laboratorně 

v laboratořích VUHU Most. 

 

  
Obr. č. 20    Překrytí dna a stěn vrstvou meziložního písku lomu Libouš zamezujícímu  

                  vyschnutí zhutněné minerální vrstvy těsnících jílů 

 
Příkladem vybudování velké skládky komunálních odpadů pro celý region 

Chomutovska a Kadaňska bylo vybudování skládky Tušimice. Zakladačem prvního 

řezu bylo vysypáno na úpadní etáţi výškové těleso obvodových valů skládky. Dno i 

závěrné svahy skládky  byly zhutněny dle schválených technologických postupů 

(určité počty pojezdů vybraných mechanismů např., vibračních válců, jeţkových 

kompaktorů). Na základě hutnících zkoušek přímo v kazetě technický dozor hutnění 

minerální vrstvy jílů zajišťoval výzkumný ústav hnědého uhlí Most. Původní záměr 

vybudování velké skládky v tomto regionu byl uvaţován do prostoru výsypky 

vyuhleného lomu Prunéřov, kde pro nevhodnost materiálu výsypky obsahující 

propustné polohy štěrkopísků by bylo nutno pouţít izolace nepropustnými fóliemi a 

stěny vlastní kazety vybudovat malolomovou technologií. To by představovalo 

zvýšené náklady  na vybudování stěn kazety a jejího překrytí. Předpoklad nákladů na 

vybudování této kazety představoval v návrhu cca 600 mil. Kč ( tento projekt byl 

zvaţován v osmdesátých letech). Stávající Tušimická skládka byla vyprojektována 
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v nákladech  do 100 mil. Kč v souladu se stávajícími státními normami pro zřizování 

skládek. Skládka je monitorována soustavou kontrolních vrtů. 

 
  Většinovým majitelem skládky Tušimice byly SD a.s., které vlastnily cca 97 % 

akcií, dalšími akcionáři byly města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Při 

dosaţených ročních průměrných výnosech  za ukládání odpadů cca 20 mil. Kč, bylo 

dosahováno čistého zisku cca 3,5 mil. Kč při počtu 13 zaměstnanců obsluhy. 

Rozhodnutí společnosti SD a.s. prodat skládku cizímu provozovateli je při prudce 

stoupajících cenách za uloţení odpadů ekonomicky nevýhodné. Další podstatný 

výnos z provozované skládky je energie z odpadů. V roce 2005 byla do zkušebního 

provozu uvedena kogenerační jednotka Společnosti Skládky Tušimice a.s. 

Ekonomicky vyuţívá ukládaný komunální odpad spalováním skládkového plynu, coţ 

je metan vznikající tlením odpadu, jehoţ spalováním v pístovém spalovacím motoru 

s připojeným elektrickým generátorem vyrábí elektrickou energii cca 170 kWh. 

 
  Surovina typu MG 0 - MG 4 se nachází na druhém skrývkovém řezu v 

plánovaných postupech velkostrojů. Doposud se těţila surovina typů MG 1 a MG 

3, podkopovým způsobem rypadlem typu DH a odváţela se automobilovou 

dopravou na předpolí lomu. Tento způsob těţby a nakládání je finančně náročný. 

Jsou činěny pokusy vyzkoušet moţnosti těţby a nakládání vhodného typu jílovců 

přímo technologickým celkem. Při zajištění vhodných podmínek lze zajistit 

separátní těţbu. Je snaha tímto způsobem těţby zabezpečovat vhodné materiály  

i v dalších postupech, v opačném případě bude nutné změnit  technologii těţby 

velkostrojů tak, aby tyto odkrývaly vhodné partie, které budou následně těţeny 

vhodnou mechanizací. Při těţbě suroviny bude nutné vyklízet viditelně pevné 

proplástky pelokarbonátových hornin bez ohledu na jejich mocnost a při 

deponování jílů nesmí dojít ke záměně nebo smíchání několika typů. Z tohoto 

důvodu musí být řádně zabezpečeno jejich deponování. Zatím se uvaţuje 

s moţnou těţbou polohy přesahující mocnost 2,5 m. Z tohoto důvodu se 

nepředpokládá nejkvalitnější suroviny MG 0, mající průměrnou mocnost 1,4 m.  

Zatím se uvaţuje s těţbou typu MG 1A – MG 1 jako jednoho technologického typu 

a teprve pak se ukáţe, zda bude ţádoucí provádět podrobnější selektivní těţbu. 

Dalším vhodným typem suroviny se jeví MG 3, jejichţ mocnost umoţňuje odtěţení 

velkostrojovým způsobem. Spornou otázkou zůstává selektivní odstraňování 
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nevhodných proplástků ( škodlivin ). Z poţadavku na těţbu suroviny vyplývá i 

nutnost řádného zčištění hlavy surovinového typu. V budoucnosti se ukáţe zda lze 

vyuţít i jílovce typu MG  0, nacházející se v současné době na prvním skrývkovém 

řezu, postiţeném zvětrávacím procesem tak, ţe dochází stabilně k porušení řezu 

a tím i znemoţnění jeho těţby. Ale i tento typ bude zastoupen v těţném bloku 

druhého skrývkového řezu. Pokud se jedná o vyuţití jílů typu MG 0, jeví se jejich 

separátní těţba jako málo pravděpodobná z hlediska mocnosti, vyuţití a 

rozlišitelnosti v běţném řezu. Těţbu suroviny typu MG 9 lze zabezpečit vhodným 

postavením velkostroje a jemu odpovídajícímu zakladači na vnitřní výsypce. Při 

těţbě je nutné vyklízet polohy pevných hornin a tmavých jílovců s organickým 

podílem. Poţadavky na uloţení jsou obdobné jako u předchozích typů.  Ukládání 

vhodných surovin z nadloţí lomu Bílina na vnitřní výsypku je problematické v tom 

,ţe jejich deponie jsou překrývány  dalším postupem skrývkových etáţí.  

 
 

  Při řešení předmětného úkolu tj. vyhledání vhodných surovin v důlních 

provozech Dolu Nástup Tušimice jako těsnících hmot pro realizaci ekologických 

staveb byl navázán kontakt  v roce 1992 s SG – Geotechnika a.s. Praha. Záměrem 

vedení společnosti bylo získat osvědčení o fyzikálních a mechanických vlastnostech 

skrývkových materiálů. Podle zpracovaného projektu byly vytipovány materiály 

regalační zóny těţených prvním a částečně druhým skrývkovým řezem lomu Libouš .                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Při výběru pro technologickou část řešení tj. provedení hutnících zkoušek 

vytypovaných  zemin na zkušebních polích při pouţití alternativních zhutňovacích 

prostředků, byly vybrány zeminy prvního skrývkového řezu (čerstvě odtěţeného)  a 

dále pak materiály získané na vlastní výsypce s roční a dlouhodobou dobou uloţení 

charakteru světle hnědého místy střípkovitě rozpadavého jílu. 
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Obr. č. 21  Selektivní depo čerstvě natěžených jílů prvního skrývkového řezu Libouš – pro 

                  polní a laboratorní zkoušky na pokusných polích   

 
 

 Polní laboratorní zkoušky a měření byly provedeny v období od září 1992 do 

října 1993. Na jejich podkladě bylo doporučeno pouţívat vyšetřovaný materiál pro 

zřizování nepropustných vrstev ekologických skládek, či jiných typů staveb u kterých 

je stanovena jako vlastnost nepropustnost. Provedenými zhutňovacími zkouškami 

bylo zjištěno, ţe tyto materiály je moţné bez potíţí zhutňovat za přirozené vlhkosti, i 

kdyţ je tato vlhkost značně vyšší neţ optimální. Součinitel propustnosti není prakticky 

touto vyšší vlhkostí ovlivňován. Ze zkušeností získaných při zhutňování obdobných 

materiálů  lze pro zhutňování vyšetřovaných zemin doporučit jako nejvhodnější 

hutnící prostředky hutnící válce ( např. PV 25 ). Nejsou – li k dispozici lze téţ pouţít 

běţné vibrační válce řady VV 100 aţ VV 200. Alternativně ( a z ekonomických 

důvodů spíše nouzově ) lze k jejich zhutňování téţ pouţít plně naloţených vozů Tatra 

nebo jiného těţkého prostředku na pneumatikách. Pro uvedené typy zhutňovacích 

prostředků lze doporučit maximální mocnosti naváţených vrstev zhutňovaného 

materiálu ( uvaţováno před zhutněním ) zaručující potřebnou míru zhutnění v celé 

mocnosti cca 25 - 35 cm. Při třech vrstva je tak získáno minerální těsnění o 

poţadované mocnosti 60 cm. Ve všech případech je nutno uvaţovat vţdy alespoň se 

šesti aţ osmi pojezdy zhutňovacím prostředkem. Při zpracování těchto jílovitých 
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materiálů je nutné zachovat podmínky, obvyklé při práci s obdobnými materiály, tj. 

nelze provádět práce za deště či za mrazu. Natěţený a ještě nezpracovaný materiál 

je nutné chránit před dešťovými sráţkami a to i během dopravy. Materiál nezhutněný 

a rozbředlý v důsledku dešťových sráţek je nutno z místa ukládky odstranit. Z těţby 

je nutno vyloučit oschlé a ztvrdlé hroudy tzv. osypky, které  ve směsi s přirozeně 

vlhkou zeminou znemoţňují její dokonalé zhutnění. Materiál zhutněný – povrch 

dílčích zhutněných vrstev je nutno chránit při pracovní přestávce delší neţ 1 týden. 

Konečný povrch těsnící vrstvy musí být bezprostředně po dokončení podle dalšího 

technického řešení stavby chránit buď  těsnící folií a ochrannou vrstvou, nebo 

samotnou ochrannou vrstvou. (Příloha č. 2 Osvědčení o fyzikálních a mechanických 

vlastnostech skrývkových materiálů výsypkové zeminy s dlouhou dobou uloţení na 

výsypkové etáţi a čerstvě těţeného materiálu - zpracováno SG Geotechnika a.s., 

Praha 1993 ). 

 
   Další fáze ověřování vhodnosti těsnících materiálů pro zakládání popelů 

z místních elektráren a vnitřní výsypky bývalého lomu Merkur a Libouš byly 

provedeny testace rezortní zkušebnou ministerstva MPO ČR  VUHU a.s. Odebrané 

vzorky z vytipované části výsypky byly podrobeny účelově komplexnímu 

laboratorního testování. Podle klasifikačního zatřídění převaţuje materiál F7 - MV a 

F7 - MH částečně třídy F8 – CV. Normované parametry fyzikálních a klasifikačních 

vlastností i zhutnitelnost všech vzorků vykazují vyrovnanost absolutních hodnot a 

potvrzují dobrou schopnost praktické zhutnitelnosti při respektování stanovených 

okrajových podmínek. Testování propustnosti prokázalo velmi příznivé hodnoty 

koeficientu filtrace vzorku po zhutnění. Vzájemná provázanost výsledků jednotlivých 

druhů laboratorních zkoušek, vysoká statistická těsnost a korelovatelnost absolutních 

hodnot umoţnily objektivní stanovení fyzikálních parametrů zhutnitelnosti 

průměrného vzorku jako normálů pro budoucí kontrolu míry zhutnění in situ. Na 

základě komplexní analýzy výsledků laboratorního testování reprezentativních vzorků 

lze přesně vymezené části vnitřní výsypky lomu Merkur z hlediska kvality jílovité 

sypaniny konstatovat, ţe heterogenní směs testovaných zemin představuje materiál 

vhodný pro realizaci těsnících minerálních vrstev plánované skládky ( nyní jiţ 

provozované ) technologicky upravených popelů z ČEZ a.s. – elektrárny Prunéřov. ( 

čerpáno ze zprávy  Osvědčení o kvalitě jílovité sypaniny vytipované části lomu 

Merkur, č.zprávy 58/94 ,květen 1994 ). Obdobným způsobem byla provedena 
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v laboratořích VUHU Most a.s. testace jílů na lokalitě Libouš pro úloţiště komunálních 

odpadů skládky Tušimice  i ukládání popelovin z ETU II ( zpráva  Aplikace těsnících 

hmot DNT, návrh optimální kusovitosti a vlhkosti pro hutnění č. zprávy 175/94 

,listopad 1994 ). Na základě podkladových materiálů získaných v laboratoři VUHU 

Most a terénních zkoušek zhutnitelnosti jílů různými mechanismy, to je  Osvědčení o 

kvalitě jílovité sypaniny vytipované části vnitřní výsypky lomu Merkur ( odborný 

posudek č. zpr. 58/1994 ,VUHU .a.s. , 05/1994 ) a Aplikace těsnících hmot DNT – 

návrh optimální kusovitosti a vlhkosti pro hutnění  ( odborný posudek č. zpr. 175/1994 

,VUHU a.s., 11/1994 ) a Aplikace těsnících hmot DNT – 2. etapa Konstrukce úloţišť 

vybraných průmyslových a tuhých odpadů v  báňských výsypkách (odborný posudek 

č. zpr. 111/1995 ,VUHU a.s. ,10/1995). Na základě zjištěných výsledků na materiály  

bylo vystaveno rezortní zkušebnou MPO ČR VUHU Most a.s. Osvědčení č. OS-

336/99-003 určené pro zvětralé zeminy (sypaniny) z prvního skrývkového řezu 

Merkur a zvětralé zeminy (sypaniny) z prvního skrývkového řezu Libouš – východ. 

Jedná se o materiál určený pro vytváření technických zemních bariér a těsnících 

vrstev při výstavbě a uzavíráni povrchových skládek odpadů a při výstavbě těsnících 

vrstev v oboru vodohospodářských a stavebních činností. 
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7.  Ekonomické přínosy těžby doprovodných surovin 
 
  Vyuţití doprovodných surovin na lokalitách Severočeských dolů a.s. je věnována 

stálá pozornost jak v oblasti průzkumu, vyhodnocení, i následné selektivní těţbě a 

zakládání na chráněných depech. Na Dolech Nástup byly v minulosti maximálně 

vyuţity doprovodné suroviny loţisek kaolinů v postupu vnějších výsypek i v lomu 

Merkur při pouţití malolomové technologie. Plně bylo zhodnoceno loţisko vypálených 

jílů Luţice a to pouţitím jako posypových hmot pro důlní cesty a to i mimo 

severočeský revír (dodávky pro sokolovský revír). Částečně  byly zhodnoceny zásoby 

kvarterních štěrkopísků v oblasti lomu Prunéřov pro výstavbu hrází popílkovišť  

Prunéřovských elektráren. Pro zemědělské účely byly selektivně zakládány 

oxyhumolity z výchozových partií velkolomu Březno. Průběţným vyuţíváním těchto 

doprovodných surovin jak pro pouţití ve vlastním báňském provozu tak i pro externí 

odběratele bylo dosaţeno značných úspor.  

 
   V současnosti na Dolech Nástup Tušimice zůstávají k vyuţití štěrkopísky 

v předpolí na vrchu Farářka, jejichţ těţba a vyuţití je značně problematické z důvodu 

kvalitativních i malé mocnosti.  Hlavní doprovodnou surovinou na Dolech Nástup 

zůstávají nadloţní těsnící jíly a to jak v předpolí těţebních řezů, tak i na výsypkách. 

Testací jílů regalační zóny, jak v laboratorních, tak polních podmínkách, byla 

prověřena jejich vhodnost v ploše celého loţiska. Výstavbou kazet pro ukládání 

komunálního a nebezpečného odpadu a především stabilátu tj. popílků z elektráren 

EPRU I, EPRU II a ETU II bylo dosaţeno značných finančních a ekologických úspor, 

jedná se především o zlevnění stavebních nákladů na výstavbu skládek a odkališť. 

Při výstavbě skládek odpadá pouţití nákladných izolací (aţ 3000,- Kč.m-2), protoţe 

minerální těsnění o mocnosti obvykle 3 x 20 cm po zhutnění je dostačující, zároveň 

k minerálnímu těsnění je moţné těsnící jíly pouţít i pro překrytí skládek a popílkovišť. 

Minerální těsnění je v místě stavby, odpadá nákladná doprava materiálu na jinou 

lokalitu.  Z ekologického hlediska lze vyzdvihnout zamezení dalších záborů 

zemědělské půdy viz. nezrealizované odkaliště ve Vernéřově kde úspory na výstavbu 

lze odhadovat v řádech stovek milionů Kč. 

    Na Dolech Bílina byl zrealizován základní průzkum nadloţních jílů a jejich 

vhodnosti jako doprovodných surovin v roce 1990, který přinesl pozoruhodné 
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výsledky. Technologicky bylo prokázáno v nadloţí několik surovinových typů jílů, 

které vesměs tvoří mohutné loţiskové akumulace. Nad hlavou uhelné sloje je to 

jílovcový horizont, rozšířený téměř v celém dobývacím prostoru, jehoţ mocnost je aţ 

50m. Je tvořen surovinovým typem označeným MG 9. Na bázi nadloţního souvrství 

je poloha kameninových jílů, která je průběţná od S k J přes celý dobývací prostor. 

Tyto kvalitní kameninové jíly jsou označeny jako surovinový typ MG 0, MG 1A, a MG 

1. Bezprostředně nad těmito kameninovými jíly leţí další velice dobře vyuţitelné 

surovinové typy označené jako MG 2 a MG 3 a jsou vyvinuty rovněţ v celém profilu 

od S k J. Surovinový typ MG 3 přechází směrem do nadloţí k surovinovému typu 

označenému jako MG 4. Při vyhodnocení zásob těchto jílů bylo ověřeno cca 85 mil. 

m3 těchto doprovodných surovin. Vzhledem k velkolomové technologii dobývání 

nelze zajistit selektivní těţbu typů jílů o malé mocnosti jinak neţ nasazením 

malolomové technologie přímo pro odběratele, nebo na deponie mimo báňské 

postupy. Uvedený malolomový způsob těţby je časově omezen postupem skrývkových 

řezů a dále je finančně nákladný především náklady na dopravu a zčištěním polohy 

surovinového typu. Z toho vyplývá, ţe pro velkolomovou těţbu připadá v úvahu těţba 

surovinového typu MG 9. U tohoto typu je však obtíţné zajistit jeho ukládání na 

selektivní depa, protoţe se při zakládání pouţívá pro spodní etáţe výsypky a brzy je 

překryt dalšími etáţemi. 

  Na Dole Bílina nedochází na rozdíl od Dolu Nástup k ukládání vybrané doprovodné 

suroviny na jednu výsypkovou etáţ bez znehodnocení cizorodou příměsí, ale dochází 

zde k promísení všech uvedených typů včetně písčitých a zpevnělých poloh a tím 

dochází k znehodnocení všech typů vhodných jílů a případných písků. Současný stav 

vyuţití doprovodných surovin na Bílině je moţný při zřizování malých dep, jejichţ 

velikost je dána poţadavky odběratelů a je časově omezena. Moţné rozsáhlejší 

vyuţití těchto surovin je podmíněno zájmem  zpracovatelů  a  trhu. 

  Na všechny doprovodné suroviny a produkty neuhelné povahy  jsou zpracovány 

atesty dle katalogu doprovodných surovin Severočeských Dolů a.s. Chomutov. Pro 

Doly Bílina to jsou slínovec RS – 1, přírodní kopaný písek MG – 5, cihlářský jíl MG – 

9, těsnící jíl - hlína MG – 4.  Z dlouhodobého hlediska je z doprovodných surovin 

nejlépe  a  stabilně  vyuţíván  Oxyhumolit  společností  Humatex a.s.   
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8.   Závěr 

 
 Přírodní bohatství v regionu SD a.s. nepředstavuje jen sloje hnědého uhlí, ale i 

doprovodné suroviny, jejichţ dobývky poznamenávají celé období osídlení zdejšího 

kraje od samého počátku, aţ po dnešek. Severní Čechy jsou v současnosti 

synonymem pro průmyslovou oblast poznamenanou dobýváním hnědého uhlí. V této 

práci je zdokumentováno vyuţívání doprovodných surovin v minulosti i současnosti, 

jejich vyuţití vţdy vycházelo z potřeb společnosti. Z této skutečnosti vycházejme i při 

předpokladech vyuţívání surovin v budoucnosti. Při těchto úvahách by bylo vhodné 

neuvaţovat pouze o surovinách jako takových, ale o vyuţívání i dobývacího prostoru 

jako celku. Společnost budoucnosti je moţné vnímat jako ekologicky citlivou, zároveň 

produkující svým konzumním způsobem ţivota velké mnoţství odpadů. U nákladů na 

likvidaci a uloţení odpadů můţeme očekávat velké navýšení. Z tohoto pohledu 

navrhuji přípravu velkých skládek průmyslových i komunálních odpadů v dobývacím 

prostoru, při vyuţití doprovodných surovin z revíru. Těţba těsnících jílů selektivním 

způsobem, jejich uloţení při okrajích výsypek a plánování těchto ekologických staveb 

a budoucích komunikací uţ při zakládání je předpokladem pro budování skládek 

moţná aţ na stovky let dopředu. Materiál na překrytí těchto skládek při následné 

rekultivaci území je potřeba plánovat při okrajích těchto velkoskladem. Tuto úvahu jen 

podporuje fakt zvyšování ceny pozemků a vysoká cena i zemědělské půdy 

v budoucnosti.  

   Ekologickým přístupem není jen rekultivace území a ozelenění či zavodnění 

území jezery. Při posuzování potřeb společnosti narazíme na odpady komunální a 

průmyslové jako na palčivý problém, který má a bude mít velmi nákladné rešení. 

Zamysleme se tedy nad moţností vyuţití bohatství surovin a dobývacího prostoru jiţ 

dnes. 
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