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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:   
NÁVRH ODVODNĚNÍ PŘEDPOLÍ LOMU PŘI DOBÝVÁNÍ KAOLINU 
V DOBÝVACÍM PROSTORU ROKLE                                                                                                                                                                       
STEJSKAL Pavel 
Bakalářská práce v rozsahu 30 stran, vedoucí bakalářské práce Ing. Hummel Martin Ph.D., 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika, Hornicko-
geologická fakulta, detašované pracoviště Most, obor Využívání zdrojů stavebních 
nerostných surovin, rok 2009. 
Společnost KERAMOST, a.s., stejně jako jiné organizace zabývající se těžbou nerostných 
surovin, se musí ve svých těžebních lokalitách vyrovnat s problematikou odvodnění. 
Nejinak tomu je při těžbě kaolinu v dobývacím prostoru Rokle, kde je pozornost zaměřena 
hlavně na odvodnění předpolí lomu. 
Horní zákon ukládá těžební organizaci co nejefektivnější vydobytí ložiska nerostů. Pokud 
se KERAMOST a.s. chce chovat jako správný hospodář, bude v budoucnu nezbytné 
přeložit koryto bezejmenného potoka. Pod korytem potoka a v jeho ochranném pilíři se 
totiž nachází nezanedbatelné zásoby kaolinu. 
Tato práce se zaobírá hydrologickými a hydrogeologickými poměry v dobývacím prostoru 
Rokle, problematikou řádného zabezpečení předpolí lomu před povrchovými vodami, s tím 
souvisejícím variantním řešením přeložky koryta bezejmenného potoka a jeho přínosy pro 
efektivní vydobytí ložiska kaolinu. 
Klíčová slova: 

nerostné suroviny, ložisko, kaolin, koryto potoka, odvodnění, povrchová voda  

 
ANNOTATION OF THESIS: 
THE DEWATERING PROPOSAL AT THE OPEN PIT MINE FOREFIELD IN THE 
KAOLIN MINING IN THE ROKLE ALLOTMENT  
STEJSKAL Pavel 
Range of thesis 30 pages, manager of thesis: Ing. Hummel Martin Ph.D. 
Mining College - Technical university of Ostrava, Czech republic, Faculty of Mining and 
Geology, Detached Department in Most, specialization of the utilization of building raw 
materials resources, year 2009 
The KERAMOST a.s. company must solve problems with dewatering, as well as other 
companies which mine raw materials. The same situation is in the Rokle allotment where 
the attention is aimed mainly at dewatering of an opencast forefield. The Mining Act 
orders a company to extract the raw material deposit with a high efficiency. If the 
KERAMOST company wants to be a good housekeeper, a water course of a nameless 
brook will have to be redirected. The indispensable reserves are found under the brook 
water course and in his safety pillar.  
This thesis is concerned with hydrology and hydrogeology relationships in the Rokle 
allotment, the prevention of the opencast forefield of surface moisture, variant solutions 
which are relating to it and contributions for an efficient extraction of the kaolin deposit. 
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1.  ÚVOD 

Obchodní firma KERAMOST, akciová společnost, IČ: 49901222 (dále organizace 
KERAMOST, a.s.) byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným 
zakladatelem, na kterého přešel majetek státního podniku Severočeské keramické závody 
Most. Zapsána byla do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1994. Ředitelství společnosti jsou 
přímo podřízeny závody Brník, Obrnice a provoz Kadaň. Všechny závody a provozy 
akciové společnosti vlastní certifikáty pro řízení systému jakosti ČSN EN ISO 9001 a 
systému environmentálního managamentu ČSN EN ISO 14001 a tam, kde jsou zákonem 
předepsány výrobkové certifikáty, tak i tyto. 

Předmětem podnikání této organizace je mimo jiné těžba, úprava a zpracování nerudných 
surovin. Mezi nimi má rozhodující podíl bentonit, kaolin, žáruvzdorné jíly a znělec. 
Uvedené dobývané nerostné suroviny nachází použití především v metalurgickém 
průmyslu při výrobě formovacích hmot pro skořepinové a normální lití, v chovatelství jako 
stelivo, v papírenském a sklářském průmyslu. Uplatňují se také v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

Organizace KERAMOST, a.s. má zapsaný od roku 1994 v evidenci Obvodního báňského 
úřadu v Mostě dobývací prostor Rokle, stanovený v roce 1987 pro dobývání bentonitu a 
kaolinu. Tím je tato organizace oprávněna k jejich dobývání s povinností vytěžit tato 
ložiska co nejúplněji a s co nejmenšími ztrátami [5].  

Podmínky využitelnosti těchto zásob výhradních ložisek jsou dány souborem ukazatelů, 
podle nichž se posuzuje jejich vhodnost k využití. Pro základní ukazatele geologické a 
báňsko-technické jsou významné hydrogeologické a hydrologické informace v dobývacím 
prostoru Rokle, kde podzemní vody jsou ve třech zvodněných horizontech. Ve zvodněných 
vulkanitech, v kolektoru krystalinika a ve zvodněném horizontu mělkých podzemních vod, 
vázaných na kvartérní sedimenty. Z povrchových vod je nejvýznamnější meandrující 
bezejmenný potok přes dobývací prostor, který je pravostranným přítokem Úhošťanského 
potoka, jenž ústí do řeky Ohře.  

Cílem této práce je vypracování variantního návrhu řešení odvodnění předpolí kaolinového 
lomu Rokle s povodím bezejmenného potoka před rozšířením těžby kaolinu novým plánem 
otvírky, přípravy a dobývání provozem Kadaň v organizaci KERAMOST, a.s. Navrhuji pět 
variant řešení přeložky bezejmenného potoka při alternativním postupu porubní fronty. To 
znamená při plynulém rozšíření těžby kaolinu ze současného lomu nebo s novým vnitřním 
otvírkovým zářezem v ploše plánovaného rozšíření. Mnou doporučená varianta umožňuje 
včas řešit střety zájmů s omezením nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo a 
splnit povinnosti uvedené v horním zákoně a v obecně závazných právních předpisech.  
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2.  CHARAKTERISTIKA LOŽISEK BENTONITŮ A KAOLINU   V DOBÝVACÍM  
PROSTORU ROKLE 

V dobývacím prostoru Rokle je dobýváno výhradní ložisko bentonitu Rokle, evid. č.   
3 199 003, výhradní ložisko kaolinu Rokle, evid. č. 3 199 001 a části výhradního ložiska 
bentonitu a stavebního kamene Blov – Krásný Dvoreček, evid. č. 3 215 300.  

 

2.1  Územní profil výhradních ložisek bentonitů a kaolinu 

Výhradní ložisko bentonitů a kaolinu v katastrálním území Rokle u Kadaně jsou 
v Ústeckém kraji cca 4 km jihovýchodně od města Kadaň. Povrch ložiska je zvlněný a 
převážně je pokryt pastvinami a zemědělskou půdou. Až do zahájení otvírky ložiska 
bentonitu, který je již několik let průběžně těžen a následně samostatnou otvírkou 
kaolinového lomu, bylo území využíváno zemědělsky.  
Výhradní ložisko bentonitu bylo otevřeno při jihovýchodní hranici dobývacího prostoru 
Rokle. Následná těžební činnost bentonitové suroviny byla v minulosti přesunuta na 
západní část ložiska k uvolnění kaolinové suroviny. Výhradní ložisko kaolinu bylo 
otevřeno v západní části dobývacího prostoru Rokle. 
Geograficky náleží tato ložiska k severovýchodním výběžkům neovulkanického komplexu 
Doupovských hor, leží na severním úpatí vulkanického hřbetu s nadmořskou výškou 400 – 
500 m, jehož osa probíhá jižně od ložiska. Povrch vlastního ložiska kaolínu stoupá od 
spojnice obcí Rokle a Krásný Dvoreček směrem k jihu v rozmezí nadmořských výšek 375 
– 400 m n.m. 

Z morfologického hlediska je výrazným dělítkem dobývacího prostoru údolnice protékaná 
generálně od jihu k  severu bezejmenným potokem, který je ve vzdálenosti cca 1 km od 
ložiska kaolínu pravostranně zaústěn do koryta Úhošťanského potoka. V západní části od 
údolnice bezejmenného potoka je stoupání v poměrně mírném sklonu. Od údolní nivy 
Úhošťanského potoka směrem k jihu přechází stoupání od vrstevnice 420 m n.m. ve strmé 
svahy, ve východní části je nástup strmých svahů již od vrstevnice 370 m n.m. 

 

2.2    Vývoj a úložní poměry výhradních ložisek 

Vzájemné uspořádání ložisek bentonitu a kaolinu je následující. Ložisko kaolinu tvoří bázi 
obou dvou ložisek, tzn. že surovina kaolin je uložena ve spodní části ložisek o celkové 
mocnosti v rozmezí 10 až 20 m, max. 27 m. Ložisko kaolinu je zčásti překryto 
bentonitovou surovinou. Ložisko bentonitu má obdobné vertikální parametry. 

Bentonitová surovina vznikla zjílověním produktů vulkanické činnosti. Je velmi kvalitní, 
ale jsou v ní místně obsaženy tufitické jíly s příměsí materiálů z podložního krystalinika. 
Tyto jíly dosahují mocnosti v rozmezí 2 – 7 m. Kaolínové ložisko vzniklo kaolinizací rul. 
Třetí doprovodnou surovinou je čedičová hornina v bentonitovém nadloží, s jehož 
průmyslovou těžbou se však neuvažuje. 
Skrývkové hmoty tvoří tercierní a kvarterní sedimentární horniny. Jsou reprezentovány 
převážně svahovými hlínami s čedičovými úlomky. V menší míře jsou v kvartérním 
pokryvu zastoupeny hlinitokamenité sutě a hrubší čedičová suť. Celková mocnost 
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kvartérního pokryvu na ložisku je v rozmezí 0,5 – 3,0 m, ojediněle i více. Maximální 
mocnost svahových hlín byla zjištěna vrtným a těžebním průzkumem 7,2 m. V průběhu 
pedologického hodnocení byla vyhodnocena mocnost kulturních vrstev půdy v rozmezí 0,1 
– 0,25 m, přičemž průměrná mocnost ornice přesahuje 0,2 m.  
Báze plánovaného kaolinového lomu je stanovena na kótě cca +365 m n.m. 

 

2.3  Výhradní ložisko bentonitu 

Bentonit je reziduální hornina. Vznikla montmorillonitizací podle výsledného minerálu 
nebo bentonizací podle výsledné horniny, zjílověním produktů vulkanické činnosti. 
K bentonizaci dochází kombinací prostého zvětrávání společně s vulkanotermální 
proměnou v přímé souvislosti se sopečnými výbuchy a výlevy do vodního nebo vlhkého 
alkalického prostředí. Alkalizovaná voda pak byla silným agresivním činidlem. Vzniklé 
horniny, jako tufy, tufity, konglomeráty, ale někdy i čediče, jsou pseudomorfovány 
jílovými minerály jako např. montmorillonit, saporit a další. Biotit nepodlehl přeměně a 
vyskytuje se i v dokonale zjílověných horninách ve formě lupínků. 

Bentonitová hornina má různé barvy  (zelenožlutou, zelenohnědou, červenou, fialovou 
apod.). Směrem od podloží přechází pak barva do modrozelené. 

V severovýchodní části ložiska je bentonitové souvrství zvláštního typu. Jedná se o 
vulkanogenní konglomerát – kaménkový tuf, který má odlišnou barvu oproti ostatním 
bentonitům, je šedohnědý. Tento je částečně nebo zcela zjílovělý a velikost 
konglomerovaných částic se pohybuje od 2 do 4 cm. Na ložisku jsou ale zachyceny i 
jemnozrnnější varianty. Charakteristický je hojný obsah zuhelnatělých rostlinných zbytků. 
Částečně jsou i zachyceny závalky uhelného jílu, pískovce a tufitu. 

Použití bentonitu je založeno na specifických vlastnostech montmorillonitu jako pojiva do 
slévárenských formovacích směsí, těsnění nádrží, skládek apod. Bentonity se dále 
používají jako sorbent např. na vysoušení prostoru tzv. dehydrosil, pro ekologické stelivo 
zvířatům (hovorově kočkolit), v zemědělství na zvýšení sorpčních vlastností písčitých půd. 
Dále se používá jako plnivo suspensí např. vrtání hornin, injektáže hornin, hnojící suspense 
a další. 

 

2.4  Výhradní ložisko kaolinu 

Kaolinovou horninu tvoří výrazně minerál kaolinit a vznikla kaolinizací rul. Je to převážně 
bílá nebo světle zbarvená hornina, která obsahuje podstatné množství jílových minerálů ze 
skupiny kaolinitu. Obsahuje vždy křemen, dále může obsahovat ostatní jílové minerály, 
slídy, živce, a další podle povahy matečné horniny. Dále je tato hornina tvořena jílovými 
slídovými minerály, křemenem, muskovitem, limonitem, sideritem, zirkonem a dalšími.  
Při rozkladu matečné horniny na ložisku kvalitního kaolínu musí dojít k odnosu Fe a 
následnému vybělení horniny.  
Kaolin dále vzniká zvětráváním nebo hydrotermálními pochody z různých hornin bohatých 
na živce. Tyto tzv. primární kaoliny mohou být přemístěny, pak se jedná o kaolin 
sekundární. Ložiska jsou soustředěna do oblastí výskytu živcových hornin, ve kterých 
proběhla kaolinizace. 
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Kaolin se používá pro různé účely a podle toho jsou na surovinu kladeny různé nároky. 
Nejčastěji se používá v keramickém průmyslu k výrobě porcelánu a ostatní keramiky. Dále  
jako plnidlo do papíru, gumy, plastů a barev, při výrobě žárovzdorných materiálů, 
v kosmetickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Kaolin je také výchozí 
surovinou pro výrobu umělého zeolitu.  

Užitkovým produktem z kaolinového lomu Rokle je plavený kaolín, který tvoří menší část 
těžené suroviny, cca 9 až 38 %. Podle podmínek využitelnosti zásob kaolínu jsou bilanční 
zásoby s výplavem nad 15 %, které mají  bělost nad 80 %. Kaolín z ložiska Rokle má 
uplatnění především v papírenském průmyslu. Hlavním důvodem je vysoká bělost, dobrá 
ztekutitelnost a nízká abrazivita. Pro malou plasticitu a nižší pevnost není vhodný pro 
výrobu porcelánu. 

 

2.5  Zabezpečení ochrany výhradních ložisek bentonitu a kaolinu 

Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se zajišťuje 
stanovením chráněného ložiskového území [5]. 

Rozhodnutím Odboru výstavby a územního plánování ONV v  Chomutově ze dne 
29.4.1987 pod č.j. VÚP 205/87 bylo stanoveno chráněné území ložiska  bentonitu a 
kaolínu v lokalitě Rokle o plošném rozsahu 1 673 349 m2. 
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 16. 1. 1990 pod č.j. 3107/89/II 
bylo stanoveno chráněné ložiskové území Vinaře u Kadaně pro výhradní ložisko bentonitu 
a stavebního kamene o plošném rozsahu 13 879 800 m2. 

Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího 
prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může 
však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem [5]. 
Rozhodnutím Československých keramických závodů, generálního ředitelství č. 301/87 ze 
dne 1. 9. 1987 byl stanoven dobývací prostor Rokle o plošném rozsahu 623 037,5 m2 pro 
dobývání bentonitu a kaolinu. Obvod dobývacího prostoru je 3 303,5 m. 
Souřadnice vrcholových bodů současného dobývacího prostoru Rokle.                                                                                                                          

Tabulka č. 1 
Souřadnice bodů v platném souřadnicovém systému JTSK Číslo bodu 

X Y 
1 818 416.000 1 002 650.000 
2 817 870.000 1 002 522.000 
3 817 746.000 1 002 736.000 
4 817 600.000 1 002 736.000 
5 817 470.000 1 002 820.000 
6 817 461.000 1 003 120.000 
7 817 672.000 1 003 190.000 
8 818 000.000 1 003 186.000 
9 818 353.000 1 003 145.000 

10 818 452.000 1 003 153.000 
11 818 680.000 1 003 106.000 
12 818 750.000 1 002 930.000 
13 818 732.000 1 002 826.000 
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Délky jednotlivých stran současného dobývacího prostoru Rokle 

                                                                                                                              Tabulka č. 2  
Strana dobývacího prostoru označená 

vrcholovými body 
Délka v metrech [m] 

1- 2 560,8 
2 – 3 247,3 
3 – 4 146,0 
4 – 5 154,8 
5 – 6 300,1 
6 – 7 222,3 
7 – 8 328,0 
8 – 9 355,4 
9 – 10 99,3 

10 – 11 232,8 
11 – 12 189,4 
12 – 13 105,6 
13 – 1 361,7 

 

Rozhodnutí OBÚ v Mostě č.j. 1096/01/II ze dne 28. 8. 2001 o povolení hornické činnosti 
podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) ložiska kaolinu v DP Rokle, které nabylo 
právní moci dne 19. 9. 2001. 
Ložisko kaolinu je v současných hranicích povolené hornické činnosti téměř vytěžené, 
proto nastává potřeba rozšíření těžby suroviny kaolinu do nových hranic tak, aby byla 
zajištěna surovina pro další léta. 

Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 1137/98/II ze dne 22. 5. 1998 byla povolena hornická 
činnost podle POPD ložiska bentonitů lomu Rokle z roku 1997, které je pravomocné od 
15. 6. 1998. Dále byla povolena hornická činnost OBÚ v Mostě rozhodnutím ze dne 23. 
12. 1993 pod č.j. 4422/93/ za podle POPD ze října 1993 a řeší postup dobývání východním 
a západním směrem v dobývacím prostoru Rokle, stanoveném v roce 1987. 
Rozhodnutí OBÚ v Mostě č.j. 3529/1986 ze dne 8.9.1986 o schválení POPD pro ložisko 
kaolinu Kadaň, zpracované dne 26. 5. 1986. Na uvedené rozhodnutí navazuje rozhodnutí 
OBÚ v  Mostě v protokolu ze dne 7.4.1988 o schválení doplňku POPD č.1, rozhodnutí 
OBÚ v  Mostě č.j. 2203/92 ze dne 13.8.1992 o prodloužení hornické činnosti na lomu 
Kadaň, povolení OBÚ v Mostě ze dne 28. 5. 1996 pod č.j. 1071/96 k rekonstrukci 
primárního třídění kaolinového rmutu podle doplněné dokumentace  POPD Kadaň.  
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 1233/530/07-Ra-UL ze dne 27. 11. 2007 
o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na změnu - rozšíření dobývacího prostoru 
Rokle o plošném rozsahu 2 263 330,5 m2 pro dobývání výhradního ložiska bentonitu 
Rokle, výhradního ložiska kaolinu Rokle a části výhradního ložiska bentonitu a stavebního 
kamene Blov – Krásný Dvoreček. 
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Souřadnice vrcholových bodů rozšířeného dobývacího prostoru Rokle 

                                                                                                                              Tabulka č. 3                       
Souřadnice bodů v platném souřadnicovém systému JTSK Číslo bodu 

X Y 
1 1 003 100 819 400 
2 1 002 914 819 156 
3 1 002 905 819126 
4 1 002 872 819 110 
5 1 002 800 819 000 
6 1 002 878 818 741 
7 1 002 826 818 732 
8 1 002 650 818 416 
9 1 002 522 817 870 
10 1 002 736 817 746 
11 1 002 736 817 600 
12 1 002 820 817 470 
13 1 003 134 817 100 
14 1 003 587 817 093 
15 1 003 569 817 540 
16 1 003 648 818 031 
17 1 003 832 818 627 
18 1 003 934 818 956 
19 1 004 003 819 148 
20 1 004 000 819 400 
21 1 003 400 819 500 

 

Rozšíření dobývacího prostoru Rokle podléhá procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento proces je nyní 
ve fázi projednávání zpracované dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí 
procesem EIA.  

 

3.  ZPŮSOB TĚŽBY KAOLINU NA LOMU ROKLE 

Povrchové dobývání výhradního ložiska kaolinu je prováděno sezónně v podúrovňovém 
(jámovém) lomu Rokle. Těžba je prováděna zpravidla v letním období a pouze za suchého 
počasí. V roce 2008 byla těžba prováděna v 63 pracovních dnech za příznivých 
klimatických podmínek.  
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Obr. č. 1: Současný kaolinový lom s otvírkovým zářezem 

 
V POPD ložiska kaolinu v dobývacím prostoru  Rokle z  ledna 2001 [3] je stanoveno, že 
těžební činnost (otvírkový zářez) bude zahájena v severní hranici POPD čtyřmi 
skrývkovými řezy o max. výšce 5 m s šířkami pracovních plošin min. 12 m. Pro vnější 
výsypku je stanovena max. výška výsypkového stupně 5 m s min. šířkou pracovní plošiny 
10 m, s max. počtem 6 výsypkových stupňů. Sklon dopravních cest o provozní šířce min. 4 
m je stanoven max. 14 % s tím, že v lomu a na výsypce budou výjezdy mezi řezy a stupni 
výsypky odpovídat parametrům používané těžební a dopravní technologie.   

V současné době je podélná osa území dotčeného těžbou v dobývacím prostoru Rokle ve 
směru východ – západ v délce cca 1 600 metrů, největší vzdálenost v příčném směru je cca 
280 metrů. 
 

3.1  Parametry skrývkových a těžebních řezů 

Parametry skrývkových a těžebních řezů jsou řešena v kapitole 1.2.5 plánu otvírky, 
přípravy a dobývání [3] s ohledem na generální svah lomu, ale hlavně na zpracovaný 
stabilitní posudek pro řezy dočasného charakteru a stálého charakteru. Modelování 
skluzových ploch bylo provedeno na profilech situovaných do vytypovaných oblastí. Pro 
stanovení parametrů řezů byla použita metoda mezní rovnováhy sil uvažující s kruhovou 
smykovou plochou Bishop. Parametry skrývkových a těžebních řezů jsou uvedeny 
v tabulce č. 4.  
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Parametry skrývkových a těžebních řezů 

                                                                                                                              Tabulka č. 4 

Parametry skrývkových a těžebních řezů 

Maximální výška řezu [m] 5 

Šířka pracovní plošiny [m] 12 

Průmět jednoho řezu [m] 0,8 

Max. počet řezů 7 

Generální svah lomu daný úhlem  [°] 23 

Poměr stran generálního svahu lomu  1 : 2,35 

 

3.2  Parametry výsypkových stupňů 

Těleso vnější výsypky bylo vytvořeno mimo hranice dobývacího prostoru jihozápadním 
směrem od ložiska kaolinu. Těleso vnější výsypky bylo dříve zakládáno do přírodně 
vytvořeného koryta. Toto koryto bylo nutné před zakládáním tělesa zabezpečit proti 
podzemním pramenům, proto bylo pod těleso výsypky položeno velkoprůměrové potrubí, 
které zabezpečuje odvodnění spodní část tělesa výsypky. 

Parametry výsypkových stupňů jsou řešeny v kapitole 1.2.5 dokumentace plánu otvírky, 
přípravy dobývání [3] s ohledem na odborný posudek mechaniky zemin a následně 
stanovený generální obrys výsypky. Parametry tělesa vnější a vnitřní výsypky jsou 
uvedeny v tabulce č. 5. 

Parametry tělesa vnější a vnitřní výsypky 
                                                                                                                              Tabulka č. 5 

Parametry pro tělesa výsypek vnější výsypka vnitřní výsypka 

Max. výška výsypkového stupně [m] 5 7 

Sklon výsypkového stupně [°] 45 45 

Poměr stran výsypkového stupně 1 : 1 1 : 1 

Pracovní plošina min. 10 min. 13 

Průmět výsypkového stupně [m] 5 7 

Max. počet stupňů  6 3 

Poměr gen. obrysu výsypky 1 : 1,43 1 : 2,48 
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Dne 3. 11. 1987 bylo vydáno stavebním úřadem městského úřadu v Kadani územní 
rozhodnutí o využití území pro stavbu „těžba bentonitu a kaolinu v DP Rokle a 
doprovodné stavby“ a pro umístění vnější výsypky a mezideponie bentonitu mimo DP pod 
č.j. VÚP 930/87 ONV. Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím ze dne 26. 4. 2001 
vydaném po č.j. SÚ 328 – 523/01. Změna se týkala doplnění územního rozhodnutí o těžbu 
kaolinu. 
Ukládání skrývkových  a výklizových hmot na vnější výsypku probíhá po malých vrstvách 
a postupně jsou tyto vrstvy upravovány a hutněny při pojezdu dozérem. Samotné hutnění 
pobíhá i nákladními automobily. Horniny s horšími vlastnostmi z hlediska zúrodnitelnosti 
jsou ukládány do spodních vrstev tělesa vnější výsypky a lépe zúrodnitelné zeminy jsou 
ukládány na vrch tělesa vnější výsypky. 

Skrývkové a výklizové hmoty byly dříve ukládány na uvedenou vnější výsypku lomu 
Rokle.  V současné době nejsou skrývkové hmoty na tuto výsypku dopravovány a 
ukládány. S dalším využitím vnější výsypky se počítá po zahájení otvírky nového 
kaolinového lomu. 

Pro ukládání vydobyté  bentonitové suroviny vznikla potřeba vytvořit nové prostory pro 
její ukládání. Tyto prostory byly vytvořeny v severní části předpolí bentonitového lomu. 
Tím byla zajištěna nejen větší kapacita skládek pro bentonitovou surovinu, ale zároveň 
zajištěna potřebná homogenizace natěžené suroviny. Homogenizace zajišťuje především 
stálou kvalitu suroviny při jejím odběru do výrobního procesu. 
 

3.3  Způsob těžby 

Kaolinové ložisko bylo otevřeno v severní části dobývacího prostoru. Otvírka lomu byla 
volena vnitřním zářezem. Na tuto otvírku navazuje hlavní dopravní cesta pro odvoz 
suroviny kaolinu z lomu Rokle na skládku provozu Kadaň, která je v prostoru kaolinového 
lomu Kadaň. Na tuto homogenizační splávkovou skládku (deponii) kaolinové suroviny lze 
jednorázově uložit celou roční zpracovatelskou produkci plavením v úpravně kaolinu 
v Kadani. Tento provoz se nachází cca 6 km od ložiska. 
Jednotlivé řezy jsou těženy paralelním způsobem s postupným zahlubováním těžebních 
řezů až na bázi lomu. Protože ložisko nevykazuje stálou kvalitu v celé jeho mocnosti, je 
třeba dbát velký důraz na selektivní těžbu suroviny již na těžebních řezech, popřípadě 
promíchávat surovinu z jednotlivých řezů tak, aby nedocházelo jen k těžbě nejjakostnějších 
částí ložiska, ale i méně kvalitní suroviny. Tím se daří těžit tuto kaolinovou surovinu co 
možná nejefektivněji s minimálním ukládáním výklizu na výsypce. 
 

3.4  Používaná mechanizace při dobývání kaolinu a skrývkových hmot 

Roční těžební postupy počítají s vydobytím zásob kaolinu o objemu cca 50 tis. m3 a 
dobývání se provádí pouze při vhodných klimatických podmínkách. Těžební činnost je 
prováděna pouze několik měsíců v roce jak je výše uvedeno. V roce 2008 byla těžba 
prováděna v 63 pracovních dnech. Pro společnost KERAMOST, a.s. je z hlediska 
ekonomických ukazatelů výhodné zajišťovat skrývkové, těžební a přepravní výkony 
dodavatelským způsobem. Ve výběrovém řízení uspěla firma Šilhánek a syn, a.s. se sídlem 
v Podbořanech, která je držitelem oprávnění k hornické činnosti.  
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Těžbu skrývkových a výklizových hmot provádí střední hydraulické pásové  rýpadlo 
s hloubkovou lopatou  typu CAT 330. K přepravě skrývkových hmot na vnější výsypku 
jsou používány 35 – 40 tunové dempry typu CAT 735-740 nebo Volvo A 40 D. Ukládání 
skrývkových hmot, sjízdnost dopravních cest a úpravu řezů  zajišťuje jeden buldozer typu 
CAT D 6 R. 

Dobývání kaolinů zajišťuje malé hydraulické pásové nebo kolové rýpadlo s hloubkovou 
lopatou typu CAT 320 M. Surovina je dopravována 18-ti tunovými automobily typu MAN, 
Mercedes 8 x 8 apod. způsobilé jezdit po silničních komunikacích, protože skládka 
vytěžené suroviny  se vytváří až ve zpracovatelském provoze vzdáleném cca 6 km od DP 
Rokle. 
 

4.  ZABEZPEČENÍ PŘEDPOLÍ LOMU PŘED POVRCHOVÝMI VODAMI, 
SRÁŽKOVÉ A ODTOKOVÉ POMĚRY 

Plánovaná těžba kaolinu v rozšířeném dobývacím prostoru Rokle je situována v západním 
sousedství dosavadního bentonitového lomu a propojeného kaolinového lomu Rokle. 
Těžba kaolinu bude prováděna i nadále sezónně v podúrovňovém (jámovém) lomu o 
celkové ploše cca 82 761 m2 nalevo od koryta bezejmenného potoka. Napravo od tohoto 
koryta byla prováděna těžba kaolinu doposud, příloha č. 1.  
 

4.1  Hydrografické poměry předpolí kaolinového lomu 

Těžba kaolinu je a bude prováděna na území širší nevýrazné údolní nivy bezejmenného 
potoka, v němž bylo průzkumem zjištěno nejintenzivnější zvodněné horninové prostředí. 
Jak již je v úvodu uvedeno, bezejmenný potok je severně pod lomem na kotě cca 360 m 
n.m. ve vzdálenosti cca 1 km od ložiska kaolinu pravostranně zaústěn do koryta 
Úhošťanského potoka, jenž následně ústí cca po třech kilometrech do řeky Ohře. Tím 
území dobývacího prostoru Rokle hydrograficky náleží do povodí Ohře.  
V pramenní oblasti bezejmenného potoka jižně nad lomem (v prostoru střelnice) na kótě  
cca 445 m n.m. nejsou vývěry trvalé, takže není v tomto potoce celoroční průtok vody. 
Vývěry podzemní vody se i nadále budou převážně uplatňovat pouze v období tání 
sněhového pokrývky a v době déletrvajících intenzivních atmosférických srážek. 
Předpokládá se, že sezónní charakter průtoku vody zůstane zachován. Území dobývacího 
prostoru Rokle hydrograficky náleží do povodí Ohře. Význam poříční vody v hodnoceném 
území je celkově zanedbatelný. 
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Obr. č. 2: Pramenní oblast bezejmenného potoka 
 

Z hlediska hydrogeologického jsou v území rozšíření těžby kaolinu dva zvodněné 
horizonty. Významným hydrogeologickým kolektorem je krystalinikum. Druhým je 
horizont mělkých podzemních vod, vázaný na kvartérní sedimenty, který je interpretován 
jako spojitý kolektor s dílčím kolektorem krystalinika v kaolinovém reziduu. Zvodnění 
kvartérního horizontu, pokud není dotováno z hlubších zvodní, je závislé pouze na 
atmosférických srážkách.  

Pro zabezpečení předpolí lomu před povrchovými vodami bude mít i nadále bezejmenný 
potok funkční význam trvalého sběrného odvodňovacího příkopu, do kterého budou 
vyústěny dočasné mělké záchytné příkopy.  Tyto záchytné příkopy bude vhodné budovat 
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na svahu před jižním postupem prvního skrývkového řezu od kóty 395 m n.m. jestliže 
nebudou dostatečné stávající drenáže zaústěné do potoka, které jsou součástí odvodnění 
zemědělských pozemků, na kterých bude rozšířena těžba kaolinu a jsou přepojeny do 
nového koryta přeložky. Temeno svahu je pramenní oblastí bezejmenného potoka. Proto 
průtok vody spodním úsekem potoka bude záviset na vodě zcezované jak v horním úseku 
v pramenní oblasti, tak na vodě zachycené v mělkých příkopech.  

 
Obr. č. 3: Vyústění drenáže do koryta potoka 

 

4.2  Srážkové a odtokové poměry 

Mezi základní hydrologické informace patří charakteristika klimatických podmínek. DP 
Rokle je umístěn v závětří Krušných hor v tzv. srážkovém stínu, kde roční úhrn dešťových 
srážek dosahuje pouze kolem 450 mm. 
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem zpracoval hydrologická  data 
pro „bezejmenný pravostranný přítok Úhošťanského potoka“, příloha   č. 2. Tato data byla 
zpracována v roce 2000 z údajů za období let 1931 až 1980 pro Vodohospodářské projekty 
Teplice, spol. s.r.o., které pro organizaci KERAMOST, a.s. vypracovaly provozní 
prováděcí dokumentaci k vypouštění důlních vod z DP  Rokle do bezejmenného potoka.  

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Ivan Obrusník v deníku Právo dne 23. 8. 
2002 uvedl, že stoletá voda, neboli stoletá povodeň je taková povodeň, jejíž kulminační 
průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o 
statickou charakteristiku. Podle něj neplatí lineární úměra mezi jednotlivými hodnotami  
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n–letých vod, viz graf č.1. Hydrolog Petr Štercl z téhož ústavu v tomto článku uvádí, že n-
letý průtok se vypočítává složitými hydrotechnickými výpočty ze stoleté vody, neboli 
stoleté povodně, která je definována statistickou charakteristikou, kdy je dosaženo 
kulminačního průtoku v dlouhodobém průměru jedenkrát za sto let.  
Domnívám se, že tato data jsou dostačujícím podkladem pro tuto práci, s přihlédnutím 
k uvedeným publikovaným odborným názorům, a pro hydrologickou bilanci maximálního 
očekávaného odtoku z povodí lomu. Pro uvedený kaolinový lom vykonávám funkci 
závodního lomu a z mé kontrolní činnosti mám spolehlivě zjištěno, že od roku 2000 nebylo 
dosaženo v bezejmenném potoce jednoletého objemového průtoku.  

 
Z těchto dat pro bezejmenný potok vyjímám: 

 
Plocha povodí                                                                  F             = 2        km2 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí      Hsrážky  = 520     mm, tj. 520 l.m2 
Průměrný dlouhodobý roční objemový průtok                Qa          =   8,4    l.s-1 

Nejvyšší denní objemový průtok                                     Qmd       = 19,5    l.s-1 
100-letý průtok - povodeň                                                Q100      = 10,3    m3.s-1 

20-letý průtok - povodeň                                                  Q20        =   6,5    m3.s-1 
10-letý průtok - povodeň                                                  Q10        =   5,2    m3.s-1 

1-letý průtok - povodeň                                                    Q1          =   1,7    m3.s-1 
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5.  NÁVRH ZPŮSOBU ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ PRO ROZŠÍŘENÍ DOBÝVÁNÍ 
KAOLINU 

Před zahájením otvírkových prací na kaolinovém lomu v roce 2000 bylo koryto 
bezejmenného potoka v dobývacím prostoru Rokle přeloženo na západní okraj lomu. Podle 
morfologie terénu je přeložka koryta bezejmenného potoka cca po šestistech metrech opět 
napojena do původního koryta.    
V meandru bezejmenného potoka, v ploše současného kaolinového lomu, byly dva 
pramenní vývěry. Po skrytí kvartéru v lomu byly oba zmíněné vývěry likvidovány. Tím 
jsou přítoky z kvartéru do lomu značně omezené a mají zcela sezónní charakter. Větší 
význam mají nepravidelně zvodněné partie kaolinového profilu včetně jílovito-písčitých 
reziduí. Podle Hurníka „…při zahlubování nelze vyloučit lokálně více či méně soustředěné 
přítoky z kaolinového profilu“. Jelikož tyto dílčí zvodně mají omezenou dotaci, uvolní se 
prakticky jen statické zásoby. Tzn. že podle rozsahu zvodněné partie dříve či později 
ustanou.“ [1]. 
Do současného vytěženého prostoru vnikají převážně srážkové vody, které jsou sváděny 
vyhloubenými sběrnými koryty na jednotlivých řezech na nejnižší místo dna lomu do 
vytvořeného retenčního prostoru s čerpací jímkou, ve kterém je ponorné čerpadlo typu 
KDFU 80. 
 

Základní technické parametry čerpadla: 
Max. objemový průtok      10          l.s-1 

Max. dopravovaná výška  15          m 
Otáčky                               2 775    1.min-1 

Výkon el. motoru               3           kW 
Napětí                                380       V 
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Obr. č. 4: Retenční prostor s čerpací jímkou a ponorným čerpadlem 

 
Z čerpací jímky jsou důlní vody čerpány do třech kaskádovitých sedimentačních jímek 
v severní části dobývacího prostoru Rokle. Do první sedimentační jímky se čerpá důlní 
voda přímo z čerpací jímky lomu. Po naplnění první sedimentační jímky důlní vodou 
dochází ke gravitačnímu přepadu důlní vody do druhé sedimentační jímky a takto až do 
třetí tedy poslední sedimentační jímky.  Z této poslední sedimentační jímky dochází ke 
gravitačnímu přepadu do koryta bezejmenného potoka.  
Účelem těchto sedimentačních jímek je jednak usazování nečistot z důlních vod před 
vypouštěním do vod povrchových tak, aby nedocházelo ke zhoršení jakosti povrchových 
vod. Dalším důvodem je, že se v těchto sedimentačních jímkách také usazuje část kaolinu, 
který je následně odebírán k jeho úpravě. 
 

V roce 2008 bylo in situ změřeno, že z lomu bylo vyčerpáno 29 333 m3. Čerpadlo bylo v 
provozu 4 190 hodin, tj. cca 174,5 dnů. Při čerpání důlní vody bylo do recipientu 
bezejmenného potoka pod lomem vypouštěno ze třetí sedimentační jímky 7 m3.hod-1 důlní 
vody. 

Vypouštění důlních vod se provádí v souladu s ustanovením § 40 horního zákona [5] při 
dodržení § 59 vyhl. ČBÚ [4] na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Chomutově ze dne 
29. 6. 2001 pod č.j. RŽP-III-Ta/3855/01, kterým je vodoprávní povolení pro vypouštění 
předčištěných důlních vod do vod povrchových do koryta bezejmenného potoka. 
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Pro rozšíření dobývání kaolinu je současný způsob odvodňování lomu vyhovující. 
V předpolí lomu bude i nadále bezejmenný potok trvalým sběrným odvodňovacím 
příkopem, do kterého budou vyústěny dočasné mělké záchytné příkopy v jižní části 
dobývacího prostoru Rokle, jestliže bude vyřešena přeložka bezejmenného potoka. 

 
6.  VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PŘELOŽKY  BEZEJMENÉHO POTOKA V OBLASTI 

ROZŠÍŘENÉ TĚŽBY KAOLINU 

Před rozšířením těžby kaolinu v dobývacím prostoru Rokle západním těžebním postupem 
musí být vyřešeny hydrologické změny povodí bezejmenného potoka v profilu předpolí 
kaolinového lomu a v území lomu, protože pod současným korytem a jeho ochranným 
pilířem se nachází vázané bilanční zásoby kaolinu. Na obrázku č. 4 je z leva stávající 
kaolinový lom, dopravní cesta lomu, účelová komunikace na střelnici, koryto 
bezejmenného potoka a plocha plánovaného kaolinového lomu. 

Obr. č. 5: Ochranný pilíř s korytem bezejmenného potoka a dopravní cestou 
 

Báňské řešení je alternativní v postupu porubní fronty. Rozšířit kaolinový lom lze ze 
stávajícího lomu, nebo vnitřním otvírkovým zářezem v hranicích plánovaného 
podúrovňového lomu. Propojení obou lomů v místě koryta potoka by bylo provedeno 
v závěru těžby kaolinu.Z hlediska hydrologického je několik variant odvádění povrchové 
vody z předpolí plánovaného rozšíření kaolinového lomu bezejmenným potokem.  
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6.1  Pevné zatrubnění koryta bezejmenného potoka v místě ochranného pilíře 

Varianta č. 1 je řešením alternativy rozšíření kaolinového lomu ze stávajícího lomu, příloha 
č. 3. V meandru přeloženého koryta potoka u západní hranice lomu bude za příhodného 
suchého počasí koryto přerušeno v délce cca 10 až 15 m. V místě přerušení koryta bude 
vyhlouben zářez pro dopravní cestu k přepravě těžební a dopravní techniky. Svahy zářezu 
budou osazeny gabiony (drátokoše s čedičovou kamennou výplní). Následně bude do 
přerušeného koryta zabudován nosník s ocelovým potrubím. Tím bude obnovena funkce 
trvalého sběrného odvodňovacího příkopu v korytě bezejmenného potoka. Zbývající část 
ochranného pilíře pod korytem potoka bude vytěžena po přeložení koryta potoka na 
ukončenou vnitřní výsypku při sanaci území dotčeného těžbou.  
Kladem této varianty je postupné rozšiřování stávajícího lomu s nežádoucími vyššími 
náklady na materiálové zabezpečení funkce potoka. 
Pro stanovení vnitřního průměru potrubí platí rovnice [2]: 

u v. 
Q . 4d

π
=

                                                        (m)                                       /1/ 
 

kde    d je  vnitřní průměr potrubí                     (m) 
          Q   - objemový průtok vody potrubím    (m3.s-1) 

           vu - rychlost proudění vody v potrubí    (m.s-1)  
           vu minimální rychlost k zamezování usazování pevných nečistot je 2,5 m.s-1 

 
Dosazením do rovnice /1/ průměrný dlouhodobý roční objemový průtok    Qa = 8,4 l.s-1 

 

m 0,065  
2,5 . 

0,0084 . 4 
v.
Q . 4d

u

a
===

ππ  
 
Dosazením do rovnice /1/nejvyšší denní objemový průtok  Qmd = 19,5 l.s-1 

 

m 0,1  
2,5 . 

0,0195 . 4 
v.
Q . 4d

u

md
===

ππ  
 

Dosazením do rovnice /1/ 1-letý průtok - povodeň  Q1 = 1,7 m3.s-1 
 

m 0,93  
2,5 . 
1,7 . 4 

v.
Q . 4d

u

1
===

ππ  
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Dosazením do rovnice /1/ 10-letý průtok - povodeň  Q10 = 5,2 m3.s-1 

 

m 1,63  
2,5 . 
5,2 . 4 

v.
Q . 4d

u

10
===

ππ  
Dosazením do rovnice /1/ 20-letý průtok - povodeň  Q20 = 6,5 m3.s-1 
 

m 1,82  
2,5 . 
6,5 . 4 

v.
Q . 4d

u

20
===

ππ  
 
Těchto pět výpočtů průměru potrubí je podkladem pro rozhodování pro jakou n-letou 
povodeň je vhodné dimenzovat průměr potrubí s předpokladem možného přelivu 
atmosférických srážek z intenzivních a přívalových dešťů do lomu. Pro 20-tiletou povodeň 
může být zabudováno několik paralelních potrubí o celkové ploše vnitřních průměrů 2,6 
m2. 
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6.2  Zatrubnění koryta bezejmenného potoka PE potrubím přes vytěžený lom 

Varianta č. 2 je opět řešením alternativy rozšíření kaolinové lomu ze stávajícího lomu. V 
korytě potoka před jižní hranicí lomu bude vybudován vtokový objekt, do kterého bude 
napojeno potrubí typu PE beztlakové pro volný pád, vyráběné z lineárního 
vysokohustotního polyetylénu a spojované svařováním natupo. Potrubí bude volně 
položeno po jižních skrývkových řezech směrem do bentonitového lomu v délce cca 400 
m. Zakončeno bude v odvodňovací stružce z bentonitového lomu, která je zaústěna do 
bezejmenného potoka, příloha č. 4. 
S použitím výpočtů průměrů potrubí ve variantě č. 1 a s přihlédnutím k výrobnímu 
programu potrubí typů PE 80 a PE 100 do průměru 110 mm jako svitek, je vhodné 
rozhodnout o počtu paralelních potrubí, viz varianta č. 1 a opět za předpokladu přelivu 
atmosférických srážek z intenzivních a přívalových dešťů do lomu. 
Tato varianta má stejný kladný přínos jako varianta č. 1 s negativními náklady na 
vybudování sběrného odvodňovacího příkopu. 

Obr. č. 6: odvodňovací stružka z bentonitového lomu 
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6.3  Přeložení koryta bezejmenného potoka po obvodu rozšíření těžby kaolinu 

Varianta č. 3 je rovněž řešením alternativy rozšíření kaolinové lomu ze stávajícího lomu. Z 
pramenní oblasti bezejmenného potoka bude vybudováno nové koryto podél západní a 
severní hranice rozšířeného kaolinového lomu s napojením do spodní části potoka. Délka 
přeložky potoka bude cca 900 m v parametrech již provedené přeložky. Profil koryta bude  
lichoběžníkový o šíři dna 2,00 m a jeho břehy ve sklonu 1:1,8. Průtok dvacetileté povodně 
toto koryto provede při hloubce vody 0,6 – 1,0 m, v závislosti na sklonu nivelety dna. 
Propusti v korytě jsou o světlosti 2,00 x 1,10 m se šikmými betonovými čely. Niveleta dna 
přeložky bezejmenného potoka bude sledovat reliéf terénu se zahloubením cca 1,7 m pod 
okolní terén s minimálním sklonem cca 5 %o. 
Na tuto přeložku koryta se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), protože v kategorii II jsou v záměrech vyžadující zjišťovací řízení uvedeny 
vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry na ploše od 10 do 
50 ha a úpravy toků, které významně měnící charakter toku a ráz krajiny, příloha č. 5. 

Tato varianta negativně zasahuje do krajinného rázu okolí kaolinového lomu, takže asi není 
realizovatelná.  

 

 
Obr. č.7: Území pro rozšíření kaolinového lomu za korytem potoka 
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6.4  Přerušení koryta bezejmenného potoka při plynulém rozšíření těžby kaolinu ze    
současného lomu 

Varianta č. 4 je posledním řešením alternativy rozšíření kaolinové lomu ze stávajícího 
lomu. Koryto bezejmenného potoka bude v jižní oblasti lomu přerušeno a průtok 
povrchové vody bude sveden na dno stávajícího lomu, příloha č. 6. Báze lomu bude 
retenčním prostorem ke shromažďování důlní vody, odkud bude čerpána do 
sedimentačních jímek. Z výše uvedených údajů budou z lomu čerpány důlní vody 
v průměru 805 m3.den-1 s přihlédnutím ke zcezované povrchové vodě do kvartérní zvodně 
v horním úseku potoka v pramenní oblasti a svedených důlních vod ze záchytných příkopů. 
Celkový roční objem přítoku do lomu lze předpokládat 293 958 m3. S přihlédnutím k 
projektu Vodohospodářských projektů Teplice spol. s r.o. v 03/2001, SO 06 – Čerpací 
stanice výtlak a sedimentační jímky, archivní číslo 1.01/011, zak. číslo 12.02/99, bude 
celková doba čerpání v průběhu jednoho roku 225 dnů.   

Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o. v 03/2001 při projektování čerpací stanice, 
výtlaku a sedimentačních jímek stanovily pro konečnou velikost plochy těžebního prostoru 
v závěru těžby kaolinu  65 000 m2 celkový objem přítoku podzemních vod 66 270 m3 a 
celkový objem přítoku srážkových vod 30 420 m3. Sumárně celkový roční objem přítoku 
do lomu 96 690 m3. Při neuvažovaném odparu byla celková doba čerpání v průběhu 
jednoho roku stanovena na 74 dnů.   

Při kladném rozšiřování těžby kaolinu ze stávajícího lomu jsou negativní náklady na 
čerpání důlních vod a nežádoucí podmáčení podložky vnitřní výsypky. 

 

6.5  Nové vybudování koryta bezejmenného potoka na vnitřní výsypce v kaolinovém 
lomu 

Varianta č. 5 je řešením alternativy s vnitřním otvírkovým zářezem v hranicích 
plánovaného podúrovňového lomu. Skrývkové a výklizové zeminy budou ukládány na 
vnitřní výsypku současného kaolinového lomu. S přihlédnutím k dalšímu plánovanému 
etapovitému rozšiřování těžby kaolinu v dobývacím prostoru Rokle bude vnitřní výsypka 
tvarována do koridoru pro přímou přeložku potoka s možností využití gabionových pilířů.  

S dostatečným časovým posunem bude koryto bezejmenné potoka stabilně přeloženo až na 
ukončenou vnitřní výsypku při sanaci území dotčeného těžbou před odtěžením ochranného 
pilíře pod korytem meandrujícího přeloženého potoka, příloha č. 7.  
Tato varianta má kladné konečné řešení přeložky koryta bezejmenného potoka. Nový 
otvírkový zářez v počátku zvýší investiční náklady na skrývku nadložních zemin. 
 

7.  EKOLOGICKÉ, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

V celém kulturním světě již prakticky neexistuje lidmi nedotčené území. Současné systémy 
povrchové těžby se vyznačují mnohými přednostmi. Především ekonomickými a 
kapacitními. Těžba je účelná i z hledisek nutnosti racionálně hospodařit s přírodními 
zdroji, protože dokáže odtěžit prakticky veškeré zásoby. Základním problémem povrchové 
těžby je však technologická nutnost změn základních složek přírodního systému krajiny 
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v průběhu a po ukončení těžebních aktivit. Celé dotčené území musí být upraveno 
zpravidla nikoliv do původního, ale do ekologicky a sociálně žádoucího stavu.  
Ukončení technologického cyklu těžby v kaolinovém lomu v dobývacím prostoru Rokle 
bude mimo jiné dáno i přeložkou koryta bezejmenné potoka na ukončenou vnitřní výsypku 
v bývalém prostoru meandru při sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou. Z hlediska 
vodohospodářského je báňsko-technické řešení v 5. variantě s vybudováním nového koryta 
bezejmenného potoka na vnitřní výsypce v kaolinovém lomu jednoznačně nejvhodnějším 
návrhem přeložky bezejmenného potoka. Je bez negativních vlivů na životní prostředí. 
Ukončená revitalizaci bezejmenného potoka na temeni výsypky zabezpečí stabilizaci 
bilančních složek vodního režimu povodí potoka a obnoví hydrologické poměry v krajině 
narušené těžbou kaolinu.  

Těžební náklady v 5. variantě budou zpočátku zatíženy zvýšeným objemem skrytých 
nadložních zemin při zahlubování vnitřního otvírkového zářezu. Tím bude i dočasně  
přerušen souběžný paralelní postup skrývkových a těžebních řezů.  
Varianty č. 1 a č. 2 jsou materiálově náročnější. Postup skrývkových a těžebních řezů je 
plynulý ze stávajícího kaolinového lomu přes ochranný pilíř do plánovaného lomu. Do 
zvýšených nákladů na těžbu kaolinu je nutno zahrnout i čerpání povrchových důlních vod 
z lomu, které vniknou do lomu z vtokového objektu v době intenzivních a přívalových 
dešťových srážek. Tyto vody mohou rovněž infiltrovat do výsypkového tělesa a na dně 
lomu negativně ovlivnit únosnost podzákladí vnitřní výsypky. Při ekologickém hodnocení 
nelze opomenout znečištění povrchových vod, které proniknou do lomu, kaolinovou 
surovinou. Toto negativní hodnocení platí i pro 4. variantu.   
Přeložka bezejmenného potoka ve 3. variantě podél západní a severní hranice rozšířeného 
kaolinového lomu s napojením do spodní části potoka je pravděpodobně nerealizovatelná 
z důvodu negativního zásahu do krajinného rázu a změny hydrologických poměrů v okolí 
osady Krásný Dvoreček. Na tuto variantu se vztahují i požadavky zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

 

8.  ZÁVĚR 

Ekonomický a tím i sociální rozvoj jsou do značné míry závislé na těžbě nerostných 
surovin, která je technologicky spjata s nutnou devastací krajiny v dobývacích prostorech. 
Není žádným tajemstvím, že při těžbě prakticky každé nerostné suroviny dochází 
k výrazné degradaci a někde až k destrukci krajiny k výraznému ovlivňování životního 
prostředí. 
Organizace KERAMOST, a.s. má stanovený dobývací prostor Rokle pro dobývání 
bentonitu a kaolinu. V letošním roce navrhne jeho rozšíření z důvodu rozšíření těžby 
kaolinu novým plánem otvírky, přípravy a dobýváním v podúrovňovém lomu. Zadáním 
této závěrečné bakalářské práce mi bylo uloženo navrhnout odvodnění předpolí 
kaolinového lomu Rokle s variantním řešením přeložky bezejmenného potoka 
v dobývacím prostoru Rokle.  
Bezejmenný potok je pravostranným přítokem Úhošťanského potoka, který ústí do řeky 
Ohře. Z hydrogeologických informací je známo, že v dobývacím prostoru Rokle jsou 
podzemní vody ve třech zvodněných horizontech. Ve zvodněných vulkanitech, v kolektoru 
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krystalinika a ve zvodněném horizontu mělkých podzemních vod, vázaných na kvartérní 
sedimenty. V hydrologických informací je uvedeno, že dobývací prostor Rokle je umístěn 
v závětří Krušných hor v tzv. srážkovém stínu, kde roční úhrn dešťových srážek dosahuje 
pouze kolem 450 mm. 
Variantním řešením přeložky bezejmenného potoka zohledňuje v pěti variantách 
alternativní postup porubní fronty. Z navržených variant, zatrubnění koryta potoka v místě 
ochranného pilíře, zatrubnění koryta potrubím přes vytěžený lom, přeložení koryta potoka 
po obvodu rozšíření těžby kaolinu, přerušení koryta potoka při plynulém rozšíření těžby 
kaolinu ze současného lomu a vybudování  nového koryta potoka na vnitřní výsypce v 
kaolinovém lomu, navrhuji k realizaci uvedenou 5. variantu. 
Ve zhodnocení tohoto návrhu je uvedeno, že vybudováním nového koryta bezejmenného 
potoka na vnitřní výsypce v kaolinovém lomu je bez negativních vlivů na životní prostředí. 
Ukončená revitalizace bezejmenného potoka na temeni výsypky zabezpečí stabilizaci 
bilančních složek vodního režimu povodí potoka a obnoví hydrologické poměry v krajině 
narušené těžbou kaolinu v dobývacím prostoru Rokle. Těžební náklady budou zpočátku 
zatíženy zvýšeným objemem skrytých nadložních zemin při zahlubování vnitřního 
otvírkového zářezu, protože bude dočasně přerušen souběžný paralelní postup 
skrývkových a těžebních řezů.  
Realizace všech navržených variantních řešení podléhají správnímu řízení při jejich 
povolování. Proto jsem přihlížel při ekologickém, technickém a ekonomickém hodnocení 
k nejvýznamnějšímu kritériu, která varianta je nejvhodnější z vodohospodářského hlediska.  
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