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Summary  
 
 This thesis treats an opening of a new kaolin quarry at the Rokle cadastral 

area. At the beginning the area of the planned opening is described in the light of 

geografical, geological and hydrogeological proportions of the deposit. On grounds 

of information that was extracted from geological survey, kaolin reserves are 

calculated at the proposed area.  

 

 In the next part of the thesis quarry opening is projected and follow-up 

mining procedure with setting parameters. The proposed solution is reviewed in 

the light of technical–economical and environmental parameters. Finally next 

procedure is recommended for efficient kaolin exploitation at the Rokle cadastral 

area.  

 
Keywords: kaolinite, geological reserves, opening, sanitation and reclamation 
 
 
Anotace  
 
 V předložené práci je zpracována studie otvírky nového kaolinového lomu 

v katastrálním území Rokle. V úvodní části je popsáno území plánované otvírky 

z hlediska geografických, geologických a hydrogeologických poměrů ložiska. Na 

základě informací získaných z geologického průzkumu jsou spočítány zásoby 

kaolinu v zájmovém území.  

  

 V další části práce je navržena otvírka lomu a další postup těžby podle 

zadaných parametrů. Navrhované řešení je posouzeno z hlediska technicko-

ekonomických a ekologických parametrů. V závěru je doporučen další postup pro 

efektivní vytěžení kaolinu v katastrálním území obce Rokle.  

 
Klíčová slova: kaolin, geologické zásoby, otvírka, sanace a rekultivace 
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Seznam použitých zkratek 
 
ČBÚ Český báňský úřad 

DMT digitální model terénu 

DP dobývací prostor 

EIA posuzování vlivu na životní prostředí 

HČ hornická činnost 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

k.ú. katastrální území 

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

k.ú. katastrální území 

MŽP ministerstvo životního prostředí 

OBÚ obvodní báňský úřad 

PO ptačí oblast 

SPSR souhrnný plán sanace a rekultivace 

TTP trvalý travní porost 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

ZPF zemědělský půdní fond 
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1. ÚVOD 
 

Výhradní ložisko kaolinu Rokle leží v Ústeckém kraji v katastrálním území 

obcí Rokle, Krásný Dvoreček a Vinaře, necelých 10 km jihozápadně od města 

Kadaň. 

Rozhodnutí o stanovení CHLÚ Rokle bylo vydáno ONV Chomutov dne 29. 

4. 1987 pod zn. VÚP 205/87. Prostor ložiska je také součástí většího CHLÚ 

Vinaře, který byl stanoven rozhodnutím OBÚ Most č.j. 3107/89/II ze dne 16. 1. 

1990. Původní dobývací prostor Rokle byl stanoven rozhodnutím GŘ ČKZ dne 1. 

9. 1987 pod č.j. 301/87-ČZK. Byl zaregistrován ČBÚ v knize dobývacích prostorů 

díl 6, folio 329. Vlastníkem DP je společnost KERAMOST, a.s. a jeho výměra je 

0,6230375 km2 (62,3 ha). Těženými surovinami jsou bentonit a kaolín. V současné 

době je společnost KERAMOST, a.s. připravena požádat OBÚ v Mostě o změnu 

(rozšíření) DP Rokle.  Přehlednou situaci lokality ukazuje mapová příloha č. 1.  

Závod KERAMOST a.s. v Kadani vyrábí ze suroviny těžené na lokalitě 

Rokle papírenský kaolín [2]. Záměrem vedení a.s. je pokračovat ve výrobě i 

v budoucnu. Pro splnění tohoto záměru je nezbytná otvírka druhého kaolínového 

lomu v rozšířeném DP Rokle. Druhý kaolínový lom je situován do oblasti za 

přeložku bezejmenného potoka západně od stávajícího kaolínového lomu a jižně 

od obce Krásný Dvoreček. Pro otvírku lomu Za potokem je zpracován tento návrh 

otvírky. 

Na obr. 1 je satelitní snímek širšího okolí dotčené oblasti. Uprostřed snímku 

je dobře patrný současný kaolinový lom (bílá barva), východně na něho navazuje 

bentonitový lom a nad ním se nacházejí deponie. Níže jihozápadním směrem se 

rozprostírá těleso vnější výsypky. 
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   Obr. 1 – Satelitní snímek katastrálního území obce Rokle      (zdroj: maps.google.cz) 
 

 

Plochu plánované otvírky nového lomu je možno nalézt na louce západně 

od stávajícího kaolinového lomu za korytem bezejmenného potoka (viz obr. 1). 
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Cíle diplomové práce 
 

1) Hlavním cílem je návrh otvírky nového kaolinového lomu v k.ú. Rokle podle 

platné legislativy ČR a dále pak posouzení současného stavu geologických, 

hydrogeologických a hydrologických podmínek. 

 

Dílčí cíle 
2) Současný stav dobývání a úpravy kaolinu 

3) Návrh na otvírku včetně včetně stanovení parametrů lomu, skrývkových 

prací a odvodnění 

4) Návrh sanace a rekultivace lomu 

5) Technické, ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého řešení  
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2. STRUČNÁ GEOLOGICKÁ,  STRATIGRAFICKÁ, PETROGRAFIC-   
    KÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝHRADNÍHO    
    LOŽISKA 
 

Celý ložiskový prostor je možno z hlediska stupně osvojení zásob organizací 

dělit na 3 části : 

1. Stávající DP Rokle  - v dobývacím prostoru o rozloze 62,3037 hektarů 

probíhá hornická činnost v povrchových lomech  - v tzv. Hlavním lomu a 

v lomu Před potokem. Zásoby kaolinů a bentonitů jsou zde již částečně 

vytěženy, těžba kaolinů nemůže pro omezený prostor lomu dosáhnout 

plánované báze [4].  

 

2. Navrhovaný rozšířený DP Rokle – pro plochu 226,33 hektarů byl 

organizaci udělen  tzv. předchozí souhlas k podání návrhu na změnu DP 

Rokle (rozsah změněného DP Rokle doznal během  procesu EIA 

významných změn  - viz následující kapitoly).  Rozšíření stávajícího 

dobývacího prostoru Rokle vyplývá z potřeb těžaře na zajištění dodávek 

optimální suroviny pro úpravny v Obrnicích a v Kadani. Zatím sice nejsou 

obě suroviny v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru dotěženy, ale pro 

plynulé pokračování výroby sušených bentonitů a plavených kaolinů je 

třeba v předstihu připravit pokračování těžby. Při zohlednění všech 

omezujících podmínek sestává ložisko Rokle ze tří částí, z nichž některé 

jsou samostatně těžitelné, některé lze otevřít až v návaznosti na vytěžení 

předchozí otvírky. Návrh těžby ložiska předpokládá nejprve otvírku lomu  

Za potokem. Zahájení prací je plánováno u severní hranice nového lomu, 

otvírka se bude rozvíjet západním a jihozápadním směrem. Otvírka 

Hlavního lomu byla zahájena již v roce 1986 otevřením  bentonitového 

lomu  a v roce 2002 zahloubením kaolinového lomu Před potokem v ploše 

stávajícího DP Rokle (nyní jsou oba lomy spojené). Hlavní lom se bude 

dále rozvíjet směrem k severu, další otvírkový zářez bude postupovat 

směrem do kopce, k jihu. V jižním postupu budou kromě bentonitů a 

meziskrývky těženy i hluboce uložené kaoliny. Kromě nejdůležitějšího 
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jižního postupu se bude lom rozvíjet i  západním směrem (viz příloha č. 3) 

[4]. 

 

3. Chráněné ložiskové území Vinaře, které bylo stanoveno rozhodnutím  

OBÚ Most  čj. 3107/89/II ze dne 16.1.1990, zabezpečuje ochranu zásob 

ložiska Blov – Krásný Dvoreček proti znemožnění nebo ztížení jejich 

dobývání. CHLÚ Vinaře  zahrnuje i CHLÚ Rokle, stanovené ONV 

Chomutov dne 3.1.1987 pod  čj. VÚP 930/87 pro část zásob ložiska Rokle. 

Případné vydobytí zásob (stanovení DP) v CHLÚ Vinaře blokují nevyřešené 

střety zájmů [6,7,8]. 

 
 

 

Obr. 2 – Celkový pohled na současný kaolinový lom      (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
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Změny v rozsahu ploch během přípravy změny DP Rokle  
 

V jižním, západním a východním předpolí původního DP Rokle  hodlá 

organizace požádat o stanovení  změněného (rozšířeného) DP Rokle ve smyslu § 

27 horního zákona [6]. 

Rozhodnutím MŽP ČR, odboru výkonu státní správy IV, čj. 530/1287/03-

Ra-UL, ze dne 26. 2. 2004 byl organizaci udělen tzv. předchozí souhlas k podání 

návrhu na změnu (rozšíření) DP Rokle na plochu  226,3330 ha.   

Organizace KERAMOST, a.s. si nechala pro budoucí změněný DP Rokle 

zpracovat přepočet geologických zásob podle nových podmínek využitelnosti. 

Poté vypracovala předběžný návrh ohraničení plánovaných otvírek pro výpočet  

tzv. vytěžitelných zásob. Ohraničení jednotlivých otvírek vycházelo z morfologie 

povrchu terénu ložiska, z úložních poměrů, z dodržení podmínek stability 

závěrných svahů a ze zohlednění některých střetů zájmů (v této fázi nebyly ještě 

známy ekologické limity území). 

Během posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) došlo  postupně 

ke dvojí úpravě hranic navrhovaného DP. Autor dokumentace zpočátku pracoval 

s plochou dobývacího prostoru o výměře 226,3330 ha v souladu s předchozím 

souhlasem. K prvnímu zmenšení rozsahu budoucího DP na 202 ha (zmenšení 

oproti variantě uvedené v dokumentaci o 24,3 ha) došlo na popud zpracovatele 

posudku. Návrh zohlednil vynětí velmi cenných území s kumulací ochranářských 

fenoménů (Melichar, 2007).  

Ve vazbě na obdržená vyjádření k posudku (Krajský úřad Ústeckého kraje, 

odbor ŽP) zpracovatel posudku navrhl další zmenšení plošného rozsahu DP Rokle 

na výsledných 157,2644 ha (zmenšení oproti variantě uvedené v dokumentaci o 

68,1 ha). 

Souřadnice vrcholů polygonu změněného DP, uvedené v žádosti o 

stanovení DP (OBÚ v Mostě), jsou obsahem tabulky č. 1. Polygon změněného DP 

ukazují mapové přílohy č.1 a 3. 
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      Tabulka č.1 – Vrcholy polygonu změněného DP 
Číslo 

vrcholu Y X 
1 819 253 1 002 988 
2 819 156 1 002 914 
3 819 126 1 002 905 
4 819 110 1 002 872 
5 819 000 1 002 800 
6 818 741 1 002 878 
7 818 732 1 002 826 
8 818 416 1 002 650 
9 817 870 1 002 522 
10 817 746 1 002 736 
11 817 600 1 002 736 
12 817 470 1 002 820 
13 817 100 1 003 134 
14 817 093 1 003 587 
15 817 540 1 003 569 
16 817 590 1 003 413 
17 818 485 1 003 614 
18 818 186 1 003 165 
19 818 311 1 003 150 
20 818 540 1 003 419 
21 818 658 1 003 432 
22 818 729 1 003 556 
23 819 346 1 003 404 

 
 
2.1 Geomorfologická charakteristika 

 
Změněný (rozšířený) DP Rokle pro těžbu bentonitů a kaolinů je situován 

v Ústeckém kraji, v bývalém okrese Chomutov, v katastrálním území Rokle, asi    

4 km jihojihovýchodně od města Kadaně (viz příloha č. 1) [2]. 

Zásoby surovin jsou vyhledány a prozkoumány na severním úpatí 

vulkanického hřbetu Kolina (507 m n.m.) protaženého ve směru sever – východ. 

Osa hřbetu probíhá jižně od ložiska. Na východě ovlivňuje morfologii kóta Hůrka  

(519 m n.m.) tvořená čedičovým příkrovem. Svahy obou elevací odvodňuje 

bezejmenná vodoteč pramenící v několika dílčích bočních údolích. Potůček 

protéká územím ložiska ve směru jjz – ssv a vlévá se posléze do Hradeckého 

(Úhošťanského) potoka. Povrch ložiska stoupá jižním směrem v rozmezí 

nadmořských výšek 360 m n.m. až 460 m n.m. Morfologii území v jižních partiích 

významně ovlivňují tělesa masivních čedičových hornin, které se vyskytují od 
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nadmořské výšky 400 m n.m. Z morfologického pohledu je výrazným dělítkem 

zájmového území údolnice potoka. Zatímco v západní části generelní svah stoupá 

v poměrně mírném sklonu od údolní nivy Uhošťanského potoka směrem k jihu, 

aby zde od vrstevnice 420 m n.m. přecházel ve strmé svahy, ve východní části je 

nástup strmých svahů již od vrstevnice 370 m n. m. [4]. 

Povrch ložiska je kopcovitý, je kryt z převážné části pozemky v kulturách 

trvalý travní porost, hojně se vyskytují křovinaté meze a remízky. Část území je 

obdělávána jako orná půda. Povrchem ložiska prochází několik polních cest. 

Některé z nich byly a budou využity pro přepravu hmot na lomu [4].  

Zásoby výhradních bentonitů a kaolinů byly vyhledány a prozkoumány na 

ploše o rozměrech 2.100 x 750 metrů. Změněný (rozšířený) DP Rokle má na 

povrchu tvar nepravidelného mnohoúhelníka se 16 vrcholy o plošném rozsahu 

157,2644 ha. Podélná osa tohoto budoucího územního rozhodnutí leží ve směru 

východ – západ, největší šířka změněného DP Rokle činí 940 m [4].  

Příjezd do prostoru rozšířeného DP Rokle je ze severní strany od obce 

Rokle po místních komunikacích, odbočujících ze státní silnice II. třídy Kadaň - 

Žatec. Další příjezd je možný od západu po komunikaci a polní cestě od obce 

Krásný Dvoreček. Pro odvoz suroviny do úpravny je využíván vybudovaný výjezd 

severním směrem, k dopravě na deponii slouží místní komunikace jižně od 

ložiska. Na železniční trať není lom přímo napojen, nejbližší železniční stanice leží 

ve vzdálenosti cca 2 km na severovýchod [4]. 

 

Kartograficky je celé území zobrazeno v následujících mapových podkladech : 

základní mapa v měřítku  1 : 50 000:   list     11-22 Kadaň  

základní mapa v měřítku  1 : 25 000:        list     11-222 Kadaň 

základní mapa v měřítku  1 : 10 000:   listy   11-22-05, 11-22-10 

státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000 :     listy  Žatec  6 - 1, Žatec 7 - 1 

 
 
2.2 Geologická charakteristika 

Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji terciérního 

vulkanického komplexu - stratovulkánu Doupovských hor. Na geologické stavbě 

se podílejí jak horniny oháreckého krystalinika, tak terciérní horniny vulkanického 
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komplexu Doupovských hor. Jižně od ložiskového území se vyskytují v  podloží 

vulkanického komplexu horniny permokarbonu a v jeho nadloží pak miocénní 

sedimenty výplně hnědouhelné pánve. 

 Krystalinikum 

Horniny oháreckého krystalinika jsou v oblasti ložiska zastoupeny různými 

typy rul (muskovit-biotitické ortoruly a granulity, méně časté pararuly), které 

vycházejí na povrch zejména v SZ části území. Ojediněle se vyskytují silněji 

prokřemenělé úseky a místa s větší akumulací biotitu. Barva horniny je většinou 

šedobílá až šedá, nažloutlá, místy až hnědočervená od vyloučených oxidů Fe. 

 Povrch krystalinika je nerovný a je rozčleněn nepravidelným systémem 

elevací a depresí. Celý rulový komplex podlehl v předterciérním období na svém 

povrchu rozsáhlé a hluboké kaolinizaci. Produkty kaolinizace byly zčásti 

denudovány, zčásti přeplaveny a posléze překryty terciérními sedimenty. Mocnost 

kaolinu je velmi proměnlivá a dosahuje maximální hodnoty 35 m. Většinou se 

pohybuje v rozmezí mezi 10 až 20 m.  

Bazální předvulkanické sedimenty 
Na krystaliniku byly místy zastiženy nejstarší terciérní sedimenty patrně 

oligocenního stáří. Jedná se o nepravidelné nesouvislé polohy jemnozrnných 

kaolinických písků až pískovců, písčitých jílů, splachů rul a sekundárního kaolinu o 

celkové mocnosti až 17 m. Místy však došlo v důsledku jejich prokřemenění ke 

vzniku křemenců o mocnosti do 1 m. Těžbou však byly zastiženy v údolí 

bezejmenné vodoteče v JZ části stávajícího DP protáhlé bloky křemenců 

nepravidelného tvaru o velikosti 1 až 3 m. Tyto křemence se také vyskytují na 

jižním okraji obce Rokle východně od silnice II/224 a DP Rokle – jsou zde 

chráněny jako přírodní památka Sluňáky. 

Souvrství bazálních pyroklastik 

Souvrství bazálních pyroklastik začíná tufitickými písčitými jíly pestrých 

barev, kde vedle vulkanogenního materiálu bývá patrný i materiál krystalinika. 

Mocnost je většinou několik metrů (2 - 7 m), ale často nemusí být tyto písčité jíly 

vyvinuty. 
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Vlastní souvrství je představováno montmorillonitizovanými jemnozrnnými 

biotitickými tufity proměnlivých barev (šedá, zelená, rudá). Povrchovým větráním 

dochází rychle ke změnám modrozelených odstínů na žlutozelené. Tufity obsahují 

ve spodní části čočkovité vložky tufitických vápenců a místy i nesouvislé polohy 

uhelných jílů až uhlí o mocnosti převážně do 1 m. Ojediněle byly zastiženy i 

nepravidelné vložky pískovců. 

Mocnost souvrství bazálních pyroklastik, jehož velká část představuje 

ložisko bentonitu, se pohybuje kolem 40 - 60 m. Mocnost roste od Z k V, přičemž v 

oblasti kaolinového hřbetu v okolí potoka na západě je značně redukována. 

V severovýchodní části ložiska byl uvnitř tohoto souvrství vymezen 

vulkanogenní konglomerát. Je částečně zjílovělý, má modrošedou barvu, je 

nápadný hojnými úlomky zuhelnatělých dřev, místy je značně zpevnělý 

karbonátem nebo je silicifikovaný. Hojné jsou  závalky jiných hornin. Bentonitizace 

konglomerátu je nedokonalá a těleso obsahuje velké partie nerozložených 

pyroklastik. Pro těžbu představují konglomeráty výkliz.  

 
Souvrství lávových těles a pyroklastik 

V jižní části ložiska je vyvinuto v nadloží pyroklastik několik čedičových 

těles. První tělesa čedičů se objevují od úrovně 390 - 400 m n. m.. Jde o horniny 

velmi pevné, čerstvé, tak i o zcela zjílovělé, zejména v okrajových částech 

příkrovů či proudů. Na ložisku byly zastiženy   2 nejmocnější čedičové příkrovy: 

svrchní o mocnosti 22,6 m a spodní o mocnosti 9,2 m, oddělené polohou tufitů o 

mocnosti 2,0 m. Další větší čedičové těleso je v JZ části lokality, kde patrně  

navazuje na těleso na vrchu Kolina (kóta 506 m n.m). 

Kvartér 
Kvartérní sedimenty jsou tvořeny především svahovými hlínami s úlomky 

vulkanických hornin, hlinitokamenitými sutěmi až hrubší čedičovou sutí. Mocnost 

tohoto pokryvu činí většinou 0,5 - 3 m, jen ojediněle je větší (např. svahové hlíny 

7,5 m - 11,2 m). Z toho na humózní hlínu či ornici připadá mocnost kolem 0,2 - 0,4 

m. Ojediněle byla zastižena sprašová hlína s  mocností do 3 m. 
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Úložní poměry a tektonika 

Předterciérní nerovný reliéf povrchu krystalinika je určujícím faktorem pro 

úložní poměry ložisek kaolinu i bentonitu. Po kaolinizaci byl pozdější tektonickou 

činností a denudací vytvořen nový reliéf, kdy primární kaolin zůstal zachován 

především v elevacích, zatímco v depresích byl většinou denudován. Na počátku 

terciéru se tyto deprese zaplňovaly nejprve bazálními sedimenty a později 

materiálem souvrství bazálních pyroklastik. V následné fázi vulkanické činnosti v 

podstatě vyplnily někdejší deprese čedičové vyvřeliny svými příkrovy Při pozdější 

denudaci došlo k inverzi reliéfu, kdy nyní vulkanity vytvářejí elevace a hřbety. 

Hlava krystalinika (zároveň báze terciéru) vytváří řadu dílčích depresí a 

elevací při generelním stoupáni směrem k jihu. Nejníže leží při severovýchodním 

okraji ložiskového území (v nadmořské výšce 315 m). Odtud stoupá generelně 

směrem k SZ, kde kaoliny vycházejí na povrch ve výšce 360 - 370 m n.m., 

směrem k JZ stoupá povrch  až do úrovně 420 m n.m. V západní části ložiska 

vytváří povrch krystalinika výrazný hřbet protažený SZ-JV směrem. Zde také 

hluboce kaolinizované krystalinikum vychází na povrch v údolí potoka.  

Úložní poměry terciérních pyroklastik jsou závislé jednak na předterciérním 

reliéfu a jednak na modelaci dnešního terénu, takže jejich mocnost je značně 

proměnlivá. Generelně probíhala sedimentace terciérních pyroklastik relativně 

klidně, ale byla přerušována občasnými katastrofickými událostmi – sesuvy, těleso 

konglomerátu apod.  

Povrch jižní části území je modelován tělesy čedičových hornin střídajících 

se s pyroklastiky. Mocnost souvrství lávových těles a pyroklastik stoupá směrem 

k jihu, souvrství je mírně ukloněno k V až SV. 

Na ložisku lze předpokládat existenci dvou hlavních tektonických směrů: 

krušnohorský (ZJZ-VSV až JZ-SV) a příčný (zhruba SZ – JV až S-J, tj. směr údolí 

potoka) [4].  

 
 
2.3 Hydrologická charakteristika 
 

Ložisko patří z hydrologického hlediska do povodí Úhošťanského potoka 

(č.h.p.1-13-02-118), který protéká oblastí ve směru východ – západ. Ložisko leží 
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v jižní části povodí této vodoteče. Je odvodňováno bezejmennou vodotečí tekoucí 

ve směru jih – sever, která pramení na severním úbočí kóty Kolina (507 m n.m.).  

Vodoteč je v dobývacím prostoru zčásti přeložena a její tok upraven. Podle 

měření prováděných v minulosti je průtok v této vodoteči průměrně na úrovni 0,5 

l/s. Pouze sezónně se zvyšuje na hodnoty 2,5 l.s-1. Po ukončení hornické činnosti 

na lomu Za potokem bude nutno koryto bezejmenné vodoteče přeložit [3].  

 
 
2.4 Hydrogeologická charakteristika 
 

Na ložisku lze rozlišit tři kolektory podzemních vod - krystalinický, třetihorní 

a kvartérní, přičemž pro vlastní ložisko má největší význam kolektor kvartérní. 

Hydrogeologické poměry na ložisku lze hodnotit jako jednoduché. V důlních 

vodách se budou nejvíce uplatňovat srážkami ovlivňované vody z kvartérních 

propustných hornin. Vlastní bentonitové ložisko je nepropustné. Zvodnělý horizont 

krystalinika je uložen hluboko pod plánovanou bází lomů [3]. 

Odvodňování stávajícího lomu je řešeno čerpáním z retenční jímky 

v severní části DP. Odsud je voda čerpána do sedimentačních nádrží u vjezdu do 

lomu [3].  

Podle údajů těžaře je z retenční jímky lomu ročně vyčerpáno cca 10 000m3. 

Údaj za rok 2007 : 11.200 m3 (= 0,35 l.s-1). Z uvedeného vyplývá, že přítoky vod 

do lomu nepředstavují vážnější problém [3].  

Přítoky důlních vod se odhadují na max. 10 l.s-1. Rozhodující pro dimenzi  

nových odvodňovacích zařízení budou výpočty vycházející z hodnot přívalových 

dešťů [3]. 

Provozní komplikaci představují průsaky vod z kvartérního kolektoru 

v místech přeložky bezejmenné vodoteče. To má za důsledek porušení těžebních 

řezů v SZ části kaolinového lomu Před potokem. Podobné komplikace lze 

očekávat i v případě nové otvírky lomu Za potokem v rozšířeném DP.  

 
 
2.5 Klimatická charakteristika 
 

Ložisko Rokle se nachází z klimatického hlediska (podle Atlasu podnebí 

ČSR),  v mírně teplé oblasti „B“, v okrsku „B2“, mírně teplém, mírně suchém, 
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s převážně mírnou zimou.   

Hodnoty průměrných srážek jsou poměrně nízké, protože zájmová oblast 

se nachází v dešťovém stínu Krušných hor. Srážkově nejbohatšími měsíce jsou 

červen a červenec, naopak nejsušším měsícem je únor. Větrné poměry - převládá 

severozápadní a západní směr proudění vzduchu. 

Klimatické podmínky, potřebné pro biologickou rekultivaci, jsou 

charakterizovány následujícími hodnotami: 
 
 
Tabulka č.2 – Klimatické podmínky oblasti 
Průměrná roční teplota (období 1901 - 1980)  8,0 °C 
Průměrný roční úhrn srážek (období 1901 - 1980) 520 mm 

Nejteplejší měsíc - červenec,  průměrná teplota:  16,3 °C 

Nejchladnější měsíc -  leden,  průměrná teplota:   1,7 °C 
Průměrná teplota ve veget. období (duben - září): 14,2 °C 
Úhrn srážek ve vegetačním období (duben - říjen): 300 mm 

 
 

Pro přesnější charakteristiku sledovaného území uvádíme hodnoty 

klimatických měření ve stanici Mašťov - Dobřenec (400 m n.m.).  
 
 
Tabulka č.3 – Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1931 – 1960  (stanice Mašťov)  
 I. II III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. Rok 

Mašťov 40 33 32 35 54 61 65 49 39 47 32 41 528 

 
 
Tabulka č. 4 -Průměrná teplota vzduchu (OC) za období 1931 – 1960  (stanice Kadaň) 

I. II III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. Rok 

- 2,0 - 0,9 2,8 8,2 13,2 16,7 18,4 17,6 13,6 8,0 3,6 - 0,3 8,2 

  
 

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází průměrný celkový specifický 

odtok ze zájmového prostoru cca 4,2 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok 

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

Ve výpočtu pro určení celkového specifického odtoku jsme uvažovali 

následující průměrné měsíční a roční hodnoty výparu pro nejbližší  stanici -  Žatec, 

uváděné Tomlainem (1965) : 
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Tabulka č. 5 –  Průměrné  hodnoty  výparu  (mm) (stanice  Žatec)                                          
I. II III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. rok 

4 5 21 38 63 84 64 55 38 17 5 2 396 

 
 

Z porovnání měsíčních úhrnů srážek a výparu je zřejmé, že téměř celoročně 

výpar je nižší než srážky. Hlavně v podzimním a zimním období dochází k infiltraci 

srážkových vod do horninového prostředí. V praxi pro lomovou těžbu se tento jev 

projeví ve vztahu k odčerpávání srážkových vod v lomu.  
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3. SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY  
 
3.1 Způsob dopravy k úpravně a zušlechťování 

    Skládka surového kaolinu je umístěna v prostoru bývalého lomu kaolínu 

v Kadani. Doprava na lom je zajištěna nákladními automobily z prostoru, kde se 

surový kaolín dobývá. Surový kaolín je uložen na skládce, pro potřeby výroby je 

potom z tělesa  depa odebírán nakladačem a je jím dopravován k rozplavu. 

V místě rozplavu dochází k rozdružování suroviny tlakovou vodou. Rozplavený 

surový kaolín stéká samospádem do sběrací jímky. Ze sběrací jímky je čerpadlem 

dopravován rmut na vibrační třídič. Zde dochází k oddělení kameniva, které 

dopadá na skládku tohoto materiálu. Zbývající suspenze potom samospádem 

stéká do dvou spirálových odlučovačů. V odlučovačích se odděluje písek, který 

opět samospádem odchází k pračce písku, kde je propírán tlakovou vodou a 

potom pomocí dopravních pasů vynášen z prostoru do odvodňovacích boxů. 

Suspenze zbavená písku je čerpadlem vynášena do hydrocyklonů o 

průměru 350 µm. Po odloučení je dále suspenze vynášena do vyrovnávacích 

nádrží, odtud je čerpána na druhý úsek úpravny, který je v prostoru závodu 

Kadaň. 

Odtříděná šlika z hydrocyklonů stéká do odlučovače, kde se technickou 

vodou odloučí jemné podíly . Zbývající šlika je kapsami dopravována na 

dopravník. Zde se mísí s pískem a je s ním odváděna do boxů. V těchto boxech 

dochází k částečnému odvodnění směsi a ta je pak odvážena na skládku písku.  

  
 
3.2 Složky vydobytých nerostů využité při úpravě a zušlechťování 
 
    Surový kaolin z ložiska v DP Rokle se používá k  výrobě plaveného kaolinu. Pro 

výrobu bude ze surového kaolinu využita jediná složka - čistý kaolín. Kaolín 

obsahově představuje asi 30 % využitelných  složek surového kaolinu. 

 
množství a kvalita vsázky nerostu do úpravárenského procesu 
 
Hlavními součástmi  surového kaolinu jsou: 
  
písek průměrný obsah 60 % 
kaolin průměrný obsah 30 % 
šlika průměrný obsah 10 % 
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Pro zabezpečení kvality výsledného produktu jsou požadovány tyto parametry: 
 
výplav kaolinu musí být minimálně 20 % 
bělost vyplaveného kaolinu musí mít minimálně 80,8 % 
abraze musí být maximálně 10,0 mg/100 g 
         
 
3.3 Technologie úpravy a zušlechťování 
     Kaolínová suspenze přivedená z lomu natéká do zásobní nádrže. Odtud je 

čerpadlem vháněna do hydrocyklonů o průměru 150 µm. Propad z hydrocyklonů 

teče samospádem do vyrovnávací nádrže. Z této nádrže je čerpadlem vháněn na 

druhou část baterie hydrocyklonů. Z této baterie je odváděn jako odpadní šlika do 

vodní nádrže na dole.  

Vytříděné přepady z obou hydrocyklonových baterií jsou samospádem 

odváděny na dvě řady plochých šikmých sít o velikosti oka 0,063 mm. Odtříděné 

nadsítné podíly jsou z první řady odváděny na druhou, kde se z nadsítného oddělí 

zbylé jemné podíly. Nadsítné je s pomocí oplachování odváděno společně se 

šlikou na lom.  

Produkt podsítného stéká do zásobní nádrže. Odtud je čerpadlem vháněn 

na baterii hydrocyklonů 50 µm. Odpad z těchto hydrocyklonů smíchán se suspenzí 

přivedenou z lomu a s tou je potom uveden opět do oběhu. 

Produkt přepadu z hydocyklonů 50 µm je přiváděn rozvodným žlabem 

k usazovacím bazénům. Při transportu je suspenzi dávkováno kontinuelně 

srážedlo, které je připravováno obsluhou bazénů. V průběhu tohoto pracovního 

cyklu je několikrát prováděno vzorkování a následné zkoušení odebraných vzorků 

v laboratoři závodu za účelem zajištění maximální kvality výsledného produktu. 

 
3.4 Výtěžnost 
 
     Při zachování uvedeného pracovního postupu se výtěžnost čistého kaolínu 

pohybuje v rozmezí mezi 28 až 30 %. 

 
3.5 Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování  
 
     Výsledným produktem po úpravě je čistý kaolín. Pro zajištění výsledného 

produktu je nutno ponechat suspenzi sedimentovat v nádržích. Vyčeřená voda se 
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potom odvede potrubím do jímky recirkulační vody. Proces napouštění, usazování 

a odvádění vyčerpané vody se několikrát opakuje.  

Zahuštěná suspenze je odváděna sběrným kanálkem a čerpadlem na síto o 

průměru 0,2 mm. Zde se zachytávají nečistoty vzniklé při usazování kaolínu. 

Z tohoto prostoru je suspenze odváděna do kalolisu. V těchto kalolisech probíhá 

odvodňování . Po odvodnění je obsah vody v suspenzi cca 35 %. Uvolněné placky 

z kalolisu padají na dopravní pas odkud jsou transportovány ke granulování. 

Podavač plynule dávkuje kaolín do nudličkovače, kde je šnekem protlačován přes 

děrový rošt. Granule potom padají na pas a jsou odváděny do sušárny. Zde 

probíhá dosušení kaolínu podle předem nastaveného programu.  

Teplota spalin na vstupu sušárny se pohybuje v rozmezí 220 až 250 0C. Po 

vysušení je kaolín pasem odváděn ze sušárny do tří zásobníků.  

Pro zabezpečení výstupní kvality garantované odběratelům je stanoveno, 

že kaolín musí splňovat tyto parametry: 

 
vlhkost max. 12 % 
abraze max. 15 % 
bělost min. 79 % 
zbytek pod 0,045 mm max. 0,2 % 
zbytek pod 0,002 mm min. 50 % 
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4. STAV ZÁSOB VÝHRADNÍHO LOŽISKA V DOTČENÉ ČÁSTI 
 

V souvislosti s chystaným záměrem organizace KERAMOST, a.s. požádat 

OBÚ v Mostě o stanovení změněného DP Rokle, bylo zadáno firmě GEKON spol. 

s.r.o. zpracovat nový výpočet zásob. Výpočet zásob byl zpracován v měsíci srpnu 

roku 2009 a posouzen externím oponentem RNDr. Pavlem Habartou. Tento nový 

přepočet nahrazuje Rozhodnutí MHPR ze dne 19. 12. 191 č.j. 161.548/91-62. 

Vypočtené zásoby ložisek vyhrazených nerostů – Stavební kámen, Bentonit, 

Kaolin papírenský – ukazují následující tabulky č. 6 - 8. 

 
 
 

Tabulka č. 6 –  Výpočet zásob stavebního kamene     
Prozkoumané [m3] Vyhledané [m3] 

Bilanční Bilanční Surovina 
Volné Vázané Volné Vázané 

Nebilanční 
celkem [m3] 

Zásoby 
celkem [m3] 

Stavební 
kámen 3 096 000 0 1 462 000 0 3 602 000 8 160 000 

 
 
 
 
Tabulka č. 7 –  Výpočet zásob bentonitu     

Prozkoumané [kt] Vyhledané [kt] 
Bilanční Bilanční Surovina 

Volné Vázané Volné Vázané 

Nebilanční 
celkem [kt] 

Zásoby 
celkem [kt] 

Stavební 
kámen 27 830 0 4 868 108 12 492 45 298 

 
 
 
 
Tabulka č. 8 –  Výpočet zásob kaolin papírenský     

Prozkoumané [kt] Vyhledané [kt] 
Bilanční Bilanční Surovina 

Volné Vázané Volné Vázané 

Nebilanční 
celkem [kt] 

Zásoby 
celkem [kt] 

Kaolin 
papírenský 8 502 0 89 0 4 231 12 822 
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4.1 Zásoby kaolinu v oblasti otvírky nového lomu  
 

Ve stávajícím kaolinovém lomu  dochází zásoby kaolinu, proto organizace 

KERAMOST, a.s. připravuje nové POPD pro lom Za potokem. Otvírkové práce na 

novém lomu by měli začít v roce 2011. Produkce z nového lomu by tak měla plynule 

nahradit surovinu z lomu stávajícího. Problematikou spojenou s otvírkou nového 

lomu se zabývá tato práce.  

Výpočty byly zaměřeny pouze na zásoby kaolinu, bentonit bude těžen pouze 

jako doprovodná surovina a ukládán na deponie. V současné době je odbyt 

bentonitu z lokality Rokle minimální a zásoby ve stávajícím bentonitovém lomu při 

současném objemu těžby jsou zajištěny na nejméně 15 let. 

Území pro POPD lomu Za potokem bylo navrženo na základě geologického 

průzkumu. Zaujímá plochu 81 815 m3 a jeho souřadnice jsou uvedeny v tabulce     

č. 9 (viz mapové přílohy č. 3, 4 a 6).   
 
 
       Tabulka č. 9 –  Vymezený polygon pro POPD lomu Za potokem      

Číslo 
vrcholu Y X 

1 818815.31 1002875.54 
2 819025.87 1002937.53 
3 818996.60 1003088.25 
4 818934.63 1003125.70 
5 818920.97 1003349.87 
6 818823.25 1003260.45 
7 818712.41 1003119.56 
8 818759.46 1002974.87 
9 818779.95 1002938.47 
10 818815.31 1002875.54 

 
 
 
 
 Zásoby kaolinu byly spočítány po vyhodnocení vrtného průzkumu. Vzorky 

odebrané z vrtů hlavním geologem organizace byly testovány v laboratoři závodu 

Prunéřov. Po získání výsledků byly profily vrtů zpracovány v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel v. 2003. Tato data byla podkladem pro vytvoření geologického 

modelu. Vrty použité pro výpočtový model v POPD lomu Za potokem jsou uvedeny 

v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 –  Vrty použité pro výpočtový model 

Vrt Y X Ústí vrtu 
Hlava 
kaolinu 

Pata 
Kaolinu 

KD2 818911.40 1003178.40 404.53 388.90 384.53 
KD19 818858.02 1002888.82 391.37 N N 
KD20 818802.71 1002960.20 390.45 386.10 365.45 
KD26 818706.19 1003191.10 393.08 387.00 371.28 
KD27 818816.84 1003381.20 407.43 397.40 379.43 
KD28 818658.86 1003284.56 406.99 391.40 380.19 
KD29 818742.64 1003067.78 392.28 386.60 368.28 
KD30 819040.16 1003012.13 403.32 384.10 376.52 
KD31 819114.75 1003298.29 418.90 N N 
KD35 818758.74 1003290.69 401.97 393.70 374.07 
KD86 818717.08 1002881.30 386.40 N N 
KD88 818717.30 1002986.02 387.75 381.05 359.05 
RO6 818717.87 1003363.92 413.45 394.00 384.20 
RO22 818902.38 1003336.80 408.09 396.50 380.39 
RO23 818836.44 1003244.60 400.28 393.90 371.38 
RO24 819012.57 1003205.32 406.50 N N 
RO25 819005.49 1003308.94 412.91 389.20 371.61 
RO26 819091.45 1003387.49 427.29 N N 
RO33 819015.56 1003110.90 402.76 N N 
RO34 818829.08 1003113.97 397.00 388.40 375.90 
RO35 818850.73 1003007.74 393.22 376.50 366.82 
RO36 818942.84 1003031.90 397.33 395.80 375.83 
RO37 818962.75 1002920.21 397.14 N N 
RO38 819091.06 1002921.73 404.60 N N 
RL36 818620.66 1003114.23 388.64 385.10 372.70 

      
 

  K vytvoření grafických příloh a pro výpočty kubatur skrývky a suroviny 

byl použit program Atlas DMT v 4.3.  

 DMT, základ programového systému Atlas, umožňuje zpracovávat 

výškopisná data  - textové soubory z geodetických zápisníků či fotogrammetrie. 

Další rozšířený vstupní formát je DXF (prostorové body, čáry, křivky nebo plošky - 

např. digitalizované vrstevnice).  

 DMT je prostorová plocha, která kopíruje skutečný (zaměřený) nebo 

projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými 

prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se blížila 

skutečnosti. Výsledky z výpočtů provedených tímto způsobem ukazuje tabulka      

č. 11. 
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Tabulka č. 11 –  Výpočet těžitelných zásob kaolinu v POPD lomu „Za potokem“ 

Hmoty celkem 1 305 000 m3 

Skrývka 724 900 m3 

Kaolin 580 100 m3 

Kaolin vázaný v bočních svazích 132 200 m3 

Kaolin bilanční - volný  447 900 m3 

Ztráty 20% 89 600 m3 

Objemová hmotnost kaolinu 2.04 t/m3 

Těžitelné zásoby kaolinu 731 000 t 

Skrývka + Výkliz 814 500 m3 

Skrývkový poměr 1.11 
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5. NÁVRH OTVÍRKY NOVÉHO KAOLINOVÉHO LOMU 
 
Způsob otvírky a dobývání 
 
 Těžba bude probíhat v rozšířeném DP Rokle v lomu Za potokem. Jedná se 

o těžbu v jámovém lomu s těžebním postupem západním a jižním směrem.  

 Do těžby je vybudována přístupová komunikace v šíři cca 7 m, která spojuje 

stávající provozovanou těžbu s ostatními prostory lomu (výsypky, úpravna, 

mezideponie suroviny). Jedná se o těžbu za pomocí rýpadel s nakládkou na 

dopravní techniku (nákladní automobily), které zajišťují přepravu skrývkových 

materiálů a suroviny. V případě výskytu těžko rozpojitelných partií nadložních 

hornin mohou být využity trhací práce.  

 Skrývky budou prováděny v předstihu před těžbou. Skrývkové materiály 

budou převáženy přímo do prostoru konečného uložení (veškeré skrývkové hmoty 

jsou využity k zavezení vytěženého prostoru), ornice je dočasně deponována na 

samostatné deponii odděleně od ostatních skrývkových hmot a bude tvořit 

protihlukovou clonu. Plánovaná výše roční těžby je max. 110 000 t kaolinu. 

 Cílem této práce je projekt otvírky nového lomu Za potokem tak, aby po 

prvním roce těžby skrývky bylo odkryto a připraveno k těžbě min. 50 000 m3 

kaolinu.  

  
 
Postup dobývání zásob 

 Báze lomu kolísá a bude se pohybovat na úrovni cca 370 – 375 m. n m. 

V mapové příloze č. 3 je zakreslen plánovaný rozsah POPD pro povolení hornické 

činnosti v oblasti lomu Za potokem [7].  

 Těžba bude probíhat západním a jižním směrem od severovýchodního cípu 

vymezeného POPD. Tento postup byl zvolen z ekonomických důvodů. Skryté 

zeminy budou zpočátku ukládány do současného kaolinového lomu. Otvírkou 

tímto směrem budou zajištěny, co nejkratší dopravní vzdálenosti.  
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Obr. 3 – Prostor určený pro směrování skrývkových hmot     (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
 
 
Dobývací metody 
 
 Těžba na ložisku bude prováděna, vzhledem k úložním poměrům ložiska, 

jámovým lomem za sucha, pomocí lopatových rýpadel nebo nakladačů. Surovina 

bude do úpravny, nebo na mezideponie, transportována nákladními automobily. 

Skrývkové práce budou prováděny zemními stroji (např. dozer, lopatová rýpadla, 

kolový nakladač) a skrývkové hmoty jsou na místo určení (výsypku) převáženy 

nákladními vozidly [1].   

 Nadložní sedimenty mohou být, v případě výskytu těžko rozpojitelných částí 

rozvolňovány pomocí trhacích prací. Jejich provádění by muselo být řešeno 

povolením Obvodního báňského úřadu. Na použití zemních strojů bude zpracován 

technologický postup. Pravidla pro pohyb strojů a dopravní techniky i osob jsou 

upřesněna dopravním řádem lomu Rokle [8]. 

 Po selektivním odtěžení ornice a podorničí jsou vlastní skrývkové práce 

nadloží prováděny v jednom až  čtyřech řetězech. Mocnost skrývky kolísá 
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v rozsahu od 5 do 17 m. Největší mocnost skrývky byla zjištěna u vrtu RO35,  

jižním směrem se mocnost skrývky snižuje. Maximální výška jednoho řezu je 5 m. 

Mocnost těžebního řezu je dána mocností suroviny v řezu cca 3 – 5 m. Šířka 

pracovní plošiny bude v místě umístění pracovního stroje min. 10 m. 

 Dopravní trasy mezi jednotlivými řezy budou budovány ve sklonu max. 8°. 

Šířka dopravní cesty se stanovuje na min. 7 m. V místech kde není tuto šířku 

možné zabezpečit musí být dostatečná viditelnost v obou směrech, a musí být 

zajištěno bezpečné vyhýbání dopravní techniky. Dále musí být zajištěno 

odvodnění dopravní cesty (cesta nesmí být ukloněna směrem k patě řezu). 

 
Způsob rozpojování hornin 
 
 Rozpojování nadložních zemin a suroviny bude prováděno hydraulickými 

rýpadly, není nutno použít žádné speciální technologie. Pokud by se vyskytly 

těžko rozpojitelné části nadložních hornin, budou rozvolňovány pomocí trhacích 

prací. Jejich provádění je řešeno samostatným povolením Obvodního báňského 

úřadu [7]. 

 
 
Mechanizace   
 
      Na lomu bude použita tato mechanizace: vhodné hydraulické rýpadlo 

s housenicovým nebo kolovým podvozkem, buldozer, kolové nakladače typu UNC 

a KNB popř. KNA, nákladní automobily, autocisterna, kropící vůz [1]. 
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Obr. 4 – Mechanizace na lomu                                (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
 
 
Odvodňování 
 

Kaolin je v rostlém stavu prakticky nepropustná zemina. V okamžiku, kdy se 

zahájí jeho těžba a dojde k zahloubení pod úroveň terénu bude nezbytné zajistit 

dobré odvodnění lomu. Pro tento účel bude v nejnižším místě lomu zřízena 

záchytná jímka s částečně sedimentačním účinkem. Tuto jímku bude nutno 

s postupem těžby (zahlubováním) prohlubovat tak, aby byl umožněn vždy 

gravitační odtok vod ze dna lomu a jejich následné zachycení v retenční jímce. 

Z této jímky bude voda podle potřeby odčerpávána a pomocí výtlačného potrubí 

odváděna do stávající kaskády sedimentačních jímek, umístěných na horní hraně 

lomu. Sedimentační jímky jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od horní hrany 

lomu, takže nehrozí nebezpečí průsaku do stěn lomu. Z poslední sedimentační 

jímky pak bude voda po odsazení gravitačně odtékat přímo do koryta 

bezejmenného potoka. 
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     Pro určení kapacity čerpací jímky a výkonu čerpadla byly stanoveny 

výpočty  podzemních vod formou čerpacích zkoušek z průzkumných vrtů a 

množství povrchové vody bylo určeno z aktuálních hydrologických dat Českého 

hydrometeorologického ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. 

 

 
Obr. 5 – Jímka na kaolinovém lomu v DP ROKLE        (zdroj: KERAMOST, a.s.) 
 
 
Generální svah lomu 
 
 Pro stanovení generelního svahu těžebních řezů a výsypkových etáží byly 

užity parametry dané geomechanickými vlastnostmi skrývkových materiálů a 

těženého nerostu. Dále bylo zohledněna použitá těžební technologie tj. 

dobývacích strojů a ustanovení bezpečnostních předpisů. 

Parametry stanovené pro skrývkové řezy a výsypkové etáže ukazuje 

tabulka č. 12.  
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Tabulka č. 12 –  Parametry skrývkových řezů 
Skrývkové a těžební řezy Mezní hodnoty řezu 
maximální výška 1 - řezu 5 m 

sklon svahu 80° 
pracovní plošina 10 m 

průmět 1,2 m 
max. počet řezů 5 

 
 
 

( )
( ) ( ) °=⇒==

×+×
×

== 2854,0
46
25

2,15104
55

ββ úhel
L
Htg                                            [1] 

 
kde β ……úhel generelního svahu lomu 
        
       H ……celková výška svahů lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu 
 
       L ……průmět celkové délky svahů a plošin lomu od paty spodního řezu po hranu vrchního řezu  
 
 
Projekt otvírky lomu 
 
 Vstupní parametry pro projekt otvírky byly zadány takto: 
 

1) Co nejmenší dopravní vzdálenost pro transport skrývkových zemin 

2) Odkrytí min. 50 000 m3 kaolinu (102 000 t) 

3)  Možnost dalšího postupu těžby 

 
 V návaznosti na toto zadání byla pomocí modelu Atlas DMT vyprojektována 

otvírka lomu zářezem v severní části navrženého POPD. Vytvořený model byl po 

výpočtech objemů pomocí modulu OBJEM (součást programu Atlas DMT) 

několikrát upraven, tak aby bylo dosaženo požadovaných vstupních parametrů. 

 

 Konečný návrh otvírky ukazuje příloha č. 6. Vypočtené objemy skrývkových 

hmot a odkryté suroviny jsou patrny z tabulky č. 13  

 
 Tabulka č. 13 –  Výpočet objemů v otvírce nového kaolinového lomu 
Skrývka                                    [m3] 87 000 
Kaolin – odtěžený při otvírce   [m3] 18 400 
Kaolin – odkrytý                       [m3] 55 000 
Objemová hmotnost kaolinu  [t/m3] 2.04 

Odkryté zásoby kaolinu             [t] 112 200 
Skrývkový poměr 0.8 
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 Takto navržená otvírka lomu odpovídá vstupním parametrům. Těžba bude 

pokračovat postupným rozšiřováním zářezu jižním směrem a zahlubováním lomu 

až na bázy kaolinu. Severní a západní svahy jsou projektovány jako závěrné, 

proto jsou strmější. Skrývka z otvírky bude směrována do zbytkové jámy 

stávajícího kaolinového lomu. Zásoby v navrženém POPD jsou při dnešních 

potřebách společnosti KERAMOST, a.s. na 7 let. Po jejich vytěžení bude třeba 

připravit nové POPD.  Mnou navržené řešení umožňuje plynulé pokračování těžby 

v delším časovém horizontu. Stav po ukončení těžby v lomu Za potokem ukazuje 

mapová příloha č. 4.  

 Po vytěžení zásob v novém lomu Za potokem se nabízí možnost odtěžení 

tělesa bezejmenného potoka, samozřejmě po vybudování nového koryta a 

přeložce potoka. Další možností je pokračování těžby podél koryta potoka jižním 

směrem. V této oblasti musí být ještě provedena dorozvědka geologickými vrty pro 

upřesnění zásob kaolinu. 
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 6. NÁVRH SANACE A REKULTIVACE PO UKONČENÍ TĚŽBY 
 

 Sanace a rekultivace nového lomu Za potokem je navržena tak, aby 

navazovala na souhrnný plán sanace a rekultivace celého území postiženého 

těžbou v katastrálním území Rokle. Sanace a rekultivace je součástí hornické 

činnosti [6]. 

 Krajinný ráz území dnešního dobývacího prostoru je možno označit 

v přírodní charakteristice za mírně až středně narušený částečným setřením 

měřítka krajinných struktur (lomy, výsypka). Stávající charakter, rozsah a 

vytvářené doprovodné  terénní novotvary zdejších lomů však oscilují blízko 

přirozeného měřítka krajinných struktur, takže jejich  dopad není markantní. Lomy 

narušují harmonické měřítko krajiny jen lokálně, pouze v dotčeném krajinném 

prostoru. Nicméně díky svému zahloubení, relativnímu plošnému omezení a 

hmotově jemnějšímu charakteru terasování a svahování do značné míry splývají 

s přirozenými tvary terénu. 

Vliv navrhovaného rozšíření DP se projeví zásahem do měřítka krajiny, dotčeného 

krajinného prostoru, zásahem do estetických hodnot krajiny a jejích prostorových 

vazeb a zásahem do krajinné scény. Rozšíření ploch hornické činnosti bude 

v krajině zpočátku zjevným novotvarem.  Na druhé straně dojde v již vytěžených 

partiích lomů  k jejich postupné sanaci a rekultivaci. Tvary modelované při sanaci 

budou ve svých parametrech (převýšení a konfigurace sesvahovaných těžebních 

lávek) korespondovat s přirozenou skladbou a uspořádáním stávajících 

prostorových forem. Vůči stávajícímu stavu nedojde k narušení harmonického 

měřítka, protože i nadále zůstane prakticky zachován poměr krajinné prostorové 

skladby s dlouhodobě probíhající těžební činností. Je třeba vzít do úvahy i časový 

parametr reálného vnímání těžebního prostoru, který se bude významně měnit. 

Podstatná část nového reliéfu bude vymodelována již při sanaci do definitivní 

podoby. Postupem času bude stabilizována i přirozená soliflukce novotvarů a 

dojde k vytvoření funkčního vegetačního krytu. Z hlediska cílové struktury 

krajinných složek mikroreliéfu, z hlediska skladby a uspořádání prostorových 

forem lze očekávat v horizontu 20 až 30 let významné přiblížení k žádoucí krajinné 

scéně [5]. 
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 Pro jemné domodelování nového reliéfu krajiny budou využity jen skrývkové 

hmoty a zúrodnitelné vrstvy půdy, které budou získány v průběhu dobývání na 

projektovaných lomech. Terénní úpravy budou prováděny tak, aby došlo 

k vhodnému napojení rekultivovaného terénu na okolní morfologii. Rekultivovaný 

terén bude mít maximálně přirozený vzhled bez geometrických linií. Projekt se 

vyhýbá nadměrně dlouhému srovnávání terénu do jednotvárných technických 

tvarů stejné nivelety a sklonu. Svahy budou horizontálně i vertikálně rozčleněny 

("zvlněny") s přihlédnutím ke krajinnému rázu a přirozeným terénním tvarům, které 

se vyskytují v širším okolí. V širším okolí DP Rokle jsou z biologického hlediska 

nejcennější prudké stráně vybíhající od jihu do středu území. Tato přírodní 

stanoviště jsou biotopem většiny zvláště chráněných druhů rostlin, hmyzu, plazů a 

ptáků, dále jsou významná sama o sobě jako reprezentativní vegetace 

(polopřirozené suché trávníky a facie křovin) [5].  

Ve spolupráci s biology si tento souhrnný plán sanace a rekultivace klade za cíl 

pokusit se uměle nahradit alespoň část těchto reliktních biotopů. Při projektování 

těžby a následné sanace tzv. Hlavního lomu byly pro tento účel vytipovány 

závěrné svahy s jižní expozicí a s příznivým geologickým profilem (výchozy 

čedičů). Na svazích – obecně nad kótou 380 m n.m. – budou provedeny jen 

minimální úpravy kvůli jejich stabilizaci. Tak budou vytvořeny prudké osluněné 

svahy pro uchycení  sukcesních společenstev stepní vegetace. 

Biologické rekultivace jsou soubor biologických opatření směřujících k obnově 

úrodnosti půdy nebo k tvorbě nové půdy. Úspěšnost biologické rekultivace 

podstatně ovlivňuje kvalita předcházející technické rekultivace. Jde zejména o 

kvalitu urovnání povrchu nového reliéfu, vytvoření vhodných sklonů terénu, 

provedení nezbytných melioračních prací (úprav vodního režimu), případně 

převrstvení pozemků zúrodnitelnou zeminou [5].  

 Problematiku biologické rekultivace pozemků dotčených hornickou činností 

řeší detailně zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Zákon chápe ZPF  jako jednu z hlavních složek životního prostředí, která je 

základním přírodním bohatstvím země. Ochranou ZPF včetně jeho vhodného 

využívání je zároveň zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 



Anna Pelešková : Otvírka nového kaolinového lomu v katastrálním území Rokle - studie 

2010  31 

Zákon stanovuje při těžební činnosti skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy 

a využít jí pro účely rekultivace, odklizové zeminy ukládat především ve 

vytěžených prostorech a rekultivaci provádět podle schváleného plánu.  

 Dočasně je půda odnímána  jen v případě, že po ukončení  účelu jejího 

odnětí  bude dotčená plocha rekultivována podle plánu rekultivace na 

zemědělskou půdu. Ve všech ostatních případech je půda odnímána trvale. Za 

trvalé odnětí mohou být předepsány roční odvody jen v případech, kdy podle 

schváleného plánu rekultivace jsou pozemky rekultivovány zalesněním či zřízením 

vodní plochy. Výsledkem rekultivace zalesněním nemusí být jen PUPFL, 

výslednou plochou může být i ostatní plocha, ale musí být osázena. 

 V letech 2007 a 2008 bylo zpracováno biologické hodnocení území 

navrženého k rozšíření DP Rokle (viz mapová příloha č. 2). Na významné části 

území byl zjištěn výskyt většího počtu zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů 

vázaných na zachovalá a reprezentativní  přírodní stanoviště, která jsou 

předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Doupovské hory, kam 

území DP spadá. Také byl zjištěn výskyt významných populací druhů ptáků, jenž 

jsou předmětem ochrany v ptačí oblasti Doupovské hory, kam území DP Rokle 

také spadá.  

 Biologická rekultivace musí proto kromě požadavků zákona č. 334/1992 Sb. 

zohledňovat návrhy a opatření, které vyplývají z biologického hodnocení lokality 

(Melichar, 2005, 2007), z posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném 

znění  (Melichar 2006) a ze zhodnocení vlivů hornické činnosti na povrch a na 

životní prostředí ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (výjimky 

z ochrany, záchranné transfery, náhradní stanoviště, stanovení bezzásadových 

segmentů přírodních stanovišť, kompenzační management náhradních stanovišť, 

monitoring) [5]. 

 

Zemědělská rekultivace 
  Po převrstvení zúrodnitelnými zeminami je důležité, aby došlo co 

nejdříve k biologickému oživení půdy. Tento proces lze v podmínkách lokality pro 

zemědělské rekultivace nejlépe řešit pětiletým melioračně efektivním agrocyklem.  
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 Během agrocyklu bude pro zlepšení půdní struktury pěstována 

luskovinoobilná směska (peluška polní (Pisum sativum) + oves setý (Avena 

sativa)) a ozimná směska (hořčice bílá (Sinapis alba) + řepka (Brassica napus)). 

Dále bude použita svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia), tolice vojtěška 

(Medicago sativa) a horčice bílá (Sinapis alba). Místo vojtěšky lze použít v 1. roce i 

pohanky seté (Fagopyrum esculentum) [5]. 

 Směsky melioračního charakteru zlepšují půdní strukturu, jejich předností je 

rychlý růst a tvorba biomasy, která se zaoráním aplikuje do půdy, kde se 

organická hmota mění na potřebný humus. Další výhodou směsek je zastoupení 

luskovin, které pomocí hlízkových bakterií dokáží poutat atmosférický dusík, který 

následně rostliny využijí  pro svůj růst. Tolici vojtěšku je doporučeno použít pro její 

nenáročnost na stanoviště a vodní režim půdy. Vytváří mohutný kořenový systém, 

díky kterému dokáže přežít i na suchém stanovišti [5].  

 Na závěr agrocyklu bude vyseta směs trvalého travního porostu, která bude 

druhově podobná s porostem vyskytujícím se před těžbou a s druhovým složením 

okolní přilehlých TTP, které nebudou zasaženy HČ.   

 Založení a volba vhodného porostu  je závislá na vláhovém režimu dané 

lokality. Na sušších místech je vhodné upřednostnit směs s dominancí kostřavy 

červené (Festuca rubra) a psinečku obecného (Agrostis capillaris) s příměsí 

kostřavy luční (Festuca pratensis), srhy laločnaté (Dactilis glomerata), bojínku 

lučního (Phleum pretense), lipnice luční (Poa pratensis) a lipnice obecné (Poa 

trivialis). Na vlhčích stanovištích můžeme směs volit  obdobně, ale s převahou 

psárky luční (Alopecurus pratensis) namísto kostřavy červené (Festuca rubra). 

V obou případech by měl v travních směsích  být zastoupen  ovsík vyvýšený 

(Arrhenantherum elativ). Složení směsky leguminóz může být následující: jetel 

luční (Trifolium pretense) a  jetel plazivý (Trifolium repens) s příměsí štírovníku 

bažinného (Lotus uliginosus), vikve ptačí (Vicia cracca), vikve chlupaté (Vicia 

hirsuta) a hrachoru lučního (Lathyrus pratensis) [5].  

 Druhové složení budoucí travní směsi je voleno tak, aby se co nejvíce 

podobalo původnímu složení. Semenný materiál bude použit tak, aby byla 

zachována zásada co nejbližšího místního původu použitých diaspor.  
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 Trvalé travní porosty budou udržovány pravidelným kosením (2 x ročně), 

válením, přihnojováním a to tak, aby nově vznikající biotop nebyl ohrožován 

ruderalizací, přílišným přehnojování či zarůstání neofytickými či expazivními druhy 

vegetace.  

 Zemědělská rekultivace je navržena na 6,73 ha nového lomu Za potokem, 
což činí 81% plochy. 
 
 
 
 
Tabulka č. 14 - Doporučený postup zemědělské rekultivace 

 
Rok 

 
Prováděné práce 

doplnění potřebných biogenních prvků 0. rok pěstební péče 
orba 

smykování 
vláčení 

setí jarní směsky na zelené hnojení 
sečení a rozprostření biomasy 

orba 
smykování 

vláčení  
výsev vojtěšky (pohanky) na zelené hnojení 

válení 
sečení a rozprostření biomasy 

1. rok pěstební péče 

orba 
smykování 

vláčení 
setí svazenky na zelené hnojení 

válení 
sečení a rozprostření biomasy 

zaorání biomasy 

smykování 

vláčení 
setí ozimní směsky na zelené hnojení 

2. rok pěstební péče 

válení 
sečení a rozprostření biomasy 

orba 
smykování 

vláčení 
setí hořčice na zelené hnojení 

sečení a rozprostření biomasy 
přihnojování pozemku dle rozboru živin 

3. rok pěstební péče 

orba 
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smykování 
vláčení 

setí vojtěšky 4. rok pěstební péče 
sečení a rozprostření biomasy 

vláčení 
seč vojtěšky s rozřezáním 

zaorání biomasy hlubokou orbou 

vláčení 

 
 

5. rok pěstební péče 

výsev travní směsi pro TTP 

 

  Ostatní  rekultivace – řízená sukcese 
 V územích po báňských činnostech se často vyskytují plochy, které jsou 

dlouhodobě ovlivňovány přirozenou sukcesí. Vznikající biotopy se často stávají 

bez náročnějších technických či biologických úprav významným krajinotvorným 

prvkem, prvkem biokoridorů nebo biocenter nebo organicky navážou na 

rekultivované plochy s “klasickou“ rekultivací. 

 Sukcese je proces, kterým prochází každý z ekosystémů. Je to kontinuální, 

směrovaný a nesezónní proces kolonizace a zániku populací jednotlivých druhů 

na určitém místě. 

 V případě závěrných svahů lomu v DP Rokle půjde většinou o  tzv. primární 

sukcesi, která bude probíhat na substrátu, který nebyl předtím ovlivněn žádnou 

živou diasporou (opuštěné těžební lávky v horninách). V zeminách a horninách 

sanovaného terénu chybí proto půdní banka semen, z níž by mohla vegetace 

regenerovat. Pro průběh sukcese je v tomto případě velmi důležitá vzdálenost 

zdrojů diaspor, proto budou intenzivně udržovány těžbou nedotčené sousední 

plochy.  

 Druhy počátečních sukcesních stádií jsou většinou rostliny s krátkým 

životním cyklem, nízkou konkurenční schopností, vysokou plodností, snadnou 

šířitelností a odolné vůči disturbanci (jednorázovému odnímání biomasy). Tyto 

ranně sukcesní druhy mění podmínky zdroje, tím usnadňují kolonizaci dalším 

druhům. Druhy pozdějších sukcesních stádií jsou rostliny (a dřeviny) s dlouhým 

životním cyklem, vysokou konkurenceschopností, avšak neodolné vůči 

disturbancím. Vrcholem sukcese je ustálené klimaxové stádium, kdy jde již o 

vyvážené společenstvo, které je svou strukturou a funkcemi v rovnováze 
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s abiotickým prostředím a které se mění již jen v reakci na velké změny 

stanovištních podmínek (např. změna klimatu) [5]. 

  O charakteru klimaxu rozhodují klimatické a živinové podmínky. 

Cesta k vytvoření klimaxu může být z různých důvodů zablokována (blokovaná 

sukcese). Působí-li některé abiotické faktory trvale proti dosažení klimaxu a 

sukcese je zároveň blokována pomalým půdním vývojem, může vzniknout tzv. 

edafický klimax, charakterizující např. xerotermní stanoviště (suché trávníky v DP 

Rokle). 

 Tyto spontánní procesy je však nutné cíleně usnadňovat a modulovat. 

Modulační procesy (které lze nejlépe přirovnat k následné péči o zajištěnou 

rekultivaci) se označují jako řízená sukcese. Je to nástroj ke zvýšení stability a 

biodiverzity. Pomáhá nastartovat proces sukcese a směřovat jej žádoucím 

směrem tak, aby fytocenózy v co nejkratší době dosáhly požadovaných vlastností.  

Řízené sukcesní procesy doplňují klasické formy rekultivace, ale zejména 

respektují přirozeně vzniklá a rozvíjející se počáteční stádia sukcesních procesů 

na jednotlivých plochách. Tímto řešením vznikne heterogenní území s minimálními 

dalšími zásahy do terénu, s vytvořenými podmínkami pro zvýšení ekologické 

stability formou respektování nebo podpoření stávajících znaků [5].  

 Metoda vychází z autoregulačních schopností vegetace a z přirozených 

procesů obnovy biocenóz. Základním východiskem je znalost jednotlivých 

sukcesních stádií ve vztahu k typu a vlastnostem konkrétního substrátu. Vlastní 

postup zahrnuje podporu spontánně vznikající vegetace, její dolaďování a 

posilování. Řízené zásahy směřují k potlačení samovolné sukcese (tj. zarůstání 

náletovými dřevinami, konkurenčně zdatnými trávami, bylinami a keři).  K 

nejčastěji používaným metodám patří introdukce rostlinného materiálu a různé 

způsoby údržby porostu (sečení, pastva). 

 Důležitá je krátkodobá disturbance (narušování) ekosystémů. Je pro přírodu 

nejen typická, ale dokonce nezbytná. Disturbance přímo likvidují jednotlivé 

organizmy a snižují tak populační početnosti těch druhů, které by jinak ve 

společenstvech převládly a zatlačily ostatní. Díky disturbancím může ve 

společenstvech vedle sebe existovat větší počet forem organizmů, zvyšuje se 

diverzita společenstev.  
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Zásady rekultivace řízenou sukcesí ve změněném DP Rokle:  

• Podrobné biologické mapování stavu terénu před těžbou (inventarizace 

vegetace). 

• Provedení záchranného transferu zvláště chráněných druhů rostlin.  

• Zachování nebo modelace svahů se stejnou expozicí (osluněné jižní svahy) a 

se stejným příznivým geologickým profilem.  

• Minimální úpravy prudkých svahů jen kvůli jejich stabilizaci.  

• Ponechání estetických a funkčních prvků (výchozy hornin, tvorba umělého 

mikroreliéfu) 

• V plochách sukcese nebudou prováděny výsadby nepůvodních druhů dřevin a 

rostlin 

• V pětiletých intervalech bude prováděna za odborného dozoru asanace části 

náletových křovin tak, aby byla umožněna pastva mezilehlých travnatých ploch 

a zároveň nebyla snížena jejich atraktivita pro ptactvo. 

• Místo vypalování stařiny bude prováděna disturbance vegetačního povrchu 

pojezdy  pásové důlní techniky. 

• Následné obhospodařování lučních porostů – kosení. Sečí po době uzrání 

semen umožníme jejich samovolné vysemenění. U málo zapojených, řídkých 

porostů je možné přímé mulčování speciálními stroji. 

• Následné obhospodařování lučních porostů – občasná extenzivní toulavá 

pastva ovcí a koz  zabrání obnově keřů kořenovými výmladky. Negativní 

dopady selektivity pastvy je třeba zmírňovat sečí nedopasků. Spásání působí 

narušení povrchu půdy, mění konkurenční poměry mezi druhy, otvírá volné 

prostory nutné pro generativní obnovu, odstraňuje přebytečnou biomasu a 

zabraňuje nežádoucí sukcesi společenstva.  

• Obhospodařování sukcesních ploch po HČ (disturbance) bude zajištěno po 

dobu 20 let.  

• V rámci SaR bude prováděn odborně způsobilou osobou pravidelný monitoring 

vlivu těžby na zvláště chráněné druhy rostlin v pětiletých intervalech v plochách 

nedotčených HČ v DP Rokle. Ve stejném intervalu a za stejných podmínek 
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bude probíhat monitoring posuzující úspěšnost prováděných rekultivačních 

prací.  

 

 Ostatní rekultivace – řízená sukcese je navržena na 1,56 ha nového lomu 

Za potokem, což činí 19% plochy. Navrženou rekultivaci ukazuje mapová příloha 

č. 7. 
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7. TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ    
    NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 

Otvírka a celé POPD nového lomu Za potokem ve změněném DP Rokle 

bylo navrženo tak, aby z hlediska báňsko-technických a ekonomických parametrů 

byla co nejoptimálnější. Umístěním otvírky nového lomu, co nejblíže stávajícímu 

kaolinovému lomu, byly zajištěny krátké dopravní vzdálenosti. Skrývkové hmoty 

budou směrovány do vytěženého severozápadního cípu stávajícího kaolinového 

lomu a bentonit těžený jako doprovodná surovina bude ukládán na deponii nad 

severními svahy stávajícího bentonitového lomu. Doba ukládání skrývkových hmot 

do prostoru stávajícího kaolinového lomu byla spočítána na 2,5 let. Poté bude 

skrývka ukládána uvnitř lomu Za potokem v DP Rokle. 

Při prvotní rozvaze v jaké části navrženého POPD provést otvírku lomu, byl 

proveden výpočet na těžbu, transport a uložení skrývkových hmot při dvou 

variantách. První variantou byla otvírka v severní části a druhou variantou pak 

otvírka v části jižní.  

Ceník služeb poskytnutý společností KERAMOST, a.s. je uveden v tabulce 

č. 14, jedná se o ceny na úrovni roku 2009.  

  
Tabulka č. 15 - Ceník služeb 
Služba Cena 

[Kč . m-3] 
Lopatové rýpadlo 10,50 
Buldozer   4,50 
Transport skrývky do vzdálenosti 300 m 14,00 
Transport skrývky do vzdálenosti 300 - 500 m 15,00 
Transport skrývky do vzdálenosti 500 - 800 m 17,00 
Transport skrývky do vzdálenosti nad 800 m 19,00 
 

Ceny služeb jsou závislé na výběru dodavatelské firmy a ceně pohonných 

hmot. Do celkové ceny jsou dále započítávány další položky jako je fond oprav a 

údržby, amortizace techniky, režie dodavatelské firmy atd. (cca 15%). Tabulka 

č.15 ukazuje přehled nákladů pro obě varianty vypočtené na základě 

vyhodnocených dopravních vzdáleností v jednotlivých letech a průměrných cen.  

 

 



Anna Pelešková : Otvírka nového kaolinového lomu v katastrálním území Rokle - studie 

2010  39 

Tabulka č. 16 - Náklady na těžbu, transport a uložení skrývkových hmot 
Varianta č.1 – otvírka sever  Varianta č.2 - – otvírka jih 

Rok Objem 
skrývky 
[tis. m3] 

Průměrná 
transportní 
vzdálenost 

[m3] 

Průměrná 
cena 

[Kč . m-3] 

Celkové 
náklady 

na 
skrývku 
[tis. Kč] 

Objem 
skrývky 
[tis. m3] 

Průměrná 
transportní 
vzdálenost 

[m3] 

Průměrná 
cena 

[Kč . m-3] 

Celkové 
náklady 

na 
skrývku 
[tis. Kč] 

2010 87 240 33 2 871 115 
000 

580 37 4 255 
2011 105 290 33 3 465 110 510 37 4 070 
2012 110 230 33 3 630 110 310 34.5 3 795 
2013 110 150 33 3 630 100 150 33 3 300 
2014 105 150 33 3 465 100 150 33 3 300 
2015 105 150 33 3 465 95 150 33 3 135 
2016 90 150 33 2 970 90 150 33 2 970 
2017 13 150 33 429 5 150 33 165 

    Celkem 23 925    Celkem 24 990 
Jak vyplývá z výpočtové tabulky, jsou náklady na těžbu, dopravu a uložení 

skrývkových hmot na skrývku u varianty č. 2 znatelně vyšší. Procentuálně se 

jedná o 5%. Výpočet byl proveden pro ceny platné v současnosti. Je 

pravděpodobné, že tyto ceny do roku 2017 ještě porostou. Tím by ještě vzrostl i 

ekonomický rozdíl mezi oběma variantami. Porovnání nákladů na skrývku 

přehledně ukazuje graf č. 1. 

 
Graf č. 1: Porovnání  Nákladů na skrývku 
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Krásný Dvoreček nebyli obtěžováni hlukem z provozu těžebních strojů ani hlukem 

z přepravy vytěžených surovin a odvozem vytěžených skrývek v rámci DP a byly 

splněny požadavky na nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku.  

 Bylo zohledněny výsledky biologického hodnocení autorů Ondráček a 

Tejrovský (2005, pořízené KÚ Ústeckého kraje), které uvádějí výskyt dalších 4 

druhů chráněných rostlin dle Červeného seznamu ČR: hrachor trávolistý C1, 

pochybek prodloužený C2, rožec krátkoplátečný C3, černohlávek velkokvětý C3 

v segmentu 33 (viz příloha č. 2). Segment 33 nebyl zahrnut do navrženého POPD. 

Dále byly respektovány Segmenty 19, 21, 25, 26 a část segmentu 32 dle 

provedeného biologického hodnocení a rovněž nebyly zahrnuty do navrženého 

POPD. 

 Byla navržena biologická rekultivace formou řízené sukcese hlavně na 

závěrných svazích a byla navržena i drobnou vodní plochu bez chovu ryb s 

litorálním pásmem jako součást hydrické rekultivace.   

 Návrh lesnické rekultivace byl koncipován tak, aby z navrhované výsadby 

byly vyloučeny druhy nepůvodní, invazivní nebo ruderální (pámelník bílý, vrbovka 

malokvětá). 

 Při přepravě těžených surovin bude náklad zajištěn tak, aby nedocházelo 

ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště v letním období). To bude 

zajištěno zaplachtováním aut a skrápěním dopravních cest Doprava bude 

omezena pouze na denní dobu. 

 Veškeré práce zahrnující mýcení a destrukci vegetačního krytu budou 

prováděny vždy mimo hnízdní období ptactva (září až únor). 

 V průběhu rekultivace bude prováděn monitoring úspěšnosti prováděných 

opatření pro rostliny a živočichy odborně způsobilou osobou. 

 Výsypkové hmoty budou přednostně používány pro zasypání a následnou 

modelaci nového reliéfu dotěžených lomů. 

 Úpravy prudkých svahů budou prováděny jen kvůli jejich stabilizaci, 

maximálně budou respektovány estetické a funkční krajinné prvky (výchozy 

hornin, tvorba umělého mikroreliéfu). 
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 Plocha skutečně zabraná lomy byla minimalizována s ohledem na báňsko – 

technické podmínky dobývání, tj. na bezpečnost závěrných svahů a dostatečný 

prostor pro těžební a dopravní mechanismy uvnitř lomu. 

 V průběhu těžby bude využíváno v maximální možné míře výsypkování 

hlušiny v rámci vnitřních výsypek uvnitř lomů. 
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8.  ZÁVĚR 
 

V této diplomové práci byla řešena problematika otvírky nového lomu 

v katastrálním území Rokle. Byla zhodnocena problematika území z hlediska 

geologie, hydrogeologie a báňsko – technických podmínek, dále byla popsána 

technologie těžby, způsob využití suroviny a odvodňování. 

 Cílem práce bylo nalézt takový návrh otvírky lomu, aby byly při tom splněny 

požadavky na množství a kvalitu vytěžené suroviny. Pomocí softwarového 

produktu Atlas DMT bylo prověřeno několik variant otvírky, až bylo dosaženo 

řešení, které odpovídalo vstupním podmínkám a stanovenému cíli. 

Navržená varianta byla zhodnocena z hlediska báňsko-technických, 

ekonomických a ekologických parametrů. Bylo konstatováno, že byla zvolena 

varianta nejoptimálnější. 

 Návrh sanace a rekultivace vyšel ze základního předpokladu, tj. obnovení 

nejdůležitějších funkcí krajiny a zajištění ekologické stability území. Jedná se o 

zákonnou povinnost  pečovat o vzhled a přístupnost krajiny a přispívat k udržení a 

obnově přírodní rovnováhy v krajině. 

Těžební činnost vždy balancuje na hraně ekologických zájmů na jedné 

straně a zájmů ekonomických na straně druhé. Jedním z cílem této diplomové 

práce bylo nevzdálit se příliš od této hrany ani na jednu stranu. 
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