
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ TĚZBY 
DOPROVODNÝCH SUROVIN V TĚŢEBNÍM 

PODNIKU SEVEROČESKÉ DOLY a.s., DOLY 
BÍLINA  

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:                                                       Bc. Milan Slepička 

Vedoucí diplomové práce:                     doc.Ing. Michal Vaněk, Ph.D. 

 

Ostrava 2011 



Milan Slepička: Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin Dolů Bílina 

2011   
 

 

  



Milan Slepička: Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin Dolů Bílina 

2011   
 

 

 
 
 



Milan Slepička: Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin Dolů Bílina 

2011   
 

ANOTACE 

 

     Při těţbě hnědého uhlí se na Dolech Bílina vyskytuje celá řada 

neenergetických doprovodných surovin, které jsou vhodné k průmyslovému 

vyuţití. Tato diplomová práce předkládá přehled výskytu těchto surovin, které se 

vyskytují přímo na těţební lokalitě největšího podniku těţícího hnědé uhlí (SD, 

a.s.) v této oblasti, nebo v jejich blízkém okolí. Jsou zde nastíněny loţiskové 

poměry těchto surovin, jejich vyuţití v průmyslových odvětvích, včetně těţby a 

zpracování. V této práci je také uvedeno, zda se tyto doprovodné suroviny 

v současné době vyuţívají, nebo kdysi vyuţívaly. Perspektivní suroviny jsou 

uvedeny v samostatné kapitole s výpočtem jejich zásob a vyuţitím v praxi. 

Následně je uveden ekonomický  přínos, který je omezen na nepřesné údaje, 

nebo údaje z nedávné minulosti. V samotném závěru je shrnutí celé diplomové 

práce, včetně poděkování jednotlivým pracovníkům. 

 

 ANNOTATION 

 

     When mining lignite in the mining area Doly Bílina there are also found many 

kinds of adjoining raw materials suitable for utilization in industry. This diploma 

thesis presents the survey of the occurrence of those secondary materials found in 

the mining area of the largest enterprise mining lignite (SD, a.s.) there and near it. 

The work outlines deposit ratio of the secondary materials, the utilization in 

branches of industry, including exploitation and processing. There is also 

presented whether those secondary materials are used nowadays or if they had 

been used ever before. The promising raw materials, estimation of reserves, 

utilization are presented in the separate chapter. The following economical 

contribution is limited due to the inaccurate data or the data of recent past. The 

summary of the thesis and thanks to all workers is presented at the end of that 

work.  
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1. Úvod 

     Doly Bílina patří k povrchovým lomům hnědouhelného revíru na Mostecku. 

Spolu s Doly Tušimice patří k největší hnědouhelné těţební společnosti v České 

republice – Severočeským dolům a.s.   

     Severočeské doly jsou tedy největším producentem vysoce kvalitního 

nízkosirnatého hnědého uhlí. Objem vytěţeného hnědého uhlí tvoří 50% produkce 

České republiky.  

     Značnou část těţby Dolů Bílina tvoří také těţba doprovodných surovin, jako 

jsou spraše, keramické a těsnící jíly a písky. Mezi nejvyuţívanější druhy 

doprovodných surovin patří hlavně keramické a těsnící jíly, jejichţ vlastnosti je 

předurčují k výrobě stavebních materiálů.  

     Je třeba také zmínit, ţe posláním společnosti není jen samotná těţba, ale i 

plnohodnotné zahlazování důlní činnosti. Část finančních prostředků z vytěţeného 

uhlí se tedy věnuje i na rekultivace. 

     Tato diplomová práce se zabývá především těţbou doprovodných surovin a 

jejich současným, ale i moţným budoucím ekonomickým zhodnocením. Cílem 

diplomové práce tedy bylo ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin 

v těţebním podniku Doly Bílina a.s. Jedním z dalších cílů bylo také najít další 

moţnosti jejich spotřeby. V rámci tohoto zhodnocení si také poloţíme otázku, zda 

Doly Bílina v současnosti maximálně vyuţívají vlastností a moţností vyuţití těchto 

doprovodných surovin na současném trhu. 

     První část práce nás seznámí s vývojem a sloţením hnědouhelného revíru na 

Mostecku, poté přejdeme k jednotlivým těţeným doprovodným surovinám. 

Prostudujeme jejich vlastnosti a zhodnotíme moţnosti jejich vyuţití. 

     V další části práce bude provedeno ekonomické zhodnocení vyuţívání těchto 

surovin v současnosti. Hlavním odběratelem doprovodných surovin byla 

dlouhodobě v rámci teritoria cihelna Hostomice, která bohuţel v důsledku 

ekonomické krize ukončila v loňském roce svou činnost. Vzhledem k zániku této 

společnosti a ke skutečnosti, ţe doprovodné suroviny, jsou v současnosti 

ukládány přímo na teritoriu Dolů Bílina, předpokládáme, ţe ekonomické vyuţití je 
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velmi malé. Přestoţe je současné vyuţití doprovodných surovin velmi malé, jejich 

těţba je nezbytnou a nedílnou součástí dobývacího procesu. Doprovodné suroviny 

totiţ tvoří v drtivé většině případů nadloţí hlavní těţené suroviny, kterou, jak uţ 

bylo zmíněno, je nízkosirnaté hnědé uhlí. Protoţe se tedy doprovodné suroviny 

těţit musí, pokusíme se ekonomicky zhodnotit jejich těţbu a najít či navrhnout 

další moţná řešení, jak by mohly být doprovodné suroviny vyuţity. 
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2. Těţba doprovodných surovin ve společnosti 

Severočeské doly, a.s., doly Bílina 

     Doprovodné suroviny tvoří podstatnou část produkce Dolů Bílina. Jak jiţ bylo 

v úvodu zmíněno, jedná se zejména o keramické a těsnící jíly. V této kapitole se 

zabýváme geologií loţiska a rozborem jednotlivých doprovodných surovin. 

2.1. Geologie - Geologická, stratigrafická, petrografická a 

hydrogeologická charakteristika loţiska  

2.1.1. Poloha loţiska 

     Předmětem těţby POPD je především loţisko Velkolom Maxim Gorkij uvedené 

ve státní evidenci loţisek pod č. 3075700 a zcela okrajově i loţisko Alexander 

uvedené ve státní evidenci loţisek pod č. 3078300. Jedná se o loţiska hnědého 

uhlí v Bílinsko – Duchcovské části  Mostecké pánve. Rozkládají se mezi obcemi 

Bílina, Ledvice, Duchcov, Osek, Mariánské Radčice a Braňany. 

2.1.2. Přehled geologie Mostecké  pánve. 

     Mostecká  pánev (dříve téţ Severočeská hnědouhelná pánev) je třetihorní  

pánví, která byla zaloţena v oligocénu. Hlavní fáze vyplňování pánve a vlastní 

uhlotvorby spadá do období spodního miocénu (stáří 22 – 17 milionu let). Podloţí 

pánevní výplně je proto sloţeno staršími jednotkami, především proterozoickými 

rulami a ţulorulami, permokarbonskými vulkanity a sladkovodními sedimenty, 

křídovými mořskými sedimenty  a oligocenními vulkanity případně sedimenty. 

Zásoby hnědého uhlí jsou soustředěny v hlavní uhelné sloji mocné kolem 30 m, 

která je souvislá na většině plochy Mostecké pánve s výjimkou neuhelné části tzv. 

ţatecké delty. Uhlonosná část pánevní výplně je řazena k holešickým vrstvám, 

miocenní podloţí sloje k duchcovským vrstvám a nadloţí tvoří jílovité vrstvy 

libkovické a lomské. Souborná mocnost pánevní výplně se pohybuje od 0 do 500 

m. Společně tyto vrstvy tvoří Mostecké souvrství. Vlivem mladších tektonických 

pohybů byla značná část pánevní výplně v minulosti erodována (POPD, 2010). 
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2.1.3. Stratigrafická charakteristika a vznik loţiska. 

     Podobně, jako je tomu v případě Severočeské hnědouhelné pánve,  tvoří 

nejhlubší a nejstarší podloţí loţiska odspodu proterozoické ruly a ţuloruly. 

V severní polovině loţiska jsou proterozoické jednotky proraţeny a překryty 

tělesem teplického paleoryolitu karbonského stáří. Obě tyto jednotky více méně 

souvisle pokrývají ve vrstvě aţ 150 m  mocné mořské slínovce a pískovce 

křídového stáří, především středního a svrchního turonu a coniaku. 

V severozápadní  části loţiska byly křídové sedimenty erodovány patrně 

v oligocénu. Nesouvislý pokryv aţ 80m mocný vytvářejí na křídových horninách 

produkty oligocenního vulkanizmu ve značném stupni postiţení subtropickým 

zvětráváním, řazené ke střezovskému souvrství. Jedná se většinou o tefrity, 

bazanity, fonolity v podobě lávových proudů, lakolitů, výplní přívodních kanálů a ţil 

a jejich tufy případně tufity v podobě více či méně nesouvislých vrstev. Zejména 

elevace oligocenních erozních zbytků sopečných těles v podloţí výrazně ovlivňují 

stávající reliéf sloje, samozřejmě spolu s tektonickými poruchami. Nejvýraznější je 

tzv. elevace Albert v jiţní části loţiska, tvořená znělcovou výplní centra rozsáhlé 

diatremy. Lokálně ovlivňují kvalitu a mocnost  sloje zejména v její spodní části 

elipsovité uzavřené deprese, často prokázané maarové struktury.   Větráním 

vulkanických a křídových hornin  v oligocénu a posléze i ve spodním miocénu 

vznikly aţ několik desítek mocné vrstvy svahových jílovcových drob jílů a tufitů, 

s nimiţ se během spodního miocénu počala prolínat sedimentace říční. 

Produktem tohoto reţimu  sedimentace jsou jílovcové droby, písky a jílovce 

duchcovských vrstev. Říční sedimentace plynule přešla v sedimentaci holešických 

vrstev v uhlotvorném močálu, který se v závěrečných stadiích svojí existence 

rozšířil na plochu daleko překračující areál dnešního loţiska. Během tohoto stadia 

vznikl prekursor uhelné sloje – vrtsva slabě kompaktované rašeliny. Následným 

vpádem řeky od jihovýchodu byl uhlotvorný močál postupně zanesen  aţ 150 m  

sedimentů říční delty (bílinská delta písky + jíly). Synsedimentární gravitační 

procesy způsobily vznik severního omezení loţiska - bezeslojného  

novodvorského  pásma a vznik nadloţních slojek uhlí a deformovaných úseků 

hlavní sloje v tzv. Libkovickém poli. Konečný zánik uhlotvorného močálu, spojený 

se vznikem jezera pokrývajícího celou oblast mostecké pánve přinesl usazení 
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dalších desítek metrů jezerních jílů v podobě libkovických vrstev. Sedimentace 

dalších vrstev způsobila transformaci rašelinné hmoty v uhlí. Konečným 

procesem, který ovlivnil  úloţní poměry loţiska byly pokračující tektonické pohyby, 

které přinesly značné vertikální  rozčlenění  a erozi zejména libkovických a 

lomských vrstev na velké části loţiska. Tektonickými pohyby vzniklo jiţní omezení 

loţiska – bílinský zlom, zlomy Viktoria a Centrum a řada dalších méně 

významných zlomů, které rozčleňují jiţní část loţiska na výškově diferencované 

úseky východozápadní orientace (Luxa, 2002).  

2.1.4. Petrografická charakteristika loţiska 

     Vlastní loţisko je tvořeno souvislou slojí tvořenou hnědým uhlím ve stadiu 

přeměny (metamorfismu) na hranici orto-  a metafáze prouhelnění (Havlena, 

1963)   jeţ je z hlediska nejnovějších klasifikací řazeno na hranici mezi lignity a 

„subbituminous coal“ („skoro černé“), (OSN, 1998). Do tohoto ranku je uhlí řazeno 

díky poměrně vysokému stavu prouhelnění, který se projevuje relativně nízkým 

obsahem vody (Wt
r = 28 %), vysokým obsahem uhlíku v hořlavině (Cdaf =  71%) a 

relativně vysokým koeficientem odraznosti (R0 = 0.4). Z hlediska macerálového 

sloţení  se jedná o  uhlí humitové  s hlavním zastoupením macerálů skupiny 

huminitu a nízkým zastoupením skupin liptinitu a inertinitu. Huminit je zastoupen 

především detrinitem v menšině jsou macerály telinitové a gelinitové povahy. 

Stupeň gelifikace huminitu je velice proměnlivý, takţe např. macerály vzniklé 

z dřevité sloţky – telinity zaujímají celou plejádu od slabě gelifikovaných textinitů 

aţ po zcela gelifikované euulminity. Více gelifikované telinity ovšem převládají.  

Díky nízkému obsahu macerálové skupiny liptinitu  nelze uvaţovat o briketování 

bez dodatečných přísad pojiva. Z hlediska obsahu popela poskytuje uhelná sloj 

širokou plejádu petrografických typů od čistého jílu přes tzv. carbargility po velmi 

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

vertikálně rozdělena na 3 lávky s převaţujícím charakterem suroviny.  Spodní 

lávka je tvořena střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu a jílovitého uhlí 

v celkové mocnosti od 5 do 20 m. Maximálních mocností lávka dosahuje ve 

střední části loţiska. V severní části loţiska je tato lávka od sloje odštěpena a 

oddělena mocnou vrstvou jílů a bývá proto mylně označována za tzv. spodní sloj. 

Střední lávka je tvořena převáţně monotónními vrstvami uhlí xyliticko – 
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detritického v celkové mocnosti aţ 20 m oddělenými třemi různě výraznými 

proplástky. Nejvýraznějším je dvojitý, takzvaný třetinový proplástek.  Svrchní lávka 

ve střední části loţiska chybí. K severu a k jihu postupně narůstá její mocnost (na 

severu aţ 3,5 m) a klesá obsah popela od 55 do 25 %. Je tvořena širokou 

plejádou petrologických typů od čistého jílu po xyliticko – detritické uhlí s obsahem 

popela kolem 5 %. Od střední lávky je oddělena aţ 1 m mocným proplástkem 

zvaným „cvičák“. Charakteristickým rysem období projektovaného v POPD je fakt, 

ţe na rozdíl od celé uplynulé etapy těţby (od zaloţení VMG v roce 1970) naprostá 

většina těţby uhlí proběhne na ploše, kde dosud neproběhlo dobývání uhlí 

hlubinným způsobem a přírodní úloţné poměry sloje tak budou narušeny 

minimálně. Příznačným je také fakt, ţe do těţby bude zahrnuta značná část 

nebilančních zásob v severní, synsedimentárně deformované vyzdviţené části 

uhelné sloje na rozhraní s tzv. novodvorským a libkovickým polem (POPD, 2010). 

     Nadloţí loţiska tvoří hlavně sedimenty bílinské delty (holešické vrstvy) o 

mocnostech aţ 150 m. Z hlediska architektonické skladby je těleso bílinské delty 

tvořeno sloţitým komplexem vrstev jezerních a prodeltových jílů střídajících se 

s plošně lalokovitými dílčími deltovými tělesy, často synsedimentárně 

deformovanými a pásovitými písčitými výplněmi pravěkých koryt doprovázenými 

pásy jemných povodňových usazenin. Z petrologického hlediska se jedná o 

souvislou škálu klastických hornin od jílů  přes silně prachovité jíly, písčité jíly, a 

písky aţ po štěrky. Vzácností nejsou ani jejich diageneticky zpevněné varianty 

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

poměr jednotlivých sloţek není v současné době přesně vyčíslitelný, ale soudě 

z dosavadních výsledků těţby lze zhruba odhadnout, ţe hrubá klastika (písky a 

štěrky) budou zaujímat kolem 25 % a převaha bude patřit klastikům jemným, 

hlavně prachovitým jílům   různého typu. Jílovitá sloţka je tvořena illitem, 

kaolinitem  a fyzikálním jílem (křemenné částečky), prachovitá sloţka křemennými 

prachovými zrnky. Diageneticky zpevněné polohy se vyskytují v celém profilu 

deltových sedimentů, zvýšená koncentrace je však zřetelná v oblastech do 50 - 70 

m nad hlavou uhelné sloje. Diageneticky zpevněné horniny obsahují  různé 

mnoţství cementujícího materiálu (u jílovců a pelokarbonátů je to siderit nebo 

ankerit, u pískovců dolomit). U některých pelokarbonátových konkrecí obsah 
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sideritu překračuje 80 %. Libkovické vrstvy uloţené na sedimentech bílinské delty 

jsou tvořeny jíly, místy zpevněnými na sideritické jílovce aţ pelokarbonáty. Na 

rozdíl od jemných sedimentů deltových jednou z jílových sloţek je mimo jiné i 

minerál montmotillonit. Zhruba v mocnosti 20 m  od povrchu jsou libkovické 

prachovité jíly postiţeny intenzivním větráním, které silně ovlivnilo jejich 

soudrţnost a vytvořilo z nich nestabilní rozpadavou a lepivou zeminu. V severní 

části dolu mocnost libkovických vrstev dosahuje ke konci období POPD více jak 

100 m (Luxa, 2002). 

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

vrstva ornice do 1 m. 

2.1.5. Hydrogeologická charakteristika loţiska. 

     Vodonosné kolektory v nadloţí loţiska  jsou tvořeny desítkami dílčích, 

vzájemně hydraulicky nesouvisejících  zvodní v jednotlivých tělesech deltových 

vějířů a výplní říčních koryt. Plošné rozměry těchto dílčích kolektorů se pohybují 

od tisíců do miliónů m2. Na většině plochy, vyjma jiţních svahů lomu, tělesa zvodní 

zapadají ve směru postupu lomu, takţe pouze část z nich je odvodňována do 

lomu. V současné době probíhá budování poslední  části odvodňovací bariéry  

„H“, která má zabezpečit odvodnění části  nadloţních písčitých kolektorů hojně 

rozmístěných v oblasti POPD, především v jeho jiţní části západně od elevace 

Albert, kde je momentálně nasycenost vodou téměř 100 %. Do provozu byl 

uveden čerpací posléze převrtaný na svodový vrt H2 a svodový  H1, následně pak 

v roce 2008 svodové vrty H5 a H6 a čerpací H3 a H4. V roce 2009 byly nově 

zbudovány a zprovozněny další dva svodové vrty H7 a H8 a dva čerpací vrty H9 a 

H10.  V prostoru likvidovaných vrtů bariéry G (G13, B14, G15) byl proveden 

svodový vrt do chodby dolu Venuše (SV1/2009), který bude zbytkovou vodu 

z tohoto prostoru svádět směrem do lomu. V letech  2007 a 2008 a 2009 byly 

vyvrtány další tři  svodové vrty přímo na ploše lomu (SV1/2008 a SV1/2007 a 

SV2/2009). Voda ze všech těchto svodových vrtů vytéká ve střední části lomu 

z důlních chodeb, které jsou v kontaktu jak se severní částí dolového pole Mír tak 

s polem Venuše v jiţní části dolu. Předpokládá se ţivotnost těchto vrtů aţ do 

počátku období POPD a některých dokonce řadu let v rámci předkládaného 
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POPD. V roce 2003 zbudovaným pozorovacím vrtem LB278 byl zjištěn pozvolný 

nárůst hladiny podzemní vody v severozápadní části nadloţí loţiska, způsobený 

likvidací vrtného odvodňovacího systému hlubinného dolu Kohinor, provedeného 

v rámci likvidace tohoto dolu. Je tudíţ zjevné, ţe i původně odvodněné nadloţní 

kolektory se budou postupně zavodňovat. Proto jiţ je ve stádiu projektových 

příprav skupina vrtů bariery I, převáţně v severní části předpolí lomu nedaleko 

vrtu LB278. Jejich realizace se předpokládá v roce 2010-11. Od roku 2007 rovněţ 

probíhá budování hydrogeologického monitorovacího systému vrtů řady KO-1 aţ 

KO-10. Tento systém je jiţ ukončen. Vzhledem k tomu, ţe hladina vody v dolovém 

poli Venuše, kterou měl systém sledovat, poklesla na úroveň přepadu do lomu 

Bílina, všechny tyto vrty momentálně rovněţ fungují jako vrty svodové a odvádějí 

vodu nadloţních kolektorů, kterými prochází do jámy lomu Bílina. Ke konci období 

POPD   začne být velmi aktuální problém odkaliště CHEZy v bývalém povrchovém 

dole Nové pole v jihozápadní části loţiska. Samotné plaviště se nachází těsně za 

hranicí předkládaného POPD, avšak je prokázána komunikace písčitých těles, 

která jiţ budou částečně zasahovat do skrývkových řezů lomu, s vodní hladinou 

v tomto plavišti a postupný nárůst hladiny v těchto původně zcela odvodněných 

tělesech, sledující nárůst hladiny v plavišti. Výtok vody z těchto těles do lomu 

můţe způsobit narušení stability jihozápadní části 1. a 2. řezu lomu. V této době 

bude nutno zahájit odvodňování těchto písčitých těles a tím i další pronikání vody 

z plaviště do těchto těles. Neopominutelná je předpokládaná kontaminace těchto 

vod především čpavkem a dusičnany (POPD, 2010). 

     Druhou, ovšem  relativně souvislou zvodní je systém chodeb a závalových 

ploch, vzniklých historickým hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto zvodně 

jsou průběţně odvodňovány přímo nafáráním na dně lomu.  Momentálně jde o tři 

relativně nezávislé systémy. V předpolí severní části lomu je to chodební a 

závalový systém bývalého dolu Kohinor, v severní části dolu chodební systém 

lomu Mír a v jiţní části předpolí dolové pole dolu Venuše. Přes fakt, ţe chodební 

systémy jsou, podle důlních map, vybaveny řadou hrází evidentně dochází ke 

komunikaci. Momentální výtok ze sdruţeného systému Venuše – Mír činí kolem 

10 l/sec. Přepad mezi revíry Mír a Venuše se nachází v oblasti „venušského kříţe“ 

zhruba na kótě 57 m.n.m. a směrem na západ bude postupně klesat. Totéţ se 
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týká chodebního systému v severní části bývalého dolu Mír, který se nachází 

převáţně na kótách kolem 30 – 50 m.n.m.  Zbytek jiţní chodební a závalové 

oblasti dolu Mír je v současné době od té severní oddělena souvislým pilířem a 

funguje hydraulicky zcela samostatně. Tato oblast však bude do začátku období 

POPD zcela odtěţena. Přes relativní oddělenost revíru uzavřeného dolu Kohinor 

od ploch, které se předpokládají, k těţbě existuje propojení přes puklinové 

systémy ve sloji, zejména do oblasti dolu Venuše a s ohledem na projekt 

odvodňovací bariéry I je potřeba nadále zajistit odvodňování Pole dolu Kohinor 

minimálně na úroveň niţší, neţ jsou plánované postupy dolu Bílina. K tomuto 

účelu je potřeba zajistit po celé období čerpání stařinové zvodně na jámě Kohinor, 

tak jak je tomu doposud (POPD, 2010). 

2. 2. Doprovodné suroviny  

2.2.1. Keramické jíly 

     Keramické jíly jsou součástí nadloţí uhelné sloje. V nadloţí uhelné sloje 

v dobývacím prostoru Dolů Bílina a.s. se nacházejí jako souvrství jílů, písčitých jílů 

a písků. V minulosti byl na Dolech Bílina a.s., prováděn podrobný průzkum 

moţného vyuţití těchto skrývkových zemin. Jeho výsledkem bylo zjištění rozsahu 

a kvality potenciálně vyuţitelných surovin. Mimo písků byly ověřeny zdroje 

keramické a cihlářské suroviny, u kterých můţeme garantovat stálý výskyt po 

celou dobu ţivotnosti Dolů Bílina. Pro další rozlišení byly tyto suroviny označeny 

značkami MG-0 aţ MG-9. Přitom za  nejperspektivnější z hlediska těţby se 

povaţují suroviny označené MG-1, MG-4 a MG-9. Objemy zásob těchto 

potenciálních surovin ovšem daleko přesahují eventuální potřeby a moţnosti 

vyuţití, proto nebylo nikdy přistoupeno ke stanovení jejich loţisek dle zákona č. 

44/1988 Sb.  

Rozlišení keramických jílů:  

MG-0 - Jedná se o prachovité jíly báze libkovických vrstev. Vyskytuje se na 

prvním aţ třetím řezu zejména ve střední části lomu. Průměrná mocnost je 

okolo 1 m. Technologicky se blíţí keramickému jílu Břešťanský mastný 

původně těţenému a zpracovávanému v oblasti zaniklé obce  Břešťany. Jedná 
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se o jíly vysoce plastické a kameninové s téměř bílým výpalem. Pro svoji 

malou mocnost výskytu není tato surovina vhodná pro realizaci průmyslovou 

těţbu.  

MG-1 - Jedná se o prachovité jíly spodní části libkovických vrstev, od suroviny 

MG - 0 jej odděluje pelokarbonátový proplástek. Vyskytuje se na prvním aţ 

třetím řezu zejména ve střední části lomu. Průměrná mocnost je okolo 10 m. 

Technologicky se blíţí keramickému jílu Břešťanský hubený těţený a 

zpracovávaný v likvidovaných Břešťanech. Jedná se o jíly kameninové 

s vysokou plasticitou vhodné v keramické a cihlářské výrobě. Tento jíl 

vyuţívala keramička v Háji u Duchcova. Výpal je zelenošedý. Surovina je 

dobře těţitelná pomocí velkostrojů díky své polohové stálosti a průměrné 

mocnosti. Podmínkou těţby je zabezpečení výklizu pelokarbonátových 

proplástků.  

MG-2, MG-3 - Jedná se o prachovité jíly střední části libkovických vrstev. 

Vyskytují se na prvním aţ třetím řezu zejména ve střední a severní části lomu. 

Průměrná mocnost je okolo 30 m. tato vrstva jílu má variabilní příměs sideritu a 

organické hmoty, která zapříčiňuje při vysokoteplotním výpalu rychlé spékání 

s následným nafukováním. Surovina je vhodná pro cihlářskou a keramzitovou 

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

Obtíţnější zaručení kvality při průmyslové těţbě.  

MG-4 - Jedná se o prachovité jíly při povrchové části libkovických vrstev, 

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

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

plasticitu a při rychlém výpalu nafukovatelnost je moţnou keramzitovou 

surovinou. Velmi nízký koeficient filtrace (< 4, 00. 10-11 m. s – 1), barva výpalu je 

cihlově červená. Snadná hutnitelnost unoţňuje vyuţití v podobě těsnícího jílu.  

MG-9 - Jedná se o pevné prachovité jíly aţ jílovce uloţené uprostřed 

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

na nejspodnějších skrývkových řezech. Jejich maximální mocnost je 50m. 

Jejich těţbu komplikují tenké vrstvy s vyšším podílem organické hmoty nebo 

pelokarbonátové proplástky, které je třeba vyklízet. Technologicky se jedná o 
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jíly plastické typu Komořany, které jsou vhodné pro cihlářskou výrobu. Barva 

výpalu je růţová. Na rozdíl od ostatních jílů MG neobsahuje tento typ minerál 

montmorillonit.  Tato surovina je pravidelně těţena velkostrojově a odebírá ji 

cihelna Hostomice (Lhotský, 1990). 

2.2.2. Porcelanity  

     Takto jsou nazývány vícebarevné, velice pevné horniny. Škálou své barevnosti 

zahrnují řadu odstínů červené, hnědé, fialové a ţluté. Vznikly v třetihorách 

tepelnou změnou sedimentů vlivem zemních poţárů uhelné sloje. Příčinou vzniku 

těchto poţárů v uhelné sloji byla hloubková eroze vodních toků, která odhalila sloj, 

a působením vzdušného kyslíku došlo k samovznícení uhlí. Z pevných jílovců 

vznikly vypálením slinuté desky keramických jílů, z prachových a písčitých jílů 

přírodní cihlovina. Při teplotách 1 000-1 500 °C vznikaly fosilní škváry. Pro 

porcelanity se uţívá více názvů jako například vypálené jíly, lupky, ţárové horniny, 

škváry nebo porcelánový jaspis. Většina loţisek porcelanitů je dnes zcela 

vytěţena. Porcelanity se vyuţívaly hlavně v hornictví pro jejich nízkou nasákavost 

a vysokou propustnost, a to na výstavbu a údrţbu provozních komunikací v lo-

mech. Nacházely se většinou při povrchu nebo jen pod slabým nadloţím. V 

severočeské pánvi bylo evidováno 87 těchto lokalit, situovaných většinou při 

výchozech sloje nebo v osamocených reliktních částech východně od pánve. Stáří 

porcelanitů se různí, a to od 3 milionů let aţ do současnosti, pokud dojde k 

prohoření sloje (Luxa, 2002). 

2.2.3. Jíly  

     Jíly a jílovce, speciálně loţisko tzv. břešťanských jílů. Loţisko se nacházelo 

jiţně od obcí Břešťany a Jenišův Újezd. Osvědčená surovina pro keramickou 

výrobu byla známá jiţ počátkem 19. století. Kolem roku 1800 se v Jenišově 

Újezdě vyráběly typické hliněné nádoby pro bylanskou hořkou vodu. Původně se 

zde hloubily šachtice a jíly se těţily podzemními štolami. Později byly pomocí 

mělkých vrtů v dolovém poli Anton Einsiedler ověřeny vrstvy kvalitních jílů nad 

uhelnou slojí a v roce 1880 zde Fr. Wilhelm Muller se společníkem Meissnerem 

zaloţili továrnu na výrobu kameniny pod firmou MullIer & Meissner. Vyráběly se 

zde kameninové roury a terrakotové prvky. Po smrti společníka Meissnera v roce 
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1888 byla dále firma uváděna pod jménem Fr. W. Muller. Pro vedení závodu byl 

ze Saska získán odborník, který zavedl výrobu keramických obkládaček. Po jeho 

smrti v r. 1922 byl do čela závodu jmenován Joseph Dinkel. Krátce nato zemřel i 

zakladatel firmy, kterou v roce 1923 převzal jeho švagr Alfréd Kliegel , mexický 

konsul a od roku 1926 jako společník syn Fr. Wilhelm Muller -Aue jun. V roce 1893 

získal Muller v Břeţánkách továrnu Nehse, jejíţ dosavadní výroba keramických 

lahví pro bílinskou kyselku byla nerentabilní a zařídil zde výrobu střešní krytiny a 

stavební keramiky. 

2.2.4. Oxyhumolity 

     Oxyhumolit, podle barvy obecně nazvaný kapucín, je druh zemitého 

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

to jeho zvětráváním pod nízkým propustným nadloţím při výchozech uhelné sloje. 

Tím jak se zvyšuje obsah kyslíku a poměr vlhkosti v uhlí, zvyšuje se obsah popela.  

Uhelná hmota ztrácí uhlík a vodík. Rozkladem pyritu se sniţuje i obsah síry. 

V důsledku těchto změn dochází ke zvýšení hustoty hmoty, k poklesu její 

výhřevnosti a narůstu koncentrace kyselin. Vzhledem ke své výhřevnosti, která 

činí pouze 7,5-10 MJ/kg, není oxyhumolit zařazen mezi paliva. Naopak vysoký 

obsah organické sloţky a vynikající sorpční vlastnosti ho předurčují k vyuţívání 

v zemědělství při zvyšování úrodnosti půdy. Kyselost se neutralizuje přidáváním 

vápna. Příkladem vyuţití oxyhumolitu je jeho vyuţití jako kompostu na různých 

zemědělských plochách v okolí Bíliny a Mostu.  

2.2.5. Písky 

     Písky, které se těţí v dobývacím prostoru dolů Bílina a.s. jsou dle zrnitosti 

děleny na  jemnězrnné aţ střednězrnné. Velikost jednotlivých frakcí se pohybuje 

mezi 0,2 – 4 mm. Převáţnou část, a to více neţ 90 %, tvoří čistý křemen. Zbytek 

tvoří ţivce, slídy a těţké minerály, převáţně turmalín, staurolit a pyroxen. Těţené 

písky obsahují variabilní příměs jílových proplástků a organické rostlinné hmoty. 

Pro vysoký podíl jílových a organických nečistot jsou tyto písky vhodné zejména 

jako písky zásypové. Jejich další vyuţití vyţaduje náleţitou úpravu, která 

vzhledem ke zvýšeným nákladům není ekonomicky přínosná.  
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2.2.6. Sloţení a základní vlastnosti jílů těţených na Dolech Bílina 

     Jíly -  jsou kaoliniticko – hydroslídové aţ hydroslídovo – kaolinitické – 

prachovité jíly aţ jílové prachy. Obsah jílových minerálů je v rozmezí 35 – 61%, 

výjimku činí podloţní jíl Leţáky s cca 80% jílových minerálů. Hydroslíd je 10 – 

26% se středním aţ velmi bohatým zastoupením alkálií (hlavně K2O) ve strukturní 

jednotce. Výjimku činí opět jíl Leţáky, jehoţ hydroslídy jsou velice chudé na 

alkálie. Kaolinitu je 16 – 34%, u jílu Leţáky aţ 67%. Trojvrstvých minerálů jsou 

stopy aţ 6%, ojediněle i více obvykle v nejsvrchnějších partiích nadloţí. Dále je 

přítomen volný křemen, 14 – 46%, výjimku opět činí jíl Leţáky se stopovým aţ 

nulovým obsahem volného křemene. Ţivců s převahou draselných je od stop do 

6%. Sideritu je od stop do cca 20%. Organických látek je od stop do cca 6%. Fe- 

oxidů je od cca 1 – 8%, Ti – oxidů je kolem 1%. Sulfátů a fosfátů je do 0,5% , 

ojediněle i více. Ca, Mg – karbonátů je relativně málo, od stop do 1%, výjimečně 

více. Neplastického bezalkalického alumosilikátu je proměnlivé mnoţství od 6 – 

23%. Jemnozrnnost jílových minerálů je velmi proměnlivá Ga od 4 – 45, 

nejjemnozrnnější jsou obvykle jílové minerály ve svrchních partiích nadloţí. 

Nejhrubší jílové minerály jsou v jílu Leţáky. Celková plasticita jílů je téţ velmi 

proměnlivá Gp od 3 – 25 a je v přímé relaci s jemností jíloviny. Málo plastické jsou 

jíly Leţáky a Vršany, středně plastické jsou obvykle jíly ve spodních partiích 

nadloţí, plastické aţ velice plastické jíly se nacházejí ve svrchních partiích. 

Metodický přístup k hodnocení vyuţitelnosti jílů Dolů Bílina vychází 

z mineralogického a zrnitostního sloţení a z fyzikálně chemických a 

technologických testů (Lhotský, 1990). 

     Keramické a cihlářské suroviny – A) Pro orientační posouzení je nutné: Gp, 

zbytek na sítě 0,063 mm a spádový výpal na 5 různých teplot cca 

950,1000,1050,1100 a 1150°C. B) pro detailnější hodnocení s moţností určení 

potřebných mineralogických a zrnitostních korekcí a s moţností bilancování směsí 

je nutná úplná testace nebo její racionální výběr. V keramické a cihlářské výrobě 

se uplatňují všechny jílovité suroviny s výjimkou vysoce plastických. 

     Suroviny pro výrobu keramzitu - A) Nutným testem je spádový výpal na 5 

teplot se stanovením litrové hmotnosti výpalků a určení počáteční teploty 
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napuchávání. Výpalek suroviny pro výrobu keramzitu by měl mít litrovou hmotnost 

menší neţ 100 g/l. B) Pro charakterizování mechanismu expanze je třeba stanovit 

siderit, organické látky a Ca-karbonáty, jakoţto iniciátory napuchávání. 

K napuchávání napomáhá téţ zvýšená plasticita suroviny (kriterium Gp).  

     Slévárenská pojiva - A) K posuzování vyuţitelnosti je nezbytné provedení 

souboru technologických testů daných ČSN 72 1077, z nichţ hlavními testy jsou 

vaznost, prodyšnost, spěchovatelnost a pevnost po sušení. B) Pro orientační 

vytipování poslouţí kriterium Gp(hodnoty nad 20) a Ga (hodnoty nad 30). Jako 

pojiva vyhovují plastické suroviny s vysokou jemností jílových minerálů, jako jsou 

montmorillonitické jíly. 

     Těsnící jíly- A) K posuzování vyuţitelnosti je nezbytné provedení souboru 

technologických testů daných ČSN 72 1560, z nichţ hlavními testy jsou mez 

tekutosti a index plasticity. B) Pro těsnící účely vyhovují velmi plastické suroviny 

s vysokou jemností jílových minerálů. 

     Meliorační přísady - A) Pro zúrodňování lehkých půd vyhovují jílovité suroviny 

velmi plastické s výměnnou kapacitou alespoň 30, výjimečně i 25 mval/ 100g. To 

jsou suroviny s Gp alespoň 19~17. Vedle toho nesmí meliorační přísada 

obsahovat ekologické škodliviny nad určené meze. B) Pro zúrodňování středních 

a těţkých půd nejsou vydány pokyny. K vyšetření podmínek je nutný výzkumný 

program. Předpokládá se, ţe jako meliorační přísady by našly uplatnění plastické 

a méně plastické jílovité horniny z nadloţních partií Dolů Bílina. 

     Z přehledů je patrné, ţe rozhodujícím kritériem pro vytipování vyuţitelnosti je 

plasticita suroviny. Jíly ve svrchních partiích nadloţí jsou zpravidla nejplastičtější a 

mají předpoklady pro vyuţití jako slévárenské pojivo, těsnící jíly a meliorační 

přísady do lehkých půd. Jíly níţe poloţené jsou plastické aţ málo plastické a 

nacházejí uplatnění v cihlářské a keramické výrobě. Předpoklady pro výrobu 

keramzitu mají jíly plastičtější, s vyššími obsahy sideritu, organických látek a Ca- 

karbonátů. Ca-karbonáty jsou však v jílech Dolů Bílina zastoupeny podřadně, coţ 

poněkud znevýhodňuje jejich vyuţití pro keramzit. Jíly Dolů Bílina vůči keramické 

a cihlářské výrobě vystupují jako atypické suroviny. Atypičnost způsobuje 

mineralogická kombinace siderit+ organické látky, která působí rušivě při výpalu 
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výrobků. Příkladem bezzávadné keramické suroviny v rámci Dolů Bílina jsou 

bezsiderovité partie na loţisku Vršany s obsahem organických látek do 

0,5%(POPD, 2010). 

 

 

Obrázek č. 1. Technologické vlastnosti jílů 

Zdroj: archiv Doly Bílina 
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2.2.7. Dobývání, nakládání, doprava a zakládání doprovodných surovin při 

těţbě velkostrojem K 2 000 

     Dobývání se provádí převáţně v bloku, kolesové rypadlo provádí lávkování 

výsuvem kolesa spouštěním nebo jejich kombinací.  

     Pro dotěţování lze provádět těţbu pod úrovní pojezdů zpětným pohybem 

velkostroje – „na raka“.  

     Nakládání se provádí na DPD prostřednictvím násypky nebo drtiče. Při těţbě 

hmot o malé kusovitosti lze sypat klapkou velkostroje přímo na DPD. 

     Zakládání skrývky (odklizu, výklizu) z DPD se provádí pomocí zakladačů  

  

Předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním dobývacím řezem: 

     Předstih paty skrývky před dobývacím řezem není v podmínkách lomu Bílina 

jednoznačně určen vzhledem k uloţení uhelné sloje a ke skutečnosti, ţe kolesové 

rypadlo můţe těţit smíšené řezy. 

Základní vztah mezi těţbou skrývky a uhlí je podchycen v DPM.  

Zvláštní zřetel je nutno brát na omezení vzniku zápar a ohňů v uhelné sloji 

 

Postup při čištění a jiných úpravách řezů: 

     Z řezů je v předstihu odváţen materiál, který ohroţuje provoz velkostrojů a 

DPD (důlní dřevo, ocelová výztuţ, betonové bloky, ocelové paţnice apod.). Na 

řezech je prováděno odvodnění zpravidla pod patou horního řezu a na vhodných 

místech se svádí na spodní řez aţ do jímky čerpací stanice. Svádění vody na 

spodní řez nesmí být započato před dokončením odvodnění na tomto řezu. 
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Obrázek č. 2. Velkostroj K 2000/ K101 

Zdroj: archiv Doly Bílina 

 

Tabulka č. 1- Parametry těžby velkostroje K 2 000 

Zdroj: archiv Doly Bílina 

výškový řez 
maximální výška 30 m 

max. výška spodního řezu 15 m 

dvouřezová technologie max. sklon obou dílčích etáţí 55o 

hloubkový řez 

minimální odstupek 12 m 

maximální výška 15 m 

maximální sklon 80 o 

výškový řez 
minimální šíře pracovní 

plošiny 
80 m 

hloubkový řez 
minimální šíře pracovní 

plošiny 
106 m 
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Obrázek č. 3. Parametry řezu 

Zdroj: archiv Doly Bílina 

 

 

Obrázek č. 4. Rýpadlo K10000/K74  

Zdroj: archiv Doly Bílina 
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3. Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin  

     Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin provádíme z důvodu 

současného minimálního vyuţití doprovodných surovin k další distribuci a jejich 

následnému komerčnímu vyuţití, a tím dosaţení moţného zvýšení zisku Dolů 

Bílina.  

3.1. Bilance těţeb Dolu Bílina 

     Roční těţba je 9 milionů tun uhlí při odklizu nadloţních zemin 50 milionů m3. 

Při předpokládaných ročních těţbách uhlí v příštích obdobích ve výši 8 milionů tun 

bude těţba lomu ukončena ve stávajících hranicích daných ekologickými limity dle 

vládního usnesení č. 444/91 Sb. okolo roku 2030. Většina vytěţené skrývky je 

zakládána na vnitřní výsypku.  Roční produkce doprovodných surovin činní zhruba 

5 milionů m3. Z tohoto mnoţství je pouhý zlomek distribuován k dalšímu vyuţití. 

Jedná se hlavně o keramické a těsnící jíly, ale i poptávka po těchto surovinách má 

stále klesající tendenci – Viz následující tabulka vývoje za posledních pět let. 

Zbytek doprovodných surovin je deponován přímo na díle Dolů Bílina ( POPD, 

2010). 

 

Tabulka č. 2 - Přehled distribuovaných DS za posledních 5 let (v tisících m3),  

Zdroj: archiv Doly Bílina 

 

rok Keramické jíly Těsnící jíly celkem 

2006 200 50 250 

2007 180 40 220 

2008 160 40 200 

2009 150 30 180 

2010 100 50 150 
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 Mezi hlavní odběratele těsnících a keramických jílů patří: 

 Povodí Ohře- odběr těsnících jílů na zpevňování a úpravu vodních děl 

 Fa Helus- odběr keramických jílů na výrobu cihel a cihlářských výrobků- po 

ukončení činnosti cihelny Hostomice se tato firma stala největším 

odběratelem keramických jílů, 

 Český rybářský svaz- odběr těsnících jílů na úpravu rybníků, 

 Rekultivační firmy- největší odběratelé těsnících jílů na rekultivační práce. 

 

3.2. Určování nákladů na doprovodné suroviny a moţné 
způsoby distribuce 

     Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní 

skupiny nákladů: 

 Přímé – přímo souvisejí s určitým druhem výkonu,  

 Nepřímé – souvisejí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek 

(Synek, 2007). 

Kalkulace nákladů 

     K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování i z hlediska věcného, tj. podle 

výkonu. To je úkolem kalkulací vlastních nákladů. Vlastní náklady jsou ve většině 

poloţek shodné s náklady finančního účetnictví, v některých se však liší, např.: 

podnikatelská mzda, kalkulační úroky za pouţití vlastního kapitálu aj. 

     Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých sloţek nákladů a jejich úhrn 

na kalkulační jednici. Kalkulační jednice je určitý výkon vymezený měřící 

jednotkou. Jednotlivé sloţky nákladů se vyčíslují v kalkulačních poloţkách. 

Doporučené kalkulační poloţky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec, který je 

pouţíván většinou podniků v ČR. 

Všeobecný kalkulační vzorec: 

1. Přímý materiál           

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie- položky  1 až 4 určují vlastní náklady výroby 

5. Správní reţie- položky 1 až 5 určují vlastní náklady výkonu 
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6. Odbytové náklady- položky 1 až 6 určují úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk  

     Uvedený vzorec je vlastně vzorcem kalkulací ceny. 

     Ta se pouţívá v případech, kdy cenu neurčí přímo trh. Zisk připočtený 

k nákladům je stanoven tak, aby byla zajištěna poţadovaná výnosnost kapitálu. 

Cenová kalkulace slouţí především jako podklad pro jednání s odběrateli. Je-li 

cena určena jako maximální dosaţitelná na trhu a odběratel poţaduje předloţení 

kalkulace, je jejich cílem prokázat únosnost jednotlivých nákladových poloţek a 

zisku. Naproti tomu kalkulace nákladů je interní informací, není přístupná 

veřejnosti a slouţí jako nástroj vnitropodnikového řízení (Synek, 2007). 

3.2.1. Moţnosti distribuce doprovodných surovin s vyčíslení jejich nákladů 

     Pro potřeby zjišťování nákladů pouţijeme přílohu č. 2. VPC DB 2011 – 

Vnitropodnikové ceny Dolů Bílina pro rok 2011 a dále přílohu č. 3. Ceník SDA 

2011 – Ceník výkonů firmy SD-Autodoprava a.s. jako dceřiné společnosti Dolů 

Bílina. 

     Ceny uvedené v těchto přílohách jsou bez DPH a proto i náš výpočet bude bez 

DPH. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady včetně odpisů a zisku. Jako 

dojezdovou vzdálenost pro určení cen dopravy pouţijeme vzdálenost z místa 

nakládky k nejbliţší státní silnici. Při určení poměru rozloţení těsnících a 

keramických jílů budeme vycházet z rozloţení těţby v roce 2010 (viz tabulka č. 2). 

Jednotlivé konkrétní vzdálenosti od míst nakládky ke státní silnici v prostoru DB: 

 Při těţbě malostrojem… 5 km 

 Při těţbě velkostrojem…2,5 km 

 Při pouţití DPD, tedy od zakladače…1 km 

 

Dále pro potřeby výpočtů známe poměr 1m3 = 2 tuny suroviny. 
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Tabulka č. 3 – Jednotlivé proměnné veličiny použité pro výpočty nákladů a cen pro 

odběratelské firmy,  

Zdroj: Přílohy č. 2 a č. 3 a vlastní průzkum trhu. 

Cena těsnících jílů v Kč/m3 76,10 

Cena keramických jílů v Kč/m3 68,40 

Cena práce nakladače 

v Kč/hod. 

externí 500 

vlastní DB 900 

Cena dopravy  

v Kč/km 

externí 25 

vlastní DB 40 

 

Dopravní vzdálenost v km 

při malotěţbě 5 

při velkotěţbě 2,5 

při pouţité DPD 1 

Cena práce velkostroje v Kč/m3 14,31 

Cena DPD v Kč/m3 24,08 

 

Základní matematické vztahy použité při výpočtech: 

, 

V tomto případě se jedná o pomocný vzorec, jehoţ výpočtem získáme danou 

proměnnou v potřebných jednotkách.  

, 

V tomto případě se jedná o pomocný vzorec, jehoţ výpočtem získáme danou 

proměnnou v potřebných jednotkách.  

, 
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Tento vztah pouţijeme v případě, ţe si odběratel sám zajišťuje nakládku i dopravu 

materiálu. Výsledek je vyčíslením nákladů odběratele na jednici. 

, 

Tento vztah pouţijeme v případě, ţe DB zajišťují pro odběratele jak nakládku, tak 

dopravu materiálu. Výsledek je vyčíslením jednicové ceny pro odběratele, kde 

     Materiál….. tvoří jednicová cena těsnících/keramických jílů v Kč/m3 , 

     Práce nakladače….. je, vlastně práce na jednici, vyjádřená cenou v Kč na 1 m3 

naloţené suroviny, 

     Doprava….. je tvořená cenou v Kč za odvoz 1m3 materiálu. 

, 

Tento vztah pouţijeme v případě, ţe DB zajišťují pro odběratele pouze odtěţení 

suroviny, ostatní činnosti si odběratel zajistí sám vlastními prostředky. Výsledek je 

vyčíslením jednicové ceny pro odběratele, kde 

     Práce velkostroje….. je tvořená cenou v Kč za odtěţení 1m3 materiálu. 

, 

Tento vztah pouţijeme v případě, ţe DB zajišťují pro odběratele jak těţbu a 

nakládku, tak i dopravu materiálu. Výsledek je vyčíslením jednicové ceny pro 

odběratele. 

, 

Tento vztah pouţijeme v případě, ţe DB zajišťují pro odběratele jak těţbu, tak i 

dopravu materiálu pomocí DPD. Výsledek je vyčíslením jednicové ceny pro 

odběratele, kde: 

     Cena DPD…..je jednicovou cenou v Kč za přepravu 1 m3 materiálu. 
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, 

Tento vztah pouţijeme v případě, ţe DB zajišťují pro odběratele jak těţbu, tak i 

dopravu materiálu pomocí DPD, následnou nakládku a dopravu materiálu na 

místo určení.  Výsledek je vyčíslením jednicové ceny pro odběratele. 

, 

Tento vztah je pouze pomocným vztahem vyjadřujícím celkové vynaloţené 

prostředky odběratele na 1 m3 suroviny. To znamená vynaloţené prostředky na 

jednici. 

, 

Tento vztah pouţijeme pro výpočet výdajů odběratele na keramické/těsnící jíly za 

určité období, kde: 

     Objem odebraných DS…..je mnoţství odebraných surovin za určité období, 

     Jednicové výdaje…..jsou celkové vynaloţené prostředky odběratele na jednici. 

, 

Tento vztah pouţijeme pro výpočet celkových výdajů odběratele na keramické a 

těsnící jíly za určité období. 

, 

Tento vztah vyjadřuje příjmy DB z prodeje DS za určité období. 

 

Tento vztah vyjadřuje příjmy DB z prodeje DS za určité období a z ceny práce 

velkostroje účtované odběratelům za toto období. 

. 
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Tento vztah vyjadřuje příjmy DB z prodeje DS za určité období a z cen práce 

velkostroje a DPD účtované odběratelům za toto období.  

Jednotlivé moţnosti těţby a s ní spojené výpočty nákladů a cen: 

1. Samotěţba  

     Při této variantě vycházíme z toho, ţe externí odběratel je vlastníkem licence 

povolení těţby surovin na díle Dolů Bílina, coţ v praxi znamená, ţe si odběratel 

sám svými prostředky a zařízeními zajistí těţbu, nakládání i dopravu surovin 

z místa těţby aţ na místo určení. K výpočtům, vyuţijeme proměnné (viz tabulka č. 

3) a budou se skládat ze dvou částí, a to z trţeb DB za surovinu a z výpočtu 

nákladů odběratele na práce nakladače a dopravy.  

Dosadíme-li do vztahů č. 3, 9 proměnné (viz tabulka č. 3) dostaneme: 

pro těsnící jíly: 

 

 

 

 

pro keramické jíly: 

 

 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 
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     Celkové výdaje odběratelů na DS za rok 2010 by činily 14 485 000 Kč.    

 

 

     Trţby Dolů Bílina z prodeje DS za rok 2010 zjistíme dosazením do vzorce č. 12 

a pouţitím proměnných (viz tabulky č. 2 a 3). Vzhledem k samotěţbě budou 

tvořeny pouze cenou prodané suroviny v hodnotě 10 645 000 Kč. 

2. Samotěţba s pronájmem nakládky a dopravy 

     Při této variantě vycházíme z toho, ţe externí odběratel je vlastníkem licence 

povolení těţby surovin na díle Dolů Bílina a.s., coţ v praxi znamená, ţe si 

odběratel sám zajistí těţbu suroviny, ale k nakládce a dopravě si pronajme 

zařízení Dolů Bílina. V tomto případě se jedná o výpočet výdajů, které odběratel 

zaplatí za odtěţenou surovinu, pronájem nakladače a pronájem dopravy. 

Dosadíme-li do vztahu č. 4 proměnné (viz tabulka č. 3) dostaneme: 

Pro těsnící jíly: 

 

 

 

Pro keramické jíly: 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 
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.  

 

 

 

 

Celkové výdaje odběratelů za DS pro rok 2010 by činily 17 095 000 Kč. 

 

     Vzhledem k tomu, ţe při této metodě odběratel platí cenu suroviny, pronájem 

nakladače i dopravy, byly by příjmy Dolů Bílina za rok 2010 shodné s celkovými 

výdaji firem, a to 17 095 000Kč. 

3. Těţba velkostrojem s vyloţením zeminy za sebe 

     Při pouţití této varianty velkostroj odtěţí surovinu a vykládá ji přímo za sebe 

bez pouţití DPD. Tato varianta sniţuje kilometrovou vzdálenost pro dopravu a tím 

i sniţuje cenu za dopravu. Negativním jevem, velkostrojové těţby oproti 

malostrojové, je nedokonalost těţby se sníţenou čistotou suroviny. Další 

nevýhodou je časová náročnost z hlediska nutnosti okamţitého nakládání a 

odvozu suroviny z blízkosti velkostroje, protoţe pojezdová plocha velkostroje musí 

zůstat trvale upravená. Existují dvě varianty: 

A) S použitím varianty č. 1 - Dosadíme-li do vztahů č. 3,5,9, proměnné (viz 

tabulka č. 3) dostaneme: 

pro těsnící jíly: 
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pro keramické jíly: 

 

 

 

 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 

 

 

 

 

 

     Celkové výdaje odběratelů na DS za rok 2010 by činily 15 460 000 Kč. 

 

     Trţby Dolů Bílina z prodeje DS za rok 2010 zjistíme dosazením do vzorce č. 13 

a pouţitím proměnných (viz tabulky č. 2 a 3). Příjmy Dolů Bílina za rok 2010 by 

byly cca 12 800 000 Kč. V tomto případě by byly tvořeny trţbami z prodeje DS(12) 

a prací velkostroje. 

B) s použitím varianty č. 2 – Výsledek se bude skládat z výpočtu jednicových 

cen práce velkostroje, materiálu, práce nakladače a dopravy. 

Dosadíme-li do vztahu č. 6, proměnné (viz tabulka č. 3) dostaneme: 
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 pro těsnící jíly: 

 

 

 

pro keramické jíly: 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 

 

 

 

 

 

          Celkové výdaje odběratelů na DS za rok 2010 by činily 17 350 000 Kč. 

 

     Vzhledem k tomu, ţe při této metodě odběratel platí práci velkostroje, ceny 

materiálu, práce nakladače a dopravy byly by příjmy Dolů Bílina za rok 2010 

shodné s celkovými výdaji firem, a to 17 350 000 Kč.  

 

4. Těţba velkostrojem s pouţitím DPD a zaloţením suroviny na výsypku 

     V tomto případě velkostroj surovinu odtěţí, pomocí DPD dopraví na výsypku, 

kde jí pomocí zakladače zaloţí k dlouhodobé deponaci. Výhodou této metody je 
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zmenšení přepravní vzdálenosti pro následnou dopravu materiálu a dále moţnost 

dlouhodobého uskladnění suroviny. Opět existují dvě varianty nákladů: 

A)  s použitím varianty č. 1 -  Dosadíme-li do vztahů č. 3,7,9, proměnné (viz 

tabulka č. 3) dostaneme:  

Pro těsnící jíly: 

 

 

 

 

 

 

Pro keramické jíly: 

 

 

 

 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 
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     Celkové výdaje odběratelů na DS za rok 2010 by činily 18 350 000 Kč. 

 

     Trţby Dolů Bílina z prodeje DS za rok 2010 zjistíme dosazením do vzorce č. 14 

a pouţitím proměnných (viz tabulky č. 2 a 3). Příjmy Dolů Bílina za rok 2010 by 

byly 16 400 000 Kč. V tomto případě by byly tvořeny trţbami z prodeje DS, prací 

velkostroje a cenou DPD. 

B) s použitím varianty č. 2 -  Při této metodě je sice třeba počítat s pronájmem 

dopravy, ale její přepravní vzdálenost je značně zkrácena pouţitím DPD a tím i 

sníţeny případné náklady. Dosadíme-li do vztahu č. 8 proměnné (viz tabulka č. 

3) dostaneme: 

Pro těsnící jíly: 

 

 

Pro keramické jíly: 

 

 

     Tyto výsledky dosadíme do vztahů č. 10 a 11 společně s proměnnými (viz 

tabulka č. 2) a dostaneme výpočet ročních výdajů odběratelských firem na dané 

suroviny za rok 2010. 
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     Celkové výdaje odběratelů na DS za rok 2010 by činily 19 850 000 Kč.    

 

     Vzhledem k tomu, ţe při této metodě odběratel platí práci velkostroje, ceny 

materiálu, práce nakladače, DPD a dopravy byly by příjmy Dolů Bílina za rok 2010 

shodné s celkovými výdaji firem, a to 19 850 000 Kč.  

 

Tabulka č. 4 - Shrnutí jednotlivých variant distribuce doprovodných surovin 

Zdroj: provedeno ekonomické zhodnocení vlastním výpočtem.  

Varianta Výdaje odběratelů  

v tisících Kč 

Příjmy DB  

v tisících Kč 

1 14 485  10 645  

2 17 095  17 095  

3A 15 450  12 800  

3B 17 350  17 350  

4A 18 350  16 400   

4B 19 850  19 850 

 

3.2.2. Zhodnocení jednotlivých variant těţby a distribuce DS  

     Hodnocení provádíme jak z hlediska odběratelů, tak z hlediska dolů Bílina. 

Dále z hlediska ekonomiky, zaměstnanosti a pouţité techniky. Celé hodnocení je 

zcela názorem autora diplomové práce 

1.  Zhodnocení z hlediska odběratelů: 

      Z hlediska odběratelů doprovodných surovin se jako nejekonomičtější ukázala 

varianta č. 1, kdy pro volbu této metody hovoří jak nejniţší výdaje, tak i pouţití 



Milan Slepička: Ekonomické zhodnocení těţby doprovodných surovin Dolů Bílina 

2011  33 
 

malostrojové techniky, která je z hlediska kvality a čistoty těţby lepší neţ těţba 

velkostrojem. Její nevýhodou je ovšem malá rychlost těţby a tím i vznik dalších 

nákladů z prodlení. Ne vţdy nebo spíše nikdy nejsou ideální podmínky, tak jak 

předpokládá výpočet. 

     Po celkovém zhodnocení všech metod se pro odběratele jako nejlepší ukázala 

varianta č. 3B, kdy sice odběratel platí za pronájem techniky, ale za ně získává 

rychlost těţby a dopravu materiálu bez jakéhokoliv vynaloţeného úsilí aţ na místo 

určení. Z tohoto hlediska a po zváţení všech výhod a nevýhod je tato varianta pro 

odběratele nejlepší 

2. Zhodnocení z hlediska Dolů Bílina: 

     Z hlediska Dolů Bílina se jako nejekonomičtější ukázala varianta 4B, kdy 

odběratel zaplatí jak cenu doprovodné suroviny, tak kompletní pronájem strojů a 

zařízení. Tato varianta zajišťuje téţ vysokou zaměstnanost a vyuţití většího 

mnoţství techniky. Nevýhodou této varianty je její, pro odběratele, vysoká cena a 

tím i samozřejmě daleko menší poptávka ze strany odběratelů.  

     Po celkovém zhodnocení všech metod se, ze strany DB jako ideální ukázalo 

přistoupit na variantu č. 3B. Tato varianta je pro zákazníky cenově dostupnější a 

způsob těţby zajišťuje dostatečnou rychlost dodávky materiálu.  

      

Graf č. 1- Grafické znázornění ekonomického zhodnocení jednotlivých variant 

distribuce DS 
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Zdroj – vlastní výpočty 

     Po provedení celkové studie je ovšem nutno konstatovat, ţe roční příjmy 

Dolů Bílina z těţby a prodeje doprovodných surovin jsou vzhledem 

k nákladům na jejich těţbu, pohybujících se v řádech milionů korun za rok, 

pro podnik typu Doly Bílina, ekonomicky neefektivní a zcela nezajímavé.  
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4.  Návrhy a doporučení  

 Pokračovat ve spolupráci s dlouhodobými partnery, včetně pokusu navýšit jejich 

poptávku různými druhy výhod či bonusů z odběrů,  

 Hledání nových strategických partnerů pro odběr doprovodných surovin,  

 Zlepšit systém dlouhodobého ukládání doprovodných surovin na výsypky 

s vyuţitím nejmodernější techniky pro případné snadné vyuţití v budoucnu- 

např. při surovinové krizi.  

 Zvýšit konkurenceschopnost firmy SD autodoprava vůči ostatním dopravcům, a 

to sníţením cen, které neodpovídají regionálnímu průměru v porovnání 

s ostatními dopravci. Tímto krokem by se zvýšila poptávka po sluţbách firmy 

SD autodoprava. 

 Sníţit ceny výkonů jednotlivých strojů provozovaných společností Doly Bílina, 

kdy tyto opět značně převyšují sazby ostatních firem v regionu.  

 Celkově se ovšem zdá, ţe pokud firma nenajde strategického velkoodběratele 

doprovodných surovin, tak bude lepší verzí dlouhodobá deponace za pouţití 

GPS neţ drobná distribuce. To znamená ukládání doprovodných surovin cíleně 

na těleso výsypky při zachování jejich rozčlenění dle druhů a způsobu vyuţití. 

Celou tuto operaci provádět se zaměřením polohy jednotlivých druhů surovin 

satelitním systémem GPS, vytvořit formu evidence těchto zásob s polohou 

uloţení surovin a vytvořit plán postupu jejich moţného odtěţení v budoucnosti. 

S tímto doporučením ovšem souvisí nárůst nákladů na nákup techniky, 

zaškolení pracovníků, samotný provoz informačního systému a další činnosti 

spojené s celkovým zavedením systému. Tyto náklady, vyčíslení jejich výše a 

posouzení jejich únosnosti pro podnik je na zváţení managementu Dolů Bílina. 

  Zváţit nabídku těţby doprovodných surovin externím firmám formou vlastní 

těţby. Toto je ale v současné době jen velice málo pravděpodobná moţnost, 

přesto ţe existují externí firmy s povolením těţby na teritoriu Dolů Bílina, jedná 

se vţdy jen o subdodavatelské práce, tedy o těţbu pro Doly Bílina. Povolení 

k těţbě pro vlastní potřeby a další distribuci se externím firmám nevydává (Bílý, 

1998). 
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5.  Závěr 

     Přestoţe Doly Bílina produkují ročně řádově desítky milionů m3 doprovodných 

surovin, jejich následné vyuţití, jak ve stavebnictví či v jiných oborech, je zcela 

mizivé.  Ekonomické zhodnocení, které bylo modelově provedeno, ukázalo, ţe 

náklady spojené s těţbou a distribucí doprovodných surovin nejsou v ţádném 

případě limitujícím faktorem jejich vyuţití. Zdá se, ţe ještě stále trvají následky 

celosvětové ekonomické recese, či lepé řečeno, ţe skutečný dopad celosvětové 

ekonomické krize a jeho následky pociťuje tuzemský průmysl aţ v současnosti. 

     Stojí za zváţení jak nakládat s velkým přebytkem doprovodných surovin. 

V porovnání s produkcí hnědého uhlí, která je hlavní činností Dolů Bílina a jen za 

rok 2010 byla jeho produkce 9 milionů tun v hodnotě cca 3,2 miliardy Kč.  

V porovnání s tím roční produkce 50 milionů m3 = 100 milionů tun doprovodných 

surovin a z tohoto mnoţství je distribuován pouhý zlomek procenta.  Po zváţení 

všech variant se jako nejlepší řešení v dlouhodobém výhledu ukazuje ukládání 

doprovodných surovin na monitorované výsypky pomocí systému GPS, 

s následnou kompletní rekultivací území a pouze jako moţnost ponechat variantu, 

ţe kdykoliv v budoucnu je moţno cílené rozebrání výsypky a vyuţití pouze 

poţadovaných surovin.  
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