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ANOTACE  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika, Hornicko-

geologická fakulta, detašované pracoviště Most, obor Vyuţívání zdrojů stavebních 

nerostných surovin, rok 2011. 

V současné době je společnost KERAMOST, a.s., nucena řešit  problematiku přeloţky 

koryta bezejmenného potoka, pod kterým se nachází značné mnoţství vázaných zásob 

vyhrazeného nerostu kaolin v dobývacím prostrou Rokle. Horní zákon ukládá těţební 

organizaci co nejefektivnější vydobytí loţiska nerostů. Nyní organizace KERAMOST, a.s. 

zpracovává nový plán otvírky, přípravy a dobývání, protoţe současné loţisko kaolinu bude 

v nejbliţší době vytěţeno. 

Pravděpodobně nejvhodnějším řešením, zřejmě, bude přeloţit koryto bezejmenného potoka 

do stávajícího, jiţ v brzké době vytěţeného lomu, ve kterém se vybuduje zemní těleso pro 

výše uvedené koryto a s výhodou se vyuţijí veškeré těţené hmoty nacházející se 

v dobývacím prostoru Rokle. Tím bude zajištěno řádné odvodnění předpolí lomu loţiska 

kaolinu.  

Klíčová slova: nerostné suroviny, loţisko, kaolin, koryto potoka, odvodnění, povrchová 

voda  

SUMMARY: 

The KERAMOST a.s. company must solve problem with nameless brook water course 

shifting, which it block a lot of blocked reserves of the kaolin reserved mineral in the 

Rokle allotment. Mining rule imposes for the mining organization the most effective 

mineral reserves extracting. KERAMOST Inc. a new plan of the opening, preparing and 

mining is preparing presently, because present kaolin deposit will soon be mining out. 

Probably the most suitable solution might be nameless brook watercourse shifting to the 

present, soon mining out kaolin quarry.   The embankment in a quarry mining out area for 

brook water course will constructed and with a advantage will used all of extracted 

overburden materials witch occur in the Rokle allotment. The regular dewatering of the 

kaolin quarry forefield will ensured.     

Key words: raw materials, deposit, kaolin, brook watercourse, dewatering, surface 

moisture 
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Úvod 

V roce 2003 bylo z doprovodných surovin v lomu Libouš, organizace Severočeské doly 

a.s. v Chomutově, vytěţeno a prodáno 50 kt bilančních zásob kaolinu organizaci 

KERAMOST, a. s. se sídlem v Mostě, která na závodě, respektive provoze Kadaň provádí 

rozplavení kaolinové suroviny a vyrábí speciální papírenský plnící kaolin. V uvedeném 

roce bylo loţisko kaolinu s vysokou bělostí za syrova a s nízkým obsahem abrazivních 

částic v této lokalitě, které bylo průvodním nerostem v podloţí výhradního loţiska 

hnědého uhlí, vyčerpáno a dotěţeno. 

V této době organizace KERAMOST, a.s., zpracovávala ročně hmotnostní objemy 100 aţ 

120 kt  vytěţitelných zásob kaolinu. Proto musela být v roce 2003 zahájena těţba kaolinu 

v západní části dobývacího prostoru (DP) Rokle nedaleko Kadaně ke splnění výrobních 

úkolů a smluvních odbytových povinností v oblasti prodeje kaolinu pro papírenský 

průmysl, který je především plnivem do papíru a nátěrových hmot.  

Před zahájením otvírky kaolinového lomu Rokle musela být provedena přeloţka střední 

části bezejmenného potoka k západní hranici DP Rokle. Tato část koryta byla v ploše 

připravovaného lomu podle plánu otvírky přípravy a dobývání (POPD) [7]. K plnění 

dalších výrobních úkolů v oblasti prodeje kvalitního kaolinu, vyhledávaného především 

výrobci papíru a nátěrových hmot, musí organizace KERAMOST, a.s., zahájit práce na 

rozšíření těţebních postupů v roce 2011západním směrem. Pro tento těţební postup musí 

být opět provedena přeloţka střední části bezejmenného potoka. 

Ve své bakalářské práci v roce 2009 [6] jsem zpracoval pět variant přeloţky střední části 

bezejmenného potoka. Tým odborných pracovníků organizace KERAMOST, a.s. 

vyhodnotil, ţe nejvhodnější bude pro další těţební postup kaolinu vyuţít variantu 

přemístění koryta potoka na vnitřní výsypku rozšířeného kaolinového lomu Rokle. Tato 

varianta je bez negativních vlivů na ţivotní prostředí, zabezpečuje stabilizaci bilančních 

sloţek vodního reţimu povodí potoka a nezanedbatelný je časový přínos k obnovení 

hydrologických poměrů při odstraňování škod na krajině komplexní úpravou důlní činností 

narušeného území a územních struktur. Osmiletá konsolidace výsypkového tělesa vnitřní 

výsypky v lomu Rokle však proběhne pouze z 80% [1]. Návrh stavby koridoru v 

kaolinovém lomu Rokle pro přeloţku bezejmenného potoka uvedenou negativní časovou 

prodlevu minimalizuje, přičemţ je celá stavba z hornin a zemin z DP Rokle. 

Stavební objekt zemního tělesa koridoru pro definitivní trasu revitalizovaného 

bezejmenného potoka jsem navrhl k co největší obnově původního přirozeného toku, před 

jiţ realizovanou přeloţkou bezejmenného potoka nutné k otvírce kaolinového lomu Rokle, 

kdy charakter koryta byl stabilní a přirozený. 
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1.  Základní charakteristika dobývacího prostoru Rokle 

Pro výhradní loţiska bentonitu, kaolinu a stavebního kamene v lokalitě Rokle byla 

stanovena dvě chráněná loţisková území (CHLÚ). Odborem výstavby a územního 

plánování ONV v  Chomutově dne 29.4.1987 pod č.j. VÚP 205/87 pro CHLÚ bentonitu a 

kaolinu v lokalitě Rokle o plošném rozsahu   1 673 349 m
2
 a Obvodním báňským úřadem 

(OBÚ) v Mostě dne 16. 1. 1990 pod č.j. 3107/89/II pro CHLÚ Vinaře u Kadaně s 

výhradními loţisky bentonitu a stavebního kamene o plošném rozsahu 13 879 800 m
2
. 

Uvedená loţiska bentonitů a kaolinu jsou v katastrálním území Rokle u Kadaně 

v Ústeckém kraji cca 4 km jihovýchodně od města Kadaň 

Horní zákon (č. 44/1988 Sb.) stanovuje, ţe oprávnění organizace k dobývání výhradního 

loţiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního loţiska ve 

stanoveném dobývacím prostoru můţe však organizace aţ po vydání povolení obvodním 

báňským úřadem. 

Dobývací prostor Rokle byl stanoven rozhodnutím Československých keramických 

závodů, generálního ředitelství č. 301/87 ze dne 1. 9. 1987. Plošný rozsahu je 623 037,5 m
2
 

pro dobývání bentonitu a kaolinu. Pro loţisko bentonitu a kaolinu byl vydán výměr KHZ 

č.j.  830-05/47-86 se stavem geologických zásob bentonitu 40064000 tun a kaolinu 

21800000 tun. Obvod dobývacího prostoru je 3 303,5 m. 

V rozhodnutí je šest podmínek, které omezují dobývání. Stanovují zachovat 15 m ochranný 

pilíř vodovodních řádů LT-80 a PVC-150, provést přeloţku Úhošťanského potoka 

(domnívám se, ţe bezejmenného potoka), vedení 22 kV Vernéřov – Podbořany, dodrţet 

ochranné pásmo silnice II/224 Kadaň – Ţatec, chránit dálkový zabezpečovací kabel 

energetiky 1 m ochranným pilířem a dálkové kabely ve správě oblastní správy dálkových 

kabelů Ţatec chránit 1,5 m ochranným pilířem. 

Rozhodnutí OBÚ v Mostě č.j. 263/11ze dne 24. 1. 2011 o změně – rozšíření dobývacího 

prostoru Rokle, ev. č. 60329, pro dobývání výhradního loţiska bentonitu Rokle, evid. č.   

3 199 003 a výhradního loţiska kaolinu Rokle, evid. č. 3 199 001. V hranicích DP Rokle je 

další výhradní loţisko stavebního kamene, evid. č. 3 199 004. Plošný rozsah rozšíření je  

1 572 644 m
2
. 

Ve výroku rozhodnutí je stanoveno 16 podmínek, ze kterých vyjímám omezující 

podmínky. Povinnost organizace KERAMOST, a.s. respektovat stanovené podmínky 

v souhlasném stanovisku MŢP č.j. 93392/ENV/08, ze dne 16. 12. 2008 a ve vyjádření 

Městského úřadu Kadaň č.j. MUKKÚ71827/2010, ze dne  15. 12. 2010, dodrţet 

poţadavky Obecního úřadu Rokle ve stanovisku č.j. OÚR-0315/2009, ze dne 15. 7. 2009, 

(mimo jiné provedení dostatečných opatření k zachování bezejmenného potoka), 

v závazném stanovisku MŢP č.j. 1234/530/10-50911/ENV/10, ze dne 28. 6. 2010, 

organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice pod zn. ÚR-9720-202/Pru/Ku, 

ze dne 26. 6. 2009, organizace Povodí Ohře s.p., Chomutov, ve stanovisku zn. 003203-

15488/2009 (v POPD uvést odvodnění jámy, přeloţky vodotečí a ovlivnění povrchových a 

podzemních vod), Zemědělské vodohospodářské správy – oblast povodí Ohře 

v Chomutově ve sdělení zn. OPOh/CV/123/09, ze dne 15. 6. 2009 (vyřešit odtok 

povrchové vody z pravobřeţního přítoku Úhošťanského potoka), ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín, ve stanovisku zn. 09/PA/219, ze dne 25. 6. 2009, ČEZ ICT Services, a.s., Děčín, ve 

vyjádření zn. P08/32799F, ze dne 17. 6. 2009, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ústí nad 

Labem, ve vyjádření č.j. 70039/09/CUL/VV0, ze dne 11. 6. 2009, Ústavu archeologické 
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památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Most, ve vyjádření č.j. 518/09, ze dne 26. 7. 

2009, Národního památkového ústavu, ÚOP v Ústí nad Labem ve sdělení č.j. NPÚ-

351/k3716/PP/UK, ze dne 28. 7. 2009 a Správy a údrţby silnic Ústeckého kraje, Dubí, ve 

vyjádření zn. Me/551/14102009, ze dne 14. 10. 2009. Poslední podmínka stanovuje, ţe 

organizace KERAMOST započne dobývání v roce 2011. 

Loţisko kaolinu je v současných hranicích povolené hornické činnosti téměř vytěţené. 

Proto nastává potřeba rozšíření těţby suroviny kaolinu do nových hranic tak, aby byla 

zajištěna surovina pro výrobu plaveného kaolinu pro papírenský průmysl v následujících 

letech. 

Plánovaná těţba kaolinu v rozšířeném dobývacím prostoru Rokle je situována v západním 

sousedství dosavadního bentonitového lomu s propojením do kaolinového lomu Rokle. 

Těţba kaolinu bude prováděna i nadále sezónně v podúrovňovém (jámovém) lomu nalevo 

od koryta bezejmenného potoka. Napravo od tohoto koryta je prováděna těţba kaolinu 

doposud, přílohy č. 1 a 7.  

1.1 Kvartérní sedimenty v území dobývacího prostoru Rokle 

Území DP má povrch zvlněný a převáţně je pokryt pastvinami a zemědělskou půdou. Aţ 

do zahájení otvírky loţiska bentonitu, který je jiţ několik desítek let průběţně těţen a 

následné samostatné otvírky kaolinového lomu, bylo území vyuţíváno zemědělsky. 

Skrývkové hmoty tvoří tercierní a kvarterní sedimentární horniny. Jsou reprezentovány 

převáţně svahovými hlínami s čedičovými úlomky. V menší míře jsou v kvartérním 

pokryvu zastoupeny hlinitokamenité sutě a hrubší čedičová suť. Celková mocnost 

kvartérního pokryvu na loţisku je v rozmezí 0,5 – 3,0 m, ojediněle i více. Maximální 

mocnost svahových hlín byla zjištěna vrtným a těţebním průzkumem 7,2 m. V průběhu 

pedologického hodnocení byla vyhodnocena mocnost kulturních vrstev půdy v rozmezí 0,1 

– 0,25 m, přičemţ průměrná mocnost ornice přesahuje 0,2 m.  

1.2 Geologická charakteristika území dobývacího prostoru Rokle 

Geograficky náleţí loţiska kaolinu, bentonitu a stavebního kamene (čediče) 

k severovýchodním výběţkům neovulkanického komplexu Doupovských hor. Geologickou 

jednotkou tvořící podloţí loţisek je ohárecké krystalinikum variského stáří. 

V předterciérním období byly horniny krystalinika svrchu postiţeny intenzivním 

kaolinizačním pochodem, při němţ vznikla loţiska primárního kaolínu v širším okolí 

Kadaně. 

Ohárecké krystalinikum je zde tvořeno převáţně drobnozrnnou aţ středně zrnitou 

muskovito-biotitickou ortorulou. Jedná se o horninu bělošedé barvy s všesměrnou aţ 

paralelní texturou. Ojediněle se vyskytují silněji prokřemenělé úseky a křemenné ţilky. 

Průměrný obsah hlavních minerálů je 45% křemene, 25-50 % draselných ţivců a 5 - 10 % 

slíd.  

Loţiska bentonitu a kaolinu leţí na severním úpatí vulkanického hřbetu s nadmořskou 

výškou 400 – 500 m, jehoţ osa probíhá jiţně od loţiska. Povrch vlastního loţiska kaolínu 

stoupá od spojnice obcí Rokle a Krásný Dvoreček směrem k jihu v rozmezí nadmořských 

výšek 375 – 400 m n.m. Ve vzájemném uspořádání loţisek bentonitu a kaolinu tvoří 

loţisko kaolinu bázi obou  loţisek. To znamená, ţe zčásti je překryto bentonitovou 

surovinou. Loţisko bentonitu má obdobné vertikální parametry. V současné době je 
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podélná osa území dotčeného těţbou v DP Rokle ve směru východ – západ v délce cca 1 

600 metrů a největší vzdálenost v příčném směru je cca 280 metrů. 

V prostoru loţiska Rokle je v jiţní části několik čedičových těles v úrovni cca 290 – 400 m 

n.m. Jedná se o horniny velmi pevné, tak i zcela rozloţené. Mocnost těles je proměnlivá, 

čedičový příkrov má svrchní mocnost 22,6 m, spodní mocnost 9,2 m, oddělené polohou 

tufitů o mocnosti 2,0 m. 

Kaolínové loţisko vzniklo kaolinizací rul. Mocnost kaolinu je proměnlivá, většinou se 

pohybuje v rozmezí od 10 do 20 m, max. 27 m. Na bázi loţiska míra kaolinizace rychle 

ubývá, cca po 10 m ruly s niţší kaolinizací začíná pevná rula. Někde je ale po denudaci 

kaolin zcela smyt a navětralá rula tvoří povrch krystalinika. 

Kaolin z loţiska Rokle má v současné době nejlepší uplatnění především v papírenském 

průmyslu. Hlavním důvodem je vysoká bělost, dobrá ztekutitelnost a nízká abrazivita. 

Vzhledem k niţšímu obsahu Al2O3, vyššímu obsahu Fe2O3, malé plasticitě a niţší pevnosti, 

není vhodný pro výrobu porcelánu.  

2.  Stávající způsob těţby kaolinu lomu Rokle 

Dobývání výhradního loţiska kaolinu Rokle, č. loţiska 3 199 001, je prováděno sezónně 

v podúrovňovém (jámovém) lomu Rokle, zpravidla v letním období za suchého počasí. 

Rovněţ doprava vytěţené kaolinové suroviny z lomu do provozu v Kadani musí být 

prováděna v příznivých klimatických podmínkách, bez vydatných atmosférických sráţek. 

2.1  Hornická činnost v kaolinovém lomu Rokle 

Těţba kaolinu je prováděna v souladu s rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 1096/01/II ze dne 

28. 8. 2001 o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání loţiska 

kaolinu v DP Rokle.  

Ve výroku rozhodnutí je 13 podmínek, z toho pět podmínek se týká těţby kaolinu v lomu 

Rokle. Organizaci KERAMOST, a.s. je uloţeno hornickou činnost v kaolinovém lomu 

Rokle provádět v souladu s dokumentací POPD z ledna 2001, generální svah lomu a 

generální obrys výsypky, jakoţ i parametry skrývkových a těţebních řezů a výsypkových 

stupňů nesmí překročit parametry uvedené v kap. 1.2.5. POPD  a zjištěné hodnoty 

z výpočtu stability svahů (výpočetní analýzy), hornickou činností bude zajištěno vydobytí 

všech odkrytých bilančních zásob kaolinu s výrubností nad 90% podle schválených 

podmínek vyuţitelnosti, skrývkové a výklizové hmoty mohou být zakládány na pozemcích 

určených pro vnější výsypku dle příslušných rozhodnutí o vyuţití území a otvírka loţiska 

kaolinu a skrývka nadloţních zemin v místě současného koryta bezejmenného potoka bude 

zahájena po schválení dokončeného vybudování nového koryta mimo plánované  území 

těţby kaolinu a uvedením této stavby do trvalého provozu pravomocným rozhodnutím. 

V současné době jsou platné podmínky vyuţitelnosti pro přehodnocení zásob na 

výhradním loţisku kaolinu Rokle, stanovené organizací KERAMOST, a.s. dne 28. 2. 2005. 

Minimální mnoţství zásob není stanoveno. Výplav (obsah zrn pod 20 mikrometrů) je 

stanoven v minimální výši 18 % hmotnosti, za bilanční papírenský kaolin se povaţuje 

surovina s absolutní bělostí min. 78 aţ 84 %. Je stanovena min. mocnost suroviny 1,5 m, 

max. mocnost skrývky 30 m, max. skrývkový poměr (skrývka : loţisko) 4:1 a min. 

mocnost polohy výklizu 0,4 m.  
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Podmínky vyuţitelnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností s těţbou a úpravou 

papírenského kaolinu v ČR a z průzkumných akcí, prováděných na tomto loţisku 

v minulých letech. Kvalitativní podmínky byly stanoveny podle odbytových moţností a 

zkušeností s úpravou suroviny těţené na loţisku. Nejmenší mocnost těţitelné a vykliditelné 

polohy odpovídá parametrům pouţívaných hydraulických rypadel a dozeru.  

Roční objemy těţby kaolinové suroviny jsou dány výrobní kapacitou plaveného kaolinu v 

provozu v Kadani. Z pravidla hmotnostně nejméně 100 kt kaolinu v kaţdém roce, tj. 

objemově 49 020 m
3
. Objemová hmotnost kaolinu 2,04 kg/m

3
. 

2.2  Plán otvírky, přípravy a dobývání loţiska kaolinu Rokle 

V POPD loţiska kaolinu v dobývacím prostoru Rokle z  ledna 2001 [7] je stanoveno, ţe 

těţební činnost (otvírkový zářez) bude zahájena v severní hranici POPD čtyřmi 

skrývkovými řezy o max. výšce 5 m s šířkami pracovních plošin min. 12 m. Výhradní 

loţisko kaolinu bylo otevřeno v západní části dobývacího prostoru Rokle. Z tohoto důvodu 

byla těţba bentonitové suroviny přesunuta na západní část loţiska k uvolnění kaolinové 

suroviny. Sklon dopravních cest o provozní šířce min. 4 m je stanoven max. 14 % s tím, ţe 

v lomu a na výsypce budou výjezdy mezi řezy a stupni výsypky odpovídat parametrům 

pouţívané těţební a dopravní technologie.   

Parametry skrývkových a těţebních řezů jsou řešeny v kapitole 1.2.5 plánu otvírky, 

přípravy a dobývání [7] s ohledem na generální svah lomu, ale hlavně na zpracovaný 

výpočet stability svahu v odborném posudku pro řezy dočasného charakteru a konečného 

charakteru. Modelování skluzových ploch bylo provedeno na profilech situovaných do 

vytypovaných oblastí. Pro stanovení parametrů řezů byla pouţita metoda mezní rovnováhy 

sil uvaţující s kruhovou smykovou plochou Bishop. 
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Obr. č. 1: Řezy dočasného charakteru kaolinového lomu 

Parametry skrývkových a těţebních řezů pro boční a konečné závěrné svahy: 

maximální výška řezu    5 m 

šířka pracovní plošiny   2 m 

průmět jednoho řezu    0,9 m 

max. počet řezů    7 

generální svah lomu daný úhlem  22° 

poměr stran generálního svahu lomu  1 : 2,49 

Parametry skrývkových a těţebních řezů dočasného charakteru: 

maximální výška řezu    5 m 

šířka pracovní plošiny   12 m 

průmět jednoho řezu    0,8 m 

max. počet řezů    7 

generální svah lomu daný úhlem  23° 

poměr stran generálního svahu lomu  1 : 2,35 

Parametry vnější výsypky: 

maximální výška svahu stupně  5 m 

minimální šířka pracovní plošiny  10 m 

průmět jednoho svahu stupně   5 m 

max. počet stupňů    6 

sklon svahu stupně    45° 

poměr stran generálního obrysu výsypky 1 : 2,35 
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Parametry vnitřní výsypky: 

maximální výška svahu stupně  7 m 

minimální šířka pracovní plošiny  13 m 

průmět jednoho svahu stupně   7 m 

max. počet stupňů    3 

sklon svahu stupně    45° 

poměr stran generálního obrysu výsypky 1 : 2,48 

Báze plánovaného kaolinového lomu je stanovena na kótě cca 372 m n.m. s tím, ţe 

vodorovně uloţený uţitkový nerost má značně proměnlivou bázi paty suroviny. 

V roce 2011 bude dotěţena kaolinová surovina v hranicích povolené hornické činnosti. 

Proto veškerá těţební činnost bude směřována na samé dno loţiska, kde bude prováděna 

selektivní těţba kaolinu. Toto přinese velké nároky na obsluhu dobývacího stroje, dopravu 

a na technický dozor odpovídající za kvalitu těţené kaolinové suroviny. 

2.3  Technologie skrývkových, těţebních a pomocných prací v kaolinovém lomu Rokle 

Dobývání skrývky a těţba kaolinové suroviny je prováděna dodavatelským způsobem 

externími organizacemi na základě hospodářských smluv. Těţební technologie je uvedena 

v POPD. Jedná se buď o hydraulické rypadlo s housenicovým  podvozkem a podkopovou 

lţící, nebo o hydraulické rypadlo s kolovým rypadlem a podkopovou lţící.  

Dobývání skrývky je prováděno s přímou nakládkou na vysokokapacitní nákladní 

automobily typu DEMPR. Nákladní automobily dopravují skrývkové hmoty na vnější 

výsypku po dopravní cestě, kterou je účelová polní komunikace. Vnější výsypka je cca tři 

kilometry od lomu. Skrývkové práce v současné době nejsou prováděny, protoţe je jiţ celé 

loţisko odkryto a probíhá pouze těţba uţitkového nerostu.  

Těţba kaolinové suroviny je na dobývacích řezech prováděna s přímou nakládkou na 

velkokapacitní nákladní automobily hmotnosti cca 15-20 t, které po omytí podvozku u 

výjezdu z lomu přepravují vytěţený kaolin po veřejné dopravní komunikaci na skládku do 

areálu bývalého lomu v Kadani. U skládky je prováděn rozplav kaolinové suroviny a 

následně je kaolinový rmut (suspenze jemných tuhých částic rozptýlených v kapalině) 

plaven přes hydrocyklony a šikmá síta do usazovacích bazénů v úpravárenském procesu 

v provozovně v Kadani.  

Kaolinová surovina obsahuje cca 30% kaolinu, 60% písku a 10% šliky.  

Bývalý lom Kadaň má povolenou hornickou činnost rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 

3529/1986 ze dne 8.9.1986 o schválení POPD pro loţisko kaolinu Kadaň, zpracované dne 

26. 5. 1986. Na uvedené rozhodnutí navazuje rozhodnutí OBÚ v  Mostě v protokolu ze dne 

7. 4. 1988 o schválení doplňku POPD č.1, rozhodnutí OBÚ v  Mostě č.j. 2203/92 ze dne 

13.8.1992 o prodlouţení hornické činnosti na lomu Kadaň, povolení OBÚ v Mostě ze dne 

28. 5. 1996 pod č.j. 1071/96 k rekonstrukci primárního třídění kaolinového rmutu podle 

doplněné dokumentace  POPD Kadaň.  

Pro úpravu dopravních cest v lomu Rokle, těţebních a skrývkových řezů, úpravu 

dopravních cest na vnější výsypku, úpravy výsypky a jejích výsypkových stupňů a 

pracovních řezů se pouţívá běţných dozérů s housenicovým podvozkem.  
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3. Hydrogeologické poměry a zabezpečení předpolí lomu Rokle před povrchovými 

vodami, sráţkové a odtokové poměry 

Z morfologického hlediska je výrazným dělítkem dobývacího prostoru údolnice protékaná 

generálně od jihu k  severu bezejmenným potokem, který je ve vzdálenosti cca 1 km od 

loţiska kaolínu pravostranně zaústěn do koryta Úhošťanského potoka. V západní části od 

údolnice bezejmenného potoka je stoupání v poměrně mírném sklonu. Od údolní nivy 

Úhošťanského potoka směrem k jihu přechází stoupání od vrstevnice 420 m n.m. ve strmé 

svahy, ve východní části je nástup strmých svahů jiţ od vrstevnice 370 m n.m. 

3.1 Hydrologické poměry povrchových vod ve spádovém území kaolinového lomu 

Těţba kaolinu je prováděna na území širší nevýrazné údolní nivy bezejmenného potoka 

s celkovou délkou toku cca 2 km ve směru jih – sever. Pramenní oblast bezejmenného 

potoka je jiţně nad lomem. Pramení na severním úbočí Koliny na kótě cca 507 m n.m. a v 

několika dílčích bočních údolích (v prostoru střelnice) na kótě  cca 445 m n.m. V této 

oblasti bylo průzkumem zjištěno nejintenzivnější zvodněné horninové prostředí. 

Bezejmenný potok protéká celou západní častí kaolinového loţiska ve směru jjz – ssv. 

Severně pod lomem na kotě cca 360 m n.m., ve vzdálenosti cca 0,7 km od loţiska, je 

pravostranně zaústěn do koryta Úhošťanského potoka, jenţ následně ústí cca po třech 

kilometrech do řeky Ohře. Tím území dobývacího prostoru Rokle hydrograficky náleţí do 

povodí Ohře.  

Předpolí loţiska kaolinu je odvodňováno uvedenou bezejmennou vodotečí. Protoţe na 

začátku toku nejsou vývěry trvalé, není v tomto potoce celoroční průtok vody. Vývěry 

podzemní vody se i nadále budou převáţně uplatňovat pouze v období tání sněhové 

pokrývky a v době déletrvajících intenzivních atmosférických sráţek. Předpokládá se, ţe 

sezónní charakter průtoku vody zůstane zachován. Podle měření prováděných v minulosti 

je průtok v této vodoteči průměrně na úrovni 0,5 l.s
-1

, pouze sezonně se zvyšuje na hodnoty 

2,5 l.s
-1

. Vzhledem k morfologii terénu a k moţnému průtoku aţ 7,4 l.s
-1

 nelze potok zrušit 

a jeho strţe zasypat, přestoţe význam poříční vody v hodnoceném území je celkově 

zanedbatelný. 

Pro zabezpečení předpolí kaolinového lomu před povrchovými vodami bude mít i nadále 

bezejmenný potok funkční význam trvalého sběrného odvodňovacího příkopu, do kterého 

budou vyústěny dočasné mělké záchytné příkopy.  Proto průtok vody spodním úsekem 

potoka bude záviset na vodě zcezované jak v horním úseku v pramenní oblasti, tak na vodě 

zachycené v mělkých příkopech.  

Před zahájením otvírkových prací na kaolinovém lomu v roce 2000 bylo koryto 

bezejmenného potoka v dobývacím prostoru Rokle zčásti přeloţeno na západní okraj lomu 

podle POPD a tok vodoteče upraven. Přeloţka koryta bezejmenného potoka je po 598 m 

opět napojena do původního koryta [5]. V meandru bezejmenného potoka, v ploše 

současného kaolinového lomu, byly dva pramenní vývěry. Po skrytí kvartéru v lomu byly 

oba zmíněné vývěry likvidovány.  

Po ukončení hornické činnosti na části kaolinového lomu bude koryto bezejmenného 

potoka zpět přeloţeno. 
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3.2 Hydrogeologické poměry podzemních vod v předpolí kaolinového lomu 

Z hlediska hydrogeologického jsou v území rozšíření těţby kaolinu dva zvodněné 

horizonty. Významným hydrogeologickým kolektorem je krystalinikum. Zvodnělý 

horizont krystalinika je uloţen hluboko pod plánovanou bází kaolinového lomu. Druhým je 

horizont mělkých podzemních vod, vázaný na kvartérní sedimenty, který je interpretován 

jako spojitý kolektor s dílčím kolektorem krystalinika v kaolinovém reziduu. Zvodnění 

kvartérního horizontu, pokud není dotováno z hlubších zvodní, je závislé pouze na 

atmosférických sráţkách.  

Hydrogeologické poměry na loţisku lze hodnotit jako jednoduché. V důlních vodách se 

budou nejvíce uplatňovat sráţkami ovlivňované vody z kvartérních propustných hornin. 

Tím jsou přítoky z kvartéru do lomu značně omezené a mají zcela sezónní charakter.  

Ve své bakalářské práci [6] jsem uvedl, ţe větší význam mají nepravidelně zvodněné partie 

kaolinového profilu včetně jílovito-písčitých reziduí. Tento úsudek vychází z odborného 

názoru RNDr. O. Hurníka, který konstatoval, ţe při zahlubování kaolinového lomu Rokle 

nelze vyloučit lokálně více či méně soustředěné přítoky z kaolinového profilu. Jelikoţ tyto 

dílčí zvodně mají omezenou dotaci, uvolní se prakticky jen statické zásoby. Tzn., ţe podle 

rozsahu zvodněné partie dříve či později ustanou. 

3.3  Ověřené sráţkové a odtokové poměry 

DP Rokle je umístěn v závětří Krušných hor v tzv. sráţkovém stínu, kde roční úhrn 

dešťových sráţek dosahuje pouze kolem 450 mm. 

Kaolinové loţisko Rokle se nachází z klimatického hlediska (podle Atlasu podnebí ČSR), 

v mírně teplé oblasti „B“, v okrsku „B2“, s mírným teplem, s mírným suchem a s převáţně 

mírnou zimou. Hodnoty průměrných sráţek jsou poměrně nízké. Sráţkově nejbohatšími 

měsíci jsou červen a červenec, naopak nejsušším měsícem je únor. Převládá severozápadní 

a západní směr prouděni vzduchu. 

Průměrný roční úhrn sráţek (za období 1901 - 1980) byl zjištěn 520 mm 

Z rozdílu ročního úhrnu sráţek a výparu vychází průměrný celkový specifický odtok ze 

zájmového prostoru cca 4,2 l.s
-1

.km
-2

. Z toho specificky podzemní odtok pro sledovanou 

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

.km
-2

. Z porovnání měsíčních úhrnů sráţek a 

výparu je zřejmé, ţe téměř celoročně výpar je niţší neţ sráţky. Hlavně v podzimním a 

zimním období dochází k infiltraci sráţkových vod do horninového prostředí.  

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem zpracoval v roce 2000 

hydrologická  data pro „bezejmenný pravostranný přítok Úhošťanského potoka“ z údajů za 

období let 1931 aţ 1980 pro Vodohospodářské projekty Teplice, spol. s r.o., které pro 

organizaci KERAMOST, a.s. vypracovaly provozní prováděcí dokumentaci k vypouštění 

důlních vod z DP  Rokle do bezejmenného potoka. 
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Z těchto dat pro bezejmenný potok vyjímám: 

Plocha povodí                                                                  F  = 2        km
2
 

Průměrná dlouhodobá roční výška sráţek na povodí      Hsráţky = 520    mm, tj. 520 l.m
2
 

Průměrný dlouhodobý roční objemový průtok                Qa  =   8,4    l.s
-1

 

Nejvyšší denní objemový průtok                                     Qmd = 19,5    l.s
-1

 

100-letý průtok - povodeň                                                Q100 = 10,3    m
3
.s

-1
 

20-letý průtok - povodeň                                                  Q20 =   6,5    m
3
.s

-1
 

10-letý průtok - povodeň                                                  Q10 =   5,2    m
3
.s

-1
 

1-letý průtok - povodeň                                                    Q1  =   1,7    m
3
.s

-1
 

 

Uvedená data jsou dostačujícím podkladem pro hydrologickou bilanci maximálního 

očekávaného odtoku z povodí lomu. Pro uvedený kaolinový lom vykonávám funkci 

závodního lomu a z mé kontrolní činnosti mám spolehlivě zjištěno, ţe od roku 2000 nebylo 

dosaţeno v bezejmenném potoce jednoletého objemového průtoku.  

Střední specifický přítok do kaolinového lomu činil 0,000032 aţ 0,0012 l.s
-1

 na plochu 1 

m
2
 v závislosti na plošném rozsahu lomu. Přítoky důlních vod se odhadují na max. 10 l.s

-1
.  

3.4 Odvodňování kaolinového lomu 

Do kaolinového lomu vnikají převáţně sráţkové vody, které jsou gravitačně odváděny z 

plošin dobývacích řezů dočasnými příkopy na jednotlivých řezech na bázi lomu. 

Odvodnění cest pro chůzi a dopravu v lomu je zajištěno rovněţ spádovými struţkami na 

dno lomu. Ve východní části lomu je vyhloubena v retenčním prostoru čerpací jímka, ve 

které je ponorné čerpadlo typu KDFU 80. 

Základní technické parametry čerpadla: 

Max. objemový průtok      10          l.s
-1

 

Max. dopravovaná výška  15          m 

Otáčky                               2 775    1.min
-1

 

Výkon el. motoru               3           kW 

Napětí                                380       V 

 

Důlní vody jsou z kaolinového lomu čerpány do třech kaskádovitých sedimentačních 

nádrţí v severní části dobývacího prostoru Rokle. Do první sedimentační nádrţe se čerpá 

důlní voda přímo z čerpací jímky v lomu. Po naplnění první sedimentační nádrţe důlní 

vodou dochází ke gravitačnímu přepadu důlní vody do druhé sedimentační nádrţe a takto 

aţ do třetí, tedy poslední sedimentační nádrţe.  Z této nejspodnější sedimentační nádrţe 

dochází ke gravitačnímu přepadu do koryta bezejmenného potoka.  

V sedimentačních nádrţích se usazují nečistoty z důlních vod před vypouštěním do vod 

povrchových, takţe nedochází ke zhoršení jakosti povrchových vod v recipientu. V těchto 

sedimentačních jímkách se také usazuje rozplavený kaolin, který je následně odebírán 

k odvozu do úpravny v Kadani. 

Vypouštění důlních vod se provádí v souladu  s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého 

kraje ze dne 26. 8. 2010 pod č.j. 2056/ZPZ/10/K-029.2, které je vodoprávním povolením 

pro vypouštění předčištěných důlních vod do vod povrchových do koryta bezejmenného 

potoka. 
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V evidenčních záznamech organizace KERAMOST, a.s. je uvedeno, ţe z čerpací jímky v 

lomu bylo ročně čerpáno cca 10.000 m
3
 důlních vod. V roce 2010 bylo in situ změřeno, ţe 

z lomu bylo vyčerpáno 27 659 m
3
. Čerpadlo bylo v provozu 4 094 hodin, tj. cca 170,5 dnů. 

Při čerpání důlní vody bylo do recipientu bezejmenného potoka pod lomem vypouštěno ze 

třetí sedimentační jímky 6,75 m
3
.hod

-1
 důlní vody, tj 1,85 l.s

-1
. 

Z uvedeného vyplývá, ţe přítoky vod do lomu nepředstavuji váţnější problémy. Provozní 

komplikaci představují průsaky vod z kvartérního kolektoru v místech přeloţky 

Bezejmenného potoka, kde dochází k porušení těţebních řezů v SZ časti kaolinového 

lomu. 
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4. Návrh stavby koridoru v kaolinovém lomu Rokle pro přeloţku bezejmenného 

potoka s maximálním vyuţitím hornin a zemin v dobývacím prostoru Rokle. 

4.1 Podmínky pro stavbu koridoru v kaolinovém lomu Rokle 

Ve své bakalářské práci v roce 2009 [6] jsem uvedl, ţe provedení revitalizace 

bezejmenného potoka, které bude spočívat ve vybudování nového koryta na vnitřní 

výsypce v kaolinovém lomu Rokle, je bez negativních vlivů na ţivotní prostředí a 

zabezpečí stabilizaci bilančních sloţek vodního reţimu povodí potoka.  Definitivní zpětné 

přemístění střední části potoka bude mít i časový přínos k obnovení hydrologických 

poměrů při odstraňování škod na krajině komplexní úpravou důlní činností narušeného 

území a územních struktur podúrovňovou (jámovou) lomovou těţbou kaolinu. Osmiletá 

konsolidace výsypkového tělesa proběhne pouze z 80% [1] a po této nedokončené 

konsolidaci by u vybudovaného nového koryta na vnitřní výsypce docházelo k prohlubním, 

v nichţ by se hromadila voda a koryto by slouţilo jako vsakovací objekt s negativní 

infiltrací povrchových vod do násypu zakládaných zemin. Proto je vhodnější provést 

stavbu zhutněného zemního tělesa násypem (dále také zemní val), která bude koridorem 

nového koryta bezejmenného potoka v kaolinovém lomu Rokle. 

Návrh stavby koridoru pro přeloţku bezejmenného potoka se skládá ze spodní a horní 

stavby zemního valu koridoru, včetně všech jejich stavebních prvků. Objekt zemního 

tělesa koridoru je tvořen základní návrhovou linií toku a kritériem svahování násypu 

zemního valu.  

Kritéria svahování jsou parametry, které definují způsob provedení zemního tělesa pro 

zakládané soudrţné zeminy rozpojené na dobývané skrývce.  Za vhodné pro stavbu stabilní 

výsypky jsou povaţovány zeminy vykazující následující hodnoty indexových a smykových 

zkoušek [
 
2]:  

- objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy             > 1,9 t.m
-1 

- vlhkost v % hmotnosti sušiny                                    < 30 %   

- vlhkost v % objemu                                                   < 42 %   

- pórovitost statická                                                      < 42 %   

- smyková pevnost                                                        > 0,10 MPa 

- úhel vnitřního tření                                                  > 14
o 

- pevnost v prostém tlaku                                              > 1,3 MPa 

Jedná se o zeminy pevné a tvrdé konsistence. 

Horní stavba obsahuje směrové a výškové poměry přeloţky bezejmenného potoka dané 

trasou toku, který bude mít dno s kontinuálním sklonem u obnovené části 4,55 % i u 

přeloţeného úseku.  Pro trasu potoka na koridoru je zpracován podélný profil (příloha č. 2) 

a vzorové příčné řezy v přímé trase (příloha č. 3) a v obloucích (příloha č. 4).  

Pro stavbu koridoru jsou v DP Rokle k dispozici zásoby výhradního loţiska bentonitu, 

loţiska stavebního kamene (čediče), skrývkové nadloţní vrstvy zemin nad loţisky kaolinu 

a bentonitu, které jsou prezentovány jako svahové hlíny s čedičovými úlomky, výklizové 

zeminy a ornice. 

K těsnění dna a břehových svahů potoka a základové spáry koridoru bude vyuţit vytěţený 

bentonit z loţiska Rokle. Bentonit, který bude pouţit jako těsnící surovina, je tvořen 

převáţně montmorillonitem s příměsí kaolinitu, v menší míře se můţe vyskytnout siderit, 
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dolomit, illit, ţivec a křemen, tabulka č.1. Uţitkový minerál montmorillonit má chemický 

vzorec                        (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2nH2O  

Lokalita 
N 

(%) 

Cox 

 (%) 

CaCO3 

 (%) 

 pH 

/H2O 

přijatelné ţiviny 

(mg.kg
-1

) 

sorpční kapacita 

 mmol             (%) 

P K Mg S T V 

           

Rokle 0.05 1,07 5,65 7,99 1 288 876 24  24  100 

  Tabulka č. 1: Vlastnosti vzorků bentonitu  

V návrhu stavby zemního tělesa koridoru násypem přírodních neupravených soudrţných 

zemin a skalních hornin jsou aplikovány poţadavky uvedené v české technické normě 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

4.2  Spodní stavba zemního tělesa koridoru 

Podloţí kaolinového lomu Rokle tvoří ohárecké krystalinikum variského stáří převáţně 

drobnozrnnou aţ středně zrnitou muskovito-biotitickou ortorulou zvodněné podzemními 

vodami v původním přírodním prostředí. Na bázi kaolinového lomu je po 10 m ruly s niţší 

kaolinizací pevná rula. Tyto ruly jsou mírně zvodnělé z kaolinového profilu a mělkých 

podzemních vod z kvartérních sedimentů, v podstatě zákonitostmi podzemní hydrauliky. 

Takţe spodní stavba koridoru bude ve zbytkové vrstvě nebilančního kaolinu. Tento kaolin 

neodpovídá jiţ uvedeným podmínkám vyuţitelnosti zásob, podle nichţ byla posouzena 

vhodnost zásob výhradního loţiska kaolinu pro papírenský průmysl. Do zbytkové vrstvy 

kaolinu v lomu budou vnikat i sráţkové vody, které se budou postupně vsakovat i do 

podloţí. 

Základovou spáru koridoru (patní čáru násypového svahu) stanovuji na úrovni dna lomu, 

na kótě 372 m n.m.. Důvodem je, ţe nebilanční vrstva kaolinu na bázi kaolinového lomu a 

podloţí není odvodňována soustavou gravitačních drenáţí a povrchová voda je sváděna 

mělkými odvodňovacími příkopy do čerpací jímky ponorného čerpadla.  

Pro spodní stavbu zemního tělesa koridoru pod základovou spárou v podzákladí 

(podloţky) navrhuji dvě stavební části, okrajové zapuštěné patní příkopy se záhozem 

stavebním kamenem a zhutněnou podloţku ze skrývkových zemin. 

V linii toku přeloţky bezejmenného potoka budou vyhloubeny podélné patní příkopy 

lichoběţníkového průřezu na vnějších stranách budoucího zemního valu na dně lomu mezi 

konečnými závěrnými posledními dobývanými řezy. Dostačující hloubka příkopů bude cca 

2 m, dno příkopu bude široké cca 2 m a sklon stěn příkopů v poměru 1:0,5. Jejich osová 

vzdálenost bude dána šířkou koruny valu, výškou zemního valu a sklonem svahu násypu 

valu. Ve vzorovém příčném profilu je 73,2 m (příloha č. 3). Do vyhloubených patních 

příkopů bude navezena kamenitá sypanina k záhozu neupraveným lomovým stavebním 

kamenem – velké kusy z hrubší čedičové suti z nadloţí bentonitového lomu (obsah 

kamenů větších neţ 63 mm musí být více neţ 50%. K záhozu se nesmí pouţít výklizové 

tufy.  Zapuštěný kotvící zához bude vybudován k ochraně paty svahu zemního tělesa 

koridoru. Jeho výhodou je, ţe při vhodném navrţení, co do velikosti kamenů, chrání svah 

valu i při značných deformacích svého tvaru. 
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Mezi zapuštěnými záhozy bude do hloubky min. 0,9 m shrnuto dozerem rozvolněné dno 

lomu a odvezeno na výsypku lomu. Do takto vytvořeného zapuštěného prostoru budou 

navezeny soudrţné rozpojené zeminy ze skrývky s koeficientem nakypření kn 1,3 – 1,6, 

které budou zhutňovány po vrstvách vysokých cca 0,3 m. Poţadovaná hodnota míry 

zhutnění pro spodní stavbu je Dmin je 92%. Stlačená zemina potom ovlivňuje celkové 

sedání valu minimálně. Tím bude podloţí násypu upraveno. 

4.3  Horní stavba zemního tělesa koridoru 

Pro horní stavbu zemního tělesa koridoru násypem nad základovou spárou navrhuji čtyři 

stavební části. Těsnící bentonitovou vrstvu na základové spáře koridoru, zemní val ze 

skrývkových soudrţných zemin, těsnicí bentonitovou bariéru pod přeloţku koryta 

bezejmenného potoka a návoz ornice, ve které bude koryto potoka vyhloubeno.  

Protoţe se podzemní vody vyskytují v původním přírodním prostředí podloţí a v 

nebilančním kaolinu na bázi lomu, navrhuji vybudovat těsnící bentonitovou vrstvu na 

základové spáře koridoru. Tato vodotěsná vrstva zabrání vzdouvání hladiny podzemní 

vody do zemního valu koridoru a zamezí neţádoucímu zvodnění zemin násypu se ztrátou 

pevnosti.  

Šířka těsnící vrstvy z bentonitu na základové spáře koridoru bude dána vnější roztečí 

podélných zapuštěných patních kotvících příkopů se záhozem lomového kamene (příloha 

č. 3). Výška vrstvy navezeného bentonitu bude na okrajích min. 0,6 m, v ose koridoru min. 

0,9 m. Z vytvarované příčně konvexní horní plochy vrstvy (obdobně jako u silnice) bude 

odtékat mimo koridor infiltrovaná povrchová voda do zemního tělesa valu. Bentonit bude 

zhutněn několikaměsíčním zatíţením povrchu zemním tělesem. 

Lichoběţníkové těleso zemního valu bude budováno po cca 0,3 m vysokých vrstvách ze 

skrývkových soudrţných zemin z kaolinového a bentonitového lomu Rokle s koeficientem 

nakypření kn 1,3 – 1,6. Kaţdá vrstva zeminy bude zhutňována zemními stroji velké 

hmotnosti s válci hladkými, rýhovanými, jeţkovými nebo pneumatikovými a nákladními 

automobily při návozu zemin. Poţadovaná hodnota míry zhutnění pro horní stavbu je Dmin 

je 95%. Kaţdá vrstva zeminy musí být ukládána na plnou šířku násypu a na takovou délku, 

která umoţní nasazení mechanizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jedné tloušťce. 

V příčném profilu bude délka spodní základny valu na kótě 372 m n.m dána roztečí 

podélných zapuštěných patních kotvících příkopů se záhozem lomového stavebního 

kamene, zmenšenou o 1/4 z vnějších stran kaţdého příkopu. V příloze č. 3 je šířka valu 

v patě násypu 75,6 m. Těleso zemního valu bude mít max. výšku 14,4 m, odstupňovanou 

po 6 m, danou začátkem přeloţky bezejmenného potoka na vtokové straně na kotě 389,0 m 

n.m. Výška násypu zemního tělesa je výškový rozdíl mezi hranou koruny valu a patní 

čarou násypového svahu, nebo hranou patního příkopu. Šířka koruny valu bude 15,6 m. 

Oboustranné sklony svahu násypu valu budou v max. výšce koridoru 1:2. Při postupném 

sniţování výšky koridoru se bude poměr  sklonu svahu násypu zvětšovat. Kontinuální 

podélný sklon koruny valu bude cca 4,55 %. Základna valu na dně lomu bude mít plochu 

12 020 m
2
 a délka valu v koruně bude 290,2 m.  

V ose koruny zemního valu bude veden tok bezejmenného potoka. Těsnění dna a 

břehových svahů potoka bude provedeno z bentonitu v tzv. inţenýrské bariéře pro koryto 

toku ve tvar písmena "U", ve které bude zachována dlouhodobá neměnnost chování 

bentonitové bariéry (reologická stálost parametrů).  Pro těsnění toku se v bariéře pouţije 
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vrstva bentonitu  30-70 cm silná. Zhutněna bude několikaměsíčním zatíţením navezené 

ornice, ve které bude vyhloubeno koryto potoka. Šířka základny bariéry bude 6 m, v 

hloubce od koruny valu 2,5 m, se sklonem svahu násypu ke koruně valu 1:2.   

4.4  Stabilita svahů zemního tělesa koridoru 

Při návrhu zemního tělesa se postupuje podle zkušeností a kvalitativního geotechnického 

průzkumu. Zemní těleso musí mít obvodový svah při zakládání násypu ve sklonu k 

nejnepříznivějším stabilitním podmínkám, meznímu stavu, pouţitému způsobu zakládání a 

hutnění zeminy.  

Alternativně je moţné posoudit stabilitu zemního tělesa podle vypočteného stupně 

bezpečnosti. Potom mezní výška svahu není určena z fyzikálně - mechanických vlastností 

zakládaných zemin, ale stupně bezpečnosti (koeficientu), který musí mít hodnotu nejméně 

1,1 [
 
3]  . 

Stupeň bezpečnosti stability svahu je definován poměrem sil pasivních, které brání 

usmýknutí (tření a koheze) ku silám aktivním, které tento pohyb vyvolávají (síly 

tangenciální). Stupeň bezpečnosti závisí na druhu a konsolidaci zeminy.  V diplomové 

práci [4], která je k dispozici na internetu, je výpočet stupně bezpečnosti dle vztahu (1).  

*(N-U)*tg+ c*l*0,8 

F = --------------------------------------                                                         (1) 

*T  

 

kde F je   stupeň bezpečnosti  

        - objemová hmotnost zeminy 

        N   - normálové síly 

        T    - tangenciální síly 

        U    - vztlak vody v zemině 

        - úhel vnitřního tření 

        c     - koheze (soudrţnost) 

         l  - délka oblouku smykové plochy jednotlivých prouţků 

Z geologického hlediska je stabilita všech svahů problematická. Svahy podléhají 

neustálým vlivům různých procesů, které mají vliv na jejich tvar a stabilitu. Při narušení 

stability svahu, dojde k sesutí části zemin, tzn. naruší se rovnováha působením různých 

faktorů ovlivněných účinky gravitace.  

Obecně lze shrnout, ţe stabilitní řešení sklonu svahu zemního valu ze soudrţných zemin 

závisí na vyhledání nejnebezpečnější smykové plochy a na správném určení základních 

veličin: 

- objemové hmotnost zeminy       t.m
-3

) 

- úhlu vnitřního tření        (
o
) 

- soudrţnosti (smyková pevnost zemin)  c    (MPa) 

- vlhkosti W        (%) 
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V technické praxi se řeší sklony svahů k různým výškám zemních těles, aby se nesesuly, 

nebo aby se jejich podloţí nevytlačilo. Tuto problematiku řeší úlohy mechaniky zemin 

graficky nebo výpočetně. U zemin, které nejsou anizotropní, se mohou pro výpočet 

stability pouţít tyto prouţkové metody. Klasická (např. Petterssonova), zlepšená klasická 

(např. Bishopova), metoda Sobotkova, metoda Verdeyenova, a metody vyuţívající 

matematické modely, např. metoda konečných prvků, aj. 

K posouzení změn fyzikálně - mechanických vlastností zemin v zemním tělese je nezbytné 

znát jejich charakteristiku v období zakládání, nebo alespoň těsně před jejich dobýváním 

na skrývce. Vlastnosti zemin jsou kvantifikovány parametry, odvozenými z výsledků 

polních nebo laboratorních zkoušek a musí být interpretovány způsobem vhodným pro 

uvaţovaný mezní stav. To znamená, ţe se musí stanovit vlastnosti zemin ze vzorků 

odebraných in situ v době před zahájením stavby zemního tělesa. Následný výpočet má 

výstiţně zobrazovat skutečné chování a podmínky působení zemního tělesa 

odpovídajícímu vyšetřovanému meznímu stavu a vyšetřované návrhové situaci. Protoţe se 

výpočet provádí na základě výpočetního modelu, není v této diplomové práci výstupem 

stabilitní výpočet svahu zemního tělesa koridoru.  

Pro celkovou stabilizaci svahu navrhuji pevné opěrné prvky, kterými jsou zapuštěné 

kotvící patní záhozy z neupraveného lomového stavebního kamene ve spodní stavbě 

koridoru.  

Pokud se na základě posouzení mezního stavu stability zemního tělesa nevyţadují mírnější 

násypové svahy, navrhují se podle zemin a hornin, nebo odstupňované podle výškových 

pásem ve sklonu svahu zemního valu vyjádřeného poměrem odvěsen svahu: 

                   

Sklon =  100.
L

H
                          [

 
%].                                       (2) 

                    

kde H je kolmá výška svahu                    (m) 

       L  -  délka vodorovné roviny svahu  (m) 

Pro návrh sklonu svahu koridoru jsem v diplomové práci pouţil ze skript VŠB [2] 

praktické hodnoty sklonů svahů vysokých do 6 m podle zemin a hornin: 

Nesoudrţné zeminy (písky, štěrkopísky)           1:1,25 aţ 1:1,75 

Soudrţné zeminy (hlíny, jíly, svahové sutě)      1:2 aţ 1:2,5 

Skalní horniny(pevné, nezvětralé,                        1:1,25 

                                                            zvětralé)       1:1 

Vyšší svahy se provádí odstupňovaně. Proto zemní val koridoru navrhuji s odstupky 

(bermy) šíře 1 m pro kaţdý stupeň svahu o výšce 6 m (přílohy č. 3, 4 a 5).  

Alternativní návrh sklonu svahu koridoru odstupňovaný podle výškových pásem je 

v normě ČSN 73 6133: 

V pásmu do výšky 3 m je sklon svahu 1:2,5 

V pásmu výšky od 3 m do 6 m je sklon svahu   do 6 m 1:1,5 

                                 při celkové výšce násypu nad 6 m 1:1,75 

V pásmu od 6 m výše je sklon svahu 1:1,5 
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Sklony svahů násypu vyššího neţ 6 m jsou zakresleny v obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Sklony svahů násypu vyššího neţ 6 m 

Dále navrhuji zhutňování zakládaných zemin po vrstvách silných cca 0,3 m. Zhutňování je 

nejběţnější způsob úpravy zeminy jako stavebního materiálu. Cílem je zlepšení 

mechanicko-fyzikálních vlastností zeminy (smyk, pevnost, stlačitelnost, propustnost, 

sníţení pórovitosti) dostatečným kontaktním tlakem na zeminu. Zhutňuje se dokud není 

dosaţeno maximální objemové hmotnosti zemin za tzv. optimální vlhkosti. Po zhutnění se 

měří smyková pevnost, stlačitelnost, propustnost a zjišťuje se stupeň zhutnění (cca 92% 

nebo 95% zmenšení pórovitosti zeminy). Nejčastějším hutnícím prostředkem jsou válce se 

statickým účinkem a dynamickým účinkem nárazem nebo vibrací. Pouţívají se zemní 

stroje velké hmotnosti s válci hladkými, rýhovanými, jeţkovými nebo pneumatikovými.   

4.5 Návrh nového koryta bezejmenného potoka 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní 

díla v ustanovení §9 stanovuje, ţe směrová úprava stavební konstrukce stavby, ve které se 

zřizuje koryto vodního toku, se navrhuje podle charakteru vodního toku a místních 

podmínek. Volba hodnoty návrhového průtoku pro úpravu koryta vodního toku vychází ze 

zváţení rizik a z moţných škod způsobených povodní. Návrh podélného sklonu dna, šířky, 

hloubky a opevnění koryta vodního toku musí zajišťovat stabilitu břehů koryta vodního 

toku. Návrh úrovně hladiny vody musí odpovídat průtoku vody, který se vyskytuje s 

periodicitou 210 dní. Opevnění koryta vodního toku nesmí znemoţnit propojení podzemní 

vody s vodou v korytě vodního toku a v území mimo zastavěné území se přednostně volí 

opevnění vegetační. 

Navrţená přeloţka potoka na vybudovaném koridoru ve vytěţeném lomu zohledňuje 

parametry toku v jeho tvarování, v podélném a příčném profilu koryta, a v kapacitě koryta 
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s přihlédnutím k následnému vyuţití okolních pozemků. Opevnění koryta bude mít 

přírodní vegetační charakter, pro které navrhuji pouţití především původních skrývkových 

materiálů včetně ornice z kaolinového a bentonitového lomu Rokle. Tím bude zajištěna 

přirozená stabilita koryta. 

Pouţití lomového stavebního kamene (čediče z bentonitového lomu) při opevnění svahů a 

dna koryta nedoporučuji, bylo by to chybou. Nynější stav ukazuje, ţe přeloţené koryto 

bezejmenného potoka není v technicky dobrém stavu. Povrchové vody pronikají břehem 

koryta přes čedičové spraše do prostoru lomu a negativně ovlivňují stabilitu závěrných 

svahů. Prozatím se nepodařilo přesně změřit objemové mnoţství přítoků do prostoru lomu 

z přeloţeného koryta. 

V případě, ţe původní nebo jemu podobný materiál nebude získán, bude vhodné 

v projektové dokumentaci zvolit a zdůvodnit takový způsob opevnění, který bude 

stabilizovat koryto po dobu, neţ tuto funkci převezme kořenový systém břehových porostů 

a další přirozené prvky. 

Trasa revitalizovaného bezejmenného potoka je navrţena s přihlédnutím k existenci 

rozmanitých a stabilních společenstev k obnově ekologické funkce vodního toku. To 

znamená, ţe trasa potoka bude vedena v místě historického (dřívějšího) vedení trasy před 

jiţ realizovanou přeloţkou bezejmenného potoka před otvírkou kaolinového lomu Rokle. 

Podkladem je mapa v projektové dokumentaci, pořízená v období, kdy charakter trasy toku  

lze povaţovat za stabilní a relativně přirozený [5] (osa původního potoka je zakreslena 

v příloze č. 5 „projekt VTP“) a z internetového portálu www.mapy.cz (příloha č. 6) (osa 

původního potoka je zakreslena v příloze č. 5 „trasa původního koryta“). 

Nová trasa toku je sestavou oblouků a přímých úseků. Bezejmenný potok s takto 

realizovanou trasou lze povaţovat za komplexně revitalizovaný. V projektu přeloţky 

potoka musí být dále zváţena nutnost vkládání velkých balvanů do paty namáhaných 

konkávních břehových svahů koryta v obloucích a v přímých úsecích k rozvlnění 

proudnice a vytvoření proudových stínů k akumulaci splavenin, které zpevní patu břehu. 

Kapacita navrţeného koryta bezejmenného potoka je stanovena ve vazbě vodního toku při 

různých průtocích na údolní nivu. Navrţené koryto toku významně nesníţí jeho 

ekologickou stabilitu a hydrologickou funkci. Předimenzování koryta by vedlo k nízké 

hladině vodního sloupce při malých průtocích a sníţilo by druhovou diverzitu a biomasy 

ekosystému toku.  

Navrhuji příčný profil koryta lichoběţníkový, daný především kapacitou koryta 

v závislosti na ostatních parametrech toku, shodný s projektem SO 01 – Přeloţka potoka    

[5], kde dno má šířku 2 m, hloubka koryta je 1,4 m a svahový sklon břehů je 1:1,8. V 

technické zprávě v tomto projektu je uvedeno, ţe průtok dvacetileté povodně toto koryto 

provede při hloubce 0,6 – 1,0 m, v závislosti na sklonu nivelety dna. 10-tileté vyuţívání 

přeloţky bezejmenného potoka prokazuje, ţe projektované koryto potoka je plně 

vyhovující.   

Přirozený charakter příčného profilu je před a za přeloţkou bezejmenného potoka velmi 

proměnlivý v závislosti na typu krajiny. Neměnnost příčného profilu koryta v úseku jeho 

přeloţení nebude příčinou homogenizace vodního prostředí a ztráty ekologické a estetické 

hodnoty koryta. Nepravidelný a proměnlivý tvar koryta, morfologicky členité dno a břehy, 

zasahování kořenů, kmenů i větví do průtočného profilu, tak jak je to v horním toku před 
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přeloţkou potoka, apod. jsou předpokladem pestrých poměrů vodního prostředí a bohatých 

rostlinných a ţivočišných společenstev.  

Podélný profil, respektive podélný sklon přirozeného vodního toku se zpravidla od 

pramene k ústí postupně zmenšuje. Horní část toku nad kaolinovým lomem má převahu 

eroze s charakteristikou říčního údolí převáţně ve tvaru „V“ s usazeninami ve vodě. Ve 

střední části toku se předpokládají eroze i sedimentace, údolí potoka bude plošší a s jiţ 

významným podílem usazenin. Koryto toku má tvar písmena "U", lichoběţníkový příčný 

průřez. Dolní tok pod kaolinovým lomem je s převahou sedimentace, údolí je velice 

ploché, díky masivní sedimentaci vznikají rozsáhlé říční nivy. Při revitalizaci 

bezejmenného potoka je rozhodující také zajištění tradiční výšky hladiny podzemní vody u 

přilehlých pozemků při nejčastějších průtocích. Navrţený podélný sklon ve vztahu 

k dalším parametrům toku splňuje podmínku relativně stabilního koryta, včetně dna 

s relativně vyrovnaným splaveninovým reţimem. 

Vegetační doprovod vodního toku budou tvořit stromy a keře v souladu se souhrnným 

plánem sanace a rekultivace lomu Rokle, který musí být doplněn tak, aby břehové porosty 

koryto stabilizovaly a doprovodné porosty plnily krajinotvornou funkci v horizontální a 

vertikální členitostí porostů. V horní části toku nad kaolinovým lomem je typická vegetace 

olšových luhů. Doprovodný břehový porost je tvořen vzrostlými stromy s převahou olší, 

vrb a jasanů. Z hlediska revitalizace bezejmenného potoka je nejvhodnější postupná a 

přirozeně vývojová biologická stabilizace koryta toku bez poţadavků na nevegetační 

opevnění. Dostatečné zpevnění břehu bude zajišťovat zapojení břehových a doprovodných 

porostů, a obnova doprovodné vegetace, tzn. opevnění pouze vegetační s travním 

porostem, při kterém následně dochází k oţivení nezbytného rozsahu zatravnění v souladu 

s českou technickou normou ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků.  

4.6 Těsnění dna a břehových svahů bezejmenného potoka a základové spáry koridoru 

bentonitem. 

Definitivně přemístěná střední část bezejmenného potoka na zemním tělese koridoru bude 

těsněna vhodným těsnícím přírodním materiálem. Navrhuji jako těsnění vyuţít 

bentonitovou surovinu z bentonitového lomu Rokle vhodných vlastností, ze kterého 

organizace KERAMOST, a.s. vyrábí jemnozrnný bentonitový přípravek Ekobent se 

širokou pouţitelností v ekologické, zemědělské, stavební a vodohospodářské činnosti. 

Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit charakteristický vysokým obsahem 

montmorillonitu, aktivního minerálu určujícího jeho vynikající vlastnosti. Má těsnící 

schopnost k utěsnění staveb a vodních nádrţí  proti průniku povrchových vod a k zajištění 

nepropustnosti podloţí parkovacích, skladovacích a montáţních ploch s moţným 

nebezpečím úniku škodlivin do spodních vod. 

Pro tvorbu těsnění se osvědčili bobtnavé jílovité produkty, jejich významnou část tvoří 

jílovitý minerál bentonit. Rozhodující přednost oproti méně bobtnavým minerálům 

z kaolinitických jílů spočívá ve schopnosti nabrat na objemu a vytvořit tak tlakem napětí. 

Silně bobtnavé jsou sodné bentonity wyomingského typu, loţiska jsou pouze v USA. 

Méně bobtnavé bentonity obsahují převáţně draslík, vápník a hořčík. Obohacují se 

průmyslovým sodíkem, při kterém dochází k aktivaci bobtnací schopnosti. Po této úpravě 

však nedosahují kvality silně bobtnavých bentonitů. 

Rozsah a zaměření vyuţití bentonitů z bentonitového lomu Rokle bude dán poţadavky 

vyplývajícími z oblasti jeho vyuţití k těsnící funkci. Má velice nízkou propustnost, 
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koeficient filtrace je menší neţ 10-8 m/s, s filtračním součinitelem  k = 10
-10

 – 10
-14

 m/s. 

Výběr bentonitu či návrh materiálu na bázi bentonitu (směs), bude splňovat poţadované 

parametry nepropustnosti (k). Vlastní materiál tento poţadavek splní poměrně snadno. Má 

bobtnací schopnost, důleţitou především z důvodu nutnosti uzavírání ploch nespojitosti 

(spar a trhlin) při jejich kontaktu s vodou (samohojení). Bobtnací schopnost je v 

geotechnice popisovaná velikostí bobtnacího tlaku. Optimalizována je pomocí přísad. 

Bobtnací tlak nesmí negativně ovlivnit přírodní bariéry. Pro snadné samohojení ploch 

nespojitosti je příznivé, aby hodnota indexu plasticity byla co nejvyšší. Vysoká hodnota 

indexu plasticity znamená, ţe i při velkém zvýšení vlhkosti nad mez plasticity zůstává 

zemina plastickou (v plastickém stavu) a nepřechází do tekutého stavu. V plastickém stavu 

si bentonit udrţuje stálé těsnící účinky. 

Plasticita zemin je v geotechnice definována jako rozsah vlhkosti mezi hodnotou meze 

plasticity wp a meze tekutosti wl. Tento rozsah se vyjadřuje pomocí tzv. indexu plasticity Ip 

= wl – wp [%]. Česká norma ČSN 731001 definuje oblast extrémně vysoké plasticity pro Ip 

> 50% a wl > 90%. 

V bentonitu převládají svým obsahem minerálů skupiny smektitů, nejčastěji 

montmorillonitu, méně beidellitu, saponitu aj. Jednotlivé minerály se liší strukturou, 

chemickým sloţením a vazbou kationtů na výměnných pozicích (hlavně Na
+
, Ca

2+
). 

Společná je jejich odolnost vůči vysokým teplotám, schopnost dispergovat vodu a 

schopnost sorbování kationtů a organických látek z roztoků.  

Přeloţku bezejmenného potoka navrhuji realizovat se spojitou těsnící inţenýrskou bariérou 

pro koryto toku ve tvar písmena "U", cca 0,6 m mocnou s bentonitovou dobře zhutněnou 

vrstvou s kritériem hodnoty filtračního součinitele menším neţ 1.10
-9

 m/s (míra 

propustnosti těsnícího materiálu pro vodu) do koruny násypu koridoru ( horní část násypu, 

která bude 0,5m nad maximální předpokládanou  hladinou).  

Bentonity jako jílové zeminy plastické se zhutňují několikaměsíčním zatíţením povrchu 

vysokým násypem.  
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5. Ekonomické zhodnocení navrţeného řešení.  

Základem ekonomického zhodnocení navrţeného řešení koridoru je předběţná kalkulace, 

která se provádí před zahájením prací na POPD. Sestavuje se dle jednotných kalkulačních 

vzorců – přímý materiál - přímé mzdy – ost. přímé náklady – výrobní reţie, dále vlastní 

náklady výroby, správní reţie, vlastní náklady výkonů. Tato kalkulace se můţe odlišovat 

od výsledné kalkulace, zpracované po zjištění skutečných nákladů po ukončení stavby 

koridoru a přeloţky bezejmenného potoka. 

V rozpočetnictví se peněţně vyjadřuje plánovaná činnost vyčíslením předpokládaných 

nákladů na vypořádání očekávané důlní škody přeloţky bezejmenného potoka s návrhem 

na vytvoření potřebné finanční rezervy a na časový průběh jejího vytvoření. 

Pro vybudování koridoru se s velkou výhodou mohou a budou vyuţity veškeré materiály, 

které se nachází v dobývacím prostoru Rokle a na které je nebo bude povolená hornická 

činnost. Jedná se o tyto materiály: 

- ornice 

- ostatní (skrývkové a výkazové) zeminy 

- stavební kámen (čedič) 

- bentonit 

Vybudování koridoru v lomu Rokle pro přeloţku bezejmenného potoka bude tvořeno výše 

uvedenými materiály. 

Budou vyuţity čedičové polohy nacházející se v nadloţí nad vyhrazeným nerostem 

bentonit a v plánovaném území těţby vyhrazeného nerostu kaolin „za potokem“. Dále  

budou vyuţity skrývkové a výklizové zeminy, ze kterých se bude tvarovat profil koridoru 

přeloţky koryta bezejmenného potoka, jehoţ profil byl vypočítaný na dvacetiletou vodu.  

Koryto bude vyhloubené v navezené ornici v koruně vytvořeného koridoru, na které 

následně vznikne biologická rekultivace. 

Na spodní stavbě bude navezena těsnící vrstva vhodného bentonitu, který rovněţ bude 

pouţit k utěsnění vybudovaného koryta obnovené vodoteče. 

Pro navrhované řešení vybudování koridoru koryta potoka musí být provedeny tyto 

objemové výpočty: 

- Výpočet objemového  a tíhového mnoţství ornice  

- Výpočet objemového a tíhového mnoţství čedičů 

- Výpočet objemového a tíhového mnoţství bentonitů 

- Výpočet objemového a tíhového mnoţství ostatních skrývkových a výklizových hmot 

5.1 Ekonomické zhodnocení spodní stavby koridoru 

Spodní stavba navrhovaného koridoru se bude vytvářet z jiţ výše uvedených materiálů a 

dále budou muset být provedeny zemní práce a úpravy v tomto pořadí: 

1. Urovnání dna na stejnou nivelitu 372 m n.m   

2. Vyhloubení a odvoz zemin pro čedičové zámky a těţba, odvoz a uloţení čediče   

3. Vyhloubení a odvoz zemin pro zhutněnou podloţku a těţba, odvoz, uloţení a zhutnění 

skrývkových a výklizových zemin  
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Plánovaná báze dna lomu je plánovaná na kótu 372 m n.m. Při dotěţování dna lomu 

nebude v plánované ploše navrhovaného koridoru zcela stejná niveleta. Pro řádné 

vybudování koridoru se musí plocha řádně upravit na stejnou niveletu a to na výše 

uvedených 372 m n.m. Tato plocha bude upravená dozérem a její celkový plošný obsah 

činní  12 020 m
2
. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na urovnání dna na stejnou niveletu 

372 m n. m.: 

Urovnání dna plochy pod navrhovaným koridorem dozérem DZ 117 

 (670,- Kč za strojhodinu) 50 hod.                                                        33 500,- Kč 

Celkové náklady na úpravu plochy pro navrhovaný koridor činí 33 500,- Kč.  

Do nákladů na vyhloubení a odvoz zemin pro čedičové zámky a náklady na těţbu, odvoz a 

uloţení čediče budou náklady vypočítány z celkového objemu odtěţených hmot při 

vyhloubení rýh kotvících zámků pro navrhované řešení koridoru. Tento výpočet bude 

proveden součinem volné plochy kotvících zámků spodní stavby koridoru pro zához 

lomovým neupraveným kamenem ve tvaru písmene „U“, která má lichoběţníkový průřez a 

délky v ose kotvícího zámku dle vzorce: 

Vr =  S . L = Lv
ca
.

2

)( 
           [m

3
]                                                    (3) 

                   

kde Vr je objem hmot nutných k vyhloubení rýhy    (m
3
) 

       S  - volná plocha kotvícího zámku     (m
2
) 

       L - délka kotvícího zámku v ose      (m) 

       a - délka základny kotvícího zámku     (m) 

       c - délka  záhlaví kotvícího zámku     (m) 

       v - výška kotvícího zámku      (m) 

Protoţe se jedná o dvě rýhy rozdílných délek v jejich ose, označíme objem zemin 

vyhloubených rýhách: 

Vr1 - objem pravé rýhy z pohledu jiţního směrem na sever 

Vr2 - objem levé rýhy z pohledu jiţního směrem na sever 

 

Dosazením do rovnice (3): 

Vr1 = 10955,182.2
2

)42(



 m

3
           

Vr2 = 6,12936,215.2
2

)42(



 m

3
      

Tímto výpočtem jsme zjistili potřebné objemové mnoţství hmot, které je zapotřebí odtěţit 

pro vyhloubení jednotlivých rýh. Součtem Vr1 a Vr2 dostáváme  celkový objem 2 388,6 m
3
, 

který je potřeba odtěţit ve spodní stavbě koridoru v obou kotvících zámcích. 
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Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na: 

Vyhloubení kotvících zámků spodní stavby koridoru rypadlem CAT 330  

(10,50 Kč.m
-3

)                                                                                                       25 080,- Kč 

Doprava zemin nákladním automobilem DUMPER VOLVO (19,- Kč.m
-3

) 45 383,- Kč 

Rozhrnutí zemin na výsypce dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 60 hod.                     

40 200,- Kč 

                                                                                                                        Σ  110 663,- Kč 

Celkové náklady na vyhloubení rýh pro čedičové zámky činí 110 663,- Kč. 

Náklady na těţbu, odvoz a uloţení čediče, který bude pouţit na stavbu koridoru pro 

přeloţku koryta bezejmenného potoka, se nachází v ploše povolené hornické činnosti pro 

loţisko bentonitu a v území plánované těţby kaolinu „za potokem“. V současné povolené 

hornické činnosti pro loţisko kaolinu „před potokem“ se jiţ čedič nenachází, protoţe 

v současné době jsou skrývkové práce ukončeny. 

K výpočtu zásob čedičů se vycházelo z vrtného geologického průzkumu a dále těţebního 

průzkumu při skrývkových pracích v jihovýchodní části bentonitového lomu. Z toho 

vyplývá, ţe polohy čedičů se nachází v povolené hornické činnosti loţiska bentonitů a to 

pouze ve výše uvedené části (jihovýchodní část bentonitového lomu) a další výskyt čedičů 

byl ověřen vrtným geologickým průzkumem v plánovaném lomu „za potokem“ pro loţisko 

kaolin.  

V jihovýchodní části bentonitového lomu se čedič nachází při samé horní hraně povolené 

hornické činnosti a proto se musel brát při výpočtu generální svah lomu a závěrné 

parametry řezů uvedené v plánu otvírky, přípravy a dobývání. Z hlediska přípustnosti 

dobývání se klasifikují zásoby na volné a vázané. Výpočet vázaných zásob není pro 

problematiku této diplomové práce nikterak důleţitý. Důleţitým výpočtem je objem 

volných zásob. Výpočtem bylo ověřeno, ţe objem volných zásob činí 774 550 m
3
. 
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Obrázek č. 3: Čedičové řezy v jihovýchodní části bentonitového lomu 

Na území, kde se plánuje těţba „za potokem“ pro loţisko kaolin, byl v minulosti proveden 

vrtný geologický průzkum, který ověřil nezanedbatelný objem čediče. Pro výpočet všech 

hmot, včetně uţitkových sloţek bentonitu a kaolinu, byla pouţita metoda mnohoúhelníků. 

Tímto způsobem bylo zjištěno, ţe se zde nachází cca 95 505 m
3
 čediče. 

Celkové objemové mnoţství čedičů pouţitelné pro navrhované řešení koridoru je součtem 

dvou výše uvedených výpočtů a činí 870 055 m
3
. 

K výpočtu jednotlivých kubatur byl pouţit organizací KERAMOST, a.s. modul „Výpočet 

objemu“ programu Atlas DMT v 4.30.1 a zpracovaná data geologického průzkumu. DMT, 

základ programového systému Atlas, umoţňuje 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 blíţila skutečnosti. 

Z toho vyplývá, ţe čedič, který se pro výstavbu koridoru bude pouţívat jako první, bude 

moţné získat z jihovýchodní části bentonitového lomu hned. Vyuţití čedičů v plánovaném 

lomu „za potokem“ bude moţné vyuţít teprve po jeho odkrytí nadloţních materiálů, coţ 

můţe způsobit určité prodlení výstavby navrţeného koridoru.  

Celkové objemové mnoţství čediče pro navrhované řešení koridoru se vypočte součinem 

volné plochy kotvících zámků spodní stavby koridoru pro zához lomovým neupraveným 
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kamenem ve tvaru písmene „U“, která má lichoběţníkový průřez a délky v ose kotvícího 

zámku dle vzorce: 

Vč sz =  S . L = Lv
ca
.

2

)( 
           [m

3
sz]                                                  (4) 

                   

kde Vč sz je čedič v rozpojeném stavu (koeficient nakypření kn = 1,3) (m
3

sz) 

       S  - volná plocha kotvícího zámku     (m
2
) 

       L - délka kotvícího zámku v ose      (m) 

       a - délka základny kotvícího zámku     (m) 

       c - délka  záhlaví kotvícího zámku     (m) 

       v - výška kotvícího zámku      (m) 

Protoţe se jedná o dvě rýhy rozdílných délek v jejich ose, označíme objemové mnoţství 

čediče potřebného k vytvoření čedičových zámků takto: 

Vč1 sz  - objemové mnoţství čediče pravé rýhy z pohledu jiţního směrem na sever 

Vč2 sz - objemové mnoţství čediče levé rýhy z pohledu jiţního směrem na sever 

 

Dosazením do rovnice (4): 

Vč1 sz = 10955,182.2
2

)42(



 m

3
sz          tj. 842,3 m

3
rz 

Vč2 sz = 6,12936,215.2
2

)42(



 m

3
sz          tj. 995 m

3
rz 

Tímto výpočtem jsme zjistili potřebné objemové mnoţství čediče pouze pro jednotlivé 

kotvící zámky. Celkový objem dostaneme součtem Vč1 sz a Vč2 sz  přepočteného 

s koeficientem nakypření 1,3 se rovná 1 837,3 m
3

rz, potřebný pro spodní stavbu koridoru 

v obou kotvících zámcích. 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

čediče k vybudování navrţeného koridoru. S přihlédnutím k měrné objemové hmotnosti 

čediče bude 2,5 t.m
-3

 bude potřeba skrýt 4 593 t čediče. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení čediče na 

koridor: 

Těţba čediče rypadlem CAT 330 s nakládkou na automobil  (10,50 Kč.m
-3

)     19 292,-

Kč 

Doprava čediče nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)        50 523,-Kč 

Rozhrnutí čediče dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 80 hod.  53 600,- Kč 

Σ    123 415,-Kč 

Celkové náklady na skrytí, přepravu a uloţení čediče na koridor budou 123 415,- Kč. 

Mezi kotvícími zámky bude provedeno vyhloubení nebilančních zásob kaolinu k provedení 

zhutněné podloţky ze skrývkových a výklizových zemin. Náklady na vyhloubení a odvoz 

zemin pro zhutněnou podloţku a náklady na těţbu, odvoz a uloţení skrývkových a 
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výklizových zemin bude vypočítán z objemu hmot potřebných k odtěţení na vytvoření 

zhutněné podloţky se vypočte součinem plochy, která má obdélníkový průřez podloţky a 

její délky dle vzorce: 

 LbaLSVp ...    m
3    

             (5) 

       Vp je objem potřebný k odtěţení na vytvoření nebilančních zásob (m
3
) 

       S  - příčný průřez podloţky      (m
2
) 

       L - délka podloţky v ose       (m) 

       a - výška podloţky       (m) 

       b - šířka podloţky       (m) 

Dosazením do rovnice (5): 

  6,213.5,64.9,0pV = 12 399,5 m
3
 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady: 

Vyhloubení vrstvy pro zhutněnou podloţku spodní  stavby koridoru rypadlem CAT 330  

(10,50 Kč.m
-3

)                                                                                                     130 195,- Kč 

Doprava zemin nákladním automobilem DUMPER VOLVO (19,- Kč.m
-3

)      235 590,- Kč 

Rozhrnutí zemin na výsypce dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 120 hod.                       

80 400,- Kč 

                                                                                                                       Σ   446 185,- Kč 

Celkové náklady na vyhloubení podloţky spodní stavby navrţeného koridoru činí 

446 185,- Kč. 

Náklady na navezení skrývek na podloţku koridoru včetně zhutnění 

Skrývové a výklizové hmoty se nachází na loţisku bentonit a v plánovaném území těţby za 

potokem pro loţisko kaolin. Při výpočtu se vycházelo obdobně jako u výše uvedených 

výpočtů ornice, bentonitu a čediče. 

Výpočtem bylo ověřeno a zjištěno, ţe na loţisku bentonit se nachází objem skrývkových a 

výklizových hmot 1 791 989 m
3
 a na loţisku kaolin za potokem 175 415 m

3
. Součtem 

dostáváme celkovou sumu objemu skrývkových a výklizových hmot, která činí  

1 967 404 m
3
. 

K výpočtu jednotlivých kubatur byl pouţit organizací KERAMOST, a.s. modul „Výpočet 

objemu“ programu Atlas DMT v 4.30.1 a zpracovaná data geologického průzkumu. DMT, 

základ programového systému Atlas, umoţňuje 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 blíţila skutečnosti.  

Výše uvedené hmoty se budou pouţívat ve spodní stavbě navrhovaného koridoru a dále 

nad konvexní vrstvou bentonitové vrstvy. Z výše uvedených skutečností je patrné, ţe 
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výklizové a skrývkové hmoty lze pouţít teprve tehdy, aţ bude provedená skrývka ornice. 

Z těchto důvodů můţe být výstavba koridoru opoţděná a řádná výstavba koridou by mohla 

začít aţ po získání dostatečného mnoţství výše uvedených hmot.  

Náklady na navezení skrývek na podloţku koridoru včetně zhutnění budou vypočítány z 

dílčího objemového mnoţství skrývek a výklizových hmot potřebných pro zhutněnou 

základovou podloţku mezi kotvícími zámky a stanoví se obdobným výpočtem jako 

náklady na vytěţení dna lomu pro zhutněnou podloţku. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení 

skrývkových a výklizových hmot na koridor: 

Těţba skrývek na nákladní automobil  rypadlem CAT 330 (10,50 Kč.m
-3

)       130 195,-  Kč 

Doprava skrývek nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)     235 590,- Kč 

Rozhrnutí a zhutnění skrývek dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 277 hod.        

185 589,- Kč 

Σ   551 374,- Kč 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

skrývkových a výklizových hmot k vybudování navrţeného koridoru. S přihlédnutím k 

měrné objemové hmotnosti výše uvedených hmot bude 1,8 t.m
-3

 bude potřeba skrýt          

22 319 t těchto hmot. 

Celkové náklady na skrytí, přepravu a uloţení skrývkových a výklizových hmot na koridor 

budou 551 374,- Kč.  

5.2 Ekonomické zhodnocení horní stavby koridoru 

Horní stavba navrhovaného koridoru se bude vytvářet z jiţ výše uvedených materiálů 

v tomto pořadí: 

1) Bentonitová těsnící konvexní vrstva  

2) Stavba zemního tělesa ze skrývkových a výklizových hmot  

3) Bentonitová těsnící vrstva obvodu koryta 

4) Orniční výplň koruny koridoru 

Dostatečné mnoţství zásob bentonitů získáme v území povolené hornické činnosti pro 

loţisko bentonitů v roce 1987. Od té doby bylo značné mnoţství tohoto nerostného 

bohatství vydobyto. Kolik bylo vydobyto této suroviny není aţ tak podstatné, ale důleţité 

je kolik volných zásob se ještě v hranicích povolené hornické činnosti nachází, jakoţ není 

podstatné kolik je zásob vázaných. Při výpočtu se vycházelo jiţ v minulosti z roztěţeného 

stavu, posledního zaměřeného stavu lomu, stanoveného generálního svahu lomu a 

závěrných parametrů jednotlivých řezů. Provedeným výpočtem bylo zjištěno, ţe 

k vydobytí suroviny bentonitů zůstává 5 519 560 m
3
. 
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Obrázek č. 4: Bentonitové řezy v jihovýchodní části lomu 

Další oblastí, kde se nachází další zásoby bentonitu je opět v plánovaném území těţby za 

potokem pro loţisko kaolin. Tento výskyt byl ověřen vrtným geologickým průzkumem. 

Pro výpočet byla opět pouţita metoda mnohoúhelníků. Tato metoda se organizaci 

KERAMOST, a.s. osvědčila jiţ v minulých letech jako nejpřesnější pro výpočty zásob 

v ještě nedotknutém území hornickou činností. Tímto výpočtem bylo vypočítáno, ţe 

zásoby bentonitů činí 177 697 m
3
. 

Celkový objem bentonitové suroviny je 5 597 257 m
3
. 

K výpočtu jednotlivých kubatur byl pouţit organizací KERAMOST, a.s. modul „Výpočet 

objemu“ programu Atlas DMT v 4.30.1 a zpracovaná data geologického průzkumu. DMT, 

základ programového systému Atlas, umoţňuje 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 blíţila skutečnosti.  

Z uvedeného vyplývá, ţe bentonit, který se pro výstavbu koridoru bude pouţívat jako první 

a předposlední vrstva horní stavby navrhovaného koridoru, je moţné získat z 

bentonitového lomu bezprostředně. Vyuţití bentonitů v plánovaném lomu za potokem bude 

moţné vyuţít teprve po jeho odkrytí nadloţních materiálů, coţ můţe způsobit určité 

prodlení výstavby navrţeného koridoru.  
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Níţe uvedeným výpočtem bylo ověřeno, ţe na loţisku bentonit se nachází objem 

skrývkových a výklizových hmot ve výši 1 791 989 m
3
. Na loţisku kaolin „za potokem“ je 

175 415 m
3
 skrývkových a výklizových hmot. Součtem je celková suma objemu 

skrývkových a výklizových hmot 1 967 404 m
3
. 

K výpočtu jednotlivých kubatur byl pouţit organizací KERAMOST, a.s. modul „Výpočet 

objemu“ programu Atlas DMT v 4.30.1 a zpracovaná data geologického průzkumu. DMT, 

základ programového systému Atlas, umoţňuje 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 blíţila skutečnosti.  

Výše uvedené zeminy budou pouţity, jak je jiţ uvedeno, ve spodní stavbě navrhovaného 

koridoru a k celé horní stavbě zemního tělesa. Výklizové a skrývkové hmoty lze pouţít po 

provedení skrývky ornice. Z těchto důvodů můţe být výstavba koridoru opoţděná. Řádná 

výstavba koridou by mohla začít aţ po získání dostatečného mnoţství výše uvedených 

hmot.  

Z uvedených důvodů můţe začít výstavba koridoru aţ po odkrytí dostatečného mnoţství 

výše uvedených hmot.  

Zásoby ornice, která bude pouţita na stavbu koridoru pro přeloţku koryta bezejmenného 

potoka, se nachází v ploše povolené hornické činnosti pro loţisko bentonitu a v území 

plánované těţby kaolinu „za potokem“. V současné povolené hornické činnosti pro loţisko 

kaolinu „před potokem“ se jiţ ornice nenachází, protoţe v současné době jsou skrývkové 

práce ukončeny. 

Zbývající objem ornice v povolené hornické činnosti loţiska bentonitů se nachází na ploše 

282 203 m
2
. Průměrná výška vrstvy ornice je 0,2 m. Jednoduchým výpočtem dostaneme 

objem ornice vzorcem: 

                   

Vor b =  S . H            [
 
m

3
]                                                                 (6) 

                   

kde Vor b je ornice v rostlém stavu nad loţiskem bentonitu   (m
3
) 

       S  - plocha ornice na skrývce      (m
2
) 

       H – výška průměrné vrstvy ornice     (m) 

Dosazením do rovnice (6): 

 Vor b =  282 203 . 0,2 = 56 440,6 m
3
 

Z území povolené hornické činnosti skrývky bentonitu lze odvést celkem 56 440,6 m
3
 

ornice. 

 

Objem ornice na skrývce plánované těţby kaolinu „za potokem“ v rozšířeném dobývacím 

prostoru Rokle se nachází na ploše 99 969 m
2
, kde průměrná výška vrstvy ornice je rovněţ 

0,2 m se vypočítá vzorcem.  Jednoduchým výpočtem dostaneme objem ornice vzorcem: 
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Vor k =  S . H            [
 
m

3
]                                                                 (7) 

                   

kde Vor k je ornice v rostlém stavu nad loţiskem kaolinu   (m
3
) 

       S  - plocha ornice na skrývce      (m
2
) 

       H - výška průměrné vrstvy ornice     (m) 

Dosazením do rovnice (7): 

 Vor k =  99 969. 0,2 = 19 993,8 m
3
 

Z území plánované skrývky kaolinu lze odvézt celkem 19 993,8 m
3
 ornice. 

Celkové objemové mnoţství ornice pouţitelné pro navrhované řešení koridoru je součtem 

Vor b a Vor k = 76 434,4 m
3
. 

V návrhu řešení stavby koridoru se uvaţuje s vyuţitím ornice aţ při dokončení koruny 

koridoru. Je tedy zřejmé, ţe skrytá ornice před plánovanou těţební činností bude muset být 

deponována na určeném místě. Toto místo by mělo být k plánované stavbě koridoru co 

nejblíţe, aby poté nedocházelo k vysokým nákladům na její převoz.  

Náklady na konvexní těsnící vrstvu bentonitu nad základovou spárou budou vypočítány 

součinem sečtených ploch obdélníku těsnící vrstvy s kruhovou výsečí těsnící bariéry a   

délky těsnící bariéry koridoru dle vzorce: 

     LcrarlbaLSSV bsz ..
2

1
..211 








  [m

3
]               (8) 

kde V 1bsz je bentonit ve zhutněném stavu z koeficientu nakypření kn = 1,2 (m
3
)  

       S1 – plocha obdélníku        (m
2
) 

       S2 – plocha kruhové výseče       (m
2
) 

       L – délka těsnící vrstvy bentonitu nad základovou spárou   (m
2
) 

       a – šířka těsnící vrstvy bentonitu nad základovou spárou   (m) 

       b – výška těsnící vrstvy bentonitu nad kotvícími zámky   (m) 

       l – délka oblouku konvexní těsnící vrstvy bentonitu    (m) 

       r – poloměr oblouku konvexní těsnící vrstvy bentonitu    (m) 

       c – výška těsnící konvexní vrstvy bentonitu     (m) 

 

Dosazením do rovnice (8): 

   63,155896,213.3,03542,34733,913542,3473.302597,91
2

1
6,0.3,911 








bszV  m

3
          

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

bentonitů k vytvoření konvexní vrstvy v navrţeném koridoru. S přihlédnutím měrné 

objemové hmotnosti bentonitu bude 1,8 t.m
-3

 bude potřeba skrýt 28 061,3 t bentonitu. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení bentonitů 

na koridor: 
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Těţba bentonitů rypadlem CAT 330  na nákladní automobil (10,50 Kč.m
-3

)    163 691,-  Kč 

Doprava bentonitů nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)   308 674,- Kč 

Rozhrnutí bentonitů dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 190 hod.        127 300,- Kč                  

Σ    599 665,- Kč 

Celkové náklady na těţbu, přepravu a uloţení bentonitů pro vytvoření konvexní vrstvy 

koridor budou 599 665,- Kč. 

Pro výpočet nákladů stavby zemního tělesa navrhovaného koridoru pro přeloţku koryta 

bezejmenného potoka bylo potřebné objemové mnoţství skrývkových a výklizových 

zemin vypočítáno programem Atlas DMT v 4.30.1. 

Tímto výpočtem bylo zjištěno, ţe objemové mnoţství skrývkových a výklizových hmot, 

potřebných pro výstavbu navrhovaného koridoru činí 146 580 m
3
.  

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

skrývkových a výklizových hmot k vybudování navrţeného koridoru. S přihlédnutím k 

měrné objemové hmotnosti výše uvedených hmot 1,8 t.m
-3

 bude potřeba skrýt 263 844 t 

těchto zemin. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení 

skrývkových a výklizových hmot na koridor: 

Těţba rypadlem CAT 330  skrývkových a výklizových hmot na nákladní automobil  (10,50 

Kč.m
-3

)                                                    1 539 090,- Kč 

Doprava skrývek nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)  2 902 284,- Kč 

Rozhrnutí a zhutnění skrývek dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 1 760 hod.                

1 179 200,- Kč 

Σ 5 620 574,- Kč 

Celkové náklady na vytvoření tělesa navrţeného koridoru ze skrývkových a výklizových 

hmot tedy činí 5 620 574,- Kč. 

Náklady na bentonitovou těsnící vrstvu obvodu koryta se vypočte součinem plochy těsnící 

bariéry pod plánovaným průtočným korytem koridoru, který má průřez lichoběţníku a 

délky navrţeného koridoru. Aby se vypočítala tato plocha musí se rozdělit na dva 

rovnoběţníky a jeden lichoběţník a dále dostáváme vzorec: 

 

    Lv
ca

vaLSSV bsz ..
2

2...212 






 
   [m

3
]               (9) 
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kde V2bsz je bentonit ve zhutněném stavu z koeficientu nakypření kn = 1,2  (m
3
) 

       S1 – plocha dvou rovnoběţníků       (m
2
) 

       S2 – plocha lichoběţníku        (m
2
) 

       L – délka těsnící bariéry koridoru      (m
2
) 

       a – délka stran rovnoběţníku a lichoběţníku     (m) 

       c – délka strany lichoběţníku       (m) 

       v – výška rovnoběţníku a lichoběţníku      (m) 

 

Dosazením do rovnice (9): 

 

  13,9142,290.3,0.
2

4,56,5
2.5,2.3,02 







 
bszV   m

3 
 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

bentonitů k vytvoření těsnící vrstvy obvodu koryta v navrţeném koridoru. S přihlédnutím 

měrné objemové hmotnosti bentonitu bude 1,8 t.m
-3

 bude potřeba natěţit 1 645,2 t 

bentonitu. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení bentonitů 

na koridor: 

Těţba rypadlem CAT 330 bentonitů na nákladní automobil (10,50 Kč.m
-3

)          9 597,- Kč 

Doprava bentonitů nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)     18 097,- Kč 

Rozhrnutí a zhutnění bentonitů dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 20 hod. 

                                                                                                                              13 400,- Kč                  

Σ      41 094,- Kč 

Celkové náklady na těţbu, přepravu a uloţení bentonitů na vytvoření izolační vrstvy budou 

41 094,- Kč. 

Náklady na orniční výplň koruny koridoru obvodu koryta bezejmenného potoka pro 

navrhované řešení koridoru se vypočte součinem volné plochy v těsnící bariéře bentonitu 

pro koryto toku ve tvaru písmene „U“, která má lichoběţníkový průřez a délky koruny v 

ose koridoru dle vzorce: 

 

Vor sz =  S . L = Lv
ca
.

2

)( 
           [m

3
]                                                  (10) 

                   

kde V je ornice ve zhutněném stavu s koeficientem nakypření kn = 1,1 (m
3
) 

       S  - volná plocha v těsnící bariéře bentonitu    (m
2
) 

       L - délka koruny v ose koridoru      (m) 

        a - délka základny nad těsnící bariérou bentonitu   (m) 

        c - délka  záhlaví mezi těsnící bariérou bentonitu   (m) 

        v - výška výplně koruny koridoru     (m) 
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Dosazením do rovnice (10): 

Vor sz = 7,53972,290.2
2

)116,7(








 
  m

3 
           

Z uvedeného výpočtu vyplývá, ţe organizace KERAMOST, a.s. má dostatečné mnoţství 

ornice k vybudování navrţeného koridoru. S přihlédnutím měrné objemové hmotnosti 

ornice bude 1,33 t.m
-3

 bude potřeba skrýt 7 179 t ornice. 

Dle ceníku vnitropodnikových výkonů pro rok 2011 organizace KERAMOST, a.s., OŘA 

RPP 08/2011 s účinností od 1.1.2011 budou náklady na skrytí, přepravu a uloţení ornice na 

koridor: 

Shrnutí ornice dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 40 hod.           26 800,- Kč 

Nakládání ornice na nákladní automobil  nakladačem UNC 201 (18,- Kč.t
-1

)   129 222,- Kč 

Doprava ornice nákladním automobilem DUMPER VOLVO (11,- Kč.t
-1

)          79 969,- Kč 

Rozhrnutí a zhutnění ornice dozérem DZ 117 (670,- Kč za strojhodinu) 40 hod.                    

26 800,- Kč 

Vyhloubení koryta potoka v navezené a zhutněné ornici rypadlem CAT 330  

  (1 130,- Kč za strojhodinu) 48 hod. 54 240,- Kč 

 Σ   262 791,- Kč 

Celkové náklady na skrytí, přepravu a uloţení ornice na koridor budou 262 791,- Kč. 

Před zahájením etapy výsadby břehových porostů bude provedeno zatravnění koryta. 

Zatravněné plochy budou upraveny smykováním a vláčením. Bude vyseta jetelotravní 

směs v mnoţství 50 kg/ha, po výsevu bude provedeno válení. Posečená zelená hmota bude 

vyuţita pro mulčování vysazených břehových porostů. Sloţení travní směsi bylo vybráno 

s ohledem na extenzívní vyuţívání ploch, který umoţňuje pouze základní údrţbu. 

V počátečním stádiu do zapojení jsou plánovány dvě seče, ve stádiu zapojeného porostu 

pouze jedna seč ročně. 

Náklady na zatravnění břehů koryta: 

- zaloţení porostu      10 000 Kč/ha 

- péče o porost 1. rok         5 000 Kč/ha 

- péče o porost 2. rok         5 000 Kč/ha 

- péče o porost 3. rok         5 000 Kč/ha 

- péče o porost 4. rok         5 000 Kč/ha 

Σ  30 000 Kč/ha 

Zatravnění je navrţeno na celkové ploše 0,25 ha. Jednoduchým výpočtem dostaneme 

celkové náklady na zatravnění budou 7 500,- Kč. 

Vegetace břehových porostů bude bezprostředně na hranách koryta vodoteče. Stanovištní 

podmínky těchto společenstev budou velice různorodé. Výška hladiny v korytě bude 
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ovlivňovat břehovou vegetaci, limitovat její skladbu a vymezovat její prostorové 

uspořádání.  

Břehové porosty vodních toků jsou významným krajinotvorným prvkem. Kromě estetické 

a biologické hodnoty mají ještě celou řadu důleţitých funkcí, z nichţ nejdůleţitější je 

vodohospodářská.  

Na obou stranách břehů budou vysázeny vlhkomilné dřeviny a jejich sloţení a vyčíslení 

nákladů uvádí tabulka č. 2 a tabulka č. 3 uvádí ceny prací pro zajištění vysázení 

vlhkomilných dřevin. 

 

Dřevina Materiál 

 

Potřeba sazenic 

ks 

Cena 

v Kč/1 ks 

Celková cena 

Kč 

olše lepkavá prostokořenná sadba 20 5,00 100,- 

vrba křehká 
prostokořenná sadba 

(řízky) 
20 5,00 100,- 

bříza bělokorá prostokořenná sadba 20 5,00 100,- 

topol osika prostokořenná sadba 20 5,00 100,- 

CELKEM  80  400,- 

Tabulka č.2: Sloţení a vyčíslení nákladů na pořízení vlhkomilných dřevin 

Popis M.j. Mnoţství Cena 

Kč 

Celkem 

Kč 
kopání jamek v zabuřenělé zemině  tř. 2, 

včetně výsadby sazenic 

ks 80 6,80 544,- 

Aplikace nátěru proti okusu  4x  ks 320 1,45 464,- 

Hloubení jamek  ks 80 6,60 528,- 

morsuvin (10g/1sazenici) kg 80 5,00 4.000,- 

okopání sazenic 4x  ks  320 7,50 2.400,- 

oţínání sazenic 6x  ks  480 7,00  3.360,- 

prořezávka porostů výběrem dřevin o prům. 

6-10 cm 
m

2
 80 13,49 1.080,- 

Celkem    12.376,- 

Tabulka č. 3: Ceny prací pro zajištění vysázení vlhkomilných dřevin. 

Celkové náklady na břehovou vegetaci dostaneme součtem celkových nákladů z tabulek 2 a 

3. Tímto součtem dostáváme, ţe celkové náklady činí 12 776,- Kč.  

5.3 Celkové ekonomické zhodnocení navrţeného řešení 

V kapitolách 5.1 a 5.2 byly provedeny výpočty objemového a tíhového mnoţství 

jednotlivých hmot, potřebných pro výstavbu navrhovaného koridoru pro přeloţku koryta 

bezejmenného potoka a ekonomické vyčíslení nákladů na jejich natěţení, dopravu, uloţení, 

rozhrnutí a zhutnění. Dále ve výše uvedených kapitolách byly provedeny výpočty, zda má 

organizace KERAMOST, a.s. dostatečné mnoţství uvedených hornin a zemin.  
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V kapitole 5.2 jsou také uvedeny náklady na zatravnění břehů a výsadby břehového 

porostu. 

Uvedenými výpočty bylo ověřeno, ţe v dobývacím prostoru a rozšířeném dobývacím 

prostoru Rokle, respektive na územích s povolenou hornickou činností se nachází 

dostatečné mnoţství hmot potřebných pro výstavbu koridoru a organizace KERAMOST, 

a.s. nemusí zajišťovat další hmoty z jiných lokalit. Pro větší přehlednost se uvádí v tabulce 

č. 4.     

Objemové mnoţství hmot 

potřebné pro plánovanou 

výstavbu koridoru 

m
3
 t 

Ornice 5 397,7 7 179,0 

Čedič 1 837,3 4 593,0 

Bentonit 16 503,6 29 706,5 

Skrývka a výkliz 146 580,0 263 844,0 

Celkem 170 318,6 305 325,5 

Objemové mnoţství hmot 

v DP Rokle 

m
3
 t 

Ornice 76 434 101 657 

Čedič 870 055 2 175 137 

Bentonit 5 597 257 10 075 062 

Skrývka a výkliz 1 967 404 3 541 324 

Celkem 8 511 150 15 893 180 

Tabulka č. 4: Přehled objemového mnoţství hmot 

 

Náklady na stavbu koridoru Kč 

Spodní stavba – urovnání dna na stejnou nivelitu 33 500,- 

Spodní stavba – vyhloubení rýh pro čedičové zámky 110 663,- 

Spodní stavba – těţba, odvoz, uloţení čedičů 123 415,- 

Spodní stavba – vyhloubení pro podloţku 446 185,- 

Spodní stavba – těţba, odvoz, uloţení skrývek a výklizů 551 374,- 

Horní stavba – konvexní těsnící vrstva bentonitu 599 665,- 

Horní stavba – těleso koridoru ze skrývek a výklizů 5 620 574,- 

orní stavba – těsnící bentonitová vrstva obvodu koryta 41 094,-  

Horní stavba – orniční výplň koruny koridoru 262 791,-  

Horní stavba – zatravnění břehů 7 500,-  

Horní stavba – břehová vegetace 12 376,- 

Celkem 7 809 137,- 

 Tabulka č. 5: Přehled nákladů na výstavbu navrhovaného koridoru 
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Závěr 

Dobývání kaolinu v rozšířeném DP Rokle vyţaduje opět přeloţku koryta bezejmenného 

potoka. Důvodem jsou vázané zásoby výhradního loţiska kaolinu v ochranném pilíři 

stávajícího koryta. Organizace KERAMOST, a.s. má zákonnou povinnost (horní zákon) 

výhradní loţisko kaolinu vyuţívat hospodárně a vydobýt zásoby uvedeného loţiska co 

nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním. K plnění této povinnosti doporučuji: 

1. Aktualizovat Souhrnný plán sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývaní 

bentonitů a kaolinů ve změněném dobývacím prostoru Rokle na výhradních loţiscích 

Rokle (kaolin) (č. loţiska 3 199 001) a Rokle (bentonit) (č. loţiska 3 199 003), který 

zpracovala fa GEKON, spol.s r.o. v únoru 2009. V části „Přeloţka vodoteče“ je situována 

přeloţka potoka do prostoru budoucího lomu „Za potokem“. V diplomové práci navrhuji 

realizovat trasu potoka v místě historického, tj. dřívějšího vedení trasy před vybudováním 

stávající přeloţky bezejmenného potoka před otvírkou kaolinového lomu Rokle, které je 

v lomu „Před potokem“, protoţe horní zákon upřednostňuje vypořádání důlních škod 

uvedením stavby nebo zařízení do předešlého stavu. 

2. V připravovaném POPD loţiska kaolinu v rozšířeném DP Rokle uvést do technického 

plánu vegetační doprovod vodního toku, který bude tvořen stromy, keři a břehovými 

porosty s převahou olší, vrb a jasanů, včetně vegetačního opevnění koryta  travním 

porostem, protoţe horní zákon stanovuje organizaci KERAMOST, a.s. povinnost zajistit 

sanaci, která obsahuje i rekultivace všech pozemků dotčených těţbou. Za sanaci se 

povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 

3. V připravovaném POPD loţiska kaolinu v rozšířeném DP Rokle vyčíslit předpokládané 

náklady na vypořádání očekávané důlní škody přeloţky bezejmenného potoka s návrhem 

na vytvoření potřebné finanční rezervy ve výši 7 809 137,- Kč a na časový průběh jejího 

vytvoření, protoţe horní zákon stanovuje organizaci KERAMOST, a.s. povinnost k 

zajištění vypořádání důlních škod vytvářet rezervu finančních prostředků, jejichţ výše je 

vytvářena na vrub nákladů a musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v 

časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem. 

4. Bezejmenný potok je významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/92 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, registrovaným pověřeným obecním úřadem, který také vydává odborné 

stanovisko ke kaţdému záměru, který se ho můţe dotknout. K zásahům, které by mohly 

vést k ohroţení jeho ekologicko - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 

zamýšlí, tj. organizace KERAMOST, a.s., opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody, protoţe mezi takové zásahy patří mimo jiné odvodňování pozemků, úpravy 

vodních toků a těţba nerostů.  

5. Před zahájením prací na POPD loţiska kaolinu v rozšířeném DP Rokle musí organizace 

KERAMOST, a.s. zadat u odborného pracoviště v oboru inţenýrské geologie vypracování 

odborného posouzení změn fyzikálně - mechanických vlastností zemin v zemním tělese 

v období zakládání, nebo alespoň těsně před jejich dobýváním na skrývce výpočetním 

modelem.  

6. Při stavbě zemního valu koridoru v kaolinovém lomu musí organizace KERAMOST, 

a.s. zajistit kontrolu mechanického zhutnění rozpojených zemin při dobývání na skrývce 

lomu, které budou uloţeny do zemního valu, v souladu s českou technickou normou ČSN 

72 1006, Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
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Střední část koryta bezejmenného potoka je v současné době umístěna v rozšířeném DP 

Rokle. V ochranném pilíři této vodoteče jsou vázány značné zásoby výhradního loţiska 

kaolinu v objemovém mnoţství cca 250 000 m
3
. K výpočtu byl pouţit modul „Výpočet 

objemu“ programu Atlas DMT v 4.30.1 a zpracovaná data geologického průzkumu. Úsilím 

organizace KERAMOST, a.s. je splnit zákonnou povinnost co nejúplněji tyto zásoby 

vytěţit. 

Způsoby přeloţení koryta bezejmenného potoka o délce 598 m jsem jiţ řešil ve své 

bakalářské práci [6] v pěti variantách. Z těchto variant jsem v diplomové práci rozpracoval 

pátou variantu s technickým řešením stavby koridoru pro přeloţku bezejmenného potoka 

v místě původního vedení trasy, která je i ekonomicky nejvýhodnější a pro organizaci 

nejschůdnější. 

Diplomová práce v návrhu stavby koridoru pro přemístění střední části toku bezejmenného 

potoka, včetně příčného a podélného profilu koryta, vyuţívá ke stavbě zemního tělesa 

násypem výlučně horniny a zeminy z DP Rokle. Navrţená přeloţená část uvedeného 

potoka bude ve vytěţené části kaolinového lomu Rokle. V době stavby koridoru nebude 

v tomto prostoru jiţ těţba výhradního loţiska kaolinu prováděna. Ucelená část kaolinového 

loţiska v DP Rokle bude v tomto místě vyčerpaná a dotěţena.  
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