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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá těţbou bentonitu a jejím vlivem na ţivotní 

prostředí. V první části charakterizuje bentonit a popisuje loţiska, která se 

nacházejí v České republice. Dále práce uvádí mnohostranné vyuţití bentonitu 

v různých odvětvích průmyslu. Poslední část je zaměřena na vliv, který přináší 

těţba na ţivotní prostředí. 
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Summary 

 The Bachelo Thetis discourses the mining of bentonite clay and its effects 

to the enviroment. The first part characterizes bentonite and describes the 

deposits situated in the area of Czech Republic. Further on the Thesis mentions 

the versatility of bentonite exploitation in variol sectors of industry. Last part is 

focused on the effect that the mining has to the environment. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na jílovou horninu, zvanou bentonit. Česká 

republika se řadí mezi významné producenty bentonitu, který nachází vyuţití 

v mnoha odvětvích a to především díky svým jedinečným vlastnostem jakými jsou 

např. bobtnatost, dokonalá absorpční schopnost, vysoká vaznost atd. 

V posledních letech nalézá bentonit největší uplatnění v oboru slévárenství, kde 

se aplikuje jako pojivo. 

V České republice se nachází 29 loţisek, z nichţ nejdůleţitější náleţí 

Českému středohoří. Bentonit těţí a zpracovává společnost Keramost, a.s. Těţba 

sice narušuje ráz krajiny, ale je-li dobře naplánovaná, můţe přispívat k zachování 

biologické rozmanitosti. Těţební společnosti musí striktně dodrţovat kritéria 

ţivotního prostředí. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený pohled na bentonit, horninu jako 

takovou, její základní charakteristiku a mnohostranné vyuţití. Dále pak jaký vliv 

má těţba bentonitu na krajinu a podrobný popis loţisek, která se nacházejí 

v České republice. Práce je vytvořena na základě studia literatury, jiţ provedených 

výzkumů a dalších dostupných zdrojů. 
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2 CHARAKTERISTIKA BENTONITU 

Bentonit je reziduální, nepřemístěná velmi jemnozrnná jílová hornina, která 

je sloţená z podstatné části z jílového minerálu zvaný montmorillonit. Tento 

minerál je nositelem charakteristických vlastností bentonitu, kterými jsou 

plastičnost, vaznost, vnitřní bobtnavost a vysoká sorbce, která je charakterizována 

vysokou schopností výměny bází (mohou přijímat z roztoků kationty a za ně 

uvolňovat Mg, Ca a alkálie). Vedle montmorillonitu bentonit obyčejně obsahuje i 

další jílové minerály (illit, beidellit, kaolinit), křemen, ţivce, sloučeniny ţeleza, 

sopečné sklo apod. Tyto minerály se úpravou, pokud je to moţno, odstraňují, 

neboť představují škodliviny. Přesné chemické i minerální sloţení bentonitu nelze 

určit. 

 Vznik všech bentonitových loţisek úzce souvisí se sopečnou činností. 

Sopečný popel dopadající do vodního prostředí současně ohřívající svým teplem 

vodu a přispívající tak k usnadnění přeměny, se ukládal v alkalickém prostředí 

mořském (přírodní sodné bentonity) nebo jezerním (vápenaté bentonity). K tomuto 

typu řadíme většinu loţisek v českých zemích. Časem docházelo k mechanickému 

a chemickému zvětrávání matečné třetihorní horniny. Dalšími zbyty zvětrávání 

představují aluminosilikáty: křemen, slída, chlorit, ţivec atd. [8].  
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Tab. 1 Průměrné chemické sloţení severočeských bentonitů dle Keramostu, a.s. [8] 

Obsah montmorillonitu 65,0 – 80,0% 

SiO2 50,0 – 57,0% 

Al2O3 9,0 – 17,3% 

Fe2O3 8,8 – 17,0% 

H2O+ 5,3 – 6,3% 

TiO2 2,6 – 6,3% 

MgO 1,0 – 3,5% 

CaO 1,7 – 5,6% 

K2O 0,3 – 1,2% 

FeO 0,1 – 1,0% 

Na2O 0,1 – 1,7% 

MnO 0,1 – 0,3% 

Li2O 0,1 – 0,6% 

P2O5 0,1 – 0,6% 

 

 

2.1 Rozdělení bentonitů 

Bentonity lze rozdělit na silně bobtnavé Na-bentonity a méně bobtnavé 

draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity. Loţiska sodných bentonitů se v České 

republice nevyskytují, nacházejí se především v USA, jsou to tzv. bentonity 

wyomingského typu. Jde o velice kvalitní sodno-montmorillonitový bentonit 

s obsahem montmorillonitu minimálně 94%. Těţí se v USA napříč státy Wyoming, 

Montana a Jiţní Dakota.  
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Méně bobtnavé, tuto skupinu tvoří sušené a mleté přírodní vápenato-

hořečnaté bentonity, které lze průmyslově obohacovat sodíkem tzv. aktivací. 

Uhličitan sodný se přidává do přirozeně vlhkého natěţeného bentonitu v hnětacích 

strojích, avšak bobtnací schopnosti těchto bentonitů nedosáhnou takové hodnoty 

jako u Wyomingu. Tyto bentonity pocházejí převáţně ze severočeských loţisek.   

 

Bentonity se upravují podle jejich upotřebení. Často stačí mechanická 

úprava, jako sušení a mletí. Na mnohé účely je třeba jej upravit chemicky. 

Znečištěné bentonity se čistí ještě v báni plavením, přičemţ jemný jíl zachycený 

sedimentací anebo filtrací se suší a mele.  

 

2.2 Historie 

Novodobá historie bentonitu zhruba začíná v roce 1847 s vývojem vědního 

oboru mineralogie. Koncem 19. století byla ve Spojených státech zahájena v Rock 

Riveru ve Wyomingu průmyslová těţba bentonitů. Tento jíl s podstatným obsahem 

montmorillonitu nazval geolog Knight bentonitem podle naleziště Fort Benton 

v Montaně, které bylo objeveno jiţ v roce 1881 [8]. 

Největší rozvoj ve vyuţití bentonitu nastal od roku 1920, kdy se začal 

v amerických slévárnách pouţívat přírodní sodný bentonit. Evropské slévárny ho 

začaly vyuţívat aţ o 10 let později. V polovině 20. století se začal bentonit uţívat i 

v řadě dalších průmyslových odvětví např. ve stavebnickém, chemickém, 

potravinářském a keramickém průmyslu a při čištění odpadních vod apod. 

V České republice se bentonit objevuje v roce 1933, kdy bylo objeveno 

první české loţisko hořečnato-vápenatých bentonitů v Braňanech u Mostu. Těţit 

se začal od roku 1941. Úprava bentonitu se prováděla v Libkovicích, které jsou 

dnes jiţ zaniklé. Libkovice prováděly sušení a mletí aţ do roku 1969 a od tohoto 

roku fungovala úpravna v Obrnicích u Mostu, která zajistila sodnou aktivaci. 
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V současné době představuje závod Obrnice (obr. 1) nejvýznamnějšího 

producenta bentonitů v České republice. 

 

 

Obr. 1 Pohled na závod Obrnice, Keramost, a.s.[13] 

 

 

Nejvýznamnějšími světovým producentem bentonitu jsou Spojené státy 

americké (cca 2 mil. tun ročně), které produkují nejkvalitnější bentonity na světě a 

disponují i značnými zásobami přírodních sodných bentonitů. Dalšími významnými 

producenty bentonitu jsou státy bývalého SSSR (kolem 1,7 mil tun/rok), zřejmě 

Čína (odhaduje se produkce kolem 1,5 mil. tun/rok), SRN (800 kt/rok), Řecko (600 



Zuzana Kovaliková: Těţba bentonitu a její vliv na ŢP 

2011  6 
 

kt/rok), Japonsko (570 kt/rok), následuje Itálie, Španělsko, Indie, Turecko a další 

země [11].  

 

ČR vytěţí ročně kolem 70 kt bentonitu, coţ činí přibliţně 0,75 % světové 

produkce bentonitu. Producenty bentonitu v ČR jsou např. Keramost, a. s. 

(největší český producent bentonitů), Calofrig Borovany, a. s., Sedlecký kaolin, a. 

s. a další. Správcem řady netěţených loţisek je Geofond České republiky [11].  
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3 LOŽISKA BENTONITU V ČR 

Bentonitové horniny jsou geneticky spjaté a úzce souvisí s produkty 

vulkanické činnosti. Spodní terciér se v České republice vyznačoval velmi ţivým 

vulkanismem, který se v rozdílných intervalech v období neogénu opakoval. 

V průběhu vulkanické činnosti se střídaly bazické a kyselé fáze v alternaci se 

sedimentačními horninami mořských, jezero-mořských a mořských facií. Proto se i 

bentonity vyskytují všude v neovulkanických oblastech Českého masivu a 

Karpatské soustavy, především vulkanických pohořích a v přilehlých mořských a 

jezero-mořských pánví spodního terciéru. Bentonity a bentonitové horniny tam 

byly zpozorované v rozdílných terciárních stupních nebo jako přeměněné 

pyroklasticky, anebo jako příměs sedimentů. V oblasti Českého masivu je to okolí 

Mostu, Bíliny a Teplic. Výskyt bentonitových jílů je i v jiţních Čechách v lokalitě 

Třeboň, na Moravě, Prostějově a na jiţní Moravě [1]. 

 

3.1 Evidovaná ložiska v ČR 

Česká republika patří k významným světovým producentům bentonitu (2% 

světové těţby). Je zde evidováno 29 nalezišť bentonitu (tab. 1). 

V současné době, dle dostupných informací od společnosti Keramost a.s., 

se těţba provádí na sedmi bentonitových lomech. Jedná se o dva nejvýznamnější 

a nejkvalitnější lomy, kterými jsou Braňany – Černý Vrch a loţisko Rokle. Pro 

výrobu upravovaných bentonitů je to loţisko Stránce a Střimice na Mostecku. Dále 

jsou to loţiska vhodná pro slévárenství, stavebnictví a výrobu steliv Vysoké 

Třebušice na Podbořansku a Hroznětín na Karlovarsku. Posledním loţiskem 

bentonitu je lom Maršov u Tábora, kde těţbu zajišťuje dceřiná společnost 

Keramostu a.s., firma Lith s.r.o.. 
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Tab. 2 Loţiska v ČR [10] 

1. Braňany – Černý Vrch 16. Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice 

2. Maršov u Tábora 17. Lesov 

3. Rokle 18. Liběšice 

4. Stránce 19. Nepomyšl 

5. Blov – Krásný Dvoreček 20. Nepomyšl – Velká 

6. Blšany 2 21. Obrnice – Vtelno 

7. Dnešice  22. Podbořany – Letov 

8. Hájek 1 23. Poštorná 

9. Hájek 2 24. Račetice 

10. Hroznětín – Velký Rybník 25. Rybova Lhota 

11. Chomutov – Horní Ves 26. Střimice 1 

12. Ivančice – Réna 27. Veliká Ves – Nové Třebčice 

13. Krásný Dvůr – Brody 28. Vlkaň 

14. Krásný Dvůr – Podbořany 29. Všeborovice 

15. Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice 1  

 

 

Obr. 2 Mapa s loţisky bentonitu [10] 
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3.2 Ložiska Českého Středohoří 

 České Středohoří, rozprostírající se na severu Čech, představuje oblast, 

kde se poprvé začal těţit a upravovat bentonit v českých zemích. Nejdůleţitější 

loţiska se nalézají na západním okraji, jsou to Braňany – Černý Vrch, Stránce, 

Chomutov – Horní Ves, Liběšice, Obrnice – Vtelno a Střimice 1. Nachází se zde 

kvalitativně i kvantitativně nejlepší bentonity v České republice. 

 Bentonitová loţiska ve zdejší oblasti vznikla v důsledku sopečné činnosti v 

mladších třetihorách, kdy docházelo k usazování vulkanogenních hornin - tufů, 

tufitů – sopečného prachu a popelu do sladkovodních jezer, kde došlo k jejich 

přeměně v bentonity. Mocnost tohoto souvrství se pohybuje od několika desítek 

do řádově sto metrů, spodní vrstvy jsou bohaté na biotit, svrchní jsou bohatší na 

pyroxen. K zjílovatění a vzniku bentonitových loţisek docházelo i při pozdějších 

výlevech lávových těles a pyroklastik. Ve spodní části zdejších loţisek se většinou 

nachází modrý bentonit, následuje tmavší, šedozelený bentonit s příměsemi 

uhličitanů, v horní části profilu loţisek se pak vyskytuje nejčastější zelený bentonit, 

vyuţívaný ve slévárenství. K ukládání organických sedimentů, z nichţ vzniklo 

hnědé uhl,í docházelo aţ později, proto bentonity tvoří většinou podloţí zdejších 

hnědouhelných pánví [11].  

 

3.2.1 Braňany I. 

Jde o první známé české loţisko hořečnato-vápenatých bentonitu, které se 

nacházelo u obce Braňany u Mostu. Surovina se zde těţila od roku 1941 do roku 

1993. Úprava bentonitu byla nejdříve prováděna v dnes jiţ zaniklých Libkovicích. 

Jednalo se o prosté sušení a mletí. Od roku 1969 jí nahradil provoz bentonitky 

v Obrnicích u Mostu, kde se úprava prováděla sodnou aktivací, která zvyšuje 

tahovou pevnost aţ na trojnásobek. 

Nacházely se zde bentonity modrých odstínů a jejich mocnost dosahovala 

místy aţ 17 m. Dnes se zde vyskytují pouze zbytkové zásoby této horniny. 
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Lom je jiţ zatopen a slouţí jako rekreační zóna. 

 

3.2.2 Braňany II. – Černý vrch 

Loţisko Černý vrch, které je nejkvalitnějším a nejdůleţitějším loţiskem 

v České republice pro výrobu bentonitu, se nachází nedaleko města Most a 

představuje volné pokračování loţiska Braňany I. 

Nejstarší stratigrafickou jednotkou oblasti je krystalinikum tvořené 

biotitickými rulami. Následují křídové slíny a slínovce. Na povrchu křídových 

sedimentů bývá poloha tmelového křemence nebo písku. Terciérní vulkanismus 

tvoří výlevy tefritů, fonolitů a čedičů s jejich pyroklasticky. Vulkanity na bázi tvoří 

bentonitizované jemnozrnné tufity a tufy o mocnosti kolem 15 – 20 m. Obyčejně 

obsahují zřetelné relikty brekciovité struktury, např. úlomky ruly, křemence a 

silicifikovaného slínu [5]. 

Mocnost bentonitu dosahuje kolem 10 m, místy aţ 15 m. Jde převáţně o 

šedý (obr. 3), ţlutý, zelený někdy se vyskytuje modrý typ zbarvení. Tento bentonit 

je velmi kvalitní, jedná se o hořečnato-vápenatý s nízkým obsahem alkálií, 

z kterého lze vyrábět aktivovaný a neaktivovaný bentonit.  

 

 

Obr. 3 Šedý bentonit [7]. 
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 Hydrologické poměry nejsou sloţité, neboť se v blízkosti DP nevyskytují 

ţádné přítoky podzemních vod. 

Bentonity z loţiska Černý vrch jsou určeny pro zajištění výroby závodu 

Obrnice. Tento prokazatelně nejkvalitnější bentonit slouţí pro potřeby slévárenství 

a také je uţíván k výrobě steliv, neboť se zde vyskytuje modrý bentonit. Těţba se 

plánuje aţ do roku 2017. 

 

3.2.3 Stránce 

Loţisko leţí při jiţním okraji města Most a k jeho hranici dosahuje výsypka 

hnědouhelných dolů. Je situováno na rozhraní severočeské hnědouhelné pánve a 

Českého Středohoří. Nejstarší jednotkou jsou horniny krystalinika tvořené 

dvojslídnou rulou. Výše jsou slíny svrchní křídy, a v nadloţí je poloha křemenců a 

písků, jejíţ svrchní silicifikovaná část tmelového křemence je těţena pro výrobu 

suracitu [5]. 

Následuje vulkanická série. Průměrná mocnost zjílovělé polohy pyroklastik 

(tufů a tufitů) je kolem 16 m. Jsou to tufy, tufity a tufogenní jíly šedozelených, 

modrozelených, ţlutozelených a hnědočervených barev, místy s obsahem sideritu. 

Od severu na loţisko zasahuje příkrov nefelinického bazaltu, mocný aţ 30 m a 

část příkrovu podlehla úplnému zjílovění. Vzhled zjílověných vyvřelin je velmi 

pestrý barevně i strukturně a jen zřídka kdy je moţno je bezpečně rozeznat od 

zjílověných pyroklastik [5]. 

Kvalitní bentonitová surovina je vázána na jíly hrudkovité rozpadavosti, 

šedozelené, ţlutozelené, ţlutohnědé, šedé, červenohnědé a nafialovělé barvy. 

Barva horniny nemá přímou vazbu na kvalitu. Ve většině případů jsou kvalitní 

bentonity spíše zelené [5]. 

Při porovnání surovin z loţisek Černý Vrch a Stránce bylo zjištěno, ţe 

surovina Stránce má vyšší obsah SiO2, niţší obsah K2O + Na2O, MgO a 

zanedbatelný obsah CaO. Zelená surovina má vyšší obsah montmorillonitu a 
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červená má vyšší obsah SiO2. Surovina je vyuţívána především k výrobě 

bentonitu pro stavebnictví. Zásoby loţiska bentonitu jsou cca 9 mil. tun [5]. 

 

3.3 Ložiska Doupovských hor 

 Doupovské hory představují sopečné pohoří z období terciéru. Svou 

stavbou znázorňují typický stratovulkán, kde se vrstvy pevných čedičových hornin 

střídají s pyroklastiky. Bentonity zde vznikly jako výsledek vulkanické činnosti a 

následného zvětrávání. 

 Kadaňsko je povaţováno za nejdůleţitější loţiskovou oblast Doupovských 

hor. Nalézá se zde loţisko Rokle, kde jsou zásoby bentonitu odhadovány aţ na 

500 let, dále Blov, Vlkaň a Račetice. Mnoho loţisek se nachází také na 

Podbořansku, která zde byla objevena aţ díky těţbě kaolinu. Na Karlovarsku je 

bentonit zastoupen na loţiscích Velký Rybník 2, Ruprechtov, Osmosa a 

Všeborovice. 

 

3.3.1 Rokle 

Loţisko Rokle se nachází v Ústeckém kraji, nedaleko města Kadaň. Oblast, 

kde se loţiska nacházejí, je součástí neovulkanického komplexu Doupovských 

hor. Od roku 1985 se zde těţí v povrchovém lomu suroviny bentonit a kaolín. 

V prostoru loţiska se také vyvinulo spolu s bentonitem v nadloţí několik 

čedičových těles, proto se dále uvaţuje i o těţbě tohoto nerostu. Z lomu je 

zásobován závod Keramost a.s., těmito surovinami, které jsou dále zpracovávány, 

a je z nich vyráběn papírový kaolín. Hydrogeologické podmínky těţby jsou 

jednoduché a středně sloţité. Lze zde předpokládat 3 obzory podzemních vod: 

a) Zvodnění vázané na podloţí krystalinikum – ve vrtech nebyly nalezeny 

podzemní vody z krystalinika. 
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b) Zvodnění vázané na třetihorní vulkanity – výskyt propustných a 

nepropustných hornin má za následek lokální i komunikující zvodnění. Po 

zjílovění je zabráněno oběhu podzemních vod. 

c) Zvodnění vázané na kvartérní sedimenty – v hrubozrnných sedimentech 

můţe docházet k většímu zvodnění vlivem atmosférických sráţek a 

sněhového tání. 

 Nejstarší jednotkou oblasti je krystalinikum. Převládající horninou jsou 

ortoruly. V předterciérním období byly ruly svrchu postiţeny intenzivním 

kaolinizačním pochodem, při němţ vzniklo loţisko primárního kaolinu. Mocnost 

kaolinu dosahuje místy aţ 35 m. Celkové zásoby kaolinu jsou vyšší neţ 25 mil. 

tun; surovina má vysokou bělost a nízkou abrazivitu [5]. 

 Terciérního stáří je sekundární kaolin a písky. Na rozhraní oligocénu a 

miocénu, jiţ v souvislosti s počátkem vulkanické činnosti, vznikalo vulkanogenní 

souvrství, jehoţ zcela zjílovělé (montmorillonitizované) tufity tvoří podstatnou část 

bentonitového loţiska. Dosahují mocnosti 30 aţ 90 m. V jiţní části loţiska se 

vyskytují lávová tělesa. Zjílovění aţ na bentonit postihlo i spodní bazaltové těleso 

v jeho severní části. Svrchní pevné těleso tvoří hřbet jiţně od loţiska. Je to pevná 

hornina vyuţitelná pro stavební účely [5]. 
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Obr. 4 Loţisko bentonitu Rokle [16] 

 

Bentonit, který se těţí na tomto loţisku je povaţován za nadprůměrně 

kvalitní a z 67% procent je vhodný k aktivaci. Jedná se o bentonit jemnozrnný 

s různými odstíny barev. Barva je fialová, rudá, ţluta, rezavá, hnědá, zelená a 

šedá. Zásoby surovin jsou odhadována zhruba na 44 mil. tun, tedy měl by vystačit 

na dalších 500 let. Tato lokalita je povaţována za nejvýznamnější v ČR. 

 

3.3.2 Blšany 2 

Nový dobývací prostor, Blšany 2, se nachází 4 km východně od Podbořan. 

Loţisko nebylo doposud těţeno, ale uvaţuje se zde o povolení pro hornickou 

činnost v této oblasti. Těţba na loţisku je plánovaná na cca 20 let. 

Lokalita se nachází z části v povodí Blšanky. V tomto území nebyly zjištěny 

ţádné povrchové toky. Z loţiskových vrtů je patrné, ţe se hladina podzemní vody 

nenachází výše neţ 340 m n.m. Ze všech výzkumů tedy vyplývá, ţe loţisko se 

vyznačuje malou propustností, navíc s nízkou dotací sráţkových vod. 
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Mocnost bentonitu se zde pohybuje od několika desítek do stovek metrů. 

Svrchní vrstvy jsou bohaté na pyroxen a spodní na biotit. Nachází se zde modrý, 

dále tmavší, šedozelený bentonit s příměsí uhličitanů a zelený bentonit. 

Bentonit vykazuje nadprůměrnou kvalitu, téměř všechny zásoby lze 

aktivovat. 

 

3.3.3. Velký Rybník 2 

Loţisko, které se nachází nedaleko Karlových Varů, se těţilo jen 

krátkodobě to jen v rámci technologických a provozních zkoušek. Od roku 1983 

slouţí jen k případnému vyrovnání nedostatku aktivovatelných surovin na jiných 

loţiscích společnosti Keramost a. s. Most.  

Velký Rybník 2 je geneticky spojen s bentonity dobývacího prostoru Hájek, 

který je vzdálen 600 m. 

Mocnost loţiska se pohybuje od 5 do 55 km, skrývka má mocnost 0,2 – 

22,8 m. Hydrogeologické poměry jsou klasifikovány stupněm III (obtíţné) pro 

blízkost vodní nádrţe Velký rybník, kvůli zóně zvýšené propustnosti artézské vody 

i pro blízkost zbytkových zásob uranových rud v podloţí bentonitů. Nad loţiskem 

se nacházejí zemědělské a neplodné pozemky. Podloţí bentonitů tvoří 

zkaolinizovaná ţula a terciérní sedimenty sokolovské hnědouhelné pánve. Nadloţí 

tvoří místní příkrovy čediče a kvartérní sedimenty. Surovinu tvoří slévárenský 

bentonit, aktivovatelný cca z 30%. Byl v hojné míře vyuţíván ve stavebnictví. 

Geologické zásoby byly spočítány na 13,7 mil tun. Loţisko Velký Rybník je 

rozsahem velké loţisko s dvěma dalšími loţisky bentonitu v bezprostřední blízkosti 

(Ruprechtov a Hájek). Díky této poleze je Velký Rybník 2 perspektivním loţiskem 

[12]. 
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3.4 Ložiska terciérních pánví 

Oblasti s výskytem montmorillonitických jílů se objevují v Chebské, 

Plzeňské a Třeboňské pánvi a v Karpatské prohlubni. Tyto jíly se zde vyskytují 

v menších mocnostech neţ v Českém Středohoří a Doupovských horách a 

můţeme je na základě podobných vlastností s bentonitem řadit do bentonitových 

hornin. Známá území v těchto lokalitách jsou loţisko Zelená, Lomnička, Dnešice, 

Maršov, Rybova Lhota, Skalice a Ivančice – Réna. 

 

3.4.1 Maršov 

 Chráněné loţiskové území Maršov se nachází v Jihočeském kraji v okrese 

Tábor. Oblast spadá do povodí Luţnice a přestavuje 2. stupeň hydrogeologické 

obtíţnosti. 

Vlastní loţisko je vyvinuto v tektonické depresi krystalinika, vyplněné 

sedimenty terciérního stáří. Terciérní uloţeniny se vyznačují převáţně nízkou 

propustností. Jsou tvořené zejména jíly s proměnlivou písčitostí, s polohami 

většinou jílovitých písků, tedy horninami prakticky nepropustnými a slabě 

propustnými. Sedimentace miocénu začíná bazálními klastiky, špatně propustnými 

jílovitými písky aţ písky s valouny. Hrubší frakce převaţují ve V, SV a JV části 

báze loţiska. Směrem k Z bazální písčité polohy vykliňují a přecházejí do 

nadloţních pelitických poloh [6]. 

Kvartérní pokryv tvoří špatně průlomově propustné zahliněné jílovité písky a 

písčité jíly, uloţené nad úrovní hladiny podzemní vody [6].  

 Bentonit zde dosahuje nízkých hodnot montmorillonitu, proto nemůţe být 

vyuţíván pro slévárenský průmysl, lze ho pouţít hlavně na výrobu „kočkolitu“. 

Průměrná mocnost dobývané suroviny dosahuje v průměru 10 m, mocnost 

skrývky je asi 1,5 m. 
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3.4.2 Ivančice – Réna 

Loţisko Ivančice je jediná lokalita v České republice, ve které se vyskytuje 

bílý bentonit, avšak těţba zde je velice problematická. 

Bentonit zde vznikl ve třetihorách, kdy do jiţ zaniklého jezera napadala 

pyroklastika. Zásoby bentonitu jsou zde jako doprovodná surovina cihlářských 

hlín. 

Těţba zde probíhala jen krátce do roku 1992 a zanechala po sobě 

zdevastovanou krajinu. Bentonit slouţil především pro slévárenství. 

V posledních dvou letech se zjistilo, ţe loţisko v Ivančicích není tak kvalitní 

a to díky tenké mocnosti bentonitu. 

 

  



Zuzana Kovaliková: Těţba bentonitu a její vliv na ŢP 

2011  18 
 

4 VYUŽITÍ BENTONITU 

Vyuţití bentonitu závisí na jedinečných vlastnostech této nerudy, tj. na 

vysoké bobtnavosti, hrudkování, dokonalé absorpční schopnosti a schopnosti 

přijímat z roztoků kationty. 

V dnešní době je bentonit nejvíce uplatněn v oboru slévárenství jako 

součást formovací směsi. Díky jeho vlastnostem nachází i vyuţití v několika 

dalších oborech. 

 

4.1 Slévárenský průmysl 

 Ve slévárenství se bentonit hojně uţívá jako pojivo pro formovací směsi a 

v současné době je to nejčastější aplikace bentonitu. Největší výhodou je cenová 

dostupnost a z ekologického hlediska jsou neškodné. 

 Základním kritériem kvality je vaznost připravované syntetické směsi dána 

pevností tlaku za syrova. Tento základní poţadavek nejlépe splňují sodné 

bentonity, ale i bentonity aktivované. Aktivované bentonity se vyznačují vyšší 

vazností a jsou méně citlivé na provlhčení v syntetických formách. Garantují vyšší 

teploty při odlévání a tím zaručují delší ţivotnost samotných forem [20]. 

 

4.2 Stavební průmysl 

 Především díky svým vlastnostem, bobtnavosti, plasticitě a vaznosti, můţe 

být bentonit vyuţit také ve stavebním průmyslu. V tomto odvětví se pouţívá hlavně 

volclay-bentonit, coţ je označení pro přírodní bentonit, který je dobýván v USA ve 

státech Wyoming a Montana. Jde o vysoce bobtnavý bentonit sodný. Volclay-
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bentonit dokáţe na sebe vázat vodu, a to 5-7 násobek své váhy, čímţ se jeho 

objem zvětší 12 – 15x. V tomto oboru bývá vyuţíván hlavně jako: 

a) Těsnící směs – při stavbě přehradových zářezů a těsnících stěn, protoţe je 

schopen vytvářet vodě nepropustnou membránu, která po celou dobu 

stavby nemění své vlastnosti a ani se neznehodnocuje. Díky své 

bobtnavosti slouţí bentonit jako těsnění, protoţe v jeho rozepnutí brání 

zátěţ základové desky nebo přítlačný tlak zpětného zásypu. Ze suchého 

bentonitu vznikne ţelatinová hmota, která stavbu uzavře a zabrání 

pronikání vody. Dále je ho moţné také vyuţít při výrobě skládek 

nebezpečného odpadu, protoţe zabraňuje unikání nebezpečných látek do 

okolního prostředí. Dále je moţné ho upotřebit při podzemních stavbách, 

stavbě vodních kanálů a nádrţí. 

b) Do vyráběných omítek, betonu a malty – i zde se vyuţívá především 

vlastnosti voděodolnosti a pevnosti bentonitu. Při výrobách těchto 

stavebních potřeb je pouţit především přírodní nebo aktivovaný bentonit. 

Při tvorbě cementu je ale důleţité bentonit správně nadávkovat, jinak můţe 

ztrácet svoji pevnost. 

Mezi nevýhody, které můţe bentonit stavebnímu průmyslu přinést, je jeho 

malá pevnost. Jestliţe jsou trhliny přespříliš velké, můţe se injektovaná látka 

vyplavit. Tomu se dá ale zabránit pouţitím jiných stavebních materiálů. 

Bentonit se ve stavebnictví dá vyuţít jako příměs do dalších důleţitých 

materiálů, především jako izolace mezi stykem dvou různých materiálů, např. 

těsnící pásy, tmely, rohoţe atd.  



Zuzana Kovaliková: Těţba bentonitu a její vliv na ŢP 

2011  20 
 

 

Obr. 5 Skladba bentonitové rohoţe [17] 

 

 

 

Obr. 6 Pokládání bentonitové rohoţe [15] 
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4.3 Odpadový průmysl 

 Bentonit zde plní úlohu, která ochraňuje přírodní a ţivotní prostředí. Působí 

zde především sorpční, filtrační a izolační schopnosti. V tomto průmyslu se 

pouţívá přírodní i aktivovaný bentonit k čištění odpadních vod. Hlavní úlohu zde 

hraje sorbent, který obsahuje nad 50% bentonitu a aţ 50% silitu. Sorbent 

odstraňuje suspendování látky a vytváří usazeninu, která se dá lehko filtrovat. 

Voda si zachovává pořád stejné vlastnosti. 

 

4.4 Ukládání radioaktivního odpadu 

 V posledních letech se stále více zkoumá, jak naloţit s nebezpečným 

radioaktivním odpadem. Z inţenýrského pohledu tento problém vyţaduje zcela 

netradiční přístup. Na řešení uloţení tohoto odpadu se podílejí odborníci z mnoha 

různých oborů, kterými jsou např. geotechnika, geochemie, materiálové a korozní 

inţenýrství a samozřejmě také ekologie. Nejvíce důrazu se klade na extrémně 

dlouhou a bezpečnou funkci navrţené konstrukce překrytí. 

  Dnes se radioaktivní odpad ukládá na místě, kde vznikl, ale v budoucnu se 

předpokládá, ţe bude umístěn do hlubinných horninových formací. Na základě 

výzkumu je toto úloţiště spolu se systémem inţenýrských bariér schopno 

poskytnout dostatečnou a dlouhodobou izolaci od biosféry po dobu tisíců aţ sta 

tisíců let. Hloubka úloţišť se zpravidla nachází v hloubce 500 m aţ 1 km pod 

povrchem. 

 Radioaktivní odpad se ukládá do kovového kontejneru z nerezové oceli, 

který má izolační schopnosti aţ sta tisíc let. Kontejner chrání odpad před 

kontaktem s podzemní vodou. Okolo se nachází bloky zhutněného bentonitu, který 

je schopen zabránit průchodnosti vody a tak omezuje únik odpadů do okolního 

ţivotního prostředí. Na bentonit se kladou nejvyšší poţadavky, které splňuje sodný 

bentonit. Jedná se o vysokou bobtnavost a plasticitu, velmi nízkou hydraulickou 
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vodivost, vysokou sorbci pro případné zadrţování radionuklidů, vysokou tepelnou 

vodivost a tepelnou, radiační a chemickou stálost. 

Tunelová výplň tvoří zásyp a představuje další těsnící bariéru mezi 

kontejnerem a samotným horninovým masívem. Tunelová výplň je tvořená směsí 

neupraveného, anebo jen částečně upraveného bentonitu a písku (zásypový 

benonit). Zásypový bentonit musí být schopný v blízkosti kontejneru sniţovat 

obsah kyslíku v podzemní vodě a upravovat její pH hodnotu na neutrální aţ mírně 

alkalickou. Poslední bariéru představuje samotná okolní hornina, ve které je 

nebezpečný odpad uloţen [20]. 

 

  
Obr. 7 Hlubinné úloţiště radioaktivního odpadu [19] 
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4.5 Zemědělství 

 V této oblasti se bentonit uplatňuje v rostlinné výrobě při zúrodňování 

písčitých půd a kompostování. Montmorillonit je při zúrodňování příliš propustných 

půd důleţitý, protoţe zabraňuje rychlému průsaku vody a zlepšuje vodní reţim 

půd. Od bentonitu se pro tyto účely vyţaduje vysoká sorpční schopnost a dobrá 

rozpadavost. Uplatňují se zde bentonity, které nemohou být vyuţity v průmyslu 

s obsahem montmorillonitu minimálně 25%.  

 Můţe se podílet i na výrobě krmných směsí pro hovězí dobytek, kde se 

uplatňuje přírodní vápenatý a sodný bentonit. Dále je bentonit vyuţíván jako 

součást substrátů pro pěstování květin a stromů. 

 

4.6 Chemický průmysl 

Bentonit se vyuţívá v chemickém průmyslu jiţ od první poloviny minulého 

století, hlavně při katalytických procesech, jako nosič katalytického účinku, které 

jsou spojeny se zpracováním ropy. Pouţití bentonitu v tomto odvětví se uplatňuje 

především:  

1. Ve výrobě motorových paliv katalytickým krakování těţkých ropných 

produktů   

2. Dehydrogenace parafinických uhlovodíků 

3. Výroba syntetického kaučuku a mazacích tuků 

Postupem času se začaly v chemickém průmyslu vyvíjet další aplikace, jako 

jsou např. katalyzátory fluidního krakovění těţkých ropných frakcí, biochemické 

katalyzátory.  

Bentonit je také vyuţíván, jako důleţitá sloţka při výrobě různých 

průmyslových deodorantů na odstraňování nepříjemných zápachů. Podobně 
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přírodní a aktivované bentonity tvoří sloţku desikantů vzduchu  a průmyslových 

plynů, stejné jako detergenů – čistících prostředků. Pro odpadové plyny je vhodná 

většina typů modifikovaných bentonitů. 

 

4.7 Potravinářský průmysl 

Mezi další odvětví, kde se hojně vyuţívá bentonitu je potravinářský 

průmyslu. Jsou zde pouţívány především přírodní a to aktivované H-bentonity. 

Jsou důleţité hlavně sorpčními vlastnostmi k číření a filtraci vín, moštů, ovocných 

šťáv, sirupů, ke stabilizaci piva, cukrovarství apod.  

Bentonity, které jsou aktivovány za pomoci HCI při odbarvovaní a čištění 

minerálních a průmyslových olejů jsou označovány jako bělící hlinka. 

Jsou takto schopné odstraňovat koloidní nečistoty, které se při jiných 

postupech nedají odstranit. 

 

4.8 Farmaceutický průmysl 

 Ve farmacii nachází uplatnění přírodní sodný a aktivovaný bentonit a to díky 

vysokému stupni rozptylu, schopnosti vázat vodu, tixotropii, sorbci, vaznosti a 

plasticitě. 

 Bentonit se zde vyuţívá jako lékotvorná látka a jako pomocná látka při 

výrobě léčiv. V prvním případě se jedná o léčivé masti, ve kterých je bentonit 

nosičem prostředků na ochranu pokoţky proti dráţdivým účinkům. Ve druhém 

případě plní funkci stabilizátora při přípravě mastí, pilulek a past [20].  
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4.9 Keramický průmysl 

V tomto oboru slouţí jako výborný anorganický plastifikátor a to jednak 

glazur, tak i hmot. Plastifikátor zde zvyšuje plastičnost hmoty, vaznost a redukuje 

obsah vody.  

 

4.10 Domácí chovatelství 

 V chovatelství slouţí upravený bentonit jako hrudkující stelivo, zvané 

kočkolit. Surovina se během tepelného zpracování zbavuje choroboplodných 

zárodků a bakterií, ale zároveň si zachovává své přírodní vlastnosti. Stelivo je 

hygienicky nezávadná podestýlka slouţící nejen k sorbci zvířecích výměšků, ale i 

doprovodných pachů. 

 

4.11 Ostatní využití 

 K ostatním vyuţitím můţeme zařadit bentonit jako zásyp pro likvidaci 

lesních poţárů. Dále nachází uplatnění v papírnictví, při produkce výbušnin, gum, 

plastů a mnohé další.   
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5 VLIV TĚŽBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Povrchové dobývání nerostných surovin je vţdy spojeno se znatelným 

zásahem do přírody a krajiny. S omezováním negativních vlivů povrchového 

dobývání úzce souvisí sanace a rekultivace vytěţených částí nebo celých 

dobývacích prostorů. Povinnost zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků, 

dotčených těţbou, vyplývá pro těţební organizaci z horního zákona [21].  

Způsob těţby bentonitu závisí na geologickém uloţení loţiska. Dobývají se 

z vyšší části v otevřených lomech bagrováním (USA, ČR), zřídka hlubinným 

raţením štol nebo šachet (Maďarsko). 

 

5.1 Výstupy při těžbě 

a) Ovzduší – značné emise souvisejí s dopravou, jsou to oxidy dusíku, oxid 

uhelnatý, tuhé znečišťující látky skupiny PM10 a plynné uhlovodíky. Mezi 

zdroje emisí můţeme zařadit dopravu, stroje v areálu a prach z lomu. 

Pokud jsou těţební lomy součástí CHKO, NP a nebo jiné přírodní oblasti, 

která je napsána ve vyhlášce Mze č.82/1996 Sb., vztahují se na tyto oblasti 

imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystémů. 

b) Odpadní vody – vody, které vznikají v lomu, jsou vody důlní. Jedná se o 

sráţkové a podzemní vody. Při těţbě bentonitu většinou odpadní vody 

nevznikají. 

c) Odpady – jedná se o odpady, které vznikají při těţbě nebo při činnostech, 

na kterých je provoz těţby závislý. 

d) Hluk – těţební společnost musí dodrţovat limity nejvyšší moţné hladiny 

hluku, které jsou stanoveny nařízením vlády č.5002/2000 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 88/2004 Sb. Hluk vzniká především při těţbě, při 

manipulaci se surovinou a dopravní hluk při odvozu suroviny do provozu. 

Většinou se moţná hladina hluku pohybuje do 50 dB. 
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e) Vibrace  - při těţební práci a při dopravě nákladními automobily vznikají 

vibrace, ale většinou jsou tak nízké, ţe nedochází k nepříznivému působení 

na člověka. 

 

5.2 Problematika v Ivančicích - Réně 

Těţba také můţe představovat střet zájmů jako je to např. v Ivančicích 

v lokalitě Réna. Nachází se zde výhradní loţisko, které nebylo dotěţeno. Loţisko 

má ale nevhodné geologické podmínky, proto ho nelze z technického hlediska 

celé vytěţit. Celkové mnoţství suroviny se odhaduje na 130 000 tun, vytěţitelné je 

však pouze 100 000 tun. 

V 90. letech na kopci Réna probíhala těţba a zanechala po sobě 

zdevastovanou krajinu. Od roku 2008 se začal park rekultivovat. V parku se 

nachází přírodní divadlo, které by mělo být letos sanováno. Potenciální těţba by 

také zasáhla několik desítek zahrádkářů přímo, zbytek osad nepřímo. 

Proti těţbě zde hraje roli i výskyt rostlin a ţivočichů, kteří náleţí do 

seznamu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky 395/1992 Sb. ministerstva 

ţivotního prostředí. Chráněná flóra a fauna se nachází přímo v DP bentonitu. 

Kriticky ohroţený druh a nejvzácnější je hřib královský, který se řadí do Červeného 

seznamu hub. Z flóry je to dále divizna brunátná, okrotice bílá a brambořík 

nachový. Faunu zde zastupuje slepýš křehký (obr. 8), otakárek ovocný, skokan 

štíhlý a pestrokřídlec podraţcový.  
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Obr. 8 Slepýš křehký[18]. 

 V Ivančicích se vedou dlouholeté spory, zda těţit nebo ne. Doteď se neví, 

zda budou vyslyšeny petice obyvatel Ivančic nebo bude těţba nadřazena nad 

zájmy obyvatel a přírody. 

Činnosti moderního průmyslu těţby neenergetických surovin mohou, jsou-li 

řádně naplánovány, aktivně přispívat k zachování biologické rozmanitosti. Tato 

skutečnost je zvláště relevantní v případech, kdy se oblast těţby nachází v jiţ 

upraveném nebo ochuzeném prostředí. V takových případech můţe těţební 

průmysl přispět k vytvoření nových stanovišť pro volně ţijící ţivočichy, například 

nových mokřadních ploch vhodných pro různé druhy obojţivelníků nebo nových 

útesů, které poskytují dobré hnízdní moţnosti pro některé ptáky. Otevřené lomy 

mohou rovněţ nabídnout vhodná stanoviště pro různé druhy hmyzu a plazů, 

například teplomilné střevlíky, pavouky, včely a ještěrky, zatímco staré důlní 

šachty mohou být kolonizovány netopýry. Protoţe některá tato nová stanoviště se 

nacházejí v oblastech s nízkou hodnotou, pokud jde o ochranu přírody, mohou 

navíc fungovat jako významné spojovací ostrůvky nebo ekologické koridory mezi 

základními chráněnými oblastmi, čímţ zlepšují celkovou soudrţnost stávajících sítí 

chráněných oblastí, jako je například síť Natura 2000 [14]. 

 Obnova funkce krajiny je ekonomicky a někdy i technicky velmi náročná. 

Klade se důraz na ochranu a obnovu původních a naprosto nových estetických 
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hodnot. Rekultivační plány by měly mít jiţ od začátku nějaký motiv, např. 

rekreační. Dalšími prioritami jsou bezesporu: 

a) Původní nedotčený báňský terén by se měl organicky provázat se 

sanovanou oblastí. 

b) Zabezpečení geomechanické stability území - coţ je základní předpoklad 

nejenom pro úspěšné provozování těţební činnosti, ale i pro obnovu funkce 

krajiny. Je jedním z předpokladů pro dosaţení potřebné biodiverzity a 

heterogenity území a jedním z předpokladů pro uplatnění další priority 

apod. [9]. 

c) V terénu by se měly vytvářet podmínky pro zadrţování vody – tato priorita 

zahrnuje např. tvorbu mokřadů, toků a vodních ploch, které mohou 

akumulovat vodu v krajině. Vytváří zdroj vody pro okolní vegetaci. 

d) Obnova říční sítě, která by měla být zapojena do nové krajiny – měla by 

obsahovat dostatečně vyměřené nivy a podporovat přirozený vývoj koryt. 

e) Opatření vztahující se na nádrţe a vodní toky – sem náleţí zabezpečení 

morfologické členitosti koryt vodních toků, včetně břehů a dna, vytváření 

prohlubní v konkávních úsecích toků umoţnění přirozeného meandrování 

koryt, upřednostnění vegetačních a dalších přírodě blízkých způsobů 

opevnění koryt, ochrana toků před erozními smyvy, popř. destruktivními 

erozními projevy [9]. 

f) Přispění k morfologické členitosti krajiny – tím se můţe zvýšit biodiverzita. 

g) Regenerace podmínek, které panovaly před těţbou 

h) Směřování k potenciální vegetaci a k jejím společenstvím – preferovat 

určitý podíl odlišných společenstev odpovídajících lokálně odlišným 

podmínkám díky morfologii terénu [9]. 

i) A mnohé další.  

Z uvedených bodů vyplývá, ţe těţba nekončí jen vytěţením loţiska 

uţitkové suroviny, ale moţná i sloţitější činností, nápravou krajiny. 

Rekultivace těţbou dotčeného území se rozčleňuje do dvou částí. První 

část je technická, která se zakládá především na úpravě terénu, tj. jeho zarovnání 
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a budování menoračních zařízení. Poté následuje rekultivace biologická. Tu 

můţeme rozdělit dle vyuţití terénu na lesnickou, zemědělskou, na vytvoření 

nových vodních ploch a další.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo představit mnohostranně vyuţitelnou surovinu, 

bentonit. Mnohostranné vyuţití spočívá v jeho jedinečných vlastnostech. 

V současnosti je nejuţívanější aplikací obor slévárenství. 

Jak jiţ z výše uvedených poznatků vyplývá, je naše republika velmi bohatá 

na bentonit a to zejména České středohoří. Zde byl poprvé objeven roku 1933 

hořečnato-vápenatý bentonit a od roku 1941 se zde začal těţit. Je tu uvedena i 

řada dalších loţisek, které se nachází ve zmíněném Českém středohoří, ale i 

v Doupovských horách a terciérních pánví. Bohuţel díky tomu, ţe těţba a 

zpracování bentonitu je výdělečná činnost, která se zakládá na obchodních, 

výrobních a dalších tajemství, nebyly mi zpřístupněny informace o některých 

loţiscích. 

Z textu vyplývá, ţe vliv těţby na ŢP nemusíme brát jen jako negativní, dají 

se zde nalézt i kladné stránky. Kdy se v sanovaných prostředích objevují nová 

stanoviště pro volně ţijící ţivočichy. Nejedná se jen o pozitivní vlivy na ţivočichy. 

Zrekultivovaná krajina přináší i uţitek pro člověka, např. v podobě zatopeného 

lomu jako rekreační zóny.  

Naopak kdyţ se vezme v úvahu případ z Ivančic, kde je ukázán příklad, ţe 

těţba dlouhodobě devastuje krajinu, likviduje krajinné dominanty, hubí řadu 

ţivočichů a rostlin, ať uţ se jedná o chráněné či nechráněné druhy. A v případě 

Ivančic likviduje i rekreační zóny, které jsou nezbytné pro odpočinek člověka. 

V ČR se o těţbu a výrobu bentonitu stará společnost Keramost, a. s.. Se 

svou dlouholetou tradicí, několika oceněními si drţí pozici předního výrobce 

bentonitu v Evropě. Keramost, a.s. uvádí, ţe zdroje českých bentonitů vystačí na 

stovky let. Společnost vyrábí 110 000 tun ročně. 
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