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Summary  

 
 This thesis treats of proposal the rest of bentonite mining of the Branany III 

allotment. At the beginning the interest area is described in the light of geographical, 

geological and hydro geological proportions of the deposit. On grounds of information that 

was extracted from geological survey, bentonite reserves are calculated at the proposed 

area.  

 In the next part of the thesis new area for the mining activity continuation is 

projected and follow-up mining procedure with setting parameters. The proposed solution 

is reviewed in the light of mining technical and economical parameters. Finally overall 

assessment of thesis is recommended.  

 

Keywords: bentonite, geological reserves, mining, sanitation and reclamation 

 

 

Anotace  

 
 V předložené práci je zpracován návrh dotěžení bentonitů v dobývacím prostoru 

Braňany III. V úvodní části je popsáno zájmové území z hlediska geografických, 

geologických a hydrogeologických poměrů ložiska. Na základě informací získaných 

z geologického průzkumu jsou spočítány zásoby bentonitů v zájmovém území.  

 V další části práce je navrženo nové území pro pokračování hornické činnosti a 

další postup těžby podle zadaných parametrů. Navrhované řešení je posouzeno z hlediska 

báňsko-technických a ekonomických parametrů. V závěru je celkové zhodnocení 

diplomové práce.  

 

Klíčová slova: bentonit, geologické zásoby, těžba, sanace a rekultivace 
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1 ÚVOD 

Akciová společnost KERAMOST, IČ: 49901222 (dále organizace KERAMOST, 

a.s.) byla založena 1. 1. 1994 transformováním bývalého státního podniku Severočeské 

keramické závody Most. Tradice výroby keramického zboží sahá do období kolem roku 

1880, kdy právní předchůdci akciové společnosti KERAMOST již využívali jednak 

surovinové zdroje v regionu a jednak nacházeli odbytiště pro své produkty v mohutně se 

rozvíjejícím průmyslu severních Čech. To se týká především šamotových výrobků, 

kameniny, kaolinu a později také bentonitu. Do rámce společnosti patří provozy Obrnice, 

Prunéřov, Malé Chvojno a Želenice.  

V současnosti provoz Obrnice představuje nejvýznamnějšího producenta výrobků na 

bázi bentonitů v České republice. Ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery 

neustále rozvíjí možnosti bentonitu pro uspokojení potřeb zákazníků. Rozhodující podíl 

sortimentu je určen pro potřeby hutnictví, dále jsou výrobky používány ve stavebnictví, 

chovatelství, geologii, krmivářství, při čištění odpadních vod a skládkování pevného 

odpadu. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí využití je kladen velký 

důraz na důsledně selektivní těžbu. Tento postup zajišťuje stabilní kvalitu jednotlivých 

značek a také homogenitu v rámci samotných dodávek. [3]   

Výroba steliv pro chovatele je pro společnost KERAMOST, a.s. jednou z hlavních 

činností. K této výrobě jsou používány zejména bentonity těžené na lomech Černý vrch, 

Rokle a Maršov. Vzhledem k tenčícím se zásobám tzv. modrého bentonitu z lokality Černý 

vrch hledá společnost možnosti nalezení jiného zdroje.    

Jednou z možností by mohl být bývalý lom v dobývacím prostoru (DP) Braňany III. 

DP Braňany III byl stanoven dne 3. 3. 1963 rozhodnutím č.j. 149/63/OSKS a jeho plocha 

je 17,6 ha. Hornická činnost probíhala v dobývacím prostoru v letech 1964 -1968 (Střimice 

II) a v letech 1980 – 1992 (Střimice I). Cílem této těžební činnosti byl bentonit pro využití 

ve slévárenství. Od roku 1992 je lom v zajištění.  

 

 

 

 



Bc. Lucie Kostečková: Dotěžení bentonitů v DP Braňany III (Střimice) – těžební studie  

 

2013                                                                                                                                                 2   

CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE:  

Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit na základě známého geologického 

průzkumu možnost dotěžení zásob bentonitu k výrobě steliv v dobývacím prostoru 

Braňany III.  

 

Dílčí cíle: 

 Popis zájmového území z hlediska geografických, geologických a 

hydrogeologických poměrů ložiska. 

 Výpočet zásob bentonitu v DP Střimice.  

 Návrh postupu těžby.  

 Posouzení navrhovaného řešení je z hlediska báňsko – technických a 

ekonomických parametrů.  
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Obrázek č. 1 : Lokalita Střimice – letecký pohled (zdroj Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 : Závod Obrnice (zdroj KERAMOST, a.s.) 
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2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1 Geologie okolí ložiska 

2.1.1 Stručná geologická charakteristika okolí ložiska  

Zkoumané území náleží k terciární vulkanické oblasti Českého středohoří a 

výchozové oblasti hnědouhelné severočeské pánve.  

Nejstarší statigrafickou jednotkou, vycházející na povrch v údolí Bíliny je 

krystalinikum tvořené biotickými rulami. Následující křídové sedimenty stáří svrchní turon 

– coniak, tvořené zde slíny a slínovci. Při bázi turonu jsou vyvinuty příbřežní facie 

pískovců, případně i vápenců. Na povrchu křídových sedimentů je místy vyvinuta 

nepravidelná lavice křemenců. Tyto dinasové křemence byly a jsou na Mostecku těženy 

v četných lůmcích. Terciérní vulkanismus počíná erozemi čedičů a erupcemi jejich 

pyroklastik. V následujících fázích vulkanismu dochází k dalším výlevům bazaltoidních 

vulkanitů tvořících poměrně rozsáhlé příkrovy, jež lokálně překrývají pyroklastika. 

V poslední fázi pak dochází k výlevům tefritů a fonolitů. Morfologicky výrazná 

monolitová tělesa v okolí – Železnický vrch, Zlatníck, Červený vrch, Špičák jsou tvořena 

denudací odkrytými masivními výplněmi diatrém. Miocénní sedimety Severočeské 

hnědouhelné pánve ležící severně od našeho zájmového území, jsou od něho odděleny 

soustavou radiálních poruch poklesového rázu. Podloží uhelné sloje tvoří jíly a 

sedimentující na nerovný podklad vulkanické série. Lokálně vzniká v těchto jílech bazální 

slojka a výše se vytváří hlavní uhelná sloj. Uhelná sedimentace je zakončena prohloubením 

pánve a sedimentací nadložních jílů a písků. Z kvartérních sedimentů jsou v okolí vinuty 

hlavně spraše a sprašové hlíny, těžené řadou cihelen. V okolí Braňan vznikly při zemních 

požárech na výchozech uhelných slojí vypálené jíly – porcelanity. V posledních letech byla 

značná část území devastovaná jednak zahloubením povrchových uhelných velkolomů a 

jednak antropogenními sedimety, tj. výsypkami.  

2.1.2 Stručná charakteristika ložisek bentonitů v oblasti braňansko – střimických 

příkrovů 

Braňanské ložisko je vázáno na tektonicky zakleslou kru a netečnou horninou 

zdejšího bentonitu byly převážně pelitické tufity, které směrem od podloží přecházely do 

hrubozrnných tufů.  
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Těžitelný bentonit byl zjištěn pouze v několika úsecích. Braňanský bentonit se 

vyznačoval mimořádnou jakostní proměnlivostí. Obsahoval hojně škodlivin, mezi kterými 

převládal kaolinit, kalcit a cizorodé úlomky z rulového podloží. Vzácné nebyly ani 

paprsčité agregáty aragonitu. Ložisko bylo v lepších partiích vytěženo a pro zhoršování 

kvality i úložních poměrů byla těžba zastavena.  

Ložisko Černý vrch je tvořeno v převážné většině zjílovělými tufy, pouze 

v okrajových částech ložiska je bentonit tvořen bentonitizovanými čedičovými horninami. 

Na křídovém podloží s místy vyvinutou polohou křemenců jsou lokálně vyvinuty jíly a 

jílovci pestrých barev, většinou je však bentonit barvy žlutozelené a modrozelené. Ve 

spodní části ložiskového souvrství jsou místy vyvinuty čočkovité polohy zjílovělé 

vulkanické brekcie se značným podílem úlomků křídových slínů a rul, místy s výraznými 

znaky splachových sedimentů. Tyto horniny o mocnosti 1 – 2 m bývají pestrých barev, 

někdy kvalitativně vyhovují jako surovina a jsou obdobou polohy pestrých jílů, popisované 

na ložisku Střimice I.  

Bentonit ložiska Střimice II vznikl z největší části přeměnou olivinického čediče 

(bazanitu), pouze nepatrná část při povrchu vznikla přeměnou pyroklastik. Průměrná 

mocnost bentonitu se pohybuje v rozmezí 15 – 20 m, anomální byla zjištěna 80 m. Ložisko 

tvoří úzký pruh vklíněný mezi dvě tektonické linie, přičemž podle jižní z nich nastal 

pravděpodobně výlev čedičového proudu. [6]   

2.1.3 Geneze bentonitů  

Bentonity na ložisku Střimice, stejně tak jako jinde v Českém středohoří a 

Doupovských horách, se vyskytují na okrajích jednotlivých částí severočeské uhelné 

pánve. Vznikly z pyroklastik a láv alkalických čedičů, bazanitů a tefritů, případně dalších 

vulkanitů, které se dostaly do sladkovodního mělkého jezerního prostředí a ihned 

reagovaly s vodou. Došlo k rychlé hydrataci sklovitých částic (odsklenění) a krystalizace 

smektitových nerostů. Tyto pochody mohla z počátku uspíšit i teplota, proto se mohou 

nazývat jako vulkanotermální. Z izotopických rozborů obdobných hornin však vyplývá, že 

teplota se mohla pohybovat kolem 20 °C. Je jisté, že zejména v případě přeměny 

vulkanických láv svojí roly mohly sehrát i reakce způsobené uzavřenými plyny a vodními 

parami. Ty části přeměnných těles, které v daleko pozdějších dobách přišly do styku 
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s vadózními vodami a kyslíkem, byly mechanicky narušeny a odnosem železa došlo 

k jejich zesvětlení. Jeví se pak většinou jako žluté bentonity pískovitého rozpadu. [6]   

2.2 Geologie vlastního ložiska 

2.2.1 Geologická stavba ložiska 

Nejstaršími horninami, podílející se na stavbě lokality, jsou svrchnokřídové 

sedimenty, náležející svrchnímu turonu. Tvoří podloží komplexu terciérních 

vulkanogenních hornin a jejich povrch je téměř rovný s mírným generelním úklonem k JZ. 

Ve východní polovině lokality to jsou vesměs slíny či slínovce šedozelených barev, ve 

svrchních partiích bývají odvápněné.  

Ve II. fázi průzkumu byly odvápněné křídové slíny ložiskově sledovány, neboť 

bývají dobrou keramickou surovinou. Jejich maximální mocnost dosahovala až 5,1 m, 

obvykle dosahovala mocnost 1,5 – 2,2 m. Z provedených prací můžeme na lokalitě 

Střimice konstatovat, že odvápněné křídové slíny mají velmi malou a nepravidelnou 

mocnost, místy nejsou vůbec vyvinuty a z těchto důvodů zde nemají žádný ložiskový 

význam.  

Na povrchu křídových hornin je místy vyvinuta nepravidelná křemencová poloha 

nebo její ekvivalent v podobě křemenného písku, někdy silně jílovitého, či prachovce. 

Všechny tyto horniny mají celou řadu vzájemných přechodných typů.  

Z geologického hlediska je poloha křemenců a jejich ekvivalentů velmi 

nepravidelná co do mocnosti (max. 2,5 m). Rovněž silicifikace je velmi nepravidelná, 

většinou dosti slabá, možná by bylo vhodnější u většiny typů použít termín křemencový 

pískovec nebo křemencový prachovec. Velká je jejich proměnlivost ve směru vertikálním i 

horizontálním. V poloze jsou zastoupeny různé typy od celistvého (tzv. amorfního) 

křemence, přes zrnité křemence až po pískovce, písky a prachovce. Někdy jsou patrné 

postupné přechody silifikace směrem do nadloží. 

Na bázi terciérních hornin je vyvinuta poloha pestrých jílů, kterou jsou vlastně 

zjílovělými brekciemi, eventuelně splachovými sedimenty jejichž podstatnou součástí jsou 

křídové slíny a často i velké xenolity podložních dvojslídných rul. Zastoupení 

vulkanogenní složky je v nich proměnlivé a směrem nahoru bývá téměř plynulý přechod 

do nadložních pyroklastik. Tato bazální poloha se vyznačuje barevnou pestrostí v rozsahu 

téměř celé barevné palety, dále písčitostí (křemen, drobné i velké úlomky rul, slída) a 
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zrnitostní neuspořádaností. Bývá obtížné stanovit svrchní hranici těchto pestrých jílů a 

někdy se může stát, že tyto pestré jíly ještě kvalitativně vyhovují jako surovina, i když 

většinou mají horší kvalitu, rapidně klesají směrem dolů.  

V nadloží bazálních terciérních uloženin nebo přímo na křídových horninách leží 

vlastní vulkanické souvrství, tvořené jednak bentonitizovannými pyroklasticky a od nich 

odvozenými jíly a jednak tělesy čedičových vyvřelin, které jsou v různém stupni přeměny. 

Na toto souvrství je vázáno studované ložisko bentonitu. Makroskopicky, ale často ani 

mikroskopicky nelze spolehlivě určit, zda jde o zjílovělou vyvřelinu či pyroklastikum a 

proto jsou zjílovělé vulkanické horniny rozlišovány jenom tehdy, když jejich charakter 

alespoň do určité míry prokazatelný.  

V případě výskytu částečně přeměněných či nezvětralých čedičových vyvřelin je 

situace zjednodušena tím, že je makroskopicky poznáme. Jinak se o nich dá konstatovat, že 

se mohou vyskytovat prakticky v kterékoliv partii ložiska.  

V nadloží vulkanické série leží jednak původní kvartérní pokryv zastoupený 

hnědou hlínou a hnědošedým písčitým jílem o mocnosti 0,2 – 4,0 m a nad ním pak leží 

navážka tvořená jíly, které převažují dále jílovitými písky a uhelnými jíly. Jíly mají různý 

obsah písčité složky, písky jsou většinou jemnozrnné a jílovité. Materiál výsypky je zcela 

neuspořádaně promíchán, zastoupení hornin je místo od místa jiné. Celková mocnost 

navážky ve střední a východní části lokality je 18 – 22 m, v západní části se pohybuje 

kolem 10m.  

Tektonika se na stavbě ložiska nijak výrazně neuplatňuje a je také obtížně 

sledovatelná vzhledem k složité vnitřní stavbě vulkanického souvrství. Podle průběhu 

hlavy křídových hornin byl vysledován zlom směru SSV – JJZ, podle kterého poklesla 

západní kra minimálně o 18 m. 

2.2.2 Popis ložiskového tělesa 

Zkoumané ložisko je vázáno na zjílovělé horniny vulkanického souvrství. Za 

surovinu je možné považovat pouze takové zjílovělé horniny, které vykazují požadované 

technologické vlastnosti.  

Ložisko má tvar značně nepravidelný, a to jak ve smyslu horizontálním, tak 

vertikálním. Celková délka je asi 550 m, šířka asi 400 m. Obrys ložiska je značně členitý, 

což dokazuje řada negativních vrtů. Na SZ lokalitě je tělesem čedičové horniny a 
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technologicky negativními vrty částečně oddělena část ložiska. Rovněž mocnost ložiska je 

značně nepravidelná a mění se vrt od vrtu. Maximální je 34,9 m, minimální je 1,0 m, 

průměrná okolo 17 m.  

Vlastní ložisková výplň – surovina – má makroskopicky značně různorodý 

charakter. Je to hornina zrnitá, někdy drobně rozpadává, poněkud tuhá, což jsou 

montmorillonitizované vyrostlice s charakteristickým zeleným, jakoby mýdlovitým 

vzhledem. V barevných odstínech převládá žlutohnědá a modrá. Barvy se často 

šmouhovitě či čočkovitě střídají. Podle barvy se dá částečně usuzovat i kvalita bentonitu, 

nejkvalitnější bývají zelené až namodralé, potom žlutavé a zpravidla nejméně kvalitní jsou 

bentonity rudé a fialové či nazrzlé. Pokud je hornina rezavá, hnědočervená či intenzivně 

rudohnědá, je možné ji už makroskopicky považovat za nevhodnou.  

Jako škodlivina se v bentonitu uplatňují nevulkanické součástky (úlomky 

krystalinika a slínů), uhličitany a nedokonale zjílovělé součásti vulkanických hornin.  

Z geologicko-těžebního hlediska se jako podstatná škodlivina jeví partie pevné a 

částečně zjílovělé čedičové horniny, které tvoří nepravidelné partie nerozložené vyvřeliny 

uprostřed vyvřeliny zcela zjílovělé. Pokud budou těžbou vyloučeny velké kusy zcela pevné 

čedičové horniny, i velké partie částečně zjílovělé, bude možné těžit i takovéto úseky 

ložiska. Je třeba však počítat s tím, že pokud nebude tento nerozložený materiál těžbou 

dokonale vylučován, dojde k podstatnému snížení kvality suroviny.  

Zkoumané ložisko bentonitu je složité a nestálé, má značně nepravidelnou mocnost 

a proměnlivou kvalitu suroviny.  

 

Na ložisku se podařilo petrologicky rozlišit šest horninový typů: 

- zjílovělý zpěněný bazanit 

- zjílovělý tuf 

- tufogenní brekcie 

- tufogenní droba 

- tufogenní jíl 

- jílovitá brekcie s tufogenní příměsí 

Tyto horninové typy se liší kvalitativními ukazateli, jak ukazují dílčí technologické 

analýzy z bodových vzorků. V zásadě platí, že jejich výměnné kapacity klesají od 

tufogenních sedimentů přes zjílovělé tufy ke zjílovělým bazanitům.  
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Pro přesné petrologické zařazení těchto hornin je nutné studium ve výbrusech, což 

však ve většině případů nelze, neboť zhotovení výbrusů je často nemožné pro značnou 

rozpadavost a bobtnavost horniny. Především z těchto důvodů nelze zatím přímo aplikovat 

nové petrologické poznatky na technologickou a těžební praxi. [6]   

2.3 Hydrogeologie širšího okolí a ložiska 

Ložisko Střimice leží v okrajové oblasti Mostecké kotliny. Původní jednotvárný 

reliéf, ve kterém převládaly plošinné tvary na miocénních sedimentech, oživený v okolí 

ložiska morfologicky výraznými neovulkanickými tělesy, byl v posledních letech nahrazen 

výrazným antropogenním reliéfem vzniklým povrchovou i hlubinou těžbou hnědého uhlí a 

sypáním výsypek. Vlastní ložisko a jeho okolí má nadmořskou výšku okolo 280 až 300 m.  

2.3.1 Hydrogeologické poměry širšího okolí 

V širším okolí ložiska lze předpokládat několik obzorů podzemních vod, které lze 

členit podle převládajícího druhu propustnosti na:  

Obzory s převážně puklinovou propustností jsou vázány na 

- podložní krystalinikum 

- uhelnou sloj 

- třetihorní vyvřeliny 

 

Obzory s převážně průlomovou propustností jsou vázany na 

- křídové sedimenty (zejména  bazální souvrství turonu) 

- kvartérní sedimety  

- antropogenní sedimenty výsypek 

 

Obzor vázaný na podložní krystalinikum nebyl nikde ověřován, jeho existence je 

pouze předpokládána. Puklinová propustnost vlastních rul bude poměrně omezená pro 

sevření a zajílování puklin. Živější oběh lze očekávat jen v okolí tektonických linií. Vody 

budou mít zvýšené obsahy CO2, Fe a Mn.  

Na hluboké tektonické linie v oblasti lázní Bílina je vázán i přínos juvenilního CO2, 

který dává v souvislosti s infiltrovanou vodou z rulových zvětralin proslulou Bílinskou 

kyselku.  
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Širší prozatímní ochranné pásmo probíhá v okolí východního okraje ložiska 

Střimice. Chráněno je především podložní souvrství vůči divokým únikům juvenilního 

CO2. Hluboký obzor krystalinika nemá žádnou souvislost s vlastním ložiskem.  

Uhelná sloj byla prakticky jediným souvislým zvodnělým prostředím v souvrství 

hnědouhelných pánví – kromě toho existovaly i polohy zvodnělých kuřavek v nadložním 

souvrství. Bývalá hlubinná a povrchová těžba tento obzor rozvrátila. S vlastním ložiskem 

nemá žádnou souvislost.  

Obzor vyvinutý v křídových sedimentech. Dá se předpokládat, vzhledem 

k litofaciálnímu vývoji křídových sedimetů v tomto prostoru, kdy kolektorem může být 

prakticky jen bazální souvrství turonu, že bude splývat v jeden obzor s podložním 

krystalinikem. Pro ložisko Střimice nemá žádný význam.  

Obzory vázané na kvartérní sedimenty a event. na antropogenní sedimenty výsypek 

mají souvislost s vlastním ložiskem a budou probrány níže.  

2.3.2 Hydrogeologické poměry ložiska 

Při průzkumu ložiska bentonitů Střimice nebyly požadovány a nebyly tedy ani 

projektovány žádné hydrogeologické práce ani pozorování.  

Hydrogeologická část je zpracována pouze na základě údajů, získaných na ložisku 

Střimice čerpáním vyvěrajících vod, dále jednorázovým měřením v jednotlivých 

odvodňovacích příkopech. Na celou řadu závěrů a úvah je usuzováno na základě 

zkušeností a analogie, konfrontovaných s poznatky jiných autorů a poznatky při vrtných 

pracích a terénním průzkumu.  

Při provádění vrtů bylo v partiích navážky vrtáno na sucho. Po provrtání navážky 

bylo zapaženo a dále pak vrtáno výplachem. V následujících vrtech byla při vrtání na 

sucho zjištěna naražená a ustálená hladina podzemní vody. 
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Tabulka č. 1 – Hladina podzemní vody  

 Naražená  Ustálená 

V 1/80 6,3 6,7 

V 4/80 6,7 - 

V 10/80 5,5 3,2 

V 12/80 8,0 - 

V 18/11 - 1,2 

V 23/81 - 4,2 

V 33/81 - 2,0 

V 37/81 - 0,0 

 

V ostatních vrtech nebyla hladina spodní vody zjištěna, vrty byly při vrtání na 

sucho ve vrstvě výsypky suché. V následujících vrtech, které během vrtání bez vhánění 

výplachové kapaliny byly suché, byla při následném vrtání vodou či výplachem (již pod 

úrovní výsypky) zaznamenána téměř úplná ztráta výplachové kapaliny. Ke ztrátě 

výplachové kapaliny docházelo v partiích výsypky. Jde o staré vrty v 2/73, v 12/73, 

v 16/73, v 23/73 a o nové vrty v 2/80 a v 19/81. 

Jak již bylo uvedeno výše, mají pro hydrologické poměry vlastního ložiska 

Střimice podstatnější význam tři obzory podzemních vod:  

- obzor podzemních vod vázaný na třetihorní neovulkanity  

- předpokládaný obzor podzemních vod vázaný na antropogenní sedimety  

- obzor vázaný na kvartérní sedimenty  

 

Obzor podzemních vod vázaný na třetihorní neovulkanity se vyznačuje puklinovou 

propustností, kde puklinový systém může být za příznivých okolností zásobárnou menších 

zdrojů vody.  

Horizontální i vertikální průběh tohoto obzoru je velmi nepravidelný. Přesto však je 

možno konstatovat, že i v nepříliš rozsáhlých obzorech vytvořených v neovulkanitech jsou 

zdroje podzemních vod o řádové vydatnosti desetin 1/s. Hodnoty zjištěné vrtnými pracemi 

v těchto neovulkanických obzorech se pohybovaly v rozmezí 1*10
-7

 až 4*10
-5

 m/s. 

Ložisko Střimice je na jižní, méně již na východní straně obklopeno výlevy 

čedičových hornin. Při terénním průzkumu a měření přítoků do těžebny dne 26.11.1982 
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byly pozorovány z oblasti přiléhající k jižnímu neovulkanickému tělesu drobné výrony 

podzemních vod. Jejich jednotlivou vydatnost lze odhadnout na setiny l/s. 

Uvedené skutečnosti ukazují, že pravděpodobně i přes částečné rozložení 

čedičového tělesa, není zcela setřena jeho puklinová propustnost a patrně větší pukliny 

mají zachovanou schopnost vést vodu i do větší vzdálenosti od vlastní nezjílovělé matečné 

horniny. V okamžiku, kdy dochází k otevření těžebny a tím k relativnímu zvýšení 

hydrostatického tlaku v čedičovém tělese – vzhledem ke snížení erozivní základny – dojde 

k odvodňování do těžebny i přes určitou mocnost bentonitů, které vznikly zjílověním části 

čedičového tělesa.  

Obzor vázaný na antropogenní sedimenty má předpokládanou průlomovou 

propustnost. Hydrogeologické poměry antropogenních sedimetů, specielně výsypek 

severočeské hnědouhelné pánve byly rámcově studovány VÚHU Most.  

Po konsolidaci výsypky se uvnitř nevytváří rozsáhlejší obzory se specielními 

hydrogeologickými poměry.  

Nelze však vyloučit, že v místech akumulace písčitého materiálu z nadložního 

souvrství se v závislosti na rozloze a uložení mohou vytvořit lokálně omezené stagnující 

nádrže podzemních vod, které při opětovném skrývání mohou být otevřeny a vyprázdněny 

do místní erozivní základny tj. do jámového lomu.  

Jako celek lze výsypku charakterizovat jako nepropustné těleso. Pro nepropustnost 

komplexu střimické výsypky v okolí ložiska nasvědčuje i existence tří vodních nádrží na 

jejím povrchu o různé nadmořské výšce hladin. Rozloha jednotlivých nádrží lemovaných 

rozbahněnými oblastmi kolísala v závislosti na srážkách. 

Infiltrace z těchto nádrží do tělesa výsypky je prakticky vyloučena, protože již 

existence nádrže ukazuje na nepropustnost okolí a dále, že srážkové vody splavovaly do 

nádrží velké množství kalových částic a takto kolmatovaly břehy a dno nádrží.  

Výše uvedenou úvahu potvrzují i v rty provedené v těsné blízkosti vodních nádrží, 

které byly v celé délce suché. Na vrtu V 19/81 došlo dokonce k téměř úplné ztrátě 

výplachu. Toto lze interpretovat jako zastižení izolované polohy nezvodnělých písků 

v materiálu výsypky.  

Negativní vliv výsypky obecně spočívá v tom, že má vůči původnímu terénu 

značně větší povrch, navíc nepropustný, ze kterého jsou srážkové vody odváděny ve směru 

spádu na všechny strany. Takto dochází na omezené ploše při jejím obvodu k relativně 
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značnému zvýšení infiltrace a dotace, takže hladina podzemních vod mělkého kvartérního 

oběhu je zvýšená místy až k povrchu. Takto dochází ke známé skutečnosti, že okraje 

výsypek jsou lemovány několik desítek m širokým pásmem menších vodních nádrží a 

bažin.  

Poloha ložiska Střimice pohřbeného pod východním okrajem Střimické výsypky, tj. 

izolovaného od infiltrace z atmosférických srážek nepropustným „příkrovem“ výsypky, se 

v současné době mění tak, že jejím opětovným skrytím a obnažením ložiska se toto 

dostává trvale do pozice na okraji výsypky a s ohledem na skutečnost, že je těženo 

jámovým lomem se stává místní erozivní základnou, do které jsou stahovány vody z celého 

širokého okolí okraje výsypky ve smyslu výše uvedených úvah.  

Lze tedy konstatovat, že hydrologické poměry ložiska se zásadně změnily jeho 

odkrytím a otevřením a že rozhodnutí o neprovádění hydrogeologických prací při 

průzkumu ložiska bylo opodstatněné.  

Mělký kvartérní obzor s průlomovou propustností je vázaný na kvartérní 

sedimenty. Význam kvartérního obzoru v místech překrytí materiálem výsypky je 

prakticky velmi omezený. Přesypání nepropustným materiálem znemožňuje infiltraci 

srážkových vod na rozsáhlých oblastech.  

V případě ložiska Střimice je situace poněkud odlišná. Opětovným skrytím 

výsypky včetně původního kvartérního pokryvu se prostor jámového lomu stává místem, 

do kterého ve směru původního terénu mohou infiltrovat vody ze zvýšené úrovně hladiny 

podzemních vod mělkého oběhu na okraji a v předpolí výsypky.  
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3 VÝPOČET ZÁSOB V ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Pro výpočet zásob byla použita data získána při vrtném průzkumu v letech 1957 – 

59 a 1973 – 75. Byla sestavena databáze všech vrtů v ložisku s technologickým 

vyhodnocením, přičemž první prioritou byl záznam modrého odstínu barvy. Ve výpočtu 

zásob z roku 1983 je uvedeno - ve vrtech z roku 1959, že nelze surovinu kvalitativně 

rozlišit. Je proto hodnocena v značce N550. Databáze vrtů je přiložena v 

samostatné textové příloze. 

V měřickém programu Geus jsem vytvořila přehlednou mapu v měřítku 1:1000 

(mapová příloha č. 1), v níž je poslední měřený stav lomu (31.12.2001) a jeho okolí. 

V zatopené části lomu jsem použila mapku s vynesením záměry ze září 1991, která 

zachycuje již částečně zatopené lávky po odtěžení podkladních materiálů pro budované 

letiště Most. Na základě měření (2011) poskytnutého p. Petrem Klimešem a archivních 

důlních map (1991 – 2001) byl vytvořen digitální model dna zatopených lomů v DP 

Braňany III. Z digitálního modelu byla vyhotovena mapa „ Modelu dna zatopených lomů 

v DP Braňany III“ (Příloha č. 2) a obrázek č. 3 – 3D vizualizace dna zatopených lomů. 

 

 

Obrázek č. 3: Vizualizace dna zatopených lomů v DP Braňany III (zdroj KERAMOST, a.s.)  
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Hladiny obou vodních ploch byly zaměřeny Hlavním důlním měřičem společnosti 

KERAMOST, a. s. v září 2012 u „zadní“ vodní plochy Střimice s hodnotou 301,11 m n.m. 

a v únoru 2013 u „přední“ vodní plochy Střimice s hodnotou 297,69 m n.m. Digitální 

model dna lomů a naměřené hodnoty hladin vodních ploch umožnily výpočet 

předpokládaného objemu vody v obou zatopených lomech. 

 

Výpočet: 

 

1) „Přední“ vodní plocha Střimice 

Hladina:  297,69 m n.m. 

Plocha:  62 501 m
2
 

Objem vody:  454 484 m
3
   

 

2) „Zadní“ vodní plocha Střimice 

Hladina:  301,11 m n.m. 

Plocha:  94 456 m
2
 

Objem vody:  477 086 m
3
  

 

V programu GEUS pak byly sestrojeny mikrobloky k vrtům a vypsáno sloupečkové 

hodnocení vrtů dle aktuálního stavu lomu, petrografického popisu a technologických 

výsledků. Byly vymezeny plochy s výskytem modrého bentonitu a od těžební báze 

mnohoúhelníků byly postupně přidávány lávky. Lávky mají čtyřmetrový průmět stěny a 

desetimetrový odstup paty od hlavy nižší lávky. Tím vznikl orientační těžební plán (příloha 

č. 3). Lávky byly konstruovány bez ohledu na jejich průnik do okolí.  

Objem skrývky potřebné k vytěžení zásob byl vypočten z plochy jednotlivých lávek 

a přiměřené mocnosti. Není rozlišen objem čediče. U negativních vrtů, nebo u vrtů ležících 

v centrální lomové části, u nichž skončila poloha hodnocená technologicky dříve, než byla 

potřebná těžební báze, byl vypočten objem nutného výklizu a je zahrnut do skrývky.  

Množství suroviny bylo vypočteno ve značkách podle poslední průzkumné 

závěrečné zprávy, z plochy mnohoúhelníků v příslušné úrovni lávky, mocnosti poloh a 

s použitím objemové hmotnosti 1,85 t/m
3
.  
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V porovnání s bloky zásob ZZ 1983 plánovaná těžba zcela nedotěžuje zásoby bloku 

1BB v prostoru vrtů V 3/73 a V7/73, které nemají modrý bentonit. 

Mikrobloky v bázi naopak přesahují plochu bloku ZZ 2C1B na SV okraji bloku 

v důsledku snahy o dotěžení modrého bentonitu ve vrtech V 17/80 a V18/80 na kóty 277 a 

271 m n.m. U vrtu V 18 jsem při výpočtu omezila surovinovou plochu na hranici bloku 

zásob, tj. 20 m za pozitivní vrt. Surovina mimo bloky zásob převedena do výklizu. 

Podobně je tomu na JV okraji u vrtu V 3/80.  

Na západní straně ložiska z vyrovnané úrovně ční z řady mikroblok vrtu V 16/73. 

Dotěžení modré suroviny způsobuje podstatný zásah skrývkových lávek do nádrže u 

silnice Most-Braňany. Bohužel nemáme k dispozici záměru tělesa silnice před zatopením 

zbytkové jámy, počítám se skrývkou do úrovně hladiny. 

 

Výsledky výpočtu:                                                                   
 
Tabulka č. 2 – Výpočet skrývky  

Skrývka           [m
3
] 2 453 693 

Meziskrývka   [m
3
] 48 242 

Součet             [m
3
] 2  501 935 

 
Tabulka č. 3 – Slévarenský bentonit 

neaktivovaný: Tun aktivovaný: tun 

N 550 393 114 Sa 450 417 872 

St 650 307 223 Sa 550 411 157 

Sp 750 7 719 Sa 600 12 697 

  Sa 650 145 856 

Celkem 708 056 Celkem 987 581 

 

 

Modrý bentonit      520 910  tun 

 

 

Slev. aktivovaný + modrý       1 508 492 tun 

 

 

Relativní skrývkový poměr pro Sa + M  je    2 884 668 : 1 508 492 =  1,91 m
3
/t 

(neaktivovaný bentonit započten ve skrývce). 
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4 NÁVRH POSTUPU TĚŽBY 

Při konstrukci těžebních postupů (příloha č. 3) jsem zjistila, že jako první krok před 

podáním žádosti o povolení hornické činnosti bude nutné podat žádost o rozšíření 

dobývacího prostoru. Naprojektované řezy skrývkových svahů totiž prostor dobývacího 

prostoru překračují. 

Dalším problémem je zatopení lomových jam. Před těžbou bude nutno vodu zcela 

odčerpat. Očekávám, že v době realizace záměru bude již dotěžen lom Černý vrch, kam by 

mohla být voda odčerpána v rámci rekultivačních prací. Jak bylo vypočítáno v kapitole 3, 

je objem vody k odčerpání 931 570 m
3
.   

Po vyřešení popsaných problémů bude možné realizovat záměr těžby bentonitů 

v lokalitě Střimice. 

4.1 Dobývací metody 

Těžba bude realizována stejným způsobem, jakým probíhá na blízkém lomu Černý 

vrch, tzn. jámovým lomem za sucha. Pro vytěžení skrývek, výklizu a bentonitů budou 

použity mechanismy uvedené v kapitole 4.3. Doprava na lomu bude zajišťována 

nákladními automobily. [1] 

Skrývka tvořená převážně jíly bude rozpojována hydraulickými rýpadly, stejně tak i 

těžená surovina. 

4.2 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a 

těžebních řezů     

Pro stanovení generálního svahu lomu bylo použito výpočtu stanoveného na 

základě mechaniky zemin s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a z rozměrů 

navržených těžebních a závěrných řezů s přihlédnutím na použitou dobývací metodu, 

dobývací stroje a dopravní zařízení.[2] 

Generální svah lomu v bočních a závěrných svazích byl stanoven podle  posudku 

konečných závěrných svahů, kde bylo zohledněno platné znění vyhlášky ČBÚ č. 26/89 Sb. 

§ 34 ods. 1 písm. a. Koeficient bezpečnosti musí být rovný 1,5.  

Pro generální svah lomu u řezů dočasného charakteru bylo použito stejných 

matematických výstupů, pouze za koeficient bezpečnosti byla použita konstanta o hodnotě 

1,3 což je povoleno ustanovením § 34 ods. 1 písm. b. vyhlášky ČBÚ č. 26/89 Sb.  

 



Bc. Lucie Kostečková: Dotěžení bentonitů v DP Braňany III (Střimice) – těžební studie  

 

2013                                                                                                                                                 18   

4.2.1 Stanovení generálního svahu lomu pro boční a konečné závěrné svahy 

       Při následujícím posouzení a návrhu tvarování svahů jsou limitující podmínky 

vyhlášky č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu a to § 34, jehož znění cituji: 

 

(1) Stupeň (koeficient) bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami se zjišťuje 

vhodnou výpočtovou nebo grafickou metodou a musí být nejméně: 

a) 1.5 pro svahy trvalého charakteru (stav trvající déle než rok) 

b) 1.3 pro svahy dočasného charakteru (stav trvající méně než rok) 

c) 1.2 uvažuje-li se o reziduální pevnosti zemin v převážném rozsahu svahu 

(2) Stupeň bezpečnosti musí být přiměřeně zvýšen, jde-li o svahy: 

a) v zeminách náchylných k přijímání vody ke skluzům, 

b) v potrhané zemině nebo jinak narušené, 

c) proti úklonu vrstev,  

d)  v zeminách jejichž mechanické vlastnosti se mohou podstatně změnit odlehčením, 

e)  v nepříznivých geologických podmínkách (tektonika, úložní poměry apod.), 

f)  poddolované. 

4.2.2 Výpočetní metody a postup 

1) Pro výpočet stability svahů byla použita metoda mezní rovnováhy sil uvažující 

kruhovou smykovou plochu. 

 

2) Stabilitní výpočet byl proveden pomocí programu firmy Rockscience SLIDE 5. 

 

3) Stupeň bezpečnosti je zjišťován řadou smykových kružnic, které po vykreslení 

svoji barevností zobrazují stabilitní poměry v celém profilu svahu. 
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Řešení stability svahů provádíme třemi základními způsoby v souladu s vyjádřením 

smykové pevnosti: 

 

1. Řešení v totálních napětích. 

    Za využití totálních parametrů smykové pevnosti φu, cu. Při výpočtu se vychází z 

totálního zatížení na smykové ploše. Vliv tlaku vody v pórech se neuvažuje, neboť je 

zahrnut ve smykových parametrech. 

 

2. Řešení v efektivních napětích s užitím pórového tlaku.   

     Při rozboru se stanoví zatížení na smykové ploše a zde se rozloží na složku 

efektivní a tlak vody v pórech. 

 

3. Řešení v efektivních napětích s užitím proudového tlaku vody Pv.  

     Oproti předchozímu se liší tím, že se na smykové ploše určuje přímo efektivní 

zatížení. To je dané efektivní tíhou zeminy s proudovým tlakem. Pro účel řešení stability 

závěrných svahů je použit druhý způsob řešení v efektivních parametrech s užitím 

pórového tlaku u, který je ještě zadán pomocí součinitele pórového tlaku u. Součinitel u 

byl volen o velikosti 0,1.[2] 

Smykové pevnosti uvedené v následující tabulce č. 4. 

 

 Tabulka č. 4 – Smykové parametry jednotlivých typů zemin 

 

Materiál 

objemová 

hmotnost 

(kN/m
3
) 

úhel 

vnitřního 

tření 

 ef 

soudržnost 

cef  (kPa) 
Poznámka 

Výsypka 17 14 10  

Bentonit do hl.10 m 18 24 35  

Bentonit nad 10 m 19 27 50  

Podloží bentonitů 20 27 70  

 

Bentonit 

 

18 - 22 

 

27 

 

50 

Parametry byly určeny na základě 

laboratorních rozborů – smykových 

zkoušek   -  AGE květen 1998 
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4.2.3 Určení tvaru svahů  

Na základě stabilitní analýzy jsou stanoveny tvary svahů, které jsou uvedeny v 

 následujících tabulkách.  

 

Tabulka č. 5 – Stabilita svahu trvalého charakteru dle grafické metody D. W. Taylora 
 

Smykové parametry zemin převládajících ve svahu  

stupeň bezpečnosti Ks = 1.5 Objemová 

hmotnost 
N/m

3
 γ = 19 000 

Soudržnost Pa c = 25 000 - 50 000 c = 27 700 

ef.úhel 

vnitřního tření o 
 

ᵠ = 22-27 

  

ᵠ = 16.5 

svahový 

úhel 

poměr  

výška: délka 

 

Svah 

 

výška 

 

Výpočet dle  D.W. Taylora 

 

stupně 

 

bezrozměrn

á hodnota 

pro výšku m 5 
C 

γ  x h 
= 

27700 

95000 
= 0,292 90 --- 

pro výšku m 8 
C 

γ  x h 
= 

27700 

152000 
= 0,182 86 --- 

pro výšku m 10 
C 

γ  x h 
= 

27700 

190000 
= 0,146 75 1 : 0.27 

pro výšku m 12 
C 

γ  x h 
= 

27700 

228000 
= 0,121 57 1 : 0.65 

pro výšku m 15 
C 

γ  x h 
= 

27700 

285000 
= 0,097 54 1 : 0.73 

pro výšku m 18 
C 

γ  x h 
= 

27700 

342000 
= 0,081 47 1 : 0.93 

pro výšku m 20 
C 

γ  x h 
= 

27700 

380000 
= 0,073 44 1 : 1.04 

pro výšku m 22 
C 

γ  x h 
= 

27700 

418000 
= 0,066 40 1 : 1.19 

pro výšku m 25 
C 

γ  x h 

 

= 

27700 

475000 
= 0,058 37 1 : 1.33 

pro výšku m 28 
C 

γ  x h 
= 

27700 

532000 
= 0,052 35 1 : 1.43 

pro výšku m 30 
C 

γ  x h 
= 

27700 

570000 
= 0,049 34 1 : 1.48 

pro výšku m 32 
C 

γ  x h 
= 

27700 

608000 
= 0,046 32.5 1 : 1.57 

pro výšku m 35 
C 

γ  x h 
= 

27700 

665000 
= 0,042 31 1 : 1.66 

 

 

Při posouzení svahů trvalého charakteru na základě navržené dobývací metody, 

použitých strojů a dopravní techniky se vychází z pokladů uvedených v tabulce.  
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Tabulka č. 6 – Parametry svahů trvalého charakteru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

Vychází, že generální úhel svahů trvalého charakteru  α  = 43
o
 54´, poměr 

generálního svahu je 1 : 1,96. Následným porovnáním obou metod výpočtu vychází, že 

povolený generální úhel lomu musí být  ≥ 31,0
0
, generální svah lomu je při mezní výšce 

lomu  33 m roven poměru 1 : 1,66. 

Pro zajištění bezpečné těžební činnosti na lomu bude nutno stanovit postupy tak, 

aby těžební řezy byly v průběhu činnosti rozděleny do lávek, tím bude zajištěna maximální 

výkonnost  technologického zařízení provádějícího těžební a skrývkové práce.  

Na smíšeném řezu bude nutno zajistit těžbu selektivním způsobem v samostatných 

těžebních lávkách. V obou případech platí, že celková výška řezu nepřekročí 5 m. 

 

Pro svahy dočasného charakteru  

     Jedná se o svahy s životností menší než jeden rok kde je možno použít koeficient 

bezpečnosti 1,3.  

V tomto případě je svah navržen s kolmými stěnami řezů, šířka pracovní plošiny 

bude minimálně 10 m a výška jednoho výška řezu nepřekročí 5 m.  

 

 

 

 

Skrývkové a těžební řezy 

Maximální výška řezu max. 5 m 

Sklon řezu  80 
0
 

Šířka plošiny řezu od paty k horní hraně  4 m 

Průmět jednoho řezu         0,9 m 

Max. počet řezů max.  7  

Celková výška lomu max. 33 m 

Průmět lomu   34,3  m 

výpočet gen. Svahu  43
0
 54´ 

Při použití vzorce [2] 

 
tg α = 

H 

L 
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Tabulka č. 7 – Stabilita svahu dočasného charakteru dle grafické metody D. W. Taylora 
 

Smykové parametry zemin převládajících ve svahu  

stupeň bezpečnosti Ks = 1.3 Objemová 

hmotnost 
N/m

3
 γ = 19 000   γ = 19 000  

Soudržnost Pa  c = 25 000 - 50 000 c = 32 000 

ef.úhel 

vnitřního tř. 
o ᵠ = 22-27 

 ᵠ = 19.5 
svahový 

úhel 

poměr  

výška : délka 

Svah výška Výpočet dle  D.W. Taylora stupně 
bezrozměrná 

hodnota 

pro výšku m 
5 

c 

γ x h 
= 

32000 

95000 
= 0.337 90 --- 

pro výšku m 
8 

c 

γ x h 
= 

32000 

152000 
= 0.211 90 --- 

pro výšku m 
10 

c 

γ x h 
= 

32000 

190000 
= 0.168 85 

1 : 0.09 

 

pro výšku m 
12 

c 

γ x h 
= 

32000 

228000 
= 0.140 76 1 : 0.25 

pro výšku m 
15 

c 

γ x h 
= 

32000 

285000 
= 0.112 65 1 : 0.47 

pro výšku m 
18 

c 

γ x h 
= 

32000 

342000 
= 0.094 57.5 1 : 0.64 

pro výšku m 
20 

c 

γ x h 
= 

32000 

380000 
= 0.084 53 1 : 0.75 

pro výšku m 
22 

c 

γ x h 
= 

32000 

418000 
= 0.077 50 1 : 0.84 

pro výšku m 
25 

c 

γ x h 
= 

32000 

475000 
= 0.067 46 1 : 0.96 

pro výšku m 
28 

c 

γ x h 
= 

32000 

532000 
= 0.060 42.5 1 : 1.09 

pro výšku m 
30 

c 

γ x h 
= 

32000 

570000 
= 0.056 40.5 1 : 1.17 

pro výšku m 
32 

c 

γ x h 
= 

32000 

608000 
= 0.053 39 1 : 1.23 

pro výšku m 
35 

c 

γ x h 
= 

32000 

665000 
= 0.048 37.5 1 : 1.30 
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Tabulka č. 8 – Parametry svahů trvalého charakteru 

 

Skrývkové a těžební řezy 

Maximální výška řezu max. 5 M 

Sklon řezu  90 
0
 

Pracovní plošina Min.   7,2 M 

Průmět         0 M 

Max. počet řezů max.  7  

Generální sklon svahu  37
0  

30´ 

Poměr gen. svahu lomu   1 : 1,30 

4.2.4 Generální obrys výsypky 

     Zakládání skrývek vytěžených z lokality Střimice bude nejdříve prováděno na 

vnitřní výsypku lomu Černý vrch. Po vytěžení části lomu bude založena vnitřní výsypka 

v tomto místě. Horní hrana výsypky bude navazovat na okolní terén tak, aby bylo možno 

zachovat v maximálním možném měřítku reliéf původního terénu. S tímto faktem počítá 

také plán sanace a rekultivace území dotčeného těžební činností. V  závěru z důvodu 

deficitu zakládaných skrývek bude nutno vytvarovat svah výsypky podle plánovaného 

konečného terénu.  

Po celou dobu provádění hornické činnosti na lomu musí být dodržena podmínka, 

že poslední těžební řez bude mít trvale předstih před patou výsypky minimálně 10 m. 

 
Tabulka č. 9 – Parametry řezů vnitřní výsypky 

 

Parametry vnitřních výsypkových řezů 

Max. výška jedné etáže výsypky max. 11 M 

Sklon jedné etáže výsypky  45 
0
 

Průmět  11 M 

Pracovní plošina min. 14 M 

Max. počet etáží výsypky max. 3  

Maximální výška výsypky  33 M 

Generální obrys výsypky  28
0 

25´ 

Poměr gen. Obrysu  1 : 0,54  
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4.3  Mechanizace a elektrizace 

Mechanizace 

     Použitá dopravní a těžební technika je uvažována v rozsahu dva buldozery, dvě 

hydraulické rypadla např. typu Caterpilar (jedno rýpadlo bude použito pro nakládku 

surového bentonitu ze skládek), čtyři až pět nákladních automobilů o nosnosti 12 až 40 t 

pro těžební činnost a maximálně dva nákladní automobily o nosnosti 12 t pro navážku 

suroviny do úpravny provozu Obrnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 : mechanizace na lomu Černý Vrch (zdroj KERAMOST, a.s.) 

Pro zajištění činností spojených s těžbou, ukládáním skrývek i bentonitu a odvozu 

suroviny pro zajištění výroby bude nutno zabezpečit cca 11 zaměstnanců na směnu. 

Zaměstnanci a pracovníci dodavatelských firem zajišťujících těžbu a dopravu jsou povinni 

používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, při práci postupovat podle 

provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu a volit takové 

pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu 

nic měnit na provozních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných zařízeních. 
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Používat a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny.[5] 

Veškerá činnost v DP bude probíhat pouze v ranních směnách. Těžba bude probíhat 

pouze v příznivých klimatických podmínkách, odvoz suroviny ze skládek podle potřeby 

výroby v provozu Obrnice. 

Elektrizace 

     Pro zabezpečení dodávky elektrické energie bude využita přípojka vn trafostanice 

22/ 0,4 kV jako zdroj el. energie pro potřeby realizace záměru. 

 

Základní předpokládané technické údaje : 

 

Napěťová soustava ............................. 3 stř. 50 Hz, 22 000 V /IT 

Průřez vedení  .................................... 3 x 42 /7 AlFe 

Délka vedení  ..................................... 250 m 

Námrazová oblast  .............................. střední 

Oblast znečištění  ............................... II 

Podpěrné body   ................................. betonové stožáry 

Izolátory  ........................................... kotevní – závěsné VZL 5/450, podpěrné – 

VPA 180/8a 

Konfigurace vodičů  ........................... vedle sebe 

Trafostanice 

     Obsahem tohoto objektu je transformovna 22/0,4 kV stožárového provedení typu 

PTR osazená hermetizovaným olejovým transformátorem o výkonu 100 kVA. Tato bude 

sloužit jako zdroj nn. Stožárová transformovna je vyzbrojena rozváděčem nn pro měření 

spotřeby pro celý areál. 

 

Základní technické údaje : 

 

Napěťová soustava ...................... 3 stř. 50 Hz, 22 000 V /IT, 3PEN stř. 50Hz, 400V/ TN-C 

Transformační převod   ........................ 22 /0,4 kV 

Instalovaný výkon trnsformátoru .......... 100 kVA 

Ochrana PNDNNČ   ............................. vn – zemněním 

nn – samočiným odpojením od zdroje v síti TN-C 
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Rozvody nn 

V rámci tohoto objektu je osazen rozvaděč pro čerpadlo s uzamykatelným 

vypínačem, s kompenzací a jištěním čerpadla. Přívod pro čerpadlo je uvažován kabelem 

volně uloženým s možností jeho svinutí po každé pracovní době, případně je možno 

uvažovat s jeho zakopáním. 

Kabel bude napojen na zásuvku v rozvaděči. 

 

Základní technické údaje : 

 

Proudová soustava ..............................   3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / TN-C-S  

Instalovaný výkon  ..............................   20 kW 

Kompenzace  ...................................…   9 kVA 

Ochrana PNDNNČ  ............................    samočinným odpojením od zdroje a 

proudovým  chráničem.  

Odvodňování 

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

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

odvodnění lomu. Pro tento účel bude v nejnižším místě lomu zřízena záchytná jímka 

s částečně sedimentačním účinkem. Tuto jímku bude nutno s postupem těžby 

(zahlubováním) prohlubovat tak, aby byl umožněn vždy gravitační odtok vod ze dna lomu 

a jejich následné zachycení v retenční jímce. Z této jímky bude voda podle potřeby 

odčerpávána a pomocí výtlačného potrubí odváděna do kaskády sedimentačních jímek, 

umístěných na horní hraně lomu.  

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

takže nehrozí nebezpečí průsaku do stěn lomu. Z poslední sedimentační jímky pak bude 

voda po odsazení gravitačně odtékat přímo do koryta vybudované kanalizace. Bylo 

navrženo čerpadlo parametry čerpadla Q = 15 l/s, H = 36 m, P = 22 kW, n = 1460 ot/min a 

výtlačné potrubí se bude používat PE potrubí typu DN150. 
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4.4  Úprava a zušlechťování 

a) Způsob dopravy k úpravě a zušlechťování, 

Surovina bude do úpravny dopravována nákladními vozy po závodové komunikaci 

spojující úpravnu a bentonitový lom Černý Vrch, kde jsou soustředěny homogenizační 

skládky surovin rozdělené podle kvality a jakosti. 

 

b) Složky vydobytých nerostů, které budou při úpravě a zušlechťování využity 

Při úpravě suroviny se využije veškerá navezená surovina, neboť jde o 

bezodpadovou technologii výroby. Při úpravě se počítá pouze s odparem vody v rozsahu 

15-20%, který vniká při sušení suroviny.   

 

c) Množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu 

Kvalita vstupu suroviny do úpravny je podmíněná  výrobou slévárenských a 

stavebních bentonitů a tříděných steliv, které musejí odpovídat jakostním kritériím pro 

jednotlivé výrobky, které jsou zakotveny katalogových materiálových listech. 

Pro dosažení kvality a jakosti finálního výrobku se proto naváží suroviny 

kvalitativně odpovídající zamýšlené výrobě, které jsou uložené na lokalitě podle kvality, 

které odpovídají výrobě jednotlivých druhů výrobků. Množství navážené suroviny se řídí 

podle vypracovaných recepturních listů, zpracovaných samostatně pro každý výrobek.  

 

d) Technologie úpravy a zušlechťování 

Technologie úpravy bentonitů pro slévárenství a stavebnictví je následující: 

surovina je dopravními pasy dopravena do dvou kolových mísičů. Cestou je do suroviny 

přidána prášková soda, která se vypouští ze sila umístěného na střeše haly úpravárenské 

linky. V kolových mlýnech se soda zahněte do suroviny. V případě menší vlhkosti 

suroviny se masa zakrápí vodou, aby zhnětení suroviny a sody bylo dokonalé. Po zhnětení 

surovina propadá roštem z kolového mísiče na dopravní pás a je vynášena do rotační 

sušárny, kde se zbaví přebytečné vody. Při konečné vlhkosti 7-14% jde surovina do mlýnů, 

kde se mele na jemnost zrna pod 0,063mm. Po rozemletí se surovina vzduchem vhání do 

zásobníků, odkud putuje k expedici. Hotový výrobek je pak ukládán do papírových pytlů o 

nosnosti 48kg nebo do obřích pytlů o nosnosti 600 a 1000 kg, nebo je přímo přepuštěn do 
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železničních vagonů řady RAJ a do autocisteren a jako volně ložený expedován 

k odběratelům. 

Technologie úpravy tříděných steliv je odlišná od mletých bentonitů tím, že po 

vysušení nedojde k mletí ale surovina je vedena soustavu sít v rozmezí 0,8-5,0 mm. Tím se 

oddělí nadsítné a podsítné, které se zavlhčené přidává do nové suroviny a opětně prochází 

úpravárenským procesem tříděných steliv.  Vytříděný granulát 0,8-5,0mm jde na expedici, 

kde se balí do tašek o nosnosti 5kg, 10kg a 20kg a kamiony se odváží k zákazníkům.[5] 

 

e) Výtěžnost 

Výtěžnost 1,4 tuny na tunu výrobku. 

 

f) Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich 

ukládání 

Kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování kvalitativně a jakostně 

odpovídá natrifikovaným slévárenským bentonitům řady SABENIL a KERIBENT, 

natrifikovaným bentonitům pro stavebnictví a geologii známky. Upravená surovina je před 

expedicí uložena v zásobnících nebo ve skladech hotové výroby propady z výroby do 5% z 

vytěženého množství (kameny,úpadky z pásů atd.).  

 

g) Množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo 

likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí 

Technologie výroby je v současné době postavena tak, že propady, které se dříve 

odvážely na výsypku lomu, v současné době se automaticky vracejí na začátek výrobní 

linky a opětovně se zpracovávají s novými. Z uvedeného důvodu nejsou při úpravě žádné 

odpady. Při úpravě jsou zaznamenány ztráty ve výši 5 % z vytěženého materiálu. Jedná se 

pouze o propady např. kameny obsaženými v surovině, úpadky z pasových dopravníků, 

atd. 

4.5 Plán sanace a rekultivace území 

Sanace a rekultivace je navržena tak, aby území navazovalo na okolí a byly využity 

výhody, které tato lokalita přináší. Jako dominantní byla zvolena vodní rekultivace. 

Důvodem je nedostatek materiálu pro zasypání zbytkové jámy, dostatečný přítok vody a 
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také to, že místní obyvatelstvo si již zvyklo na vodní plochu v této lokalitě. Strmé svahy 

budou zalesněny, rovné plochy budou zatravněny a velmi malá část dotčené plochy bude 

ponechána přirozené sukcesi. Návrh rekultivace ukazuje příloha č. 4. 

Návrh způsobu a rozsahu rekultivace 

Vodní plocha 19,92 ha 

Trvalý travní porost 13,59 ha 

Lesnická rekultivace 4,46 ha 

Sukcesní plochy         1,45 ha 

…………………………………………………………………………………… 

CELKEM 39,42 ha 

Předpokládané náklady na sanace rekultivace (tis. Kč) 

Zařízení přelivového objektu – etapa odvodnění    3 500 

Terénní úpravy        4 428 

Navezení a rozprostření humusové vrstvy          720 

Lesnická rekultivace        2 854 

Zatravnění         1 440 

…………………………………………………………………………………… 

CELKEM                  12 942  

Předpokládané náklady na důlní škody 

Pro lom Střimice přichází v úvahu například škody související s technologií těžby 

(nadměrný hluk, prašnost, znečištění ropnými látkami apod.). 

Tyto případy bude řešit finanční rezerva na vypořádání důlních škod ve výši 50 tis. 

Kč jednorázově po povolení hornické činnosti. V případě nutnosti čerpání z této rezervy 

bude odčerpaná částka do uvedené výše vždy doplněna. 

Tvorba rezerv 

   Finanční rezerva na sanaci a rekultivace na lomu Střimice se bude tvořit ve vazbě 

na rozsah těžby.  

Vypočítané zásoby suroviny (Z)   1 508 492 t 

Vypočítané náklady na rekultivace (R)  12 942 000 Kč 
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t

v

Vtt ISQR
1

Měrné náklady  N = R/Z = 8,58 Kč/t 

 

Výpočet inflačního vlivu bude prováděn podle vzorce: 

         

 

 

kde: Rt ....rezerva tvořená na vrub nákladů těžby v roce  t 

 Qt ....objem  těžby v roce  t 

 Srok0 ....měrná rezerva na sanace a rekultivace v cenách  výchozího roku 

 Iv ....meziroční index růstu cen sanací a rekultivací mezi rokem v + 1  

a rokem  v 

Po stanovení míry inflace za každý rok bude měrná rezerva podle výše uvedeného 

postupu upravena.  První úprava bude provedena na závěr účetního období prvního roku 

těžby, kdy bude ve výpočtu uplatněn koeficient inflace stanovený Českým statistickým 

úřadem. 
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5 BÁŇSKO - TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

5.1 Báňsko-technické zhodnocení 

Zkoumané ložisko bentonitu má značně nepravidelný tvar i mocnost a značně 

proměnlivou kvalitu suroviny. Přesypáním ložiska výsypkovým materiálem z uhelných 

dolů se podstatně zhoršily původní dobré úložní – zvláště skrývkové – poměry. Přesto i tak 

ložisko bentonitu splňuje podmínky zvláštních kondic pro bilanční surovinu. Báňsko – 

technické podmínky dobývání byly řešeny samostatnou studií Keramoprojektu Praha 

z roku 1976 a nově jsou řešeny v této diplomové práci. Pro účely projekce otvírky bylo 

také provedeno geotechnické zhodnocení zemin na ložisku.  

Otvírka ložiska byla zahájena v dubnu 1980 k 1.11.1980 bylo rozfáráno 5 ha 

plochy, přičemž byla skrývka úplně odstraněna z 1 ha bentonitového ložiska.  

Velice nepříznivým momentem pro těžbu je skutečnost, že ložisko musí být těženo 

jámovým lomen. Přesypání ložiska výsypkou a její opětovné odstraňování zhoršilo 

původní hydrologické poměry, neboť těžebna je v pozici zvýšené infiltrace, běžné na 

okrajích výsypek. Hlavním zdrojem podzemní vody jsou čedičová tělesa na J a V od 

ložiska. Celkový přítok do lomu je 1 – 2 l/s, což z hlediska čerpání není problém. 

Podstatně větším problémem by byly přívalové deště, kdy při absolutním naměřeném 

maximu denních srážek jel přítok úměrně větší. Tento problém je nutné řešit dostatečně 

kapacitními jímkami. Není možné připustit zatopení dna těžebny. Bentonity ve vodě 

rozbředají, což znamená velké potíže pro pohyb těžebních mechanismů a mohlo by dojít i 

k ohrožení stability svahů.  

Nepříznivým těžebním faktorem je značně nerovnoměrná těžební báze, která se 

mění vrt od vrtu a vykazuje značné rozdíly v nadmořské výšce.  

S velkou pravděpodobností je třeba očekávat zastižení partií pevného čediče, buď 

slabě rozloženého nebo i zcela pevného nezvětralého. Toto nebezpečí hrozí zejména 

v částech ložiska budovaných zjílovělou vyvřelinou. Tyto partie pevných čedičů bude 

nutné těžbou vyloučit. Množství této škodliviny nelze zatím odhadnout, ale předpoklad její 

existence vychází z charakteru zjílovění čedičových těles. Doporučuji těžaři provádět za 

tímto účelem dorozvědkový průzkum a vždy v konkrétním případě uvážit, zda ponechat 

nevyklizenou partii pevného čediče v ložisku a nebo zda ji vyklidit a zpřístupnit si event. 

zásoby bentonitu v podloží, čímž by zároveň mohlo dojít k vyrovnání jinak velice 

nepravidelné těžební báze. 
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Otázka značně proměnlivé kvality suroviny, která je prakticky vrtnou sítí 

nepostižitelná, bude řešena těžařem až přímo při těžbě, podobně jako je tomu na těženém 

ložisku Černý Vrch. 

5.2 Ekonomické zhodnocení 

Z ekonomického hlediska je největším úskalím odvodnění zatopených těžebních 

jam. Jak bylo popsáno v kapitole 4.3, bude pro odvodnění třeba elektrizace lomu pro 

napájení čerpadla. Zde se projeví vysoké náklady na trafostanici, vedení nn, čerpadla a 

potrubí. Další náklady vyplynou ze samotného čerpání – spotřeba elektrické energie, 

údržba a opravy. 

Další prostředky budou muset být vynaloženy ještě před samotnou těžební činností. 

Bude nutné rozšířit dobývací prostor a nechat záměr posoudit z hlediska vlivu na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., dále pak vypracovat plán otvírky, přípravy a 

dobývání a plán sanace a rekultivace. Vytvoření potřebné dokumentace a následné 

schvalovací procesy jsou rovněž nákladnou záležitostí. 

V neposlední řadě jsou významnou nákladovou položkou náklady na těžbu, úhrady 

z vydobytých nerostů, úhrady z dobývacího prostoru a náklady na kompenzační opatření, 

které plynou z rozhodnutí orgánů státní správy. 

Všechny tyto nákladové položky musí zvážit ekonom společnosti a porovnat je 

s očekávanými zisky z těžby nerostů a poté rozhodnout, je-li těžba rentabilní a je možné 

záměr uskutečnit nebo jej uskutečnit nelze. 

Vzhledem k tomu, že zásoby modrého bentonitu pro společnost KERAMOST, a. s. 

ubývají rychlým tempem a je to jeden z hlavních surovinových zdrojů pro tuto společnost, 

by bylo dle mého názoru vhodné, za účelem udržení se na trhu s výrobou kočkolitu, 

ložisko Střimice vydobýt i za veškeré tyto nákladné podmínky. Nicméně je to jen můj 

názor a konečné slovo bude mít ekonom společnosti. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala možností dotěžení bentonitů v DP 

Braňany III.  

Rešerší dostupné literatury jsem získala informace, které jsem použila v úvodní 

části pro vyhodnocení problematiky území z hlediska geologie, hydrogeologie a báňsko – 

technických podmínek. 

Cílem diplomové práce bylo přepočítat zásoby v lokalitě Střimice a navrhnout 

těžební postup pro vytěžení vypočítaných zásob bentonitů.  Výpočet zásob jsem provedla 

metodou mikrobloků za pomoci programu Geus  v. 12 a navrhla jsem řešení, které 

odpovídá stanovenému cíli. 

Popsala jsem postup možného pokračování těžby v navrženém  rozšířeném území a 

navrhla způsob a podmínky pro co nejefektivnější vytěžení bentonitových surovin v tomto 

území. 

Navržené řešení jsem zhodnotila z hlediska báňsko-technických a ekonomických 

parametrů. Lze konstatovat, že zvolené řešení problému vyhovuje všem těmto hlediskům. 

Sanace a rekultivace lomu jsem navrhla tak, aby byly obnoveny nejdůležitější 

funkce krajiny a zajištěna ekologická stability území. SaR území postižených těžbou je pro 

těžební společnosti zákonnou povinností. Musí pečovat o vzhled a přístupnost krajiny a 

přispívat k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. 

Plocha území postiženého hornickou činností tak bude po SaR navrácena zpět do 

ekosystému s návazností na okolí.  

Na závěr konstatuji, že jsem se snažila všechny deklarované cíle diplomové práce 

naplnit a myslím si, že se mi to podařilo. 
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