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Anotace:  

V diplomové práci se zabývám úpravou odvodnění jámového lomu pro 

těţbu kaolinu dobývacího prostoru Podbořany I. V úvodu seznamuji  

s charakterem loţiska, dobývacími metodami a problematikou spojující těţbu  

v této lokalitě. Dále navrhuji několik řešení k odvodnění lomu pro změnu 

odtokových podmínek a sníţení infiltrace sráţkové vody v dobývacím prostoru.  

Klíčová slova: odvodnění, těţba, kaolín 

 

Annotation: 

 

The thesis deals with modifying drainage of a pit quarry for the extraction  

of kaolin mining area Podbořany I. In the beginning I acquaint with the character  

of bearings, mining methods and with problems connecting mining in this area. 

Furthermore, I propose several solutions to drainage the guarry changing runoff 

conditions, and to reduce the infiltration of rainwater in the mining area. 

 

Keywords: drainage, mining, kaolin
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

ČR – Česká republika 

DP – dobývací prostor 

DV – důlní vody 

EU – Evropská unie 

k.ú. – katastrální území 

NKP – národní kulturní památka 
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Úvod 

 

Těţbu kaolinu v DP Podbořany I doprovází zásah do horninového prostředí, 

při kterém vznikají různé antropogenní tvary, kterými jsou změněny podmínky pro 

odtok, nebo infiltraci vody. Předpokladem pro účinné odvodnění je vycházet  

z hydrologických a hydrogeologických poměrů zájmového území. Kaţdá situace 

vyţaduje individuální přístup k řešení. Suché podmínky jsou výhodné, protoţe 

výrazně mění fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, tím zlepšují stabilitu svahu  

a těţebních plošin. Správně provedené odvodnění sniţují náklady na těţební 

práce. V mém návrhu odvodnění jsou metody a prostředky, které je moţné pouţít 

v této lokalitě pro odvod důlních vod.  
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Hlavní úkol diplomové práce: 

Hlavním úkolem diplomové práce je navrhnout metody a prostředky pro 

odvodnění, které zlepší stabilitu svahů, včetně těţebních a dopravních podmínek 

při těţbě kaolinu v DP Podbořany I.  

 

Dílčí úkoly: 

 Popsat lokalitu včetně geologických a hydrogeologických podmínek. 

 Vytvořit rešerši a analýzu dané problematiky provázející těţbu kaolínu. 
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1 Charakteristika loţiska kaolinu v DP Podbořany I 

Řešené území se nachází v k.ú. Buškovice a Krásný Dvůr, v okrese Louny, 

v kraji Ústeckém. Střed loţiska Krásný Dvůr leţí cca 3 km severozápadně od 

Podbořan, cca 1,5 km jiţně od obce Krásný Dvůr a cca 1,3 km severně od obce 

Buškovice. Území Podbořanska je navíc tradičně spjato s těţbou a zpracováním 

kaolinů. 

 

 

Obr. 1 loţiskové oblasti kaolínů v České republice. [13] 

 

Z geomorfologického hlediska je terén území Podbořanska pahorkatinou  

s mírným sklonem k severovýchodu. Nejvyšší bod s kótou 426 m n.m. se nalézá 

při jihozápadní hranici území (U studánky), v nejníţe poloţeném bodě s kótou  

305 m n.m opouští území Dolánecký potok v severovýchodní části území. 

Západně od loţiska vystupuje plochá vrchovina neovulkanické struktury 

Doupovských hor [1]. 

Terén nad kaolínovým loţiskem je zvlněný, mírně členitý. Geograficky 

náleţí k jiţní části podkrušnohorské kotliny, a tedy k rovinám akumulačního rázu,  

ke kvartérní struktuře oblasti podhorských náplavových kuţelů. Západně od 

loţiska vystupuje plochá vrchovina neovulkanické struktury Doupovských hor.  
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Vlastní loţisko se nalézá na nepříliš výrazném morfologickém hřbetu mezi 

dvěma potoky, Doláneckým na jihu a Leskovským (Němčanským) potokem na 

severu. Nejvyšší kóta v tomto prostoru 364,7 m n.m. se nalézala na jiţní hranici 

dobývacího prostoru, v místě původní otvírky loţiska. Území směrem k jihu bylo 

těţbou narušeno jen mírně, hlavní těţební postup probíhá severním směrem ke 

Krásnému Dvoru. Severovýchodní okraj lomu do současné doby postoupil asi  

o 600 metrů na vrstevnici 330 m n.m.. V předkládaném postupu ve směru  

k severu, se terén dále sniţuje aţ na úroveň cca 325 m n.m [1]. 

 

 

Obr. 2 letecký snímek lomu [18] 

 

Pro loţisko Krásný Dvůr je stanoveno chráněné loţiskové území  

Podbořany I, pokrývající veškeré vyhodnocené bloky zásob a tři oddělené 

dobývací prostory Podbořany, Podbořany I a Podbořany II, pokrývající převáţnou 

část bloků kaolinu keramického. V současné době těţba probíhá pouze v DP 

Podbořany I, s plošným rozsahem 80,8725 ha [1]. 

Těţba na výhradním loţisku kaolinu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru 

Podbořany I byla zahájena v roce 1965. Loţisko bylo otevřeno z jiţní části DP, kde 

byl kaolin nejpřístupnější. Otvírka se uskutečnila jámovým lomem s postupem  
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k severu a tento trend je dodnes zachováván. Nadloţní zeminy byly zpočátku 

ukládány na vnější výsypku na jihozápadním okraji lomu. Hornická činnost je 

prováděna v souladu s POPD výhradního loţiska keramických kaolinů Krásný 

Dvůr v DP Podbořany I. 

 

 

Obr. 3 dobývací prostor Podbořany 1 [Autor] 

 

1.1     Geologie loţiska 

Loţisko Krásný Dvůr je součástí rozsáhlé terciérní severočeské pánve, 

vyznačující se výskytem bohatých loţisek hnědého uhlí. Vlastní loţisko se nalézá 

v podloţí této pánve, kde se vyskytují permokarbonské horniny. Nejsvrchnější 

nadloţí tvoří kvartérní sedimenty, představované svahovými hlínami, sprašemi, 

místy s polohami písků a štěrkopísků o mocnosti cca 2 m. Mezi nadloţními 

vrstvami se nalézají zpevněné útvary křemencových balvanů v průměrech  
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3 aţ 5 m. Pod nimi se nachází nadloţní souvrství písků, jílů a jejich přechodů, 

doprovázené vulkanickou činností s výlevy čedičů a tufů, často změněné na 

bentonity. Průměrná mocnost nadloţního souvrství dosahuje 9,3 m [1], [6]. 

Mocnost vlastního loţiska, které je tvořeno keramickými a papírenskými 

kaoliny, se pohybuje od 3 do 30 metrů, v průměru dosahuje cca 15 metrů. 

Přechod do podloţí je neostrý přes nebilanční kaoliny horších tříd a kaoliny 

ţivcové aţ do původních arkóz. V podloţním souvrství se nacházejí písky, uhelné 

a tufitické jíly [1]. 

 

Obr. 4 geologický řez loţiskem kaolinu Krásný Dvůr u Podbořan [Kuţvart] 

 

1 – kvartérní sedimenty, 2 – vulkanoklastika, 3 – sekundární kaoliny, kaolinitové jíly a písky,  

4 - křemenec a pískovec krásnodvorského souvrství, 5 – světlý kaolinizovaný podbořanský 

arkózový pískovec, 6 – rudohnědá arkéza a pískovec, 7 – vrty, 8 – dislokace, 9 – obsah oxidu 

ţelezitého v plaveném kaolinu do 0,5%, 10 – obsah oxidu ţelezitého v plaveném kaolinu 0,5% aţ 

0,7%, 11 – obsah obsahu oxidu ţelezitého v plaveném kaolinu 0,7% aţ 0,9%. 

 

Tektonika má na loţisku hlavně poklesový charakter s příkrými sklony 

tektonických linií, které jsou svislými vrty obtíţně zjistitelné. Mají směr souhlasný  

i příčný ke krušnohorskému pásmu.  

1.2 Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska se jedná o oblast s poměrně malými 

zásobami podzemní vody. Mělká podzemní voda je zachycena v písčitých 
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nadloţních sedimentech, hlubší horizonty podzemní vody se nacházejí v méně 

propustných permokarbonských psefitech. Těţba v lomu Krásný Dvůr dlouho 

probíhala nad hladinou podzemní vody, teprve v posledních letech došlo po 

dalším zahloubení dna lomu k průniku do vodonosných horizontů podzemní vody 

[1]. 

Vyskytuje se voda průlinová i puklinová, přičemţ mocnost zvodnělého 

horizontu v arkózách můţe činit aţ 80m. propustnost arkóz je závislá na intenzitě 

kaolinizace a tektonickém postiţení. Koeficient filtrace je řádově kf = n.10-5 m.s-1, 

vody jsou slabě mineralizované typu Mg – HCO3 popř. Ca – HCO3, alkalické, vyšší 

tvrdosti a je moţné je odvádět do povrchových vodotečí [1]. 

V současné době se hladina podzemní vody  pohybuje v rozmezí 300 aţ 

315 m n.m. Specifická vydatnost v oblasti dešťového stínu Doupovských  

a krušných hor s ročními sráţkami pod 500 mm činí cca 0,03 l.s-1.m-2  

a koeficientem propustnosti 0,00012 m.s-1. V průběhu dalšího postupu bude lom 

dále zahlubován pod hladinu podzemní vody. Její přítoky však budou tvořit pouze 

menší část objemu důlních vod, asi tři čtvrtiny těchto vod budou vody sráţkové [1].  

Klimaticky spadá zájmové území do podnebí: mírně teplé, mírně vlhké, 

převáţně s mírnou zimou. Roční sráţky v dlouhodobém průměru dosahují 455 

mm. Průměrná roční teplota činí cca 7,6 °C. Zimy jsou mírné, s mrazivými dny  

v období od konce října do konce dubna. Výška sněhové pokrývky nepřesahuje 

0,5 m, sníh leţí nejvýše 5 aţ 6 týdnů [1]. 

1.3 Směr těţebního potupu na loţisku Krásný Dvůr 

Těţba probíhá směrem k severní hranici DP na těţební linii východ – 

západ. Východní křídlo postupu pokračuje rychleji a má cca 200 metrový předstih 

před křídlem západním. Celková šířka porubní fronty je 400 metrů, maximální 

délka dotčené části území ve směru sever – jih činí 700 metrů. V současné době 

je dno na nejniţší kótě 307 m n.m. a celková hloubka lomu tak nepřesahuje 30 m. 

Báze těţby se v průběhu dalšího postupu sníţí aţ na kótu 290 m n.m., současně 
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však poklesne povrch terénu tak, ţe se celková hloubka lomu prakticky nezmění 

[1]. 

Původní záměr POPD uvaţoval vytěţit zásoby směrem na sever v rámci 

celého dobývacího prostoru. Muselo být vzato v úvahu doporučení Krajského 

úřadu Ústeckého kraje nezasahovat do ochranného pásma národní kulturní 

památky státního zámku Krásný Dvůr (nepokračování těţby severním směrem do 

katastrálního území Krásný Dvůr). Příčinou tohoto stavu je skutečnost, ţe při 

vyhlašování ochranného pásma NKP nebylo přihlédnuto k existenci schváleného 

DP. Z tohoto důvodu, musí být přistoupeno k variantě omezené těţby kaolinu. 

Západní linie těţby bude probíhat podél silnice III třídy č. 22113, cca 30 od této 

komunikace severním směrem do dosaţení hranice ochranného pásma NKP 

zámku Krásný Dvůr. Linie těţby bude ukončena u jiţního okraje pozemku  

p. č. 3111/2 v k.ú. Buškovice. Rozhraní mezi k.ú. Buškovice a k.ú. Krásný Dvůr 

tvoří polní cesta [1]. 

 

Tab. 1 přehled o stavu těţby na pozemcích v DP. k.ú. Buškovice [1] 

Katastrální území Parcelní číslo Výměra [m
2
] Stav pozemku 

Buškovice 

623/11 153 dotčen těţbou 

623/13 8 642 dotčen těţbou 

623/18 24 640 původní  stav 

623/19 54 320 dotčen těţbou 

623/20 35 166 původní stav 

623/22 38 987 dotčen těţbou 

623/23 14 858 původní stav 

623/24 21 249 původní stav 

3111/2 4 109 polní cesta 
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1.3.1 Skrývka nadloţních zemin 

Před zahájením skrývkových prací je prováděna selektivní skrývka 

kulturních vrstev půdy. Shrnování se provádí buldozery a pomocí kolového 

nakladače je ornice nakládána na nákladní automobily, které ji dále přepravují do 

místa pro uloţení. Tato ornice je průběţně ošetřována proti zaplevelení a později 

bude pouţita při prováděné sanaci a rekultivaci po ukončené těţbě [1].  

Skrývka nadloţních zemin je tvořena třetihorními a čtvrtohorními sedimenty, 

hlínami, tufy, pískem, pískovci aţ křemenci, případně znečištěným kaolinem. 

Rypný odpor zemin je nízký, nedosahuje hodnot 5 Mpa. Vysokou pevnost mají, 

místně se vyskytující křemenným tělem zpevněné pískovce. Podíl zpevňujícího 

tmele se v celkovém obsahu mění a jsou zpevněny aţ do křemenců. Tvoří menší 

i větší balvany aţ souvislé vrstvy pískovců i křemenců [1]. 

Skrývkové práce jsou prováděny v jedné aţ třech lávkách o výšce 3 aţ 5 m. 

Rozpojování je prováděno lopatovými rypadly, buldozerem, popřípadě při výskytu 

křemenných balvanů, jsou pouţity trhací práce malého rozsahu. Poté jsou tyto 

zdrobnělé balvany naloţeny na nákladní automobily a pouţity k uloţení např. jako 

stabilizační lavice vnitřní výsypky. Celý objem nadloţí je ukládán na vnitřní 

výsypku v jiţní části dobývacího prostoru. Práce jsou vzhledem k příznivému 

skrývkovému poměru prováděny nepravidelně [1]. 

Předepsané parametry skrývkových svahů: 

 svah provozní: Při koeficientu bezpečnosti K = 1,3 je povolen při maximální 

mocnosti skrývky 10 m sklon svahu 60° (1 : 0,58)  

 svah trvalý: Při koeficientu bezpečnosti K = 1,5 je povolen při maximální 

mocnosti skrývky 10 m sklon svahu 48°38´ (1 : 0,88) 

 sklon etáţí je ve skrývce max. 45° a v surovině max. 71°. Předstih 

posledního skrývkového řezu je před těţbou v surovině min. 12 m při max. 

výšce skrývkové stěny 6 m. 
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1.3.2 Těţba kaolinu  

Naprosto rozhodující činností společnosti je těţba a úprava kaolinů  

z loţiska Krásný Dvůr. Současná roční těţba na tomto lomu činí cca 200 000 t 

přírodního kaolinu. Z tohoto mnoţství je po homogenizaci přímo prodáno  

cca 50 000 t přírodního kaolinu především závodům na výrobu obkladů a dlaţeb 

v ČR. Přibliţně 150 000 t přírodního kaolinu je dopraveno z lomu Krásný Dvůr do 

úpravny v Buškovicích, která je propojena s úpravnou v Hlubanech. V těchto 

úpravnách probíhá úprava přírodního kaolinu na několik kvalit plavených kaolinů 

pro uţití téměř ve všech oborech keramiky (především pro výrobu obkladů  

a dlaţeb, výrobu elektroporcelánu, stolního porcelánu, sanitní keramiky a glazur). 

Z tohoto mnoţství přírodního kaolinu je vyprodukováno cca 35 000 – 40 000 tun 

plavených kaolinů [1], [6]. 

Největšími odběrateli produkce plavených kaolinů jsou společnosti 

vyrábějící keramické obklady a dlaţby, elektroporcelán, stolní porcelán, sanitní 

keramiku a glazury, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Společnost Kaolin  

Hlubany, a.s. prodává cca 32 % produkce v tuzemsku a cca. 68 % dodává na 

export, především do zemí EU (Itálie, Německo, Polsko, Slovensko a Maďarsko).  

V tuzemsku jsou největšími odběrateli společnosti Lasselsberger, a.s., Plzeň, 

porcelánky v západních a severních Čechách, společnosti na výrobu 

elektroporcelánu a společnost Imerys Karlovy Vary vyrábějící keramické hmoty.  

Těţba kaolinu je prováděna při pouţití kolových nakladačů, lopatových 

rypadel, buldozerů. Těţí se v lávkách 3 aţ 5 m vysokých v závislosti na nutnost 

selektivní těţby. Výška těţebních řezů odpovídá parametrům pouţívaných 

lopatových rypadel. Jako optimální se jeví výška lávky 4 m, která s rezervou 

splňuje maximální dosah rypadla, aniţ by se vytvářely převisy. S ohledem  

na svaţitý terén jsou ve východní i západní části lomu projektovány lávky o výšce 

aţ 6 m. vytěţený kaolin je ukládán na deponii v místě těţebního prostoru, z které 

po výběru a homogenizaci je expandován do úpravny v Buškovicích. Přepravu 

suroviny zajišťují nákladní automobily.  
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Tab. 2 zařízení pro těţbu a přepravu suroviny 

2 ks lopatová rypadla DH 441, Volvo 160 B 

2 ks kolové nakladače Volvo180 

1 ks dozer Caterpillar D 6 H 

10 ks nákladních automobilů Tatra 

 

Předstih skrývkových lávek před postupující těţbou je volen tak, aby byl 

neustále dostatek odkryté suroviny. Tato dobývací metoda se osvědčila na jiných 

provozovaných lokalitách a umoţňuje efektivní a hospodárné vydobytí suroviny. 

Při těţbě kaolinu dochází ke ztrátám jak při skrývání nadloţí, tak ztrátami ve dně 

lomu, nebo v závěrných svazích lomu. Nadloţní horniny jsou většinou vizuálně 

odlišné od bílé kaolinové suroviny, ztráty jsou proto v těchto případech při 

skrývkách minimální. Výrazně horší situace je u některých částí loţiska, kde je nad 

surovinou pískové nadloţí. Rovněţ část suroviny je znehodnocena při čištění 

hlavy kaolinu dozery. Vloţky nevhodné suroviny jsou dle moţnosti zpravovány 

společně s kvalitnější surovinou. Vyklízeny jsou pouze rezavé kaoliny s vysokým 

obsahem oxidu ţelezitého. Ztráty vlivem výklizů jsou proto nepatrné. V podloţí 

zůstávají proto jen nevhodné třídy, poněvadţ k poklesu kvality dochází většinou 

postupně. Přičemţ část nevhodných kaolinů je systematicky zpracována. Také  

v závěrných svazích je ponecháno minimální mnoţství kvalitních tříd, okraje lomu 

jsou projektovány tak, aby všechny bilanční třídy byly vytěţeny. Ztráty při těţbě 

činí cca 5% [1].  

1.3.3 Zakládání vnitřní výsypky 

 Zakládání výsypky je prováděno po lávkách o mocnosti max. 10 metrů. 

Lávky jsou zhutňovány provozem automobilů a buldozeru, který vysypanou 

zeminu shrnuje a povrch výsypky urovnává tak, aby byl podle poţadavku plánu 

rekultivace napojen na okolní terén. Veškeré nadloţní zeminy jsou rovněţ 

ukládány na vnitřní výsypku, jejich odvoz je zajišťován podle aktuální potřeby. 

Kapacita vnitřní výsypky je dostačující pro celý objem nadloţních zemin [1]. 
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2 Komplikace ovlivňující provozní výsledky 

V západních závěrných svazích lomu došlo k sesuvu. Maximální výška 

svahu podle důlních map byla 30 m při sklonu 28°. Svah byl svahovaný ve 

stupních. Menší stupně díky erozi téměř zanikly. Vrchní část svahu byla ve sklonu 

38° na výšku 27 m. Po sesuvu se svah víceméně uklidnil ve sklonu 24° při výšce 

svahu 30,5 m s konvexním povrchem. Pata sesuvu se nacházela v odvodňovací 

rýze. Sesuv zasáhl cca 6 m za korunu svahu. Šířka sesuvu v centrální části byla 

80 m. Z celkového stavu je zřejmé, ţe smyková plocha (popřípadě zóna) byla 

zhruba válcová. K sesuvu došlo mezi směnami. Rychlost byla poměrně vysoká, 

řádově jednotky m.hod-1 [15]. 

 

 

Obr. 5 sesuv závěrného svahu [Kaolín Hlubany, a.s.] 

 

Z rozboru problematiky bylo zjištěno, ţe sesuv byl způsoben především 

vysokou hadinou podzemní vody. Hladina depresního kuţele se přiblíţila prakticky 
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k povrchu svahu. Nasycením zemin došlo ke sníţení smykové pevnosti zejména 

kaolinů. Z morfologie terénu za hranou západních svahů v oblasti sesuvu vyplývá, 

ţe se v předpolí vytváří plošně omezené malé povodí o ploše cca 2 ha svádějící 

povrchový odtok přímo k hraně sesuvu. Nadloţí kaolínů je podle blízkých 

loţiskových vrtů převáţně z písků bez zastoupení jemnozrnné frakce, které jsou 

poměrně dobře propustné. Navíc nadloţí kaolínů vytváří v oblasti sesuvu mělkou 

depresi, která nadrţuje infiltrované sráţkové vody a umoţňuje jejich vsakování do 

podloţí. Nelze vyloučit, ţe svrchní zvodeň se v tomto případě spojuje s hladinou 

podzemní vody, která je vázána na průlinově propustné kaolíny loţiska [15]. 

Na základě výpočtů byla navrţena sanace sesuvu postupným vytvářením 

násypu tvořeného kaolinem hutněným pojezdem buldozeru. Pro násyp byl volen 

kaolin, který v případě k dobývacímu postupu západním směrem umoţní, vyuţít 

surovinu bez toho, ţe by se v případě pouţití jiného materiálu musel separátně 

odtěţovat. Násyp se budoval od spodu v etáţích na celou šířku sesuvu. Ke koruně 

svahu se etáţe na šířku zuţují. Povrch etáţí je v mírném sklonu k východu kvůli 

zajištění odtoku sráţkových vod [15]. 

 

 

Obr. 6 znázorněný tvar svahu po sesuvu a po provedených stabilizačních prací [15] 
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U paty svahu, v místě původní odvodňovací rýhy, byla postupně 

odtěţována pata sesuvu. Na dno výkopu byla poloţena drenáţní trubka  

o Ø 200 mm obsypaná pískem a vyvedena k odvodnění na dno lomu. Celý výkop 

byl zasypán hrubým kamenivem. Další drenáţ je ve výšce 5 m nad patou svahu. 

Drenáţ o Ø 150 mm s pískovým obsypem je na styku násypu a tělesa sesuvu. 

Vyvedena k okraji násypu a vyústěna do boku násypu. V boku násypu j vytvořena 

povrchová rýha odvádějící vodu z drenáţe po spádnici k patě svahu. V koruně 

svahu jsou usazeny 4 monitorovací geodetické body s intervalem měření  

3 měsíce [15].  

Z výsledků šetření vyplývá, ţe předpolí lomu je nedostatečně chráněno 

před přítokem dešťové vody. Při přívalových nebo déle trvajících sráţkách proudí 

voda do mělkých depresí, kde dochází k infiltraci a následnou ztrátou stability 

svahu [15]. 

Další komplikace ovlivňující těţbu v lomu: 

 při atmosférických sráţkách voda z předpolí proudí do lomu 

 nevyhovující odvodnění těţebních řezů  

 voda pocházející z atmosférických sráţek ovlivňující povrch cest pro 

dopravu a chůzi v lomu 
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3 Popis stávajícího odvodnění 

Území loţiska Krásný Dvůr je odvodňováno do dvou potoků. Dolánecký 

potok protéká asi 1 km od jiţního okraje loţiska ve směru od západu k východu 

přes obec Buškovice a Hlubany. U silnice Buškovice – Krásný Dvůr má potok 

nadmořskou výšku 334 metrů, na západním okraji obce Hlubany pak 324 metrů. 

Leskovský potok protéká rovněţ od západu k východu přes zámecký park  

v Krásném Dvoře asi 1 km severně od loţiska. V tomto prostoru má nadmořskou 

výšku mezi 310 a 300 m. V obci se pak vlévá do potoka Němčanského, který je 

stejně jako Dolánecký potok levostranným přítokem říčky Liboc, která ústí u Ţatce 

do Ohře. Na vlastním loţisku v dobývacím prostoru Podbořany I se nenacházejí 

ţádné stálé ani občasné vodoteče [1]. 

 

 

Obr. 7 ochranný val usměrňující přítoky vody z předpolí [Autor] 

  

Před hranou lomu je vybudován ochranný val, který usměrňuje přítok 

povrchové vody z předpolí. V západní části lomu na kótě 316 m n.m je vyhloubena 

akumulační nádrţ pro jímání a odvádění DV, z nádrţe je voda čerpána stabilním 

odstředivým čerpadlem LVA-4-5-LN-1 (se sacím košem umístěném na pontonu). 
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V severní části lomu na kótě 307 m n.m tj. nejniţší místo lomu, je 

vyhloubena akumulační nádrţ pro shromaţďování DV [1]. 

 

 

Obr. 8 akumulační nádrţ pro jímání a čerpání DV z lomu Krásný Dvůr [Autor] 

 

Určitý přítok podzemních vod se uskutečňuje v souvislosti se zahloubením 

lomu v severní části pod hladinu podzemní vody. S ohledem na nízkou 

propustnost surového kaolinu a tufitických zemin, dochází k malým přítokům 

podzemní vody. Vodní nádrţe slouţí zároveň pro gravitační předčištění důlních 

vod, neboť zde dochází k částečné sedimentaci kalů, tj. nerozpuštěných látek. 

Čerpací nádrţ je osazena stabilním odstředivým čerpadlem LVA-4-5-LN-1  

o jmenovitém výkonu cca 13 l.s-1. Čerpadlo je za suchého počasí v provozu 

přerušovaně, kaţdé 2 týdny na cca 5 hod. případně vůbec, při vyšších 

atmosférických sráţkách dle potřeby [1]. 

Kapacita akumulační nádrţe je projekčně navrţena, aby hlavně zachytila 

vodu povrchovou a zároveň i vodu podzemní. Záchytná schopnost nádrţe 

odpovídá mnoţství vody při přívalových deštích. V případě desetiletého deště  

(80 mm sráţek, trvání 30 minut, při kterém vsak tvoří 80%) je schopna zajistit 

retenci asi 5000m³. Z tohoto důvodu je na poslední lávce jímka 50 x 35m,  

s hloubkou 3 m, která pojme 5250 m³ vody. V případě vyšších sráţek 

(padesátiletá, stoletá voda) je moţno uvolnit celou lávku s kapacitou několika 
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desítek tisíc m³ vody. Za uplynulých více neţ padesát let těţby k této mimořádné 

situaci ještě nedošlo [1]. 

Vody z akumulačních nádrţí jsou čerpány do sedimentačních jímek, které 

byly zřízeny za jiţní hranicí dobývacího prostoru v blízkosti příjezdové 

komunikace. Jedná se o tři sedimentační jímky o rozměrech 30 x 8 m, o hloubce  

2 m, propojené ocelovým potrubím Ø 300 mm. Odkalovací jímky jsou zapojeny 

sériově, přičemţ dochází k postupnému odkalování DV gravitační sedimentací.  

Z poslední jímky č. III je vyčištěná voda zavedena do šachtice melioračního řadu, 

kterým je odváděna do veřejné vodoteče Doláneckého potoka, který protéká jiţně 

od lomu obcí Buškovice a je přítokem říčky Liboc spadající do Povodí Ohře [1]. 

 

 

Obr. 9 odkalovací jímka umístěná za jiţní částí DP [Autor] 

 

Pravidelné rozbory odváděných vod splňují veškeré legislativní poţadavky, pro 

kvalitu vypouštěné vody do veřejné vodoteče. 
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4 Navrhované změny v systému odvodnění 

Při provozování těţební činnosti je třeba bránit přítokům vod mimo jiné  
i z těchto důvodů:  
 

 infiltrace povrchové vody do půdy a dotování podzemních vod 
 

 poškozování svahů vymíláním  
 

 moţná nestabilita svahů 
 

 obtíţná manipulace se surovinou: Při nakládce dochází k nalepování 
materiálu na nakládací zařízení při vykládce zase k nalepování na korby 
nákladního automobilu a s tím spojené komplikace.  
 

 náklady na přepravu suchého vytěţeného materiálu jsou podstatně menší, 
neţ pro nasycený materiál  
 

 sníţená ţivotnost strojů  
 

 zhoršování bezpečnosti provozu a tím i nebezpečné pracovní podmínky 
(kluzký povrch)  
 

Lom není zasaţen vodou z povrchových toků, ani není neúměrně zasaţen 
podzemní vodou, proto navrhuji záchytná opatření, která se budou vztahovat pro 
vodu z atmosférických sráţek.  

 

Návrhy odvodnění: 

 

 upravit tvary povrchů pro zabránění infiltrování vody z různých depresí  

 

 odvádění zadrţené vody sběrnými odvodňovacími příkopy 

 

 zajistit moţnost k přímému odtoku z předpolí do veřejné vodoteče 

 

 budování drenáţních příkopů ve skrývkových a těţebních řezech 

 

 odvodnění cest pro dopravu a chůzi v lomu 
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Odvodňovací příkopy: 

 

Základem podrobného odvodnění lomu je hlavní odvodňovací síť, která 

tvoří v předpolí lomu určitou hranici hydrologického povodí. Skládají se z hlavních 

a vedlejších příkopů, jejichţ uspořádání se řídí místní situací, především rozlohou 

a členitostí. Při malé rozloze odvodňované plochy postačí pro svod vody 

zachycené podrobným odvodněním často jeden příkop. Naproti tomu rozsáhlejší 

odvodňovaná území vyţadují často velmi sloţitou síť odvodňovacích příkopů, 

správně zaloţených polohově, výškově, hydraulicky i stavebně, aby umoţňovaly 

gravitační odvodnění celého zájmového území. [2, 4, 10] 

Odvodňovací příkopy se zřizují zpravidla jako povrchová otevřená koryta.  

V některých odůvodněných případech, kdy odvodňovací příkop nemá 

hydrologickou funkci, je vhodné navrhovat je i jako trubní, kryté, aby nebránily  

v provozu nebo v místech kde my mohlo docházet z důvodu častého provozu  

k zavalování, nebo zanášení koryta příkopu. [4, 10] 

U Odvodňovacích příkopů často dochází, k neudrţení trvale geometrického 

tvaru a úzkém dno se časem změní na tvar parabolický. Proto se doporučuje 

neprovádět ostré přechody mezi svahy a dnem, neboť poté se svahy snadno 

sesouvají. Při vykopávce je nutno dbát, aby byla přesně dodrţena hloubka, 

vyznačena při vytyčení. Při zahloubení se musí příkop zarovnat aţ po správné dno 

a to pečlivě udusanou zeminou pokud moţno s obsahem vysokého procenta jílové 

sloţky, do ţádoucí úrovně nivelety. V příkopech stálých a o velmi malém spádu 

kde voda pomalu odtéká, se doporučuje opevnit dno a patky příkopových svahů 

betonovými dlaţdicemi. [2, 4, 10] 

Nelze-li vedenými způsoby dosáhnout gravitačního vyústění, je nutno vodu 

z odvodňovacích zařízení přečerpávat. Protoţe čerpání vody je vţdy stavebně  

i provozně nákladné, musí se jeho potřeba omezit na nejnutnější míru. [10] 
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Tab. 3 sníţení ztráty vody průsakem při různém těsnění příkopů [16] 

způsob těsnění snížení ztráty v % 

naplavení hlinitým zákalem 40-50 

zhutnění zeminy nebo jílová mazanina 50-60 

naplavení jílem 65-70 

jílový obklad 70-85 

betonový obklad (10cm) 80-95 

fólie z PVC 90 

 

Odvodňovací příkopy s poměrně velkým příčným profilem se zřizují ve 

velmi malém podélném sklonu, s nepříliš velkým kontinuálním spádem  

0,2% aţ 0,5%. Přitom sbírají a rychle odvádějí povrchovou vodu a připouštějí téţ 

přítok větších a značně proměnlivých mnoţství vody. V příčném průřezu mají 

odvodňovací příkopy lichoběţníkový tvar rozměrů takových, aby při daném spádu 

a hloubce bezpečně odváděly největší odtokové mnoţství. Hloubka příkopů se 

navrhuje podle jejich účelu z pravidla 0,6 aţ 2m. Stálé příkopy mají být široké ve 

dně nejméně 0,3m lépe 0,5m, při větším průtoku aţ 0,8m. Sklon svahu se volí 1:1 

aţ 1:1,5 dle soudrţnosti zeminy aby se případně nesesouvaly. Průřez dočasných 

příkopů se řídí převáţně tvarem lopaty rypadla [2], [10]. 

 

 

Obr. 10 tvarové provedení stálých odvodňovacích příkopů. [8] 

 

Umístění příkopů se řídí způsobem přítoku vody. Z pravidla se navrhují  

v plném výkopu, při jednostranném přítoku (např. ve svahu) téţ v částečném 
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násypu. Ve zcela rovinných polohách je nutno zakládat odvodňovací příkopy  

v umělém spádu o nejmenší přípustné hodnotě. 

Z hlediska provozu jsou příkopové sítě přehledné a ve všech zařízeních 

snadno přístupné, coţ usnadňuje jejich kontrolu, údrţbu a opravy. Příkopy je téţ 

moţno podle potřeby prohlubovat nebo jejich hloubku naopak zmenšovat např. 

jeho postupným zanášením [10]. 

Při pouţití příkopů se musí brát na zřetel častá údrţba, protoţe se lehce 

zanášejí, předpokládají proto pravidelné čištění, coţ zvyšuje provozní a udrţovací 

náklady. 

4.1 Návrh odvodnění v předpolí lomu 

Na svazích přikloněných k lomu tj. severní svahy, navrhuji odvodnění 

pomocí odvodňovacích příkopů, které zabrání v proudění povrchových vod po 

ukloněném terénu na skrývku, kde by dále mohly způsobovat nestabilitu svahu 

nebo při proudění do lomu zvodnit skrývkové řezy.  

Odvodňovací příkopy není nutné budovat tam, kde povrch terénu klesá ve 

směru od lomu, v našem případě to jsou východní svahy lomu. Směr dočasných 

úchytných příkopů bude od jihu k severu. Dočasné příkopy budou následně 

budovány a připojovány v závislosti na postupu lomu a morfologii terénu  

k hlavnímu odvodňovacímu příkopu.  

Hlavní odvodňovací příkop bude veden podél jiţního okraje pozemku  

p.č. 3111/2 v k.ú. Buškovice, kterým je polní cesta tvořící rozhraní mezi k.ú. 

Buškovice a k.ú.  Krásný Dvůr. Před touto částí se bude nalézat konečná hrana 

lomu. Příkop bude vyhlouben v mírném podélném sklonu, který vody (dešťové, 

sněhové, záplavné) zachytí a neškodně je odvede.  

Pro výpočty a dimenzování odvodňovací sítě v předpolí lomu vycházím  

z případu desetiletého deště (80 mm sráţek na m2 při trvání 30 minut) dále budu 

uvádět Q10.  
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Určení povrchového odtoku z odvodňované plochy [2,8]: 

 

iired SaS .  

Kde Sred…je plocha povodí, které jsou redukována pomocí koeficientů volených 

podle druhu pozemku a konfiguraci území. 

Si … odvodňovaná plocha 8 100 m2 

a … odtokové koeficienty, volené především podle norem a zkušeností:  

- pro předpolí a = 0,1 - 0,3 

- pro skrývky a řezy úţitk. nerostu a = 0,5 - 0,6 

 

sred qSQ .dim   

kde Qdim …přítok vody do odvodňovacího zařízení v l.s-1 

qs ……intenzita návrhového deště 0,044 l.s-1.m-2 

 

8100.1,0redS  

810redS  

044,0.810dim Q  

1

dim .56  slQ  

 

Hlavní úchytný příkop bude zakončen odběrným objektem povrchové vody 

na kótě 330 m n.m., který umoţní převézt vodu do potrubí o Ø 300 mm a zadrţí 

případné nečistoty unášené proudem při větší intenzitě sráţek. 

 



Bc. Pavel Hrdina:  Návrh úpravy odvodňování loţiska kaolinu DP Podbořany I 

 2015                                                                                                                     23 

 

 

Obr. 11 vtokový objekt s lapačem splavenin [20] 

 

Potrubí gravitačně odvede vodu severovýchodním směrem na kótu  

298 m n.m. do cca 2 km vzdálených Vysokých Třebušic, kde bude odvodňovací 

zařízení napojeno na stávající odvodňovací kanál, který je napojen na Dolánecký 

potok. 

 

 

Obr. 12 odvodnění předpolí do Vysokých Třebušic 
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Vybudované zařízení odvede veškerou zachycenou vodu ze západního předpolí  

a tímto řešením je umoţněn gravitační odtok. 

 

 

Obr. 13 příklad případného výusti [20] 

 

4.2 Návrh odvodnění skrývkových řezů 

V současné době je stav v příznivém skrývkovém poměru. Skrývkové 

hmoty jsou odklízeny nepravidelně jednou za 2 aţ 3 roky. Při těţebním postupu 

západní linií k severu, by se tento trend měl změnit.  Do doby neţ dojde k výrazné 

změně skrývkového poměru, navrhuji současný stav odvodňování skrývkových 

řezů ponechat, popřípadě zarovnat povrch skrývkových řezů buldozerem do 

mírného sklonu, aby se zabránilo vytváření bezodtokových zón. Budování 

odvodňovacích zařízení ve skrývkových řezech by v současné době neúměrně 

prodlouţilo samotné skrývkové práce, proto odklizy skrývky navrhuji nadále 

provádět jen v podmínkách k tomu příznivých tj. v letních a suchých měsících.  

Skrývání nadloţí musí být prováděno v dostatečném předstihu, aby byly 

uvolněny zásoby kaolinu v příslušném mnoţství. Z pravidla skrývání nadloţí se 

provádí v předstihu tak, aby byly uvolněny zásoby kaolinu pro roční postup lomu. 

Při nárůstu skrývkového poměru, dojde zároveň k nárůstu skrývkových 

prací a vzroste čas potřebný pro odkliz skrývkových hmot. V tomto případě bude 

potřeba vytvořit příkopy, které umoţní provádět skrývkové práce i v méně 
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vhodných klimatických podmínkách. Tyto příkopy na jednotlivých řezech budou 

tvořit soustavu dočasných otevřených úchytných příkopů, které se vyhloubí podél 

paty jednotlivých řezů. Příkopy se budou likvidovat a zase hloubit s postupem na 

jednotlivých řezech. Jejich funkce bude zachytávat vodu z jednotlivých řezů  

a následně ji svádět příslušným opatřením na niţší řezy, aţ do akumulační nádrţe 

umístěné na dně lomu.  

4.3 Návrh odvodnění těţebních řezů 

Úkolem odvodnění jednotlivých těţebních řezů, je umoţnit těţbu kaolínu  

5 dnů v týdnu, tj. přibliţně 20 dnů za měsíc. Pro provoz v 1 ranní směně, 8 aţ  

10 hod. Těţba musí být prováděna i za méně příznivých klimatických podmínek  

tj. převáţná část jara, podzimu a zimy. Surovina (kaolin) v lomu nemá konstantní 

sloţení, proto těţba kaolinu probíhá selektivně na několika těţebních řezech  

v závislosti na kvalitě kaolinu a poţadavku jeho úpravy v úpravně Buškovice. 

Navrhuji povrch pláně zarovnat buldozerem do mírného sklonu, aby byl 

umoţněn případný odtok z povrchu řezu do systému drenáţních příkopů, které 

budou hloubeny a likvidovány v závislosti na postupu lomu. 

 

Výpočet pro dimenzování odvodňovací sítě v těţebních řezech z průměrné 

plochy pracovních plošin: 

 

3200.5,0redS  

1600redS  

044,0.1600dim Q  

1

dim .70  slQ  

Z pracovní plošiny včetně přilehlého svahu, bude do úchytných příkopu při Q10 

odtékat 70l.s-1 vody. 
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Parametry navrhovaného drenáţního příkopu: 

 

 

Obr. 14 příčný řez drenáţním příkopem  

 

Výpočet plochy průtočného profilu (m2) [11]: 

 

S = )( mhbh   

S = )5,0.3,05,0.(5,0   

S = 
2325,0 m  

 

h…průměrná hloubka příkopu (m) 

m...sklon svahů příkopu 

b…šířka dna příkopu (m) 

 

Omočený obvod příkopu (m) [11]: 

 

O = 2

1

2 )1.(2 mhb   

O = 2

1

)09,01.(5,0.25,0   

O = m544,1  
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Hydraulický poloměr (m) [9]: 

 

R = 
1. OS  

R = 
1544,1.592,0 
 

R = m383,0  

 

Rychlostní součinitel určený z Manningovy rovnice [10]: 

 

c = 6

1

1..1 Rn  

c = 6

1

1 835,0.04,0.1 
 

c = 26,24  

 

n… součinitel drsnosti 

 

Střední průřezová rychlost (m.s-1) [10]: 

 

v = 2

1

)..( IRc  

v = 2

1

)005,0.383,0.(26,24  

 

v = 
1.06,1 sm  

 

I…kontinuální spád    
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Průtočná kapacita příkopu (m3.s-1) [10]: 

 

vSQ .  

39,1.325,0Q  

13.452,0  smQ  

 

Odvádět vodu z jednotlivých řezů navrhuji řešit gravitačně pomocí potrubí: 

 

Průtočná kapacita svodného potrubí [11]: 

 

Potrubí bude navrţeno, aby bylo schopno odvést vodu ze třech těţebních řezů 
(210 l.s-1). 

 

8

3

2

1

.
97,1

2 
















I
nQ

D  

 

n…součinitel drsnosti pro ocelové potrubí svařované 

 

8

3

2

1

05,0.
97,1

21,0.014,0
2 

















D  

 

mD 306,0  

 

Z výrobní řady potrubí se zvolí průměr nejbliţší vyšší. 
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Provedení:  

Příčné potrubí vzájemně propojí otevřené drenáţní příkopy na jednotlivých 

řezech postupně z horního řezu na niţší, aţ na dno lomu kde bude voda svedena 

otevřeným příkopem do akumulační nádrţe na dně lomu.  

 

 

Obr. 15 příčný řez znázorňující umístění svodného gravitačního potrubí [Autor] 

 

Navrhované potrubí: 

 

Spirálově svařované s vnějším průměrem v (m) - 0,324 a 0,356 

Síla stěny v (mm) - 8 

Váha 1m v (kg) - 62,3; 68,4 

Výrobní délky do 12 

 

Uloţení trubního vedení bude řešeno, systémem vzájemného zasouvání 

několika předem připravených ocelových prefabrikovaných dílců, který umoţní 

přesné nastavení délky potrubí a urychlí samotný proces montáţe. Poté bude 

trubní vedení zasypáno pro pojezd těţební techniky nebo dopravy. 
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Obr. 16 řez navrhovaným potrubím [Autor] 

4.4 Návrh odvodnění dopravních cest pro chůzi a dopravu v lomu. 

Dopravní cesty (dále jen cesty) jsou cesty v lomu a ostatní místa, která jsou 

určena pro dopravu osob, strojů nebo hmot. Při dešťových sráţkách se voda 

shromaţďuje na povrchu cest, mimo jiné změkčuje povrch a tím je veškerá 

doprava komplikována. Rychlé odvedení sráţkové vody z povrchu je nutné  

z důvodu zachování dobrých pojezdových podmínek. Musí dojít k bezpečnému 

zachycení a odvedení sráţkových vod z cest vhodnými úpravami, aby 

nedocházelo k průsakům vody do konstrukčních vrstev cest.  

 

 

Obr. 17 typy zemních těles vůči terénu 1) násyp, 2) podsyp, 3) odřez, 4) nulový profil [14] 
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Nejjednodušší moţností odstranění povrchové vody z cest je její přirozený 

odtok bez předchozího zadrţování. Voda si vyhledává cestu nejmenšího odporu. 

Vhodný odtok se zajistí tím, ţe střed cesty je vyšší neţ vnější okraje. Středový 

vrchol vozovky musí být udrţován tak, aby umoţnil vodě proudit z cesty např. do 

odvodňovacího příkopu. 

 

Provedení: 

 

 

Obr. 18 příčný sklon cesty provedení pro přímý směr [20] 

 

Navrhuji opatřit cesty střechovitým tvarem se sklonem 2º aţ 4°. Tento tvar 

bude v přímých úsecích. V obloucích navrhuji pouze jednostranný sklon. Podélné 

odvodnění bude zajištěno pomocí příkopů, které zajistí sběr vody z povrchu cesty 

nebo bočních svahů a přilehlých oblastí. Minimální hloubka pod cestní pláň bude 

0,4 m. V případě ţe by v příkopu docházelo k akumulaci vody z důvodu 

nemoţnosti odtoku, navrhuji příkop provést jako trubní a vodu převést do příkopu 

na druhé straně cesty. Je vţdy nutné posoudit podle situace, zda budované 

příkopy budou kapacitně dimenzovány pro vody z přilehlých ploch. 
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Obr. 19 příčný tvar cesty provedení pro zatáčku [20] 

 

Případnou úpravu tvaru cest lze provádět buldozerem, ovšem kvalitnější 

výsledky včetně úpravu odvodňovacích příkopů cest a přilehlých svahů zajistí 

Grejdr.  

Návrh krycího povrchu cest dává omezený prostor k řešení, které lze 

realizovat v této lokalitě pouze obtíţně. Hlavní surovina tvořící povrch ces v tomto 

lomu, je kaolín. Při pouţití daleko vhodnějšího materiálu pro povrch, by musel být 

tento materiál při postupu lomu následně separátně odtěţován, coţ by vedlo ke 

komplikaci a prodraţovalo by následnou těţbu. 
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5 Technické a ekonomické zhodnocení  

Realizace odvodňovacích opatření v předpolí: 

 

Tab. 4 náklady na vybudování opatření pro odvodnění předpolí 

název položky MJ 
cena za 

MJ v Kč 

Počet 

položek 

Cena 

celkem 

výkop trvalého příkopu m3 53 97 5141 

výkop dočasného příkopu m3 53 65 3445 

doprava do vzdálenosti 500 - 1000m m3 70 167 11340 

úprava povrchu dláţděný m2 1139 125 142375 

Vyústní objekt kus 6320 1 6320 

Vtokový objekt kus 8440 1 8440 

mříţ ocelová m2 5530 1 5530 

úprava dna, mechanické zpevnění zeminy m2 56 100 5600 

plast DN 300 potrubí uloţené v nezpevněné ploše m 5100 1850 9435000 

Celkové náklady       9623191 

 

Tabulka vyjadřuje náklady na vybudování odvodnění v předpolí s jedním 

dočasným příkopem. S postupem lomu budou hloubeny nové dočasné příkopy.  

S kaţdým novým dočasným příkop se náklady navýší o cca 14 000 Kč.  

 

Realizace odvodňovacích opatření na těţebních řezech: 

 

Tab. 5 náklady na potrubí pro odvodnění západních těţebních řezů 

popis MJ 
cena za 

MJ v Kč 

počet 

položek 

cena 

celkem 

koleno kus 4275 9 38475 

svár kus 811 21 17031 

Trubka Ø 0,324 m 1426 39 55614 

Trubka Ø 0,356 m 1566 27 42282 

řez kus 92 18 1656 

Přechod kuţelový z 0,324 na0,356 kus 1800 2 3600 

Náklady na svodné potrubí       158658 
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Tab. 6 náklady na zemní práce 

popis MJ 
Cena za 

MJ v Kč 

Počet 

položek 

Cena 

celkem 

výkop m
3
 53 139,5  9180 

zásyp m3 31  27 839 

úprava dna příkopu m2 56 225  12600 

cena celkem       22616 

 

Náklady na budování navrhovaných opatření pro odvodnění tří těţebních 

řezů 181 274Kč. S postupem lomu a kaţdým následným budování nových 

otevřených drenáţních příkopů, včetně vyjmutí a přemístění tří svodných potrubí 

se náklady navýší o 25 100 Kč. 

 

Komplexní zhodnocení navrhovaných úprav  

Orientační souhrnné zhodnocení, je provedeno v následující tabulce, 

přičemţ hodnocení je stupněm 1 aţ 3, kde niţší hodnoty jsou příznivějším vlivem. 

Tento test hodnotí situaci pro realizaci. K uvedenému hodnocení významnosti 

vlivů je nutné připomenout, hodnocení můţe být zatíţeno subjektivním názorem. 

 

Tab. 7 souhrnné zhodnocení  

  odvodnění předpolí odvodnění těţ. řezů úprava povrchu cest 

proveditelnost 3 1 1 

nákladovost 3 1 2 

odvodňovací přínos 1 1 1 

ţivostnost 2 3 2 

celkové hodnocení 2 1 1 

 

Skutečné účinky odvodnění lze objektivně zhodnotit zpravidla aţ po realizaci 

záměru. 
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Závěr: 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout úpravu odvodnění loţiska kaolinu 

dobývacího prostoru Podbořany I. Problematika, která je v této lokalitě úzce 

spojena s přítoky zejména sráţkových vod a jejích následnou infiltrací do 

skrývkových a těţebních řezů. Současný způsob odvodnění neřeší odvádění 

přítoků vod z předpolí. Změny v systému odvodnění jsem navrhnul tak, aby byly 

zajištěny bezpečné těţební podmínky, zejména s důrazem na stabilitu západních 

svahů. Dále jsem řešil zlepšení těţebních a dopravních podmínek pro celoroční 

těţbu kaolinu. V závěru diplomové práce jsem provedl kalkulaci nákladů  

u některých navrhovaných změn. 

Při návrhu odvodnění jsem se zaměřil na skutečné přítoky, aby odvodnění 

bylo funkční, prostředky byly vynaloţeny hospodárně a odvodňovací opatření 

samo neúměrně nekomplikovalo těţbu.   
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Příloha č. 1 tabulka s předepsanými parametry závěrných svahů pro těţební řezy [1] 

výška 
svahu v m 

s koef. bezpečnosti 

K = 1,3   

s koef. bezpečnosti 

K = 1,5   

úhel ve stupních úhel 1 : n úhel ve stupních úhel 1: n 

5 90º 1 : 0 80º 1 : 0,18 

10 56º30´ 1 : 0,66 46º30´ 1 : 0,95 

15 42º30´ 1 : 1,09 35º 1 : 1,43 

20 36º30´ 1 : 1,35 30º 1 : 1,73 

25 32º30´ 1 : 1,57 27º 1 : 1,96 

30 30º00´ 1 : 1,73 25º 1 : 2,14 

 

 

Příloha. č. 2 tabulka s předepsanými parametry závěrných svahů pro vnitřní výsypku [1] 

výška 
svahu v m 

s koef. bezpečnosti  

K = 1,3   

s koef. bezpečnosti 

K = 1,5   

úhel ve stupních úhel 1 : n úhel ve stupních úhel 1 : n 

10 23º45´ 1 : 2,27 19º30´ 1 : 2,82 

15 19º45´ 1 : 2,78 16º30´ 1 : 3,38 

20 17º45´ 1 : 3,12 15º00´ 1 : 3,73 

25 16º30´ 1 : 3,37 14º15´ 1 : 3,94 

30 16º00´ 1 : 3,48 13º30´ 1 : 4,16 
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Příloha č. 3 svah narušený vodní erozí [Autor] 

 

 

Příloha. č. 4 cesta pro dopravu a chůzi v lomu [Autor] 
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Příloha č. 5 sesutý svah [Kaolin Hlubany, a.s.] 

 

 

 


