
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava  

Hornicko – Geologická fakulta 
Institut environmentálního inženýrství  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaolín, jeho úprava a využití  
  
 

Bakalá�ská práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Autor:        Kamil Ožana 
 Vedoucí bakalá�ské práce:     prof. Ing. Peter Fe�ko, CSc. 
 

 
Ostrava 2009 



Prohlašuji že: 

 

− Celou bakalá�skou práci v�etn� p�íloh, jsem vypracoval samostatn� a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literat�ru. 

− Byl jsem seznámen s tím, že moji bakalá�skou práci  se pln� vztahuje 

zákon �.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejnéma § 35 – využití díla v rámci ob�anských 

a náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo 

− Beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská  - Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB – TUO) má právo nevýd�le�n�, ke své vnit�ní pot�eb�, bakalá�skou práci 

užít (§ 35 odst. 3) 

− Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá�ské práce bude uložen v Úst�ední 

knihov� VŠB – TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jedem výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalá�ské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá�ské práci, umíst�ném v p�íloze mé 

bakalá�ské práce, budou zve�ejn�ny v informa�ním systému VŠB – TUO. 

− Bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�ou 

licen�ní smlouvu s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

− Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá�skou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití  mohou jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávn�ná v takovém 

p�ípad� ode mne požadovat p�im��ený p�ísp�v�k na úhradu náklad�, které byly VŠB – 

TUO na vytvo�ení díla  vynaloženy (až do jejich skute�né výše).         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostrav� 30.4 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místop�ísežné prohlášení  
 
 
 Místop�ísežn� prohlašuji, že jsem celou bakalá�skou práci vypracoval samostatn�. 
 
 
 
 
 
 V Ostrav�....................    Podpis.................... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rád bych touto cestou pod�koval vedoucímu mé bakalá�ské práce prof. Ing. 

Peterovi Fe�kovi,CSc. za projevenou pomoc a pochopení p�i tvorb� této bakalá�ské 

práce. Mé pod�kování pat�í také Ing. Iv� Janákové, Ph.D. za pomoc p�i 

shromaž�ování   informací o této surovin�. 

 

 



Anotace 
 

  Tato bakalá�ská práce je zam��ená na plastickou surovinu zvanou kaolin. 

V první kapitole je popsán kaolin, vysv�tleno je jeho za�azení. Dále je v práci popsána 

hlavní složka kaolinu a to kaolinit. Vysv�tlen je jeho vnik, vzhled, morfologie 

a identifikace. Popsána je zde i úprava v plavírn�. Je taky uvedeno schéma plavení 

kaolinu. V dalším kroku je  uveden výskyt kaolinu v �eské republice. Další kapitola 

obsahuje ceny kaolinu na domácím trhu a údaje o sv�tové t�žb�. Poslední kapitola 

obsahuje možnosti náhrady, historii t�žby a možnosti rekultivace krajiny.      

 

  
 Klí�ová slova : Kaolin, vznik, úprava, plavení, težba, náhrada, rekultivace krajiny  
 
 
 
 Annotation 
 

  This bachelor thesis deals with the plastic raw material called kaoline.  

The first chapter describes kaoline and explains its enlistment. Then the thesis describes 

the main component of kaoline-kaolinite. It explains its creation, appearance, 

morphology,  identification and its adjustement in kaoline-preparing plant. Also the 

scheme of floating of kaoline is shown. Then the work indicates the occurence of 

kaoline in the Czech Republic. The next chapter contains the prices of kaoline in the 

home market and information about its exploitation in the world. The last chapter shows 

the possible compensation of kaoline, history of its mining and possibilities of 

recultivation of landscape.  

 

Key words: Kaoline, rise, adjusment, floating, mining, compensation, recultivation of 

landscape 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam zkratek: 
 
KJ – kaolin pro výrobu porcelánu 

KK – kaolin pro keramický pr�mysl 

KP – kaolin pro papírenský pr�mysl 

KT – kaolin titani�itý 

KZ – kaolin živcový 

kt – kilotuna,1000t 

t – metrická tuna,1000kg 

MPO – ministerstvo pr�myslu a obchodu 

�R – �eská republika 

WBD – Welt-Bergbau Daten 

MCS – Mineral Commodity Summaries 

WMS – Word mineral statistic  

ZŽ – ztráta žíháním  

R0,06  - je zbytek sít� o velikosti ok 0,063 mm 

Ss - je smršt�ní sušením 

Rfs - je pevnost v ohybu po vysušení 

RTS - je rychlost tvorby st�ep� 

Sp - je smršt�ní pálením po výpalu na 1200ºC 

Rf - je pevnost v ohybu po výpalu 

NH - je nasákavost hmotnostní po výpalu 

�z  - je zdánlivá dynamická viskozita suspenze kaolin : voda  = 40 :60 + 0,15% Na2CO3 
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1. Úvod 

S vývojem �lov�ka je neodmysliteln� spojena i t�žba nerostných surovin. Jak 

se vyvíjel �lov�k, tak se vyvíjela i t�žba. �ím se zvyšoval komfort života, tím rostly 

materiální pot�eby lidí a tedy se zvyšovala t�žba. Nejv�tší nár�st t�žby byl koncem 

19. století. Celé 20. století je spojeno s masivní t�žbou nerostných surovin. Jak 

se zlepšovala technika, tak se za�aly t�žit i r�zné suroviny. Jednou z nich byl i kaolin. 

První zmínky o t�žb� kaolinu v �R sahají až do 19 století. Je tedy jasné, že t�žba  

kaolinu má u nás velmi dlouhou tradici. Na našem území se nacházejí kaolíny r�zné 

kvality a �istoty. 

Kaolin je nej�ast�ji reziduální, mén� p�eplavená, bílá  nebo sv�tle zbarvená hornina, 

která obsahuje podstatné množství jílových minerál� ze skupiny kaolinitu. Obsahuje vždy 

k�emen, dále m�že obsahovat ostatní jílové minerály, slídy, živce a další podle povahy 

mate�ské horniny. 

Vznikl nej�ast�ji zv�tráním nebo hydrotermálními pochody z r�zných hornin, 

bohatých živcem. Nej�ast�ji z granitoid�, arkóz a rul. Tyto primární kaoliny mohou být 

p�emíst�ny, pak se jedná o kaoliny sekundární. Ložiska jsou soust�ed�na do oblasti výskytu 

živcových hornin, ve kterých prob�hla kaolinitizace. Sv�tové ložiskové zásoby kaolinu 

jsou odhadovány  asi na 12.000 mil. t.        

Používá se pro r�zné ú�ely a podle toho jsou na suroviny kladeny r�zné nároky. 

Nej�ast�ji se používá v keramickém pr�myslu p�i výrob� porcelánu a ostatní keramiky, 

dále jako plnidlo do papíru, gumy, plast� a barev. Dále také p�i výrob� žáruvzdorných 

materiál�, v kosmetickém, farmaceutickém a potraviná�ském pr�myslu. Kaolin je také 

výchozí surovinou pro výrobu um�lého zeolitu. Ve sv�t� je produkce kaolinu �asto �azena 

mezi jíly a naopak.   
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2. Kaolin  

Kaolin je hornina, jejíž hlavní složka je kaolinit. Slouží hlavn� pro výrobu 

keramiky, p�edevším pro výrobu porcelánu. Má využití i pro výrobu papíru. Je však taky 

významným anorganickým plnivem v gumárenském pr�myslu. Rozpušt�ný ve vod� najde 

využití jako nát�rová hmota, p�ípadn� jako sou�ást nát�rových hmot. Název je odvozen 

s �ínského Kao-ling tchu. V p�ekladu to znamená: hlína z Vysokého kopce. Kaolinitické 

jíly vznikají p�eplavením kaolinitických hornin, p�edevším ve sladkovodním prost�edí. 

Tyto jíly mohou obsahovat prachovou nebo pís�itou p�ím�s. Ty se také používají na výrobu 

porcelánu a šamotu. Plavený kaolín se používá jako plnivo p�i výrob� papíru. Používá 

se také jako p�ím�s do cihel a to pro svou žáruvzdornost. Další d�ležité vlastnosti jsou 

plasticita a vaznost. Nalezišt� velmi kvalitního kaolínu v �eské republice je v okolí 

Karlových Var�, Plzn� a Podmo�an. Na Slovesku je jediné náležišt� v obci Poltár, ležící 

ve Veporských vrchách [1]. 

 
Obrázek 1: Kaolin [13] 

2.1.  �azení kaolinu  

Podle Dana klasifika�ního systému pat�í kaolin do t�ídy 71. 1. 1. 2 fylosilikát� 

s vrstvami v pom�ru 1:1 viz obr. �.2 kaolinitových skupin. 

Podle Strunz klasifika�ního systému pat�í kaolin do t�ídy VIII/H.25-10 silikát�, 

vrstevnatých fylosilakát� – skupiny kaolinutu [Si4 O10]4-  [11].  
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Obrázek 2: Polyedrické zobrazení vrstev [10] 
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3. Kaolinit 

Hlavní složkou je minerál zvaný kaolinit. Pat�í mezi tzv. jílové minerály. Ty jsou 

v p�írod� skoro všudyp�ítomné. Jsou podstatnou sou�ástí p�d a také mnoha sedimentárních 

hornin. P�edevším jíly, jílovce a b�idlice. Dle odhad� jílovité minerály tvo�í asi 4% zemské 

k�ry.Chemický vzorec kaolinitu je Al2Si2O5(OH)4. Dle mineralogického složení pat�í mezi 

silikáty. Konkrétn� mezi fylosilikáty a do skupiny kaolinitu – serpentinitu. Strukt�ra 

minerálu z této skupiny je tvo�ena paraleln� uloženými dvojvrstevnými komplexy. Ty jsou 

svázané vodíkovými m�stky O...HO. Na povrchu dvojvrstev neexistují žádné nenasycené 

valence, takže iontová vým�na je možná, ale jen v omezené mí�e a to na p�erušených 

nenasycených vazbách na okraji dvojvrstev. Minerály této skupiny neexpandují, protože 

molekuly vody nemohou pronikat mezi dvojvrstvy. K dehydrataci kaolinitu dochází p�i 

zah�ívání v intervalu cca 400-750°C. P�i vyšších teplotách cca 940-1000°C dochází 

k destrukci strukt�ry a krystalizaci mullitu a korundu [2]. 

Kaolinit je tvo�en desti�kovitými �ásticemi v délce obvykle do 1 
m a tlouš�ce 

do 0,1 
m srovnanými ve shlucích, resp. blocích (paketách), které pevn�ji nebo voln�ji drží 

pohromad�. �ástice kaolinitu na sebe pevn� vážou vodu, což je spole�né s jejich 

základním tvarem p�í�inou plastického chování ve styku s vodou [13].    
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3.1. Charakteristika 

Všeobecný vzorec kaolinitu je Al2Si2O5(OH)4 (Aluminium Silicate Hydroxide). 

Minerály, které pat�í do skupiny kaolinitu jsou: kaolinit, halloyzit, dickit a nakrit. Tyto 

minerály jsou tvo�eny jednou tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí. Tato vrstva 

s kriklinickou (trojklonnou) základní bu�kou je 0,7 nm silná a nejsou zde patrny žádné 

substituce. Obecn� lze strukturu kaolinu zakreslit viz. obr. �.3 [1].  

 

 
 

3.2. Vzhled 

Vytvá�í jen z�ídka drobounké pseudohexagonální krystaly, b�žn�jší jsou tenké 

lupínky nebo šupinky, celistvé, šupinkovité, jemnozrné, n�kdy práškovité agregáty. 

Celistvé kusy jsou matné, jednotlivé šupinky mají perle�ový lesk. Vryp je bilý. Št�pnost 

je velmi dobrá. Lom bývá jemný nerovný [15]. 

3.3. Struktura 

Struktura kaolinitu obsahuje velmi �asto vrstvy slídy, vermikulitu, smektitu, zpravidla 

však jen n�kolik jednotek %. Struktura p�i teplot� 450-550ºC je zna�n� nestabilní 

a rozpadá se. Relativn� slabé vazby mezi jednotlivými vrstvami zap�í�i�ují pronikání 

organických látek (jejich molekul �i iont�) do struktury kaolinitu. Tento jev se ozna�uje 

interkalace. 

Obrázek 3: Struktura kaolinitu [10] 
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 Strukturní uspo�ádání kaolinitu, p�edstavují množství vrstev pravideln� se�azených 

nad sebou, je velmi variabilní a do zna�né míry odráží podmínky a podmi�uje možnost 

jeho využití v praxi. Obvykle tvo�í zemité agregáty tenkých desti�ek nebo šupinek 

pseudohexagonálniho tvaru. Viz. Obr.�.4 N�kdy jsou desti�ky uspo�ádány podle bazálních 

ploch do pokroucených sloupe�k�. Vzácné jsou vlnité agregáty [14]. 

 
Obrázek 4: Pseudohexagonální desti�ky kaolinu [14] 

 
 
 

3.4. Identifikace 
Kaolinit se v p�írod� vyskytuje výhradn� ve form� extrémn� jemnozrnných 

zemitých až celistvých agregát�, proto makroskopické ur�ení není možné, využívá se tedy  

více metod. Nejb�žn�jší metodou je rtg difrakce, pomocí které je kaolinit rozpoznatelný 

lehce ( na základ� identifika�ních bazálních reflex�, které jsou násobkem d – parametr� 

001 reflexu =  0,71nm). Rtg difrak�ní analýzou bazálních reflex� m�žeme ur�it jen 

podskupinu kaolinitu jako celek. Jednotlivé minerály se tímto zp�sobem však nedají 

odlišit. Na jejich rozlišení musíme použít analýzu nebazálních reflex� a jiné analytické 

metody jako je infra�ervená spektroskopie. Problémem je ur�it p�ítomnost kaolinitu, resp. 

minerálu podskupiny kaolinitu v p�ípadech, když je kaolinit ve sm�si s chloridem. 

D�vodem jsou n�které reflexy, které mají oba minerály na stejném míst�. 
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V takovém p�ípad� m�žeme však použít interkulaci s organickou látkou - 

dimethylsulfoxiden (molekuly kaolinitu DMSO p�ijímá do mezi vrstev, �ím zm�ní sv�j 

parametr – d, zato chlorid je v��i n�mu rezistentní). Druhým možným zp�sobem je využití 

I� spektroskopie. Kaolinit má charakteristické OH vibrace okolo 3670 cm-1, pomocí 

kterých je možné jednozna�n� ur�it p�ítomnost kaolinitu [2]. 

3.5. Morfologie 
Kaolinit náleží s hlediska strukt�ry mezi tzv. dvojvrstvé jílové minerály. Jeho 

krystalickou m�ížku tvo�í st�ídající se vrstvy tetraedr� SiO4 a oktaedr� AlO6 jak nám 

ukazuje obr.�.5. 

Obrázek 5: Vrstvy kaolinitu[10] 
 

V oktaedrech i tetraedrech jsou atomy vzájemn� vázány relativn� pevnými iontov� 

kovalentními vazbami. Slabými Van der Waalsovými vazbami jsou potom vázány k sob� 

jednotlivé vrstvy. Krystaly kaolinitu mají desti�kovitý tvar a pat�í do krystalové soustavy 

triklinické. (viz. Obr.�.6.) R�zné druhy kaolinitu se liší také stupn�m uspo�ádanosti 

jednotlivých vrstev. Rozeznávají se kaolinity se sledem vrstev neuspo�ádaným, slab� 

uspo�ádaným a uspo�ádaným. Kaoliny obsahují v�tšinou kaolinity, které jsou plynulými 

p�echody mezi t�mito typy [6]. 

      
     Tabulka 1: Triklinická soustava [12] 

Soustava Základní 
bu�ky 

Relativní velikost m�ížkových 
parametr� 

M�ížkové 
parametry 

Triklinická P a ÷ b ÷ c, �  �  � a, b, c, �, �, � 
 

T�i r�zné vektory a, b, c spolu svírají t�i navzájem r�zné ostré úhly  �, �, �  
 

a  b  c  
 

�  �  �  90° 
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Obrázek 6: Triklinická soustava [12] 

 
 

Chemické složení teoretického kaolinitu odpovídající jeho oxidickému vzorci  

Al2O3 2SiO2 2H2O se liší od skute�ného kaolinitu. 

             
Tabulka 2: Chemické složení [6] 

Obsah (hmotnost %) Druh 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ostatní H2O 

kaolinit teoreticky 46,5 39,5 - - - 14,0 

kaolinit 45-49 35-38 0,002-2 0,1-1 1-5 12-15 
 

 

Kaolin z hlediska velikosti �ástic pat�í do jemnozemí. Ty se d�lí na 3 frakce. Pat�í 

sem jílovina, prachovina a pískovina.  Základním kritériem je jejich velikost �ástic. Kaolin 

obsahuje 45–65% jíloviny, 0–55% prachoviny a 0-55% pískoviny, jak je znázorn�no 

na obrázku �.7. Obvykle je kaolin považován za zvláštní skupinu jemnozemí. 
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Obrázek 7: Rozd�lení jemnozemí 

 
 

3.6. Vznik  

Kaolinit je d�ležitým minerálem sedimentárnich hornin a p�d. M�že vznikat dv�ma 
zp�soby:  

První zp�sob je zv�tráváním draselných živc� (viz. Obr. �.8), ten je možné popsat 
následující rovnicí: 
 

2KAlSi3O8 + 2CO2 + 11H2O � 2K+ + 2HCO-
3 +4H4SiO4 + Al2Si2O5(OH)4 

                         živec                                                                                     kaolinit 
 

P�i této kaolinitizaci hrály významnou roli dva faktory. První je p�ítomnost roztok� 

bohatých na oxid uhli�itý CO2, které prosakovaly horninou. Druhý faktor je p�ítomnost 

organických látek, které zp�sobily redukci iont� Fe3+ na snadno migrující ionty Fe2+ [6]. 
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Obrázek 8: P�íklad ložiska vzniklého zv�tráváním [9] 
 

Druhý zp�sob je vznik jako sekundární fáze dalším rozkladem illitu za podmínky 

intenzivn�jšího obvodu rozpustných draselných solí z ložiska podle rovnice: 

 
2KAl4(Si7Al)O20(OH)4 + 2CO2 + 15H2O � 2K+ + 2HCO-

3 + 4H4SiO4 + 5Al2Si2O5(OH)4 

                   illit                                                                                                      kaolinit 
 

Zde dochází ke kaolinitizaci. To znamená  k relativn� velkému obohacování o Al. 

Dochází také ke snižování obsahu Si   a  k úplné ztrát� prvk� Ca, K, Na, Fe, Mg. 

Kaolinitizací jsou v�tšinou zasaženy kyselé horniny. Jsou to p�edevším žuly, ryolity, 

syenity, trachyty, ruly a arkózy. Bývá to v teplých a vlhkých klimatických podmínkách. 

Kaolín se nazývá nezpevn�ná hornina, obsahující kaolinit, k�emen a další minerály, 

p�ípadn� i organické látky. M�že dojít k narušení, p�emíst�ní a usazení materiálu a vznik� 

kaolinových jíl�, písk�, hlín a jílovc� [6].       

Vysoký obsah kaolinitu mají také n�které laterity. Ty vznikají rozkladem hornin 

v tropickém až subtropickém klimatu, kde se st�ída suché a vlhké období. Laterizace vede 

k odnosu prvk� Si, Na, K, Ca, Mg. Vede naopak k obohacení o prvky Al, Fe, Mn a Ti. 

Obsah Al a Fe hydroxid�, m�že dosáhnout až ložiskové úrovn�. Kaolinit m�že také 

vznikat i rozkladem vulkanických skel a tuf�. V magmatických horninách se kaolinit 

primárn� nevyskytuje. M�že však být p�ítomen jako produkt zv�trávání. V podmínkách 

slabé metamorfózy p�echází kaolinit na jemnozrnný muskovit nebo chlorid [2]. 
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3.7. Úprava 

Surový kaolin je sv�tlá nebo bílá zemina, která obsahuje obvykle 20 – 80% 

hmotn.% kaolinitu. Dalšími minerály jsou v�tšinou k�emen, slída, nerozložený živec 

a v malých množstvích slou�eniny titanu, železa a organické slou�eniny. Tato surovina 

vhodná pro výrobu plaveného kaolinu se t�ží v�tšinou povrchovým zp�sobem rypadly, 

která umož�ují selektivní t�žbu. Výb�r t�žené partie se provádí na základ� údaj� 

o vlastnostech suroviny v ložisku a s cílem zachování garantovaných vlastností plaveného 

kaolinu ur�itého druhu. Schéma úpravy kaolinu je na obrázku �. 9. 

 

 
Obrázek 9: Schéma plavení kaolinu [6] 
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Surový kaolin se po homogenizaci na skládkách drtí nap�. v kladivovém drti�i. 

Následuje jeho rozplavení, kdy se odd�lují hrubé p�ím�si, št�rk a písek. Další t�íd�ní 

se provádí zpravidla na dvou nebo t�ech sadách hydrocyklon�, které odd�lí všechny �ástice 

na 20 mm. Slída a lehké p�ím�si se odd�lí na vibra�ních sítech. Zahuš�ování �ídké 

kaolinové suspenze probíhá sedimentací v tzv. usazovácích po p�ídavku koagulátoru. Je 

to nap�. vápenná voda dávkovaná tak, aby p�ipadaly 3 kg hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 

na 1000 kg suchého kaolinu. Používají se však také jiné koagulátory �i flokula�ní �inidla.  

Je to nap�. Praestol 2440, kterého se p�idává 40 až 50 g na 1000 kg suchého kaolinu. Dále 

se používají �inidla Praestol 2900 nebo Kerafloc 4005 S. Zahušt�ná suspenze kaolinu 

zbavená �ásti vody, se deflokuluje nap�. v desintegrátoru za p�ídavku ztekutiva, nap�. 

hexametafosfore�nanu sodného, a odmagnetuje se. Magnetická separace nežádoucích 

p�ím�sí (p�edevším slou�eniny železa a titanu) je významným úsekem technologické linky. 

Provádí se cyklicky nap�. propoušt�ním kaolinové suspenze p�es siln� zmagnetizovanou 

vatu z nerez oceli. S úsp�chem se používají supravodivé magnety. Supravodivého efektu 

se dosáhne pono�ení cívky magnetu do kapalného helia. Tyto magnety tedy pracují p�i 

teplot� – 269 C. Aby se zabránilo odpa�ování helia, je nutné mít uzav�eny kryogenní 

okruh. To jsou zásobníky kapalného dusíku a plynného helia, heliového kompresoru 

a zkapal�ova�e hélia. Magnetické pole dosahuje hodnoty 3 T a spot�eba elektrické energie 

je minimální. M�že následovat op�t flokulace kaolinové suspenze, nap�. chloridem 

vápenatým CaCl2. Odvodn�ní se provádí na kalolisech. Potom se kaolin suší na 

p�edepsanou vlhkost. Krom� výkonných kalolis�, které pracují v automatickém cyklu 

diskontinuáln�, se využívají k odvod�ování kaolinové suspenze také kontinuální vakuové 

filtry. S výhodou se n�kdy provádí v plastickém stavu další homogenizace plaveného 

kaolinu a jeho mechanická aktivace protla�ováním vykalolisovaných kolá�� p�es kovový 

rošt s kruhovými otvory a teprve potom se suší. Plavený kaolin je v tomto p�ípad� dodáván 

ve form� krátkých nudli�ek. Zmín�ná mechanická úprava zvyšuje mechanickou pevnost 

kaolinu po vysušení. Zvýšený ú�inek na mechanickou pevnost kaolinu po vysušení má 

kombinovaná mechanicko-chemická aktivace, p�i níž se ke kaolinu v mísi�i p�idají 

z tekutiva, nap�. huminát sodný a uhli�itan, nebo hydroxid sodný. Dokonale se vše promísí  

a v plastickém stavu tvaruje na šnekovém lise nebo v p�etla�ovacím mísi�i [6].  
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3.8. Úprava v plavírn� 

V plavírn� se rozdrcená surovina rozplavuje na velmi z�ed�nou suspenzi (cca 1:20), 

to odpovídá i velká spot�eba vody, která cirkuluje p�es p�írodní nádrž. V bubnových 

rozplavova�ích se odd�luje hrubý písek. Podíl s kaolinem se odst�edivou silou rozd�luje 

v n�kolika stupni hydrocyklon� na jemn�jší a hrubší frakce. Suspenze s nejjemn�jšími 

�ásticemi nakonec prochází kontrolním sítem 0,06mm. 

Vy�išt�ná suspenze po p�ídavku kaogula�ních látek sedimentuje ve velkých 

bazénech.(viz. Obr. �.11) Po p�e�erpání do zásobních nádrží se zahušt�ná suspenze kaolinu 

odvod�uje v kalolisech. Placky z kalolisu se dopravují do nudli�kovacího stroje(viz. 

Obr. �.10), kde se plastický kaolin sou�astn� hn�te a homogenizuje. Po pr�chodu pasovou 

sušárnou kaolin postupuje do zásobních sil, na balící linky nebo mletí s dosušováním. 

 

 
Obrázek 10: Vytla�ování nudli�ek [7] 

 

V�tšina nežádoucích složek p�vodní suroviny se odstra�uje v hrubších podílech. 

V pr�b�hu  technologického procesu kaolin n�kolikrát prochází magnetickým polem, kde 

se zachycují nežádoucí podíly, které snižují b�lost kaolinu. V supravodivém magnetu 

o intenzit� magnetického pole 5 Tesla se zachycují i nejjemn�jší velmi slab� magnetické 

�ástice.  

Hlavním produktem je plasticky kaolin, vedle toho vznikají mén� plastické kaoliny, 

pr�vodním produktem je hrubý a jemný písek. V optimálním p�ípad� je odpadem malé 

množství zne�išt�ného št�rku.  
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V plavírn� se zpracovávají a dopl�ují velké objemy pevného materiálu a z�ed�ných 

suspenzí kaolinu. 	ada operací probíhá kontinuáln� v bezprost�ední návaznosti, další 

operace jsou p�erušované. Dostate�n� dimenzované zásobníky meziproduktu i kone�ného 

produktu jsou nutnou podmínkou zajišt�ní stability výroby a zárukou, že kaolin žádané 

kvality bude vždy v pot�ebném množství k dispozici pro zákazníky [7].  

 
           Obrázek 11: Sedimenta�ní bazén [7] 

3.9. Úprava jiným zp�sobem 

Krom� uvedeného zp�sobu plavení surového kaolinu jsou používány komplexní 

zp�soby využití suroviny. Uplat�ují se zejména v p�ípad�, kdy surový kaolin má relativn� 

nižší obsah kaolinitu a to od 12 až 15 hmotnostních % a sou�astn� vcelku p�íznivý obsah 

živcového písku a to od 12 až 15 hmotnostních %. V ideálním p�ípad� je zbytek tvo�en 

k�emi�itým pískem. Po selektivním nat�žení surového kaolinu, jeho rozdružení, následném 

rozplavení a t�íd�ní v hydrocyklonech je za�azena flotace. Tato flotace je dvojstup�ová, 

v prvním stupni se odd�lí t�žké minerály a ve druhém stupni se separuje k�emen od živce. 

Tato technologie je zatím zavedena v Evrop� pouze v jednom závod� [6]. 
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3.10. Dodání 

Plavený kaolin se dodává bud´ voln� ložený v uzav�ených p�epravkách nebo 

v kontejnerech, v ob�ích vacích  nebo v pytlích. N�kte�í výrobci dodávají také kaolin 

ve vodních suspenzích, nap�. s obsahem 60% sušiny [6].  

 

4. Použití a požadavky 

Z mén� hodnotného kaolinu, živce a k�emene se vypalováním p�i teplot� okolo 

1300ºC vyrábí bu� oby�ejná keramika s šedým nebo hn�dým st�epem (potrubí, dlaždice), 

nebo jemná keramika, dále jemná pr�lin�ina s bílým st�epem (umyvadla, talí�e, sošky, 

kachlíky). Nejhodnotn�jším keramickým výrobkem je porcelán. Kaolinu je mnoho typ�, 

které  se odlišují fyzikáln�-chemickými vlastnostmi. Požadavky na  kaolin jsou v každé 

oblasti jiné, kvalitu je t�eba posuzovat z hlediska pln�ní požadavk� pro danou aplikaci. 

Ve velmi širokém rozmezí se pohybují výrobní náklady a prodejní ceny kaolinu. 

Nejkvalitn�jší kaoliny jsou použitelné ve více aplikacích, ale takové uplatn�ní není vždy 

zcela ekonomické. Ve v�tšin� p�ípad� se používá plavený kaolin. Neupravený p�írodní 

materiál, syrový kaolin, je obvykle vhodný pouze pro mén� náro�né použití – nap�. 

ve výrob� stavební keramiky. Vlastnosti kaolinu lze ovlivnit zpracováním v plavírn�  jen 

do ur�ité míry, rozhodujícím faktorem je charakter p�írodní suroviny a podmínky, za niž 

v dané minulosti surovina vznikla. Vlastnosti kaolinu z r�zných teritorii a ložisek se proto 

více nebo mén� odlišují. Zejména pro aplikace v keramice není reálné beze zm�n nahradit 

zna�ku kaolinu za jiný typ dalších technologickým úprav. Chemické složení charakterizuje 

kaolin jen �áste�n�, rozdíly technologických vlastností r�zných druh� kaolinu jsou 

z pravidla mnohem výrazn�jší [13].     
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4.1. Plavené kaoliny 

Z Karlovarského regionu jsou nejd�ležit�jším produktem. V�tšina vyráb�ných 

kaolinu se vyzna�uje vyšší plasti�ností a dobrými vytvá�ecími vlastnostmi, což 

je p�edur�uje pro aplikace v keramickém pr�myslu. Vysoký obsah Al203 a nízký obsah 

alkálií dodávají kaolinu a z n�j p�ipraveným keramickým hmotám vysokou stabilitu p�i 

vysokých teplotách. Karlovarské kaoliny se proto p�ednostn� využívají v keramických 

materiálech pro vyšší teploty výpalu. Nejkvalitn�jší kaolin z této oblasti, Kaolin Sedlec Ia, 

má zvlášt� výhodné vytvá�ecí vlastnost a to je  plasti�nost, snad se ztekucuje a má vysokou 

stabilitu v žáru. Ve výrob� porcelánu se stal jedním s nejvíce používaných kaolinu 

v Evrop�. Jeho univerzální vlastnosti umožnily jeho použití v mnoha dalších oborech 

i mimo oblast klasické keramiky. Mén� plastické kaoliny nacházejí uplatn�ní v mén� 

náro�ných aplikacích a p�i nižších vypalovacích teplotách. Tento typ kaolin� má vyšší 

b�lost za sirova, což umož�uje jejich využití ve výrob� papíru a nát�rových hmot [13].  

Plavené kaoliny jsou vyrobené pom�rn� složitou úpravou t�žené suroviny 

ve výrobních provozech v plavírnách kaolinu. V�tšina kaolinu se dodává ve form� 

nudli�ek (cca Ø 10x10-30 mm  ) o vlhkosti kolem 10%. Pro n�které speciální aplikace 

se vyrábí práškový kaolin (vlhkost okolo 1%) mletím a sušením nudli�kového kaolinu 

[13]. 

5. Druhy kaolínu jsou v �R rozd�leny podle 
použitelnosti. 

Kaolin pro výrobu porcelánu a jemné keramiky (KJ). Je to nejkvalitn�jší kaolín 

s vysokým požadavkem na �istotu, reologické vlastnosti, pevnost po vysušení, �ist� bílou 

vypalovací barvou. To jsou hlavn� obsahy Fe2O3 + TiO2 bez úpravy vysokointenzitní 

elektromagnetickou separací do 1,2% a žáruvzdornost do 1 730°C. 

Kaolin pro keramický pr�mysl (KK) nemá p�esn� dané vlastnosti. Proto se používá 

v r�zných keramických recepturách. Cen�na je hlavn� bílá a b�lavá vypalovací barva 

a nízké obsahy barvicích kysli�ník�. 
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Kaolin pro papírenský pr�mysl (KP)  se používá jako plnivo do papíru. Zde 

je požadována vysoká b�lost za sirova a nízké obsahy abrazivních �ástic. Použití je také 

jako plnivo do gumy. Zde je požadavek na nízký obsah Mn do 0,002%, Cu do 0,001% a Fe 

do 0,15%. Tyto látky jsou ozna�ovány jako tzv. gumárenské jedy. Použití je však také 

u plast� a sklen�ných vláken. 

Kaolin titani�itý (KT) má obsah TiO2 nad 0,5% a vyskytuje se pouze na Karlovarsku, 

kde vznikl ze žul s vysokým obsahem Ti-minerál�. Zkoušky prokázaly v n�kterých 

p�ípadech možnost snížení obsahu TiO2 vysokointenzitní magmatickou separací, pak jsou 

n�které z t�chto kaolín� využitelné jako KJ p�ípadn� i KK i KP.  

Kaolin živcový (KZ)  obsahuje vyšší podíly nekaolinizovaných živc�, používá 

se hlavn� pro keramický pr�mysl a to hlavn� pro výrobu sanitární a užitkové keramiky [4]. 

5.1. Výskyt 

V �eské republice vznikla všechna ložiska kaolinitickým zv�tráním živcových 

hornin.Charakteristickým znakem je pro n� ubývání kaolinizace s hloubkou a p�echod do 

nezv�tralé mate�né horniny. Naprosto p�evažujícím jílovým materiálem je kaolinit. Hlavní 

nalezišt� v �R jsou na: 

Karlovarsko, zde byly mate�né horniny autometamorfované a horské žuly 

karlovarského masivu. Je nejvýznamn�jší oblastí výskytu nejkvalitn�jšího kaolin� pro 

výrobu porcelánu a jejích potencionální náhrady. Nejvýznamn�jšími ložisky jsou Bo�i�any, 

Jimlíkov a Mírová, na kterých se t�ží spole�n� KJ, KT i KK. Na ložisku Otrokovice-

Katzenholz se t�ží KP. 

Kada�sko, zde kaoliny vznikly z granulitové žuly krušnohorského krystalinika. 

Kaolín je používán jako KK a KP. V roce 2003 bylo dot�ženo ložisko Kralupy 

u Chomutova-Merkur. Již d�íve byla dot�žena ložiska Kada� a Prahly. Od roku 2003 

je rovn�ž využíván KP ve velkém ložisku Rokle, kde se již delší dobu t�ží bentonit. 
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Podbo�ansko, zde je mate�ní horninou arkózový pískovec lí�ského souvrství 

st�edo�eského permokarbonu. Vyskytují se zde všechny druhy kaolinu. N�které kaoliny KJ 

jsou však mén� jakostní a jsou používané jen velmi omezen�, jako p�ísadové 

do karlovarských kaolinu p�i výrob� porcelánu. Nejd�ležit�jší je velké t�žené ložisko KJ 

Krásný Dv�r-Podmo�any. 

Plze�sko, mate�nou horninou kaolinu jsou karbonské arkózy plze�ské pánve. 

Kaoliny z této oblasti jsou p�evážn� použitelné jako KP. To jsou nejv�tší zásoby 

nejkvalitn�jší suroviny.  

Je zde také KK, nepatrn�ji KZ a KJ. V roce 2005 byla v souvislosti s p�ehodnocením 

zásob v�tší �ást KP p�evedena do KK. Nejd�ležit�jšími velkými taženými ložisky KP a KK 

jsou Horní B�íza, Kazn�jov-jih a Lomni�ka-Kazn�jov, severn� s Chlum�any-Dnešice jižn� 

od Plzn�.  

Znojmo, kaoliny vznikly p�edevším z granitoid� dyjského masivu, mén� z bitešské 

ortoruly dyjské klenby moravika. Kaoliny jsou zde vyhodnoceny p�edevším jako KZ, 

mén� jako KP. P�ed vyt�žením je zde ložisko KP Únanov-sever. 

Chebská pánev, kaoliny vznikly kaolinizací žul smr�inského masivu. Zde je jen 

jedno vyhodnocené ložisko Plesná-Velký Luh. Zde se nachází kaolín KK a KP. 

T�ebo�ská pánev, málo významná oblast, kde kaoliny vznikly z žul a biotitických 

pararul moldanubika. Vyhodnocené jsou pouze kaoliny keramické na dvou malých 

ložiskách, Kolence a Klikov. Surovina se net�ží a díky nízké kvalit� se s tím  ani nepo�ítá. 

Vidlina, zde kaoliny vznikly z granit� žulovského masivu. Surovina jediného  ložiska 

Vidlina je alternativn� vyhodnocena jako KP a KK, ale z d�vodu nejlepšího využití 

suroviny je evidována mezi jíly pro výrobu žároost�iv. 

Další menší výskyty kaolinu jsou bud´ vyt�ženy nebo dosud neprozkoumány. 

Ložiska kaolinu jsou významná i z hlediska celosv�tového. Nejd�ležit�jší oblasti jsou na 

území Plze�ska a Karlovarska, dále taky na Podbo�ansku a Kada�sku. Všechna ložiska 

kaolinu v �R jsou v sou�asné dob� t�ženy povrchov�[4]. 

Evidovaná ložiska kaolinu v �R (viz.obr.�.12) jsou se nacházejí p�evážn� 

v západních �echách [8].  

 



Kamil Ožana: Kaolín, jeho úprava a využití 
 

2009  19 

 

 

 

Obrázek 12: Evidovaná ložiska Kaolinu v �R [8] 

 

5.2. Karlovarská oblast 

V oblasti Karlových Var� vznikla ložiska kaolinu tropickým zv�tráváním dvou druh� 

žuly, starší Karlovarské žuly a mladší metamorfní Krušnohorské žuly. V této oblasti jsou 

známá ložiska u Bo�i�an, kde jsou lomy Osmoza a Jimlíkov. Dále jsou to lomy v Podlesí, 

Otovicích a v Hájku. Surový kaolin se t�ží v povrchových dolech. Nadloží dosahuje 

v pr�m�ru mocnosti 15 až 20 m. Vrstvy kaolinu zde mají mocnost až 50 m. V ložisku 

Otovice dosahují mocnosti cca. 100 m. T�žba kaolinu se provádí do hloubek cca 20 – 30 

m. V sou�astné dob� probíhá jeho t�žba v lomech Osmoza – Jih, Jimlíkov II, Hájek – 

západ a Podlesí II. V Otovicích se t�ží surovina pro papírenský kaolin. Pro výrobu 

plavených keramických kaolinu se surový kaolin vyt�žený s n�kolika ložisek každý den 

míchá podle p�edem provedených rozbor� v takovém pom�ru, aby garantovány 

a stabilizovány jejich základních vlastnosti. Zásoby kaolinu v této oblasti jsou dostate�né. 
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 Spole�nou vlastností keramických kaolinu z Karlovarska je vysoký obsah jílového 

minerálu kaolinitu, který zajiš�uje jejich dostate�nou jemnozrnnost, pevnost v plastickém 

stavu i po vysušení, výhodné reologické vlastnosti i vysoce koncentrovaných vodných 

suspenzí a bílou barvu po výpalu. Kaolinit  z karlovarských ložisek je mén� uspo�ádaný 

a svou krystalickou stavbou se blíží k pseudomonoklinickému typu. V karlovarské oblasti 

jsou v provozu dv� plavírny. V plavírn� v Boží�anech se vyráb�jí keramické kaoliny. Jsou 

to zejména Sedlec Ia a hrubozrnné kaoliny MK. Z nových zna�ek se nabízí kaolin Thermal 

a prachovitý PK. V plavírn� Sadov se produkují keramické kaoliny Imperial a T 79. Dále 

jsou zde vyráb�ny kaoliny papírenské OT 80 a OT 82, které se získávají z ložiska Otovice. 

Vyzna�ují se vysokou jemnozrnností, minimální abrazivitou a vysokou stabilní b�lostí 

ve vysušeném stavu. Tyto kaoliny nacházejí také uplatn�ní p�i výrob� žáruvzdorných 

materiál�, protože mají obsah oxidu hlinitého Al2O3 v�tší než 37 hmot. %.  

Chemické a fázové složení plavených kaolin� a n�které jejich vlastností jsou 

uvedeny v tabulce �.3 a �.4 [6]. 

 

Tabulka 3: Chemické složení plavených kaolin� z oblasti Karlovarska [6] 
Obsah (hmotn. %) Zna�ka 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO (K,Na)2

O 
ZŽ 

Sedlec Ia 46,8 36,6 0,85 0,25 0,70 0,45 1,15 13,2 

Imperial 46,9 36,3 0,95 0,30 0,70 0,45 1,20 13,2 

Premier 46,5 36,6 0,95 0,30 0,70 0,45 1,20 13,3 

T 79 47,1 36,8 0,95 0,30 0,30 0,25 1,08 13,2 

MK 50,5 34,4 1,10 0,35 0,40 0,35 1,45 11,4 

MK I 49,8 35,1 1,05 0,30 0,35 0,25 1,40 11,7 

MK II 49,4 35,6 0,90 0,30 0,20 0,20 1,30 12,1 

PK 3 52,5 32,5 1,14 0,48 0,12 0,21 2,03 10,2 

OT 82 45,8 37,2 1,00 0,50 0,50 0,60 1,10 13,3 

OT 80 45,8 37,2 1,00 0,50 0,50 0,60 1,10 13,3 
 

ZŽ – ke ztráta žíháním  
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Tabulka 4: Fázové složení plavených kaolin� z oblasti Karlovarska [6] 

Obsah (hmotn.%) Zna�ka 

kaolinit k�emen slídové minerály  

M�rný povrch 
S(m2 g-1) 

Sedlec Ia 91 2 7 17,5 

Imperial 90 2 8 16,7 

Premier 88 3 9 16,0 

T 79 90 2 8 16,6 

MK 85 7 8 - 

MK I 87 6 7 - 

MK II 89 5 6 - 

PK 3 73 7 20 - 

OT 82 90 2 8 18,2 

OT 80 90 2 8 18,0 

 

Kaoliny Sedlec Ia a Imperial tvo�í s p�ídavkem ztekutiva (0,15 % sody Na2CO3 ) p�i 

hmotnostním pom�ru sušina : voda = 1:1 snadno tekuté vodné suspenze. Doba pr�toku 100 

cm3 suspenze viskozimetrem podle �SN 721088 s pr�m�rem trysky 4,5 mm �iní 

tp = 27 ± 5 s u suspenze kaolinu Sedlec Ia a tp = 30 s u kaolinu Imperial. Suspenze kaolinu 

Premier vyžaduje na tyto doby pr�toku vyšší obsah vody v suspenzi, který odpovídá 

pom�ru sušina : voda 1 : 1,2. Podobn� je tomu u kaolinu papírenských. 

Plavené kaoliny jsou žáruvzdorné, jejich žáruvzdornost je vyjád�ena hodnotami 177 

až 179, což odpovídá teplotám 1770 až 1790 ºC.  

N�které vlastnosti plavených kaolinu z oblasti Karlovarska jsou uvedeny v tabulce 

�.5 [6]. 
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Tabulka 5: N�které vlastnosti plavených kaolinu z oblasti Karlovarska  [6] 

Vlastnosti 

Po výpalu na 1200ºC  

Zna�ka 

RO,06 
(%) 

SS (%) Rfs (MPa) RTS (mm 
min -1) 

Sp (%) Rf (MPa) NH (%) 

Sedlec 
Ia  

0,01 7,5 2,2 0,7 8,5 90,3 13,4 

Imperial 0,02 7,6 1,7 0,8 9,4 78,1 14,2 

Premier 0,02 6,9 1,6 0,8 9,8 73,8 14,2 

T 79 0,02 6,7 1,7 0,8 9,6 78,9 14,2 

MK 1,2 6 1,1 1,5 4,2 - 20,7 

MK I 0,45 7 1,3 1,4 5,1 - 19,9 

MK II 0,12 7,3 1,5 1,2 5,5 - 17,5 

PK 3 5,5 4,8 0,4 2,3 3,1 - 25 

OT 82 0,01 7,8 1,5 - 9,7 25,4 12,9 

OT 80 0,01 7,8 1,5 - 9,6 27,0 13,2 

Pozn. R0,06 je zbytek sít� o velikosti ok 0,063 mm,Ss je smršt�ní sušením, Rfs je pevnost v 
ohybu po vysušení, RTS je rychlost tvorby st�ep�, Sp je smršt�ní pálením po výpalu na 
1200ºC, Rf je pevnost v ohybu po výpalu, NH je nasákavost hmotnostní po výpalu. 
 

Keramické plavené kaoliny zna�ek Sedlec Ia, Imperial, Premier a T 79 nalezly 

široké uplatn�ní ve sm�sích pro jemnou keramiku, porcelán, elektroniku, zdravotnickou 

keramiku a ve vsázkách pro glazury. Používají se také v chemických výrobách a ve výrob� 

tužek. Dodávají se s vlhkostí W = 10%, kaoliny papírenské s vlhkostí W = 12%, MK 

kaoliny se používají ve sm�sích zdravotnické, užitkové i ozdobné keramiky. Urychlují 

tvorbu st�ep� a jeho zatuhování. Kaolin PK je cenov� dostupný, dodává se b�žn� 

v kalolisovaných kolá�ích s vlhkostí W = 20%. Je málo plastický. Využívá se 

k optimalizaci vlastností licích suspenzí, nap�. pro zdravotnickou keramiku [6]. 
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5.3. Plze�ská oblast  

Na Plze�sku jsou významná ložiska kaolinu v Horní B�íze, Kazn�jov� 

a v Chlum�anech. Kazn�jovské kaolinové ložisko je severní �ástí hornob�ízovské ložiska, 

ob� jsou sou�ástí pruhu kaolinových arkóz v délce cca 10 km a v ší�ce cca 2 až 2,5 km. 

Intenzita kaolinizace je pom�rn� rovnom�rná, s p�ibývající hloubkou se velmi pozvolna 

objevují i slab�ji kaolinizované živce. T�žená mocnost kaolinových vrstev je 15 až 60 m. 

Hlavními nerostnými sou�ástí surového kaolinu jsou k�emen a kaolinit, v menší mí�e 

draselný živec a kyselý plagioklas. Akcesorický v malých množstvích se zde vyskytují 

minerály železa (oxidy a hydroxidy a také siderit) a minerály titanu (titanit, leukoxen, 

ilmenit, rutil, anatas), dále slídy biotit a muskovit a potom ješt� chlorit, granát, turmalín, 

zirkonit, monazir apod. Kaolinit z t�chto naleziš� má dob�e uspo�ádanou strukturu, 

je výrazn� triklinický. Plavírny jsou v Kazn�jov�, v Horní B�íze a v Chlum�anech. Jejich 

produkce je p�edevším využívána v papírenském, sklá�ském a v chemickém pr�myslu. 

V keramických technologiích se zpracovává cca 17% produkce. Nap�. produkce plavírny 

v Chlum�anech je používána ve výrob� keramiky. V plaveném kaolinu z plavírny 

v Kazn�jov� je vedle zcela p�evažujícího minerálu kaolinitu malá p�ím�s illitu a cca 

12 hmot. % velmi jemného k�emene. Chemická složení plavých kaolinu z oblasti Plze�ska 

jsou uvedeny v tabulce �.6. Tyto keramické plavené kaoliny se používají zejména do licích 

suspenzí a do sm�sí pro výrobu stavební keramiky jako jsou obkláda�ky a dlaždice [6]. 

 
 
Tabulka 6: Chemické složení plavených kaolin� z oblasti Plze�ska [6] 

Obsah (hmotn. %) Zna�ka  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO (K,Na)2O ZŽ 

DS 50,0 34,0 0,6 0,9 0,2 0,2 2,4 11,5 

DSA 50,0 34,0 0,7 1,0 0,2 0,3 2,3 11,5 

SP EX 50,0 34,5 0,8 1,2 0,06 0,17 1,47 11,8 

G II 59,0 28,0 0,5 1,0 0,06 0,16 1,80 9,0 

G III 51,0 34,0 0,6 0,8 0,06 0,17 1,47 11,8 
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Plavené kaoliny DS a DSA mají vysoký obsah alkalických oxid�, používají se do 

výrobních sm�sí pro výrobu obklada�ek, dlaždic, zdravotnické keramiky a do glazur. 

Vyzna�ují se dobrými reologickými vlastnostmi. Plavené kaoliny SP EX a G III jsou 

používány do licích suspenzí. Umož�ují p�ípravu licích suspenzí s vysokou koncentrací 

pevné fáze a s vysokou rychlostí tvorby st�ep�. Jsou proto vhodné do suspenzí pro lití pod 

tlakem. Plavený kaolin G II je vhodný jako nízkoplastická složka do sm�sí pro obkláda�ky 

a dlaždice. Fázové složení plavených kaolinu z oblasti Plze�ska jsou uvedeny v tabulce 

�.7. N�které další vlastnosti jsou uvedeny v tabulce �.8  [6]. 

 

Tabulka 7: Fázové složení plavených kaolin� z oblasti Plze�ska [6] 
Obsah (hmotn. %) Zna�ka 

kaolinit k�emen slídové minerály Ostatní 

DS 70 5 20 5 

DSA 70 5 20 5 

SP EX 83,7 12,8 2,0 1,5 

G II 66,8 28,5 3,3 1,4 

G III 83,7 12,8 2,0 1,5 
 
 
 
Tabulka 8: N�které vlastnosti plavených kaolin� z oblasti Plze�ska [6] 

Vlastnosti 

Po výpalu na 1250ºC  

Zna�ka 

R0,06 (%) Ss (%) Rfs (MPa) Tp (s) 

Sp (%) NH (%) 

DS 0,1 5,1 1,2 / 1,6 14 11,9 9,2 

DSA 0,1 5,6 4,5 / 7,0 29 11,4 4,4 

SP EX 0,06 3,5 0,5 / 1,14 7 -15 8,5 17,3 

G II 0,06 3,4 0,2 / 0,4 5 - 15 7,2 17,6 

G III 0,06 3,5 0,25 / 1,14 7 - 15 8,5 17,3 
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5.4. Podbo�anská oblast 

Na Podbo�ansku se nacházejí ložiska kaolinu: Krásný dv�r, Hlubany, Nepomyšl 

a D�ta�. T�žba probíhá do hloubek cca 30 m, i když na n�kterých ložiscích je mocnost 

kaolinových vrstev až 100 m. To se nachází nap�. v ložisku Krásný Dv�r, kde se nachází 

hlavní t�žba. Úprava nat�ženého kaolinu se provádí v Nepomyšli, Buškovicích a hlavn� 

v plavírn� v Hlubo�anech. Plavený Podbo�anský kaolin obsahuje krom� kaolinitu v�tšinou 

p�ím�s montmorillonitu nebo chloritu nebo i živc�. Tyto p�ím�si velmi p�ízniv� ovliv�ují 

mechanickou pevnost kaolinu po vysušení, ale sou�astn� nep�ízniv� ovliv�ují jeho 

reologické vlastnosti ve vodné suspenzi. Je dosti obtížné z n�kterých druh� tohoto kaolinu 

p�ipravit vysoce koncentrované vodné suspenze. Jeho p�edností je však velmi vysoká 

mechanická pevnost v plastickém stavu i po vysušení a bílá barva po výpalu. Hlavní 

produkty jsou krom� dalších zna�ek plavený kaolin KD a aktivovaný kaolin KDA. 

 U kaolinu KDA se využívá tzv. mechanicko-chemická aktivace, která p�ízniv� 

ovliv�uje pevnost kaolinu po vysušení. Vlastnosti plavených kaolinu z Hluban jsou 

uvedeny v tabulkách 9, 10 a 11 [6]. 

 
 
Tabulka 9: Chemické složení Podbo�anského surového a plavených kaolin� [6] 

Obsah (hmotn. %) Kaolin 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO (K,Na)2O ZŽ 

Surový 
RK 3/4 

83,4 10,6 0,5 0,4 0,1 0,3 2,0 2,8 

Plavený 
Ia/IV 

52,8 33,0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,7 12,2 

KD 55,5 31,0 0,8 0,4 0,2 0,4 1,0 10,7 

KD4/a 54,6 31,8 0,5 0,4 0,1 0,3 0,7 11,6 

KD4/b 54,7 31,5 0,5 0,6 0,1 0,3 1,1 11,2 

KDA 55,0 30,5 0,8 0,4 0,3 0,4 1,0 11,6 

KDH 52,8 33,0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,7 12,2 

KDG 52,8 33,0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,7 12,2 

KD50 58,8 29,0 0,6 0,4 0,2 0,3 0,6 10,2 

KDK 56,4 29,0 1,0 0,4 0,3 0,7 2,2 10,0 
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Tabulka 10: Fázové složení Podbo�anského surového a plavených kaolin� [6] 

Obsah (hmot. %) Kaolin 

kaolinit k�emen živec Slída 

Surový RK 
3/4 

20,0 59,0 12,0 9,0 

Živec Plavený 
Ia/IV 

89,0 8,0 

3,0 

KD 87,0 8,0 5,0 

KD4/a 87,1 9,3 3,6 

KD4/b 83,7 12,8 3,5 

KDA 87,0 8,0 5,0 

KDH 91,0 6,0 3,0 

KDG 91,0 6,0 3,0 

KD50 78,0 17,0 5,0 

KDK 77,0 8,0 15,0 

 

Tyto plavené kaoliny se dodávají ve form� sušených nudli�ek, které jsou nakládány 

jako voln� ložené do vagon� nebo kamion� a silokamion�. Balí se také do pytl� a nebo 

do big bag�. Základním keramickým kaolinem je KD. Je vhodným zejména do t�st pro 

plastické tvarování. Má zhoršené licí vlastnosti. Vyzna�ují se vysokou pevností 

po vysušení a po výpalu. Plavené kaoliny zna�ek Ia/IV a KDG mají nízký obsah 

alkalických oxid�, jsou vhodné do sm�sí pro užitkový i technický porcelán a pro 

žáruvzdorné materiály. Použití nacházejí také v engobách a glazurách. Kaoliny zna�ek 

KD4/a a KD4/b jsou doporu�ovány do sm�sí pro výrobu obkláda�ek a dlaždic. KDA 

je vhodný do to�írenských sm�sí, má vysokou pevnost po vysušení. KDH p�edstavuje 

špi�kový plavený kaolin pro to�írenské i licí sm�si. KD50 je hrubozrnný kaolin, který 

urychluje tvorbu st�epu nap�. p�i lití zdravotnické keramiky. KDK je kaolin s vysokou 

pevností po vysušení. Špatn� se ztekucuje, ale velmi dob�e se osv�d�il ve sm�si 

elektrotechnického porcelánu a dalších speciálních keramických výrobách [6]. 
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Tabulka 11: N�které vlastnosti Podbo�anského surového a plavených kaolin�[6] 

Vlastnosti Kaolin 

R0,06 
(%) 

SS (%) Rfs (MPa) �z (mPas-2) Sp (%) NH (%) pH  

Surový 
RK 3/4 

7,8 - 2,2 - 9,0 8,0 - 

Plavený 
Ia/IV 

0,03 6,0 2,1 100 9,0 11,5 8,1 

KD 0,1 7,6 3,0 500 9,8 10,5 8,1 

KD4/a 1,0 5,0 2,1 120 8,0 12,2 8,1 

KD4/b 1,0 5,2 2,1 120 8,6 12,5 8,1 

KDA 0,1 6,8 5,0 80 12,0 10,0 9,1 

KDH 0,03 6,1 4,5 70 7,1 10,0 9,2 

KDG 0,03 6,0 2,1 200 9,0 11,5 8,1 

KD50 0,2 2,5 0,8 80 5,6 14,0 8,1 

KDK 0,02 9,0 4,6 - 22,0 2,8 8,4 
Pozn: NH je nasákavost hmotnostní tablety, vylisované tlakem 18 Mpa a vypálené na 
1200ºC, �z je zdánlivá dynamická viskozita suspenze kaolin : voda  = 40 :60 + 0,15% 
Na2CO3 . 
 

5.5. Kada�ská oblast  

Kaolinové ložisko na Kada�sku má mocnost cca 10m. Tento kaolin se využívá jak 

v keramickém, tak chemickém pr�myslu[6]. 

5.6. Znojemská oblast 

Na Znojemsku je známé ložisko kaolinu Únanov, kde se t�ží do hloubky cca 10 m. 

Nat�žený surový kaolin upravuje plavírna v Únanov�. Využití tohoto plaveného kaolinu 

je v papírenském pr�myslu a také ve výrob� stavební keramiky [6]. 

Pr�myslové typy ložisek kaolinu se d�lí na 3 typy. Ty jsou uvedeny v tabulce �. 12. 

 

           



Kamil Ožana: Kaolín, jeho úprava a využití 
 

2009  28 

Tabulka 12: Pr�myslové typy ložisek kaolinu [5] 
Typ Tvar  Užitkový 

nerost  
P�íklady ve 

sv�t� 
P�íklady v �R 

zv�trávací Vrstvy mocné a plošn� 
rozší�ené zv�trávací k�ry 

na horninách bohatých 
živcem, do hloubky mén� 

kvalitní 

kaolin N�mecko, 
Rakousko 

Sedlec (Karlovarsko), 
Kada�, Kazn�jov, 

Horní b�íza  
(Plze�sko) Únanov u 

Znojma 

hydrotermální Nepravidelné zonální 
útvary vázané na 

poruchové zóny, vznik 
hydrotermální alternací  

kaolin Ma�arsko 
Rusko 
Velká 

Británie 

Kyselka u Karlových 
Var� 

sedimentární Vrstvy redeponováneho 
kaolinitu z primárních 

ložisek 

kaolin USA 
(Severní 
Karolína) 

 

 
V tabulce �.13 jsou uvedeny statistické údaje v �R. 
 
 
Tabulka 13: Základní statistické údaje k 31.12 [4] 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Po�et ložisek 65 65 65 65 66 

Z toho t�žených 12 13 15 15 14 

Zásoby celkem (kt) 1 141 012 1 127 292 1 121 045 1 120 869 1 104 330 

Bilan�ní prozkoumané 224 358 233 868 221 695 215 787 195 550 

Bilan�ní vyhledané 517 984 495 636 488 404 494 164 486 686 

nebilan�ní 398 670 397 788 410 946 410 918 422 094 

T�žba surového kaolinu (kt) 5 543 3 650 4 155 3 862 3 882 

Výroba plaveného kaolinu (kt) 562 562 582 639 639 

 

Vzhledem k významu a ke zna�ným rozdíl�m v technologickém využití, ale také 

vzhledem k cen� jednotlivých surovinových typ� kaolinu, uvádím zde také samostatn� 

údaje o kaolinech pro výrobu porcelánu a jemné keramiky (viz. Tab.�.14) a kaolinech 

pro papírenský pr�mysl (viz. Tab.�.15). 
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Tabulka 14:  Kaolin pro výrobu porcelánu[4] 
Kaolin pro 

výrobu 
porcelánu (KJ) 

2001 2002 2003 2004 2005 

Po�et ložisek 28 29 29 29 29 

Z toho t�žených 5 6 7 7 7 

Zásoby celkem, 
(kt) 

256 168 257 441 258 622 257 119 256 232 

Bilan�ní 
prozkoumané 

53 737 58 114 56 541 56 008 55 491 

Bilan�ní 
vyhledané 

115 969 110 155 108 362 107 762 107 762 

nebilan�ní 86 462 89 172 93 719 93 349 92 979 

T�žba (kt) 417 424 402 448 429 
 
 
 
Tabulka 15: Kaolin pro papírenský pr�mysl [4] 

Kaolin 
papírenský 

pr�mysl (KP) 

2001 2002 2003 2004 2005 

Po�et ložisek 23 22 22 22 22 

Z toho 
t�žených 

7 7 8 8 7 

Zásoby 
celkem, (kt) 

375 312 380 352 376 722 365 127 266 832 

Bilan�ní 
prozkoumané 

88 128 88 918 82 513 77 365 32 462 

Bilan�ní 
vyhledané 

194 516 190 399 186 149 101 787 176 074 

nebilan�ní 92 668 101 035 108 060 101 787 58 296 

T�žba (kt) 4 702 2 768 3 401 3 181 1 023 
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V tabulce �íslo 16 je uvedena domácí výroba meziprodukt�.   
 
Tabulka 16: Domácí výroba vybraných meziprodukt� [4] 

Rok / tis. m2 2001 2002 2003 2004 2005 

Keramické dlaždice glazované 23 930 22 741 23 666 24 084 23 635 

Keramické dlaždice neglazované 8 106 5 976 6 952 8 567 8 175 
 

6. Zahrani�ní obchod 

V tabulce �íslo 17  je uveden dovoz a vývoz kaolinu a dalších jíl� v �R. 
 
Tabulka 17: Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované[4] 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Dovoz (t) 19 491 12 791 15 466 14 046 16 895 

Vývoz (t) 455 041 444 820 441 500 483 720 269 183 

Vývoz nejkvalitn�jšího kaolinu Sedlec Ia byl omezen kvótami MPO 

 

Protože je kaolin velmi významnou �eskou vývozní komoditou, uvádím zde 

podrobn�jší �len�ní. V tabulce �íslo 18 je uveden dovoz a vývoz kaolinu pro �R. V tabulce 

�íslo 19 je uveden dovoz a vývoz jiným kaolinitických jíl� v �R. 

 
Tabulka 18: Kaolin vývoz a dovoz �R [4] 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Dovoz (t) 9 068 3 904 5 626 6 888 11 677 

Vývoz (t) 452 968 440 128 438 441 482 251 265 664 
Vývoz nejkvalitn�jšího kaolinu Sedlec la byl omezen kvótami MPO 
 
 
Tabulka 19: Jiný kaolinický jíl, vývoz a dovoz �R [4] 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Dovoz (t) 10 433 8 887 9 840 7 158 5 218 

Vývoz (t) 2 074 4 692 3 059 1 469 3 519 
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6.1. Ceny domácího trhu a zahrani�ního obchodu 

Pr�m�rné ceny keramického kaolinu se na našem trhu pohybují podle kvality a to 

mezi 2000-3500 K�/t, dosahované pr�m�rné ceny exportu 3600-3900 K�/t. Papírenské 

kaoliny se prodávají za 1400-2200 K�/t. Pouze malá �ást p�esáhne 2500 K�/t. To jsou 

hlavn� kusové kaoliny. Ceny p�es 3000 K�/t dosahují pouze produkty pro chemický 

pr�mysl, vyrobené mletím papírenských kaolin�. Surový kaolin pro stavební keramiku 

je nabízen za 200-300 K�/t. Plavený podbo�anský kaolin je na domácím trhu nabízen 

za 1500 K�/t, kaolin pro výrobu porcelánu a glazur je prodáván za 2000 K�/ a aktivovaný 

kaolin za 2400 K�/t.  

Dovoz kaolinitických jíl� �inil v roce 2005 okolo 17kt. Z Ukrajiny bylo 42,6%, 

30,2% bylo z Velké Británie a 19,7% z N�mecka. Dovozní cena �inila v pr�m�ru 4 068 

K�/t. Ukrajinský kaolin stál 1 988 K�/t, britský 5 395 K�/t a n�mecký 4 898 K�/t. 

Vyvezeno bylo cca 270 kt kaolinu a kaolinitických jíl�. Na Slovensko bylo vyvezeno 

30,2%,do N�mecka 22,6%,do Polska 9,7%, do Itálie 8,6%, do Rakouska 6,1%, 

do Rumunska 5%, do Ma�arska 3,2%, do Iránu 2,9% a do Spojených arabských emirát� 

2,6%. Pr�m�rná cena �inila 2 428 K�/t. V roce 2005 byly �eské kaoliny vyvezeny do 32 

zemí sv�ta [4]. 

6.2. Sv�tová výroba 

Údaje o sv�tové výrob� kaolinu se zna�n� liší ve statistikách. Je uvád�na suchá 

i mokrá hmotnost, upravený i surový kaolin, p�esn� hlášené t�žby a výroby prodejného 

produktu i její odhady. Zna�né rozdíly údaj� udávají i r�zné ro�níky stejných publikací. 

P�es tuto skute�nost lze usuzovat, že sv�tová výroba kaolinu se od 1984 pohybovala nad 

úrovní 20 mil. tun a v roce 1990 z�ejm� dosáhla vrcholu t�žbou 27,7 mil. tun dle WBD. 

Po poklesu na 21 mil. tun v roce 1993 sv�tová produkce op�t pomalu roste. Údaje podle 

WMS jsou o n�co vyšší. Údaje od MCS jsou dokonce výrazn� vyšší, ale zahrnují také 

n�které druhy jíl�. Obecn�  lze sledovat vzestup t�žby kaolinu v rychle se rozvíjejících 

zemích t�etího sv�ta, jako jsou nap�. �ína, Brazílie, Jižní Korea. Naopak stagnaci lze 

pozorovat ve vysp�lých zemích jako jsou N�mecko, Velké Británie, USA [4]. 
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Obrázek 13: Vývoz kaolinu v roce 2005 [4] 

 

V tabulce �íslo 20 je uvedeno procentuální zastoupení zemí, kde je je kaolin vyvážen 
s �R. 

 
    
   Tabulka 20: Hlavní sv�toví producenti rok 2004 [4] 

USA 29,2% 

N�mecko 14,1% 

�ína 9,4% 
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Špan�lsko 2,3% 

Turecko 2,0% 
 
 

30%

23% 10%

9%

6%

5%

3%

3%

3%

9%

Vývoz kaolinu v roce 2005

Slovensko
N�mecko
Polsko
Itálie
Rakousko
Rumunsko
Ma�arsko 
Irán 
Spoj.Ara. Emiráty
Ostatní 



Kamil Ožana: Kaolín, jeho úprava a využití 
 

2009  33 

7. Recyklace 

V keramickém pr�myslu se recykluje jen �ást st�ep�. Vliv zvyšující se recyklace 

papíru má zanedbatelný vliv na spot�ebu kaolinu. P�i recyklaci jsou plniva, nát�ry 

a pigmenty ve form� kal� b�žn� ukládány jako odpad. Recyklovatelný papír se používá 

p�evážn� pro tisk novin a balení. To vyžaduje malý nebo žádný obsah kaolinu [4]. 

7.1. Možnosti náhrady 
 

P�i výrob� porcelánu není kaolin nahraditelný. V keramických recepturách 

se �áste�n� m�že kaolin nahradit jíly, mastkem, wollastonotem a mullitem i v syntetické 

form�,  v�tšinou jde o náhrady cenov� náro�né. Tém�� polovina celkové poloviny kaolinu 

se spot�ebuje p�i výrob� papíru  a práv� tady jsou možnosti náhrady nejv�tší. Kaolin 

p�sobí jako plnivo a dá se nahradit superjemn� mletým vápencem, dolomitem a to 

i syntetickým, slídou, mastkem a wollastonitem. V ostatních p�ípadech, kde se kaolin užívá 

jako plnivo, jako jsou izola�ní materiály, barvy, sklen�ná vlákna, je situace analogická. P�i 

výrob� žáruvzdorného materiálu a v aplikacích ve stavebnictví je kaolin dob�e nahraditelný 

jinými surovinami požadovaných vlastností [4]. 

8. Historie t�žby na Karlovarsku  

P�íroda vytvo�ila na Karlovarsku �adu ložisek kvalitního kaolinu. N�která byla 

za uplynulých 200let vy�erpána, �ada jiných byla otev�ena, další ložiska �ekají na otev�ení. 

T�žba na p�vodním ložisku Sedlec u obce Sedlec, které dalo název nejznám�jší zdejší 

zna�ce kaolinu, byla ukon�ena v roce 1962. P�ístup k dalším ložisk�m byl omezen stavbou 

obcí, komunikací apod. Další velké a dostupné zásoby kvalitních kaolinu v okolí 

Karlových Var� z�staly.  

V 18 stol. byl kaolin t�žen a upravován velmi primitivní technikou. V 19. století byla 

otev�ena a využívána �ada snáze p�ístupných malých ložisek. Jak  rostly firmy a jejich 

finan�ní sily, t�žba se koncentrovala, v�tší možnosti skrývky umožnily povrchovou t�žbu 

na v�tších ložiscích.(viz. Obr. �.14) Ješt� v polovin� 20. století byla �ást kaolinu na 

Karlovarsku t�žena v hlubinných dolech. Rostoucí náklady a bezpe�nostní opat�ení si však 

vynutily ukon�ení hlubinné t�žby [7]. 



Kamil Ožana: Kaolín, jeho úprava a využití 
 

2009  34 

 
Obrázek 14: Ložisko kaolinu [7] 

8.1. Sou�astná t�žba    

Sou�astná t�žba se uskute��uje pouze na povrchových ložiscích, kde je nutná v�tší 

skrývka, p�esouvání v�tších objem� zeminy vyžaduje p�im��enou mechaniza�ní a dopravní 

techniku. Ložiska nyní t�žená se nacházejí ve vzdálenosti 20 km severozápadn� 

od Karlových Var�. Surový kaolin se t�ží bagry, obvyklá konzistence suroviny nevyžaduje 

náro�n�jší zp�soby rozpojování. Plavírny kaolinu jsou umíst�ny nedaleko ložisek (nyní 

v Bo�i�anech a Sadov�), surovina se dopravuje do závodu nákladními automobily.(Viz. 

Obr.�.15) [7].

 
Obrázek 15: Doprava suroviny do plavírny [7] 

 

 



 

 

8.2. Rekultivace krajiny po t�žb� 

Úprava kaolinu p�edstavuje ekologicky tém�� bezproblémovou technologii, kde 

nevznikají žádné škodlivé odpady ani emise. V�tšina produkt�, vzniklého v plavírn� 

se dále využívá. P�i výrob� cirkuluje velké množství užitkové vody a dopl�uje se pouze 

�ást, které se odpa�uje p�i sušení. Únik technologické vody m�že zp�sobit bílé zakalení 

p�írodního toku, ale vzhledem k charakteru produkt�, nem�že zp�sobit ekologické škody.  

Životní prost�edí Karlovarska bylo ovliv�ováno vlastním pr�myslem i t�žbou 

kaolinu. Neblahým d�dictvím je krajina poznamenaná poklesy po hlubinné t�žb� a jámami 

povrchových lom�. Kaolin nelze t�žit v lomech s kolmými st�nami. T�žba zasahuje 

do hloubek desítek metr�, vytvá�ení bezpe�ného sklonu svahu vyžaduje zakrojit více 

do krajiny. Nelze p�edpokládat, že by se  p�íroda zhostila rehabilitace postižené krajiny 

dostate�n� rychle a v žádoucí kvalit� bez p�isp�ní �lov�ka.  

První ucelené rekultivace  po t�žb� kaolinu se na Karlovarsku provád�ly již 

po�átkem 60. let. V�tší �ást byla zrekultivována zem�d�lsky, další �ást na lesní p�du 

a vodní plochy(Viz. Obr.�.16). �asto je požadováno úplné navrácení krajiny do p�vodní 

podoby. Bohužel jen z�ídka kdy lze respektovat tak zjednodušený názor. Rekultivace není 

prostá obnova, ale ekologicky vyvážená a ekonomicky efektní tvorba nové krajiny. Vrácení 

obnovených ploch je po t�žb� zp�t p�írod� trvalou a nedílnou sou�ástí t�žby.  

Pomineme-li pot�ebu kaolinu a sociální dopady, nepomohly by krajin� ani úplné 

zastavení t�žby. P�íroda v okolí d�íve t�žených ložisek nem�že sama rychle zahojit minulé 

rány, pot�ebuje pomoc a dotvo�ení �lov�kem. P�i tomto dotvá�ení se bez pomocí t�žby 

neobejdeme. A� to zní paradoxn�, bez sou�asné t�žby se nedají napravit následky t�žby 

minulé. Je samoz�ejmé, že sou�asná t�žba i otvírky nových ložisek se �ídí p�ísnými kritérii 

povolovacího procesu a rekultivace je nedílnou sou�ástí [7]. 

 
Obrázek 16: Zrekultivovaná krajina po t�žb� [7] 



 

 

9. Záv�r  

Cílem této práce bylo popsat vznik kaolinu, jeho za�azení ale také jeho úpravu pro 

r�zné použití. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny základní informace o kaolinu ale tak 

i popis úpravy v pr�myslu. Je zde také uvedeno, kde na našem území se kaolin vyskytuje. 

Jelikož se kaolin t�ží povrchov� vznikají p�i jeho t�žb� ekologické škody. Firmy však 

dbají na to, aby ekologické škody spojené s t�žkou byly co nejmenší. Firmy na t�žbu 

kaolinu však vynakládají nemalé prost�edky na rekultivaci krajiny. Krajina se nikdy nevrátí 

do p�vodního stavu,  ale p�i rekultivaci lze vytvo�it nový ráz krajiny.     

T�žba kaolinu v karlovarské oblasti je u nás nejv�tší, proto je zde uvedena 

nejpodrobn�ji. Ostatním kraj�m není v�nována taková pozornost. Ostatní kraje taky t�ží 

kaolin, ale ne v takové mí�e a kvalit� jako Karlovarský kraj. Nejkvalitn�jší kaolin má 

zna�ku Sedlec Ia.  

Kaolin sice nepat�í mezi strategické suroviny, ale pat�í mezi suroviny, které mají 

v pr�myslu své místo. Je to d�ležitá surovina v papírenském a stavebním pr�myslu. 

Uplat�uje se také pro výrobu žáruvzdorných materiálu, barev a sklen�ných vláken. 

Ve výrob� porcelánu je kaolin nenahraditelný.     
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