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Anotace 

 

V předloţené diplomové práci je zpracováno zhodnocení dosavadního způsobu 

dobývání těsnících jílů na lomech SD a.s. Chomutov v lokalitě dolu Bílina. V první části jsou 

zmíněny geologické a geografické podmínky dané oblasti a technické parametry strojů nasazených 

na současnou těţbu jak doprovodných surovin, tak hlavní těţené komodity, kterou je uhlí. Práce 

řeší moţné vyuţití těsnících jílů a zaměřuje se zejména na výhodnost pouţití této suroviny 

z hlediska současných environmentálních trendů a dostupnosti v popisované lokalitě. Dále jsou zde 

navrţeny další moţné postupy a způsoby dobývání a dopravy těsnících jílů  Tyto postupy jsou 

zhodnoceny z hlediska technického i ekonomického.  

 

Klíčová slova: dobývání, loţisko, doprovodné suroviny, těsnící jíly, rýpadlo, nákladní 

automobilová doprava 

 
   

 

Annotation 

 

The presented degree work deals with evaluation of the present method of sealing 

clays mining in the SD a.s. Chomutov mine in the Bílina locality. The first part describes 

geological and geographical conditions of the given locality and technical parameters of 

the machines used for the present mining of any accompanying raw materials as well as of 

the major mined commodity, which is coal. The degree work resolves possible use of 

sealing clays and especially aims at profitability of using this raw material from the point 

of contemporary environmental trends and of availability in the described locality. Further, 

the work proposes two possible practices and methods of the mining and transport of 

sealing clays. These practices are evaluated from the technical and economic point of view.  

 

Keywords: mining, coal seam, accompanying raw materials, sealing clays, excavator, 

truck traffic 
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1 Úvod 

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 spojením 

dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. 

Předmětem jejího podnikání je zejména těţba, úprava a odbyt hnědého uhlí a 

doprovodných surovin. Jednou z těchto doprovodných surovin, jsou těsnící jíly a jejich 

těţbou a vyuţitím se budu zabývat ve své diplomové práci. Svou těţební činnost provozují 

SD a.s. v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a 

Bílina. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Doly Bílina (Obrázek 

č. 1 – Letecký snímek Dolu Bílina) jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického 

uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímţ zaujímá vedoucí pozici na 

trhu.  

Cílem práce je zhodnotit dosavadní stav dobývání těsnících jílů na lomech 

SD a.s., navrhnout nové postupy a způsoby těţby a navrhnout další vyuţití této suroviny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 1 – Letecký snímek Dolu Bílina 
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2 Zhodnocení dosavadního stavu dobývání a vyuţití těsnících jílů na 

lomech SD a.s. Chomutov  

2.1 Geografie okolí loţiska 

Území lokality dolu Bílina se nalézá v Ústeckém kraji. Nachází se mezi městy 

Bílina, Duchcov, Osek a obcemi Braňany, Ledvice, Mariánské Radčice a Lom. Pokrývá 

významnou část  plochy Bílinska (Obrázek č. 2 – Schéma Mostecké pánve). 

Délka horního předního okraje jámy je cca 4 km, délka porubní fronty na 

nejniţším uhelném řezu se blíţí 3 km. Momentálně nejhlubší místo dolu se nachází na 

úrovni 40 m nad mořem a jedná se tak o nejníţe poloţené místo v českých zemích, kde 

můţete spatřit nad hlavou nebe
1)

.  

 

 

 

Obrázek č. 2 – Schéma Mostecké pánve 

                                                 
1) 

Příloha č. 1 – Letecký snímek Dolu Bílina – květen 2010 
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Z hlediska komunikačních sítí je území dobře přístupné po silnicích a místních 

komunikacích i po ţeleznici. Podle současně platných rozhodnutí by důl měl ukončit 

provoz kolem roku 2035, v případě prolomení územně ekologických limitů vlády z roku 

1992 by bylo moţno bez likvidace jakékoli další obce pokračovat v těţbě přibliţně aţ do 

roku 2050
2)

.  

2.2 Geologie loţiska 

Lokalita představuje část třetihorní (miocenní) výplně mostecké pánve a je tedy 

tvořena převáţně usazenými horninami a zeminami. Podloţí sedimentárního souvrství je 

tvořeno vulkanickými horninami (oligocén), pod nimi je moţno narazit na křídové mořské 

usazeniny a nejhlouběji, kam naše znalosti sahají nalezneme proterozoickou rulu. Některé 

z těchto jednotek vystupují na povrch během těţby dolu.   

Nejstarší podloţí loţiska tvoří v jiţní polovině lomu ruly a ţuloruly 

proterozoického stáří. V severní polovině lomu bylo v rámci vrtných průzkumů prokázáno 

pouze těleso paleoryolitu permokarbonského stáří. V bílinské oblasti se nachází 

jihozápadní okraj tohoto tělesa. Na většině plochy loţiska se na těchto nejstarších 

horninách rozkládá souvislá, aţ 100 m mocná vrstva usazenin svrchnokřídového moře – 

zejména teplického souvrství. Mocnost křídových usazenin tvořených převáţně slínovcem, 

jílovitým vápencem a naspodu téţ pískovcem, postupně klesá k severu, v severní třetině 

loţiska vlivem předmiocénní denudace křídové usazeniny chybí. Asi na polovině plochy 

jsou křídové horniny překryty čedičovými a znělcovými příkrovy, sopečnými brekciemi a 

tufy. Soubor těchto hornin se nazývá Střezovské souvrství. Místy je moţno nalézt aţ čtyři 

čedičová tělesa nad sebou. Ta jsou oddělena vrstvami tufů, tufitů a zvětralin. Vlivem 

tropického zvětrávání v oligocénu, kdy vznikalo toto souvrství došlo k významné přeměně 

značné části vulkanických hornin na rozpadavou směs jílových minerálů. Na konci 

oligocénu a ve spodním miocénu rozčleněný reliéf postupně zarovnávaly právě zvětraliny 

splavené z vulkanických vrcholů. Vulkanizmus znamenal také počátek vzniku celé 

mostecké pánve. Ve spodním miocénu se společně se splachovanými zvětralinami začal ve 

vznikající pánvi usazovat materiál přinášený řekami z větší dálky a nastoupila doba 

                                                 
2)

Příloha č. 2 – Celková situace Dolu Bílina 
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formování mosteckého uhlonosného souvrství, které se skládá z podloţních jílů a písků 

duchcovských a holešických vrstev tvořených uhelnou slojí, písčito-jílovitou částí nadloţí 

a libkovických vrstev, tvořených téměř výhradně nadloţními jíly. Třetihorní sedimentace 

byla završena vznikem lomského souvrství s tenkou nebilanční  lomskou slojí. Lomské 

souvrství zasahuje do ChLÚ Bílina pouze v jeho nejsevernějším cípu. Svrchní miocén a 

pliocén v naší oblasti nezanechal sedimenty ţádné. 

Hlavní hnědouhelná sloj tvořící loţisko hnědého uhlí má průměrnou mocnost 

30 m. Nejniţší mocnosti dosahuje na vulkanických elevacích v oblasti jiţních svahů lomu 

a pod budoucími severními svahy lomu, maximálních mocností dosahuje ve střední části 

lomu nad paleoreliefními depresemi. V důsledku vývoje rašelinotvorného močálu 

v miocénu je sloj tvořena třemi lávkami s charakteristickým vývojem – svrchní, střední a 

spodní lávkou. 

Z petrografického hlediska ve sloji nalezneme pestrou škálu od velmi čistého 

xylitického uhlí, sloţeného převáţně z prouhelnělé dřevní hmoty, přes spíše detritické 

typy, tvořené prouhelnělou směsí zuhelnatělých úlomků bylin, listí a keřového podrostu, aţ 

po smíšené jílovo-uhelné horniny typu uhelnatý jíl, jílovité uhlí aţ po jíly s organickou 

příměsí. Samotná uhelná hmota je označována za uhlí humitové. Většinu macerálových 

sloţek tedy tvoří huminitová skupina sloţená z různých typů detrinitu a textinito-

ulminitových macerálů v různém stupni gelifikace a samotný gelinit. Menší (spíše 

zanedbatelný) podíl tvoří macerály skupiny liptinitové a inertinitové. Mezi liptinity se 

prosazuje především kutinit a sporinit, inertinit je tvořen hlavně fuzinitem. [8] 

Nadloţí sloje tvoří dvě významné litostratigrafické jednotky terciéru mostecké 

pánve: písčitojílovitá část holešické vrstvy a jílovitá část libkovické vrstvy. Celková 

mocnost nadloţí přesahuje místy 200 m. V částech s nejmenší mocností na jiţních svazích 

činí pouze od 50  do 30 m. V průměru dosahuje skrývkový koeficient hodnoty přes 5 m
3
.t

-1
 

(Obrázek č. 3 – Schéma geologického profilu jílů). 

Holešické vrstvy v plánovaném prostoru těţby jsou mimo uhelnou sloj tvořeny 

tělesem tzv. bílinské delty. Jedná se o velmi rozsáhlé, v řezu čočkovité, v ploše lalokovité 

těleso, které se postupně vkliňuje směrem k západu a severu. Maximální mocnost tohoto 

tělesa se pohybuje kolem 150 m. Je tvořeno přibliţně padesáti odlišitelnými tělesy písku ve 



Bc. Marek Sihlovec: Dobývání těsnících jílů 

 2011  5 

formě ploše čočkovitých deltových vějířů nebo pásovitých výplní říčních koryt, 

oddělených vrstvami převáţně prodeltového, jezerního a nivního charakteru jílů se 

zákonitě proměnlivým obsahem písku a prachu.  

 

 

Obrázek č. 3 – Schéma geologického profilu jílů 

 

Mocnost písčitých těles obyčejně nepřesahuje 5 – 7 m. Některá z rozsáhlejších 

deltových těles byla synsedimentárně deformována a jejich mocnost místy dosahuje aţ 

několika desítek metrů. Takováto tělesa se budou vyskytovat především v nejjiţnější a 

severní části lomu. S výskytem písčitých těles je spojeno jejich zvodnění a nutnost 

odvodňovat některá z nich jiţ před postupem lomu systémem odvodňovacích vrtů. Největší 

objem vody je soustředěn v písčitých tělesech uzavřených jiţně od zlomu Viktoria. Tato 

tělesa jsou neustále dotována vodou z výchozů a z technologie hydraulického plavení 

popílků do úloţiště Venuše. Vzhledem k těţbě v severní části lomu ale dojde i k postupům 

do oblasti, která – ač byla v minulosti systematicky odvodňována svodovými vrty – se po 

jejich likvidaci na začátku tohoto tisíciletí opět vodou nasycuje. Dalším problémem 

spojeným s výskytem těchto těles je jejich místní mineralizace dolomitem. To způsobuje 
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přeměnu písku na velmi pevný pískovec. Nepravidelná tělesa pískovců jsou vázána 

především na synsedimentárně deformovaná tělesa písků, ale výjimkou nebudou ani tělesa 

relativně pravidelně vyvinutá v plochých nedeformovaných deltových písčitých tělesech 

mělce umístěné pod bází libkovických vrstev. Kvantifikace objemu pískovce v postupech 

do vyuhlení je velmi obtíţná vzhledem k tomu, ţe v inkriminovaném prostoru je velmi 

řídká vrtná síť. Vzhledem k předpokládanému zvýšení podílu skrývky z jiţní části lomu, 

kde je výskyt pískovce menší, lze ve srovnání se začátkem tisíciletí předpokládat výrazně 

niţší úhrnný objem pískovce v těţbě. Pískovcová tělesa bude nadále třeba dobývat 

separátní těţbou pomocí trhacích prací s následným vyuţitím mobilní drtící technologie. 

S rozsáhlými vrstvami jezerních, prodeltových i nivních jílů (převáţně kaolinit-illitového 

sloţení jílových minerálů) jsou spojeny výskyty vrstviček sideritických jílů aţ 

pelokarbonátů, případně přerušovaných horizontů siderit-ankeritových konkrecí (Tabulka 

č. 1 – Členění horninových typů). Obojí bude přinášet spolu s vyšším stupněm diageneze jílů na 

nejspodnějších dvou těţebních řezech problémy se zvýšeným opotřebením rypných částí 

velkorypadel. Na těchto řezech budou tyto jíly nadále převaţovat. 

V postupech lomu Bílina do vyuhlení bude nadále moţné těţit veškeré doposud 

nabízené druhy doprovodných surovin. Především se to týká písku, který bude moţno těţit 

zejména na prvních dvou řezech v jiţní, ale i severní části lomu, dále pak těsnících jílů, 

které se budou vyskytovat na prvním řezu a jejich velké zásoby rovněţ jsou a budou 

vznikat na výsypce Pokrok. Další doprovodnou surovinou jsou cihlářské jíly, které se 

nadále budou vyskytovat na nejniţších dvou skrývkových řezech. Objem těţby u těchto 

surovin bude limitován pouze aktuální situací na lomu (postavení rypadel) a poţadavky 

odběratelů. 

  



Bc. Marek Sihlovec: Dobývání těsnících jílů 

 2011  7 

Tabulka č. 1 – Členění horninových typů 

 

 
Surovinový 

typ 

Horninový 

typ 

Statigrafické členění 

 

účelové 

 

neformální 

Hurník, Marek (1962) 

/ Domácí (1975) 

 
 hlíny, spraše, 

štěrky 

kvartér kvartér kvartér  / kvartér 

 

MG 4 

MG 3 

                60 m 

MG 2 

MG 1 

MG 0 

 

jíly, jílovce 

prachovité 

 

na bázi 

pelokrbonáty 

 

horizont 

nadloţních  

jílů 

 

jezerně 

jílovitý 

horizont 

 

nadloţní souvrství 

/ libkovické vrstvy 

 

 

 

 

         aţ 110 m 

jíly, jílovce, 

písky, 

pískovce, 

písčité jíly, 

pelokarbonáty, 

karbonátické 

jílovce, 

uhelné polohy 

 

horizont 

písčitojílovitý 

 

deltově 

písčitý 

horizont 

 

 

 

 

 

slojové souvrství 

/ holešické vrstvy 
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2.3 Stávající způsob dobývání loţiska 

Většina vytěţené skrývky je zakládána na vnitřní výsypku. Veškeré vytěţené uhlí 

v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdruţováním v Úpravně uhlí 

Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí 

s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství 

a pro komunální spotřebu. Těţbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, 

skládající se z rýpadla K 10 000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače 
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ZP 10 000, dále technologické celky TC2 tvořené rýpadly KU 800 a K 2000, dálkovou 

pásovou dopravou šíře  1600 aţ 2200 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500 a ZP 6600. 

Na uhelném lomu pro těţbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300 S a K 650 řady TC1. 

V lomu jsou tedy nasazena rýpadla kolesová i lopatová. Lopatová rýpadla jsou 

stroje pro zemní práce s cyklickým charakterem práce, který spočívá v opakování stejných 

pracovních úkonů.  Historie pouţívání těchto rýpadel sahá aţ do roku 1833. V tomto roce 

strojník W.S.Ottis přihlásil patent tzv. jeřábové lopaty, která byla poháněna parním 

strojem. Toto rýpadlo bylo poprvé pouţito v praxi při výstavbě ţelezniční tratě z Baltimore 

do města Ohio. Lopaty se zdvihem v dnešní podobě se vyráběly od roku 1925 a s jejich 

výrobou začala americká firma Bucyrus. Ta byla zaloţena jiţ v roce 1880 a významnou 

měrou se podílela také na výstavbě Panamského průplavu v roce 1914. [3] 

Postupně docházelo ke zvyšování objemu lopat. Lopatová rýpadla jsou zpravidla 

univerzální a základní stroj bývá vybaven řadou pracovních zařízení. Těmi jsou výškové 

nebo hloubkové lopaty, vlečný koreček nebo drapáky. Univerzální lopatová rýpadla jiţ 

většinou nahradila dokonalejší rýpadla hydraulická. Ta jsou určena k rozpojování a 

nakládání zemin. Jejich rozvoj přichází po skončení 2. světové války. Hydraulická rýpadla 

mají  kolový nebo pásový podvozek, na kterém je umístěna horní otočná stavba a dále pak 

pracovní zařízení. Těmi jsou opět hloubkové lopaty (podkop), výškové nakládací lopaty 

nebo drapáky. Zpravidla jsou rýpadla konstruována stavebnicově tak, ţe hlavní otočná 

stavba tvoří základní stavební jednotku stroje. K té je pak moţné připojit jednak různý typ 

podvozku, a samozřejmě také různá pracovní zařízení. Správná volba pracovních zařízení 

má rozhodující význam na výkon stroje a ekonomiku jeho provozu. [3] 

Kolesová rýpadla jsou stroje s moţností nepřetrţitého pracovního procesu. Tato 

rýpadla mají historicky řadu předchůdců. Nejstarší dochovaný je patrně návrh plovoucího 

kolesového rýpadla datovaný kolem roku 1475 Leonardem da Vinci, který byl nejen 

významným malířem, ale také vynálezcem a konstruktérem. Dosud pouţívaný princip 

kolesa s bočním výsypem byl patentován v roce 1913 v Německu. Větší rozvoj vyuţití 

těchto rýpadel nastává aţ ve třicátých letech dvacátého století. Kolesové rýpadlo je 

charakteristické právě svým otáčivým pohybem kolesa. Kromě tohoto hlavního pohybu se 

zde uplatňuje posuvný pohyb plynulým otáčením kolesového výloţníku a výsuvným 

pohybem buď spouštěním kolesového výloţníku nebo podélným výsuvem. To znamená, ţe 
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způsob práce je dán řadou pohybů v horizontální i vertikální rovině, které se vzájemně 

kombinují a umoţňují nepřetrţitý pracovní cyklus stroje. Rýpadlo dobývá výškovým, nebo 

hloubkovým řezem, případně výškovým i hloubkovým řezem. Rýpadla pracují většinou 

blokovým způsobem, u selektivní těţby je to pak způsob poloblokový, nebo v zářezu. 

Dobývacím nástrojem, který horninu rozpojuje, je koleso opatřené korečky. [3] 

 Těţené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 

1200 a 1600 mm. Neuhelné hmoty jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou šíře 

1200, 1600 mm na vnitřní výsypku k zakladačům ZP 2500, 3500. Uhelné produkty jsou 

upraveny v souladu s jakostními poţadavky odběratelů v rozsahu uvedeném v katalogu. 

Expedice uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou a po ţeleznici. 

Nadloţí sloje o mocnosti aţ 200 m je tvořeno z větší části usazeninami 

tzv. bílinské delty z menší části jílovými jezerními usazeninami libkovických vrstev. 

Těleso bílinské delty je povrchovým lomem Bílina odkrýváno v příčném směru. 

Z dosavadní dokumentace je zřejmé, ţe je tvořeno velmi sloţitým komplexem písčitých 

deltových těles, vrstev jezerních jílů a spleti písčitých výplní říčních koryt s lemy jílovitých 

nivních usazenin. Sloţitá geologická stavba přináší komplikace pro těţbu v podobě 

výskytu zvodnělých písčitých těles, obtíţně dobyvatelných těles pískovců a vrstev jílovců 

s výskytem pevných pelokarbonátových proplástků. Těţba loţiska probíhá ve směru 

východ - západ. Ze severu je loţisko omezeno řadou bezeslojných pásem z jihu výchozem 

sloje v okolí bílinského zlomu a západní hranici loţiska tvoří administrativně stanovená 

linie - hranice dobývacího prostoru. 

2.4 Stávající způsob dobývání doprovodných surovin 

Doprovodné suroviny, kterými jsou především nadloţní a podloţní jíly, jsou 

v současné době dobývány v severozápadní části lomu v nadmořské výšce cca 250 m n.m., 

o průměrné mocnosti jílů 4 metrů, v prvním skrývkovém řezu lomu
3)

. Těţba je prováděna 

pásovým hydraulickým rýpadlem Kobelco JS 240 NC (Obrázek č. 4 – Pásové hydraulické rýpadlo 

Kobelco JS 240 NC). V současné době se jíly těţí v závislosti na poptávce po této komoditě, to 

znamená, ţe uvedené rýpadlo není pouţíváno výhradně ke zmíněné těţbě. 

                                                 
3) 

Příloha č. 3 – Těžba těsnících jílů – 1. řez 
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Pásové rýpadlo pracuje na zúţeném prodlouţeném podvozku a je vybaveno 

dvěma kryty pásů na kaţdé straně. Hydraulický load sensing systém má proměnný průtok 

kapaliny dle zatíţení, servoovládání a multifunkční ovládání s centrálním kruhovým 

rozvaděčem. Jednodílný výloţník je doplněn násadami o různých délkách, které umoţňují 

těţbu různého dosahu, hloubky kopání, nakládací výšky i rypné síly na různých 

pracovištích. Konstrukce rýpadla má pevnostní rezervu pro pouţití kladiva a táhlo lţíce 

můţe být vybaveno různými jeřábovými oky. Výloţník je 5,7 m dlouhý, lţíce rýpadla je 

typu JCB-ESCO o max. šířce 1600 mm, objemu 1,46 m
3
 a hmotnosti 973 kg.  

 

 

 

Obrázek č. 4 -  Pásové hydraulické rypadlo Kobelco JS 240 NC 

 

Zařízení je vybaveno čtyřmi volitelnými pracovními reţimy. Pracovní reţim A 

(Auto) poskytuje proměnnou sílu a rychlost v závislosti na zadání poţadavku obsluhy a 

k tomu přizpůsobuje výkon stroje. "Posílení" (Power boost) je aktivován  automaticky a 

vyuţití toho reţimu je vhodné především ve velmi těţkých pracovních podmínkách. 

Pracovní reţim E (Ekonomický) upřednostňuje úspornost práce při zachování výkonu 

stroje. Reţim P (Přesný) je určen velmi jemným ovládáním pro dokončovací práce. Reţim 

L (Jeřábovací) umoţňuje zapojit max. zdvihací síly. 
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Auto pracovní reţim prostřednictvím AMS řídícího systému poskytuje optimální 

výkon v závislosti na pracovních poţadavcích, zatímco další 3 alternativní reţimy přesně 

přizpůsobují výkon specifickým poţadavkům. Nastavitelný monitor umístěný na sloupku 

po pravé přední straně poskytuje obsluze trvalý přehled o nastaveném pracovním reţimu, 

rychlostním stupni, provozních teplotách a mnoha dalších údajích, při zachování 

viditelnosti na vlastní monitor i pracovní prostředí. Indikátor údrţby varuje v případě 

hrozící poruchy a informuje o pravidelných servisních intervalech.  

Popsaný způsob dobývání strojem s podkopem (rameno) a pracovním zařízením 

(lţící) tedy zajišťuje těţbu a přemísťování těţené horniny. Malostrojově selektivně 

vytěţená surovina je rýpadlem současně nakládána a z místa těţby odváţena nákladními 

automobily
4)

. Tato těţba je zcela zajišťována strojovým parkem SD a.s.  

2.5 Doprovodně těţené suroviny a jejich vyuţití 

Jak jsem jiţ uvedl v kapitole 2.4, tvoří převáţnou část doprovodně těţených 

surovin na dole Bílina nadloţní a podloţní jíly. Jiţ v letech 1960 - 1964 byla při 

geologickém průzkumu severočeských hnědouhelných pánví věnována pozornost 

vyuţitelnosti podloţních jílů. Problematika vyuţitelnosti doprovodných surovin 

severočeské uhelné pánve byla dále, bez většího výsledku, řešena v letech 1973 - 1975 ve 

Výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě. Od r. 1980 byl řešen ve VÚK Panenské 

Břeţany a v ÚNS úkol "Výroba Al2O3 z domácích nebauxitických surovin", a to 

alkalickým vysokotlakým způsobem. Celkově je zřejmé, ţe výzkum vyuţití 

nebauxitických surovin k výrobě Al2O3 je celosvětově v neustálém zájmu. Byla 

vypracována řada zpracovatelských metod (kyselé metody, alkalické metody, 

hydrometalurgické postupy a jejich různé modifikace) bez bliţších specifikací kondičních 

surovinových limitních ukazatelů. 

Obecně lze říci, ţe suroviny, zejména jíly, jsou hodnoceny z hlediska 

vyuţitelnosti zejména podle obsahu Al2O3, podle modulu Al2O3 : Si02, při kyselých 

metodách je většinou Fe203 označován jako škodlivina, podle konkrétního pouţitého 

postupu. 

                                                 
4
) Příloha č. 4 – Těžebna těsnících jílů v předpolí lomu Bílina - malostrojově  
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Dokumentace o technologických zkouškách nadloţních jílů byla sestavena 

z průzkumných prací prováděných v období od roku 1961. Soubor dokumentačního 

materiálu obsahuje údaje o 142 vrtech. Systematické vyhodnocení získaných 

technologických údajů bylo nakonec provedeno ve vybraných vrtech obsaţených 

ve schematických geologických prořezech, sestavených v rámci geologického průzkumu 

oblasti. Mezi hodnotící technologická data pro orientační dělení nadloţních jílů náleţelo: 

- posouzení zbytků na sítech 0,090 mm nebo 0,063 mm vzhledem k jejich 

rozplavitelnosti 

 

- hodnoty nasákavosti a celkového smrštění výpalků v závislosti na výšce výpalu za 

účelem stanovení slínavosti suroviny 

 

- barevnost výpalků při teplotě 950°C, která byla jedním ze základních kritérií při 

geologickém členění surovin 

 

- posouzení náchylnosti k nadouvání - expanzi výpalků v závislosti na výšce výpalu. 

 

Při hodnocení byly téţ sledovány hodnoty pevností v ohybu za syrova, hodnoty 

ţáruvzdorností i hodnoty chemických analýz. Rozbor shromáţděných dat vyústil 

v rozčlenění oblasti do několika částí s přibliţným popisem charakteru vyskytujících se 

nadloţních jílů. Z rozboru souhrnu údajů, soustředěných v dokumentaci měřených 

technologických vlastností nadloţních jílů ve sledované oblasti vyplývá, ţe dosavadní 

prováděná technologická testace vzorků poslouţí pouze pro jejich přibliţné rozdělení. 

Získané charakteristiky jsou k určení vyuţitelnosti nadloţních jílů v oboru cihlářství, příp. 

keramiky nedostačující. Vzájemné porovnání výsledků měřených hodnot z testací 

jednotlivých vrtů není snadné, v mnohých případech není moţné vůbec. Rozsah 

technologických testů není jednotný, není jednotná ani metodika stanovení zodpovídajících 

parametrů a u převáţné většiny průzkumných děl schází i ty nejzákladnější údaje. 

V rámci vyhodnocovacích rešeršních prací podloţních jílů byly sledované horniny 

zařazeny podle výsledků zkrácených chemických analýz do čtyř surovinových typů. Jako 

perspektivní surovina pro případnou výrobu Al2O3 se jeví surovinový typ 3, 

charakterizovaný obsahem SiO2 pod 43 %, obsahem Al2O3 nad 25 %, někde aţ nad 30 % a 
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modulem Al2O3 : SiO2 nad 0,75. Vzhledem k tomu, ţe Fe2O3 při značné části metod 

získávání Al2O3 je označován jako škodlivina, bude i obsah Fe2O3 muset být limitován 

podle předpokládané metody. 

Dosavadní prováděné normové zkoušky pro hodnocení cihlářských, příp. 

keramických surovin se ukazují pro klasifikaci a hlavně posouzení vyuţitelnosti 

prověřované suroviny jako nedostačující. Nadloţní jíly v centrální části pánve je nutné 

povaţovat za barevně se vypalující surovinu s větší či menší schopností nadouvání při 

výpalu. Nadloţní jíly lze označit jako netypické keramické a cihlářské suroviny. Jejich 

vyuţitelnost je moţná jen ve směsi s korekčními surovinami, kterými se vhodně upraví 

mineralogické sloţení, granulometrie, plasticita a výpal do stabilní střepové fáze. Kaţdý 

nadloţní jíl je třeba korigovat. Pórovité výrobky z nadloţních jílů (cihlářské zboţí, 

obkládačky) je moţné vyrábět na bázi vápenatokřemičitého střepu s korekcí karbonátových 

surovin (vápence, spraše, slíny apod.). Hutné aţ slinuté výrobky (kamenina, dlaţdice, 

výrobky vytvářené litím do sádrových forem) je nutno pálit na bázi ţivcokřemičitého 

střepu. Tento způsob výpalu k sloţení nadloţním jílům lépe vyhovuje. Avšak k jejich 

vysokému vkladu do patřičných hmot brání relativně vysoký obsah organických látek 

v jílech (aţ několik procent), který působí jako významná technologická škodlivina. 

Všechny výrobky z nadloţních jílů, aţ na malé výjimky, budou mít barevný střep 

v důsledku zvýšeného obsahu Fe2O3 v jílech. 

Výsledky laboratorních analýz nahodile odebraných vzorků jílů pouţívaných jako 

keramické suroviny prokázaly značnou heterogenitu v zastoupení fyzikálního jílu frakce 

menší neţ 0,002 mm, která ovlivňuje nejdůleţitější fyzikální a fyzikálněchemické 

vlastnosti. Tato heterogenita se bude projevovat na základních vlastnostech jílů jako 

keramických surovin. Rozdílné vlastnosti jílů ovlivňuje i zastoupení jílových minerálů, a to 

nejen z hlediska kvalitativního, ale především kvantitativního. Působení jílových minerálů 

je přímo úměrné podílu fyzikálního jílu, protoţe jílové minerály jsou jeho hlavní součástí. 

Příměs jílových minerálů typu montmorillonitu je pro keramické jíly neţádoucí. Není 

ţádoucí ani měnící se poměr mezi kaolinitem a illitem. Kolísající poměr v zastoupení 

jílových minerálů i různý obsah fyzikálního jílu s obsahem amorfních látek se bude podílet 

na kvalitě jílů jako keramických surovin. 

Z výsledků studia kvalitativní diferenciace jílů jako keramické suroviny 
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jednoznačně vyplývá, ţe pouţívaná technologie dobývání a přípravy nemůţe zajistit 

potřebnou homogenizaci výchozí suroviny. Proto nelze očekávat ani standardní výrobky. 

Zajištění standardizace by bylo v daném případě velmi sloţité a nákladné. 

Dosavadní studie tedy jednoznačně ukazují na nevhodnost vyuţití těţených jílů 

jako keramické suroviny. Naopak lze tyto jíly vyuţít jako vysoce kvalitní těsnící surovinu. 

Těsnící (studnařské) jíly představují ekologicky nezávadný, ale naprosto spolehlivý 

prostředek k ochraně ţivotního prostředí. Jíly neobsahují ţádné neţádoucí příměsi. Jílová 

bariéra je vytvořena na fyzikálním principu, je samozhojitelná a kopíruje případné pohyby 

terénu bez omezení své funkce. Díky svým ověřeným vlastnostem představují velmi 

vhodný materiál k řešení problémů při stavbě protipovodňových hrází, ochraně vod před 

kontaminací průsaky ze skládek odpadů, úloţišť ropných látek, produktovodů a také 

k těsnění studní před průsaky povrchových vod. 

Jíly je vhodné pouţít jako ideální těsnicí vrstvu v mokrém stavu, jelikoţ při 

nasycení vodou se stávají pro další vodu naprosto nepropustné. Jsou dobře vyuţitelné 

zejména při výstavbě hutněných zemních těsnění a uzavíracích těsnících vrstev. Jejich 

vlastností lze vyuţít při sanaci skládek odpadů nebo k výstavbě těsnících částí vodních 

nádrţí např. u sypaných hrází. Těsnící jíly je moţné vyuţít při stavbách a technologiích 

vytváření koryt řek, přeloţkách vodních toků, při vodohospodářské činnosti, při budování 

plavebních kanálů, ale také v rybníkářství. Přeloţky vodních toků v souvislosti s těţební 

činností jsou typickým příkladem vyuţití těsnících jílů, protoţe právě postup těţby je 

limitován také existencí takových toků. Těţba těchto surovin nabude značného významu 

při rekultivacích krajiny při zahlazení hornické činnosti. [5] 

Zajímavé a perspektivní vyuţití jílů je v dodatečných izolacích starších a 

historických staveb. V této souvislosti mě zaujal článek v č. 05/08 časopisu Stavebnictví 

s názvem Izolace zdiva jílovými vrstvami, ze kterého si dovoluji citovat:  

„Aplikace jílových izolací je velmi dobře přijímána z hlediska památkové péče, 

poněkud méně je oblíbena u prováděcích firem. Kvalitně provedený profesionální návrh je 

však vždy účinný. Návrh dodatečných izolací musí, především u starých budov, vycházet 

z příčin závad – z analýzy současného stavu. Na základě výsledků průzkumů, spojených 

s měřením vlhkosti a zejména kvalifikace druhu vody (vlhkosti), která způsobuje poruchy, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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lze zvolit vhodnou sanační kombinaci. V případech, kdy jsou konstrukce zavlhčovány 

pronikáním naakumulované vody v terénu v blízkém okolí a kdy původní izolace – pokud 

existovaly, nejsou funkční, lze navrhovat: 

– novou skladbu plošných izolací;  

– vzduchové dutiny pasivně propojené s atmosférou a odvodnění;  

– modifikaci historických hydroizolací – jílovými vrstvami.“ 

Jíly jsou typickými přírodními surovinami, jejichţ charakteristickou vlastností je, 

ţe se ve vodní suspenzi (s obsahem vody cca 20 %) stávají snadno tvarovatelné, bez 

porušení celistvosti. Po vysušení si vzniklé jílové těleso zachová svůj tvar a zároveň získá, 

mimo mechanickou pevnost, i odolnost proti působení okolního prostředí, zejména proti 

vodě a vlhkosti. Jílové izolace mohou být prováděny současně se stavbou nebo dodatečně. 

Jejich hlavní výhody jsou ve stupni účinnosti zejména proto, ţe neutěsňují zdivo 

stoprocentně a zajišťují tak přiměřený vlhkostní stav. Vhodnost jejich pouţití je omezená 

právě touto vlastností a zejména nutnými stavebními úpravami, které aplikaci jílů 

provázejí. Izolační vrstvy je třeba provést jako kombinované, tj. suché a zvodnělé s tím, ţe 

se v čase navzájem „zatahují“. [5] 

Podmínkou plastičnosti jílových surovin je dostatečný obsah jílových minerálů, 

charakter jílových minerálů (zejména kaolinitu), vysoká disperzita částic zeminy a 

schopnost iontové výměny na povrchu částic. Tyto vlastnosti v souhrnu umoţňují vázání 

vody na povrchu částic jílové suroviny. Nejvýznamnějšími jílovými materiály, které patří 

mezi tzv. vrstevnaté jednoduché minerály, jsou kaolinit, illit a montmorillonit. 

V současné době dochází k vyuţití těţených doprovodných surovin například také 

k výstavbě stabilitní podloţky při terénních úpravách prostoru pro následné umístění 

komunikačních, vodohospodářských a technologických objektů a zařízení na jiţních 

svazích lomu Bílina. 

Ve výsledku se jedná o stupňovitou plošinu v šířce cca 57 m, spojující dno lomu 

s plošinami na bočních jiţních svazích. Celkové převýšení je 100 m na vzdálenosti 

1 053 m. Pro násypy budou pouţity výhradně zeminy z místních zdrojů. Vzhledem k pevně 

dané situační a výškové dispozici pláně nebylo moţné provést materiálově vyrovnané 
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řešení. Nedostatek materiálu pro násypová tělesa bude nahrazen ze skrývky lomu. Celkový 

potřebný objem sypaniny do násypů činí cca 245 000 m
3
. Pro těleso násypu jsou pouţity 

následující zemní a horninové typy: 

- Křídové slínovce, jejichţ zdrojem jsou výhradně odřezy a to jak zemního tělesa, tak 

i z prostoru nové trafostanice.  

- Terciérní vulkanity, které budou získány v nejsvrchnější části zářezu.  

- Podloţní jílovce, jenţ tvoří prostředí zářezů ve spodní části zemního tělesa. 

Z hlediska pouţitelnosti se ale jedná o méně vhodné materiály. Jejich podíl na 

celkové kubatuře bude činit však pouze okolo 7 %.  

- Nadloţní jílovce, které budou těţeny mimo stavbu a to ve vytipovaných místech 

čelních skrývkových svahů lomu. Variantně mohou být odebírány i z čerstvé 

sypaniny na úvodní etáţi vnitřní výsypky lomu. Vyrovnávají nedostatek materiálu 

vytěţeného ze zářezů a to v podílu 50% celkového objemu násypu. 

Podmínky pro ukládání materiálu do násypů musí být stanoveny hutnícím pokusem, 

provedeným v předstihu před zahájením výstavby násypů. Projekt hutnícího pokusu bude 

řešen samostatně. 

Na probíhající stavbě jsem se byl v březnu 2011 podívat a pořídil z ní následující 

fotografie. (Obrázek č. 5 a 6 – Výstavba stabilitní podložky) 
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Obrázek č. 5 – Výstavba stabilitní podložky 

 

Obrázek č. 6 – Výstavba stabilitní podložky- přiblížený záběr 
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3 Návrh na další postupy a způsoby dobývání těsnících jílů včetně nových 

návrhů na jejich vyuţití 

3.1 Návrh na způsob dobývání malostrojově s externím způsobem dopravy 

Dosavadní  selektivní způsob těţby prováděný malostrojově a následná doprava 

suroviny probíhá s nasazením techniky SD - Autodoprava a.s, která je dceřinou společností 

SD a.s. Chomutov. Jednou z moţností jak celý proces zefektivnit a docílit sníţení nákladů 

na dopravu, je zajistit ji externím dodavatelským způsobem.  

V současné době existuje řada firem, které takovou dopravu zajišťují. Pro 

srovnání jsem vybral tři společnosti z oblasti Ústeckého kraje a porovnal současné ceny, za 

které tuto sluţbu realizují. Zjištěné údaje o cenách dopravy vozidlem TATRA 815 S1 jsem 

uspořádal do následující tabulky (Tabulka č. 2 – Srovnání cen autodopravy). Pro úplnost 

dodávám, ţe všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 . 

Tabulka č. 2 – Srovnání cen autodopravy 

Firma /  Jízda vozu Tatra 815 S1 Cena v Kč.hod
-1 

Cena jízdy za 1 km Kč  

HOKR Přestavlky 550,- 32,- 

Milan Baránek Ústí nad Labem 590,- 34,- 

Ekostavby a.s. Louny  650,- 37,- 

SD – Autodoprava a.s. 784,- 37,- 

 

Z uvedeného orientačního průzkumu plyne, ţe zajišťování dopravy suroviny 

dodavatelským způsobem je jednoznačně ekonomicky výhodnější. Pro úplnost podotýkám, 

ţe řada společností, které dopravu zajišťují, tvoří ceny individuálně a je pravděpodobné, ţe 

při větším objemu sjednané zakázky, by ceny za uvedené sluţby mohly být ještě 

výhodnější. Pro rámcové srovnání současného stavu s momentálními moţnosti však 

uvedené údaje zcela postačují. 
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3.2 Návrh na způsob dobývání velkostrojově 

V kapitole 2.3 popisuji současnou těţbu na Lomu Bílina. Mimo jiné zde zmiňuji 

také nasazení rýpadla K 10000. Jedná se o kolesové rýpadlo Projekční kanceláře Vítkovice 

(dnes firma Prodeco) s kráčivým podvozkem a rozsahem otáčení  ± 360 . Toto největší 

kolesové rýpadlo v České republice pracuje s výkonem aţ 10 000 m
3
.hod

-1
 těţené skrývky 

a je na Dolech Bílina nasazeno jiţ od roku 1978. Uvedené rýpadlo je opatřeno šestnácti 

korečky a dosahuje řezné síly 90 kN.m
-1

. Neopomenutelnými technickými parametry jsou 

pak hloubka řezu 4 metry a výška řezu 30 m s maximálním horizontálním dosahem 70 m 

od osy stroje. 

Při zvaţování o způsobech těţby doprovodných surovin se nabízí také alternativa 

zapojení rýpadla K 10000. Tento ojedinělý stroj, který navrhl Ing. Duda, přinesl řadu 

originálních technických řešení. Tato řešení byla uvedena v č.9/2010 Hornických listů. 

„Originální technická řešení rýpadla K 10 000/K 74: 

 Vynášecí talíř se sklopnými segmenty 

 Hydraulicky poháněný kráčivý podvozek s válci zdvihu na vnějších 

opěrách 

 Uchycení kolesa na hřídeli pomocí rozpěrných upínacích prvků 

 Laserem hlídané maximální zatížení kolesového výložníku“ 

Provoz tohoto zařízení zpočátku provázelo značné mnoţství potíţí spojené 

s častými poruchami. Kromě toho se na horních řezech, kde byl stroj nasazen, vyskytly 

sedimenty s vyššími nároky na rozpojování horniny. Proto výroba dalšího stroje K 10000 

nebyla realizována a nasazené rýpadlo bylo převzato jako prototyp do trvalého uţívání. 

Poruchovost zařízení se postupně sniţovala a dnes je dominantním a nejvýkonnějším 

velkostrojem v Dole Bílina. Dosud toto rýpadlo vytěţilo přes 280 milionů m
3
 skrývkových 

hmot. [4] 

Kolesové rýpadlo je vlastně obrovská půdní fréza a jeho základním parametrem je 

právě průměr kolesa, délka kolesového výloţníku, obvodová rychlost kolesa, počet 

korečků, ale i jejich tvar a konstrukce. Výkon rýpadla pak určují právě tyto parametry a 
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dále pak rozměry dobývaného bloku a úhel svahu řezu. [3] Třířezovou technologii 

dobývání v řezu v páté a šesté fázi jsem znázornil v Příloze č. 6. 

Aktuální vybavení tohoto zařízení však neumoţňuje provádět selektivní těţbu 

těsnících jílů. Současné technologie však jiţ takové dobývání umoţňují. K tomu by bylo 

zapotřebí, vybavit rýpadlo sledovacím systémem na bázi GPS (Obrázek č. 7 – Rýpadlo K 10000 

(fotografie + schéma systému GPS)). Některé stroje na Dole Bílina jiţ takovým zařízením 

vybaveny jsou. 

 

Obrázek č. 7 – Rýpadlo K 10000 (fotografie + schéma systému GPS) 

 

 

 

 

 

  

 

Tento systém pracuje na bázi GPS sledování polohy strojů a satelitního předávání 

údajů o stroji z monitoru stroje. Zajišťuje tak trvalou kontrolu pro majitele a servisní 

pracovníky nad polohou a pohyby stroje, jeho funkcích, chybách a případně závadách při 

provozu a soustřeďuje informace o vyuţití a vytíţenosti stroje v práci. Provozovatelům 

strojů se tak nabízí moţnost pravidelně sledovat způsob pouţívání a vyuţití jejich zařízení, 

včetně denních, měsíčních a ročních přehledů jednotlivých strojů a dostávají tak do rukou 

velice účinný nástroj pro zvyšování efektivity práce. Tyto údaje se k nim dostávají bez 

nutnosti dodatečných výkazů strojníků. Předávané informace můţeme rozdělit do tří 

skupin. Jednak je to systém sledování pohybu stroje, který trvale sleduje polohu stroje a 

neprodleně hlásí jakýkoliv pohyb stroje na pracovišti. Pod kontrolou je tedy umístění a 

jakýkoliv pohyb stroje a je moţné i zpětně sledovat přesuny strojů mimo určené pracoviště. 

Dispečeři tak dostávají do rukou výborný prostředek sledování a řízení strojů. 
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Dále systém sleduje provozní informace o stroji a hlásí 1x denně (obvykle v noci) 

všechny údaje o provozu stroje, počet odpracovaných motohodin, jeho vytíţení, pouţití 

přídavných pracovních zařízení, zatíţení či přetíţení stroje apod. Provozovatel můţe 

okamţitě či v měsíčních nebo ročních přehledech sledovat jak stroj pracoval, kdy běţel na 

volnoběh, kdy pracoval na plný výkon či byl přetěţován, kdy pracovala hydraulika stroje a 

kdy jen běţel motor, nebo kdy byl činný přídavný hydraulický okruh. Samostatnou a velice 

ţádanou oblastí je sledování spotřeby energií stroje. V neposlední řadě pak je to hlášení 

poruch a situací, které jsou mimo oblast bezproblémového provozu zařízení. Třetí 

významnou oblastí je hlášení o provozních teplotách jednotlivých částí stroje, 

nenormálních jevech při provozu, hlášení závad a poruch a diagnostika těchto závad. Tyto 

údaje jsou pomocí satelitu předávány do ústředí a jsou poskytovány prostřednictvím 

internetu oprávněným pracovníkům uţivatele a distributora pro vyhodnocení a případně 

pro odpovídající servisní zásah. Servisní střediska jsou tak neprodleně informována o 

signálech budoucích moţných závad a to umoţňuje okamţitě reagovat. 

Vybavením rýpadla takovým sledovacím zařízením by umoţnilo vyuţít jej 

sekundárně k těţbě doprovodných surovin selektivním způsobem. Při takové těţbě, kdy se 

dobývání provádí převáţně v bloku, by bylo moţné těţené těsnící jíly nakládat a odváţet 

přímo z řezu. Další moţností by bylo vyuţití stávající kontinuální dopravy. V tomto 

případě, by byly těţené jíly dopravovány pásovou dopravou na výsypku. Nevýhodou 

tohoto způsobu dopravy je, ţe při následném nakládání suroviny na nákladní automobily, 

by zájmová surovina s největší pravděpodobností byla znehodnocena neţádoucí ostatní 

zeminou. 

Vyuţití a zavedení této GPS technologie by ale mělo význam především při 

samotné primární těţbě.  

3.3 Návrh na vyuţití těsnících jílů 

Jak jsem jiţ naznačil v kapitole 2.5, je vyuţití těsnících jílů poměrně široké. Atest, 

který vydal Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je dokladem toho, ţe těsnící jíl typu MG-4 

je vhodným materiálem pro výstavbu hutněných zemnících těsnění a uzavíracích těsnících 

vrstev. Zmínil jsem také rostoucí význam těchto jílů v souvislosti s prováděním 

zahlazování hornické činnosti. Vzhledem k jejich vlastnostem budou vhodné při realizaci 
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hydrických rekultivací. Budování vodních jezerních ploch je jejich součástí. 

Působením vodní hladiny se morfologie nádrţe přetváří. Abrazi břehů působí vlny 

vyvolané účinkem větru, kolísáním hladiny vody v nádrţi, pohybem ledu a dalším 

klimatickým působením.  

Prognózování vývoje tvaru břehů v souvislosti s abrazivním působením větrem 

vyvolaných vln na hladině nádrţi a jezer je neobyčejně komplikované. Přetváření břehů je 

ovlivňováno celou řadou faktorů. Jedním z nich jsou vlastnosti zemin a hornin z hlediska 

odolnosti k abrazi. 

Z tohoto pohledu jsou svahové materiály zpravidla řazeny do čtyř skupin: 

I. skupina - velmi snadno rozmývatelné materiály (jemné písky, sprašové hlíny) 

II. skupina - snadno rozmývatelné materiály (hrubé písky, zahliněné štěrkopísky) 

III. skupina - středně rozmývatelné materiály (hlinitopísčité zeminy) 

IV. skupina - obtíţně rozmývatelné materiály (těţké hlíny, jíly, štěrky). 

Pro ochranu břehů proti šíření vlnové abraze se navrhují různé typy 

protiabrazivních prvků a konstrukcí. V zásadě je moţné chránit břehy technickými 

způsoby, biologickými způsoby, nebo oba způsoby kombinovat. Ochranné prvky se dále 

dělí na pasivní, které jsou konstruovány tak, aby přímo odolávaly působení abraze a jsou 

vhodné zejména pro strmé břehy. Aktivní ochranné prvky jsou funkčně účinné a 

ekonomicky výhodné pro mírné (pláţové) sklony. Tyto prvky aktivně ovlivňují tvar vln, 

resp. sniţují nebo zastavují transport abrazí uvolněného materiálu. 

Rovněţ u staveb hrází v částech zájmových území, kde to bude při hydrických 

rekultivacích třeba, se uţití jílů nabízí. V takových lokalitách po ukončené těţbě se tělesa 

zbylých zemin skládají zpravidla z nakupených kusů jílovitých zemin, jejichţ tvar je různý. 

Stejně tak se liší svými rozměry a hmotností. Přes tyto rozdíly bývají jejich mechanické a 

fyzikální vlastnosti velmi podobné. Obsah vody v pórech a vnitřní tlak zemin je určující 

pro odpor takových zemin ve smyku. Proto je třeba provést zhutňování, díky kterému 

dojde ke zvýšení objemové hmotnosti a bude dosaţeno takových změn, při kterých u 

zatíţení nedojde k dalšímu sedání zeminy. Záměrem zhutňování je tedy docílit těsnosti, 
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nepropustnosti a zlepšení mechanických vlastností zemin u budování hrází. Tím sledujeme 

zajištění minimální pórovitosti. Předpokladem je sníţit sedání hráze na minimum, a proto 

je třeba zhutnit hráz tlakem, jakým bude zemina v hotové hrázi zatíţena. Toho lze docílit 

hutněním celého profilu hráze po vrstvách aţ k její koruně. Způsob hutnění bude upřesněn 

před konkrétní výstavbou na základě poloprovozního pokusu. Je důleţité zajistit také stálou 

plastičnost zeminy. Charakteristickou vlastností jílovitých zemin je vzlínavost, která je tím 

větší, čím je zemina jemnozrnnější. Na smršťování a rozbředávání jemnozrnných zemin 

mají vliv kapilární síly. Jíly rozbřednou, kdyţ se po vyschnutí nebo nakypření nasytí 

vodou. Těmito zeminami bude tvořené nepropustné jádro hráze a to je z výše uvedených 

důvodů třeba chránit před vyschnutím ochrannými vrstvami. Těmi mohou být u návodních 

stran hrází kamenité násypy. Tyto násypy mají rozhodující vliv na stabilitu hrází a také 

jejich ţivotnost. Je to způsobeno tím, ţe násypem kameniva je hráz chráněna nejen před 

vysycháním jádra, ale také před erozí a abrazí svahů, které způsobují mechanické účinky 

vody a povětrnostní vlivy, kterými jsou při střídaní ročních období také led, vítr a prudké 

střídání teplot, jak jsem jiţ naznačil v předchozím textu. Vlnění hladiny, ale také voda ze 

sráţek by jíly nechráněného svahu hráze rozplavovala mechanicky, přirozený sklon svahu 

by se zmenšoval a časem by se svah bortil. U klidné vodní hladiny je destrukční působení 

malé. Rozbředne jen povrchní těsnící část, ale přirozenou bobtnavostí jílů dojde 

k samoutěsnění a do dalších vrstev hráze jiţ voda nevniká. Vzdušné strany hrází je třeba 

chránit zasypáním jádra hráze humózní zeminou a jejím následným osetím. 

Vodní plochy navíc velmi významně podporují opětovný vznik biocenter. To je 

způsobeno především tím, ţe zlepšují a stabilizují klimatické poměry okolí vodních ploch 

a toků. Protoţe voda je a bude v rekultivacích významnou sloţkou a její vyuţití v rámci 

obnovy krajiny je nezastupitelné, zajímal jsem se právě o dosavadní rozsah těchto 

rekultivací. Ty tvořily do roku 2003 např. u Mostecké uhelné společnosti a.s. 2 % 

z celkových realizovaných rekultivací. Po ukončení těţby se předpokládá, ţe 

vodohospodářské rekultivace dosáhnou téměř 14 % z celkově provedených rekultivací. [6] 

Hydrická rekultivace obecně představuje úpravu území a objektů po těţbě 

surovin, vhodných pro vznik a trvalou existenci vodních ploch. Součástí je i úprava 

vodotečí. Hydrická rekultivace je součástí technické a biologické rekultivace a jejím cílem 

je vytvoření vodních ploch k vodohospodářským a jiným účelům. Postupně se tedy její 
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význam posouvá od původních definovaných cílů od „uvedení postiţeného území do 

takového stavu, ve kterém bude fungovat soběstačný ekosystém a aby se území 

nepodobalo měsíční krajině“. Dnes je základem vytvoření nového povrchu, při jehoţ 

budování jiţ chceme vědět, jak bude krajina vyuţita a to s cílem vrátit do ní nejen 

ekosystémy, ale také člověka. Protoţe zástavba těchto oblastí je z důvodu toho, ţe 

navezený materiál pracuje dlouhá léta, poměrně vzdálená, je vhodné vyuţít rekultivovaná 

území zpočátku jako rekreační oblasti. Vzhledem k tomu, ţe tak budou vytvořena místa 

k odpočinku a relaxaci, dojde tak přirozeně a nenásilně k návratu člověka do této krajiny. 

To způsobí zpětně příliv lidí, kteří z důvodu těţby z těchto regionů odcházeli. Budování 

nových vodních ploch má tedy velmi široké souvislosti. 
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4 Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení navrţeného řešení 

4.1 Vyhodnocení navrţeného řešení těţby malostrojově s externí dopravou 

Jak jsem jiţ uvedl v kapitole 3.1, současný trh nabízí relativně početnou škálu 

podniků, které se zabývají provozováním nákladní autodopravy. Technicky je proto 

poměrně snadné zajistit dopravu suroviny externí firmou za předem dojednaných 

podmínek. Jsou to především podmínky technicko-organizační a cenové. 

Z mého předchozího jednoduchého průzkumu, ke kterému jsem vyuţil jednak 

webové stránky firem a dále osobní dotaz na cenu poskytovaných sluţeb (Tabulka č. 2 – 

Srovnání cen autodopravy), je na první pohled patrná cenová výhodnost externí dopravy. 

Z hlediska objektivity budu posuzovat průměrné ceny stanovené z nabídek těchto tří firem.  

Výpočet průměrné ceny za hodinu práce nákladního automobilu:  

 

  

(1) 

 

 

 

 Kč.hod
-1

 

 

 

Stejným způsobem stanovím i průměrnou cenu jízdy za 1 ujetý kilometr: 

 

 

 Kč.km
-1

 

 

 

Vypočtené průměrné ceny pouţiji pro srovnání s cenami momentálně realizované 

dopravy prostřednictvím SD – autodoprava a.s. Jednoduchým rozdílem stanovím finanční 

úsporu při sjednání externí dopravy. 

784 – 597 = 187  Kč.hod
-1

 

37 – 34,30 = 2,70  Kč.km
-1

 

n

x...xx
x n21

597
3

1790

3

650590550
x 

30,34
3

103

3

373432
y 
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Z provedených výpočtů plyne, ţe finanční úspora při takto uvaţovaných cenách 

by činila průměrně 187,- Kč.hod
-1

 a 2,70 Kč.km
-1

 u práce nákladního automobilu externího 

podniku. 

Odhadnout počet najetých kilometrů a čas práce najatého automobilu za jeden 

měsíc není v mých moţnostech. Závisí totiţ na poptávce po surovině, postupu těţby a 

dalších faktorech, které tento odhad znemoţňují a staly by se pouhými spekulacemi. Proto 

zůstanu u vyčíslení úspory v hodinových a kilometrových sazbách. Uvedenou úsporu tedy 

vyjádřím alespoň procentuelně, opět jednoduchým výpočtem: 

 100
základ

část
%   (2) 

 

Pro hodinovou sazbu práce automobilu: 

85,23100
784

187
  %  

 

Pro sazbu za ujetý kilometr: 

30,7100
37

70,2
  %  

 

Procentní úspora by tedy průměrně činila 23,85 % u hodinové sazby a 7,3 % za 

kaţdý ujetý kilometr externě najatého nákladního automobilu. 

Znovu ještě podotýkám, ţe sjednané ceny mohou být v souvislosti s velikostí 

objemu zakázky a při dlouhodobém trvání najatých sluţeb ještě výhodnější a uvedená 

úspora nákladů by s největší pravděpodobností byla ještě větší. 

 



Bc. Marek Sihlovec: Dobývání těsnících jílů 

 2011  27 

4.2 Vyhodnocení moţného řešení velkostrojové těţby 

Změna těţby doprovodných surovin z malostrojové na velkostrojovou by 

znamenala z technického hlediska především dovybavení pouţívaného rýpadla K10000 

systémem sledování GPS, jak jsem jiţ uvedl v kapitole 3.2.  

Finanční dopady z hlediska této investice se hodnotí poměrně obtíţně. Je třeba 

uvést, ţe tato inovace by znamenala především modernizaci stávající primární těţby. Proto 

ani náklady, které by u zavedení této technologie znamenaly zejména odpisy technického 

zhodnocení zařízení, případně náklady z finanční činnosti podle způsobu financování 

takové investice, není dost dobře moţné ve vztahu k sekundární těţbě doprovodných 

surovin odhadnout.  

Při zavádění takové inovace, je třeba z hlediska podniku, jeţ ji realizuje, zváţit 

zdroje financování. Mohou to být samozřejmě zdroje vlastní nebo cizí. Z cizích zdrojů 

připadají v úvahu například finanční leasing s následnou koupí najaté věci, nebo čerpání 

úvěru na investici. V případě finančního leasingu by pak vznikly náklady z nájemného a 

finanční činnosti, u úvěru by tyto náklady představovaly odpisy hmotného majetku a dále 

úroky z úvěru. S ohledem na skutečnost, ţe zmiňovaná zaváděná technologie by byla 

vyuţívána pro těţbu doprovodných surovin sekundárně, není v této práci moţné se zabývat 

vyčíslením těchto ekonomických dopadů na těţbu těsnících jílů. 

Z technického hlediska jsou zde moţné dvě varianty, jak jsem jiţ naznačil 

v kapitole 3.2. Jedna předpokládá nakládání těţených jílů přímo z řezu, čímţ by byla 

zajištěna kvalita suroviny bez dalších neţádoucích příměsí. V oblasti dopravy by to ovšem 

znamenalo delší cestu nákladních automobilů a také potřebu zajistit podmínky pro moţnost 

zajíţdění zmíněné techniky aţ k danému místu těţby. Při druhé variantě by byla vyuţila 

kontinuální pásová doprava a těţené jíly by byly pásovým dopravníkem dopravovány na 

výsypku. Teprve zde by byla prováděna nakládka. To by zjednodušilo přístup nákladních 

automobilů a tato doprava by byla méně nákladná, neţ u varianty předchozí. Negativem 

tohoto řešení je ale moţné znehodnocení suroviny neţádoucími zeminami při nakládání 

z výsypky. 

Z hlediska ekonomického je zde ještě jeden nezanedbatelný faktor. Tím je 

plánovaná ţivotnost rýpadla K 10000, která je plánována do roku 2016 [4]. Do konce této 
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plánované ţivotnosti stroje tedy zbývá pět let. S ohledem na nutnost dovybavení stroje 

další technologií, faktem, ţe selektivní dobývání doprovodných surovin je sekundární 

těţbou tohoto stroje a také existující alternativa těţby malostrojem jsou záleţitosti, díky 

kterým je třeba napsat, ţe plánovaná ţivotnost je jiţ pouze pět let. 

4.3 Zhodnocení obou variant těţby 

V porovnání obou variant těţby z ekonomického hlediska vycházím 

z přepočtených cen práce strojů na jeden m
3
 vytěţené suroviny. U kolesového rýpadla 

K 10000 jsem cenu za 1 m
3
 převzal z ceníku SD a.s. tak, jak je uvedena, tedy 11,23 Kč za 

1 m
3
. 

U malostrojové těţby hydraulických rýpadel jsem také vyšel z ceníku SD a.s., ale 

u těchto strojů je zde cena práce stanovena nikoliv přepočtena na 1 m
3
 těţiva, ale uvedena 

v ceně za 15 minut práce stroje a činí 362,- Kč. Abych mohl oba údaje porovnat ať uţ 

v absolutních číslech nebo přepočtené poměrově, musím stanovit i u hydraulického rýpadla 

cenu práce stroje za 1m
3
 vytěţené suroviny. 

Vycházím tedy z počtu pracovních cyklů rýpadla. Hydraulické rýpadlo, kterým je 

těţba jílů prováděna, vykoná jeden pracovní cyklus průměrně za dvacet sekund. To 

znamená, ţe za jednu minutu uskuteční cca tři pracovní cykly. Vynásobím-li tedy tři 

pracovní cykly patnácti minutami, je zřejmé, ţe rýpadlo provede průměrně čtyřicetpět 

pracovních cyklů za patnáct minut práce. 

 

Tabulka č. 3 – Standardní velikosti lžíce rýpadla JS 240 

Maximální šířka lţíce  mm  Objem lţíce m
3

 

900 0,71 

1100 1,01 

1200 1,13 

1500 1,35 

1600 1,46 
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V kapitole 2.4 jsem uvedl, ţe maximální objem lţíce tohoto rýpadla je 1,46 m
3
. 

Z hlediska objektivity je zřejmé, ţe tuto velikost lţíce není moţné vţdy pouţít. Uvedené 

rýpadlo má moţnost vyuţít standardně pět různých velikostí lţic a to od objemu 0,71 m
3
 aţ 

po zmíněný maximální objem 1,46 m
3
 (Tabulka č. 3 – Standardní velikosti lžíce rýpadla JS 240). 

Pro svůj výpočet budu vycházet z prostřední velikosti lţíce o objemu 1,13 m
3
. 

Jednoduchým výpočtem tedy stanovím mnoţství vytěţené suroviny za 15 minut práce 

rýpadla, které provede za tuto dobu 45 pracovních cyklů: 

 85,5013,145  m
3

 

Za 15 minut práce stroj vytěţí 50,85 m
3
 suroviny. 

 Vycházím-li tedy z ceny práci stroje ve výši 362,- Kč za 15 minut práce, pak: 

  12,7
85,50

362
  Kč.m

-3
 

U malostrojové těţby jsem tedy stanovil cenu práce stroje přepočtenou na  1 m
3
 suroviny 

na 7,12 Kč. 

Porovnám-li obě ceny v absolutní výši, pak je vidět, ţe těţba prováděná 

malostrojově je levnější o 4,11 Kč za jeden m
3
 vytěţené suroviny. Pro názornost je moţné 

uvedené srovnání vyjádřit v procentní výši. 

 100
základ

část
%   (2) 

 

 60,36100
23,11

11,4
  %  

Těţba velkostrojově za současných cen, tedy bez investice do inovace stroje, které 

spočívá v dovybavení rýpadla K 10000 technologií GPS, by tedy byla o 36,6 % draţší, neţ 

současná těţba malostrojová. 
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4.4 Ekologické zhodnocení navrhovaného pouţití těsnících jílů 

V kapitole 3.3 se zabývám moţnostmi vyuţití těsnících jílů. Jejich perspektivu 

vyuţití spatřuji právě především při následném zahlazování hornické činnosti a sanací a 

rekultivací skládek odpadu. Podrobněji jsem se zabýval vyuţitím jílů u hydrických 

rekultivací a popsal moţnosti a způsob stavby hrázi vodních děl.  Takovými stavbami 

mohou vznikat nové přírodě blízké vodní prvky s doprovodnou břehovou zelení. 

Nepředpokládám negativní vlivy na kvalitu podzemních vod v zájmových územích, 

protoţe vodní díla budou těsněna v celých svých délkách nebo obvodech. Během stavby 

lze sice očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy 

dusíku při zemních pracích, dopravě materiálu a zemin a také provozu stavebních strojů, 

ale to se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť. Dopad na širší okolí staveb 

nepředpokládám a s ohledem na fakt, ţe touto stavbou dochází k zahlazení předchozí 

hornické činnosti, je lze hodnotit jako málo významné, nebo dokonce nevýznamné.  

Z uvedeného je patrné, ţe moţné vyuţití těţených těsnících jílů při následném 

zahlazování hornické činnosti u sanací a hydrických rekultivací se stane ţádanou realitou a 

to právě z hlediska dostupnosti této suroviny. Současně při trendech sniţování nákladů, 

kdy jsou jíly těţené v blízkosti lokalit, kde budou prováděny tyto rekultivace, budou 

relativně nízké náklady na dopravu, a proto bude jejich pouţití výhodné. Tyto faktory a 

současně poţadavky na ekologickou vhodnost pouţívaných materiálů téměř předurčují 

pouţívání těsnícího jílu pro tyto stavby. 

Z atestu těţeného jílu
5)

 je zřejmé, ţe je tento materiál dále vhodný pro sanaci 

skládek odpadu. Předpokládám i tady jeho poměrně široké vyuţití a to právě s ohledem na 

současné environmentální trendy a to zejména pro jeho přirozené vlastnosti a plně přírodní 

podstatu, která vyhovuje jak technickým potřebám, tak ekologickým poţadavkům a 

normám. 

 

                                                 
5)

 Příloha č. 5 -  Atest těsnícího jílu typu MG-4 
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5 Závěr 

Z předchozích dílčích závěrů mohu celkově zhodnotit své dosavadní úvahy a navrhovaná 

řešení. V kapitole 4.3 jsem dospěl při porovnání těţby doprovodných jílů oběma 

navrhovanými způsoby k závěru, ţe malostrojová těţba je ekonomicky výhodnější, neţ 

těţba s vyuţitím kolesového rýpadla K 10000.  K těmto výsledkům jsem došel při 

posuzování za současných cen práce vyuţívaných strojů a technologií. K tomu, aby bylo 

moţné velkostroj k selektivní těţbě doprovodných surovin vyuţít, by navíc bylo třeba stroj 

dovybavit GPS technologií, jak navrhuji v kapitole 3.2. Kdybych tedy promítl náklady na 

realizaci takové investice do ceny práce stroje přepočtené na 1 m
3
 suroviny, stal by se tento 

proces dobývání pro vyuţití doprovodné těţby ještě nákladnější. 

Z uvedených výsledků mé práce je zřejmé, ţe stávající těţbu malostrojově je 

výhodné zachovat. Jinak uţ je to s dopravou vytěţené suroviny. Tady je ekonomicky 

výhodnější varianta malostrojové těţby s externí dopravou, která nabízí úsporu 

v hodnocení vztaţeném k hodinové práci automobilu (23,85%), tak i v nákladech ve 

vztahu k ujetým kilometrům (7,3%). To jsou výsledky nikoliv zanedbatelné a při 

zvyšování poptávky po dané komoditě bude jejich význam ještě stoupat. 

Domnívám se také, ţe ekologická výhodnost, jak jsem ji popsal v kapitole 4.4, 

bude jedním z dominantních faktorů, které v blízké budoucnosti zvýší poptávku po 

těsnících jílech. Ekologie jiţ dnes nemá jen svůj původní význam jako biologická věda, 

která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředím ve vzájemných souvislostech, ale 

v širokém smyslu jako určitá ideologie a trend současné doby. Jiţ dnes se stává jedním 

z určujících podmínek pro realizaci prakticky kaţdé lidské činnosti, ale s ohledem na stav 

ţivotního prostředí bude nepochybně  klíčovým faktorem pro další vývoj. 
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