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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zabývá moţnostmi těţby jílovcových sorbentů v oblasti 

Severočeské a Sokolovské pánve České republiky a jejich aplikací a vyuţitím 

v jednotlivých oborech národního hospodářství. Dalšími oblastmi, na které se práce 

zaměřuje je rozbor vlastností těchto sorbentů, jejich zpracování a moţné vyuţití v průběhu 

dalších let. Cílem práce je zhodnotit význam těchto surovin ve všech oblastech vyuţití 

s ohledem na technologické, ekonomické a ekologické důsledky jejich těţby. 

 

Klíčová slova: jílovce, bentonit, sorbenty, geologie  

Summary:  

This bachelor thesis deals with the possibility of extracting claystone sorbents in the 

North Bohemian and Sokolov basins of the Czech Republic and their applications and use 

in various fields of national economy. Other parts of this work are focused on the 

characteristic analysis  of these sorbents, their processing and possible use in subsequent 

years. The goal of this work is to evaluate the signifikance and exploitation of these 

materials regarding to technological, economic and environmental consequences of 

mining. 
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AAS – plamenná technika firmy Varian 

AKJ – analcimický karbonitický jílovec 
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1 ÚVOD 

Velkým problémem oblastí Severočeské a Sokolovské pánve je značný rozsah 

krajiny váţně poškozené při těţbě hnědého uhlí a s ní doprovodné intenzivní průmyslové 

činnosti. Nejde jen o vlastní  uhelné lomy, vnější a vnitřní výsypky, problém se týká i 

četných skládek komunálního a průmyslového odpadu, kontaminovaných vod, plavišť a 

úloţišť popílků a dalších poškozených území.  Co nejrychlejší úprava těchto území a 

postupné začlenění takto nově vzniklé krajiny do ekosystému území je v zájmu obyvatel 

pánevních okresů i těţebních společností. Jde o procesy, které by bez zásahu člověka 

trvaly minimálně desítky let a v případě extrémně nepříznivého sloţení svrchního 

horizontu kontaminovaných lokalit by k nim patrně vůbec nedošlo.
1
  

 

Dále je třeba konstatovat, ţe vlastní těţba hnědého uhlí znamená přesuny obrovského 

objemu hornin, které z velké většiny končí na vnějších a vnitřních výsypkách. Přesto se 

podařilo prozkoumat a postupně obohatit náš surovinový trh řadou doprovodných surovin 

vyuţitelných ve stavebnictví. Jde zejména o pórovinové písčité jíly, kameninové jíly, 

cihlářské jíly a keramzitové jíly.  Minimální pozornost však byla dosud věnována 

jílovcovým sorbentům, včetně zeolitových jílovců. A právě této problematice se bude 

věnovat má baklářská práce. V ní se zabývám těţbou jílovcových i zeolitových sorbentů s 

moţným vyuţitím v dalších oblastech činností. Věnuji se zde dále rozboru vlastností těchto 

sorbentů, zpracování a vyuţití v průběhu dalšího období postupu těţby.
1
 

 
Obrázek č. 1: Pohled na část Sokolovské pánve a na lom Jiří (zdroj: http://foto.mapy.cz) 



Martin Hendrych: Moţnosti těţby a vyuţití bentonitů a dalších jíl. sorbentů v oblasti Severoč. a Sokol. pánve 

 

2011 

 
2 

 
Cíle práce 

Hlavním cílem práce je čtenáře  blíţe seznámit s bentonity a dalšími jílovcovými 

sorbenty Severočeské a Sokolovské pánve a zhodnotit přínos těchto nerostných 

surovin pro Českou republiku ve všech oblastech vyuţití. 

 

Dílčí cíle 

 Popsat testování chemicko-fyzikálních vlastností jílovcových sorbentů 

 Seznámit s  jednotlivými těţebními lokalitami 

 Informovat o  mnoţství zásob a postupu těţby na lokalitě Černý vrch a Rokle 

 Vyhodnotit technologické, ekonomické a ekologické důsledky těţby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Hendrych: Moţnosti těţby a vyuţití bentonitů a dalších jíl. sorbentů v oblasti Severoč. a Sokol. pánve 

 

2011 

 
3 

2 ROZBOR VYUŢITÍ JÍLOVCOVÝCH SORBENTŮ OBECNĚ 

2.1 Základní charakteristika a pouţití v procesech výroby 

Jílovcové sorbenty Severočeské a Sokolovské pánve představují velmi významnou 

doprovodnou surovinu. Jejich sorpční vlastnosti, bobtnavost a plastičnost je předurčují 

k vyuţití v řadě průmyslových odvětví. Mezi ty patří především pouţití jílovců jako 

absorbentů. Další vyuţití nacházejí ve slévárenství, stavebnictví, zemědělství, při čištění, 

rafinaci, peletizaci ţelezných rud a činnostech jako jsou vrtné výplachy. To je jen stručný 

výčet nejvýznamnějších činností, při kterých lze jílovcové sorbenty vyuţít a proto se danou 

problematikou blíţe zabývá tato kapitola. 

2.1.1 Bentonit 

Jedním ze sorbentů s nejširším vyuţitím je bentonit. Bentonit je jílová hornina 

s převládajícím obsahem minerálů skupiny smektitů, nejčastěji montmorillonitu, méně 

beidellitu, saponitu aj.
10

, vznikající zvětrávání mateční horniny z čediče. Jedná se o 

reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost a 

vysokou schopnost výměny kationtů. Je to plastická hornina s vlastnostmi, které jí 

umoţňují bobtnat. Nositeli těchto vlastností jsou jílové minerály, především 

montmorillonit. Přesné chemické i minerální sloţení bentonitu však nelze vyjádřit.
11

 

Díky svým specifickým vlastnostem se bentonity vyuţívají jako pojiva, suspenze a 

sorbenty a nachází uplatnění v řadě průmyslových oborů: 

 Ve slévárenství se bentonitů vyuţívá jako základní pojivo pro formovací směsi. 

Slévárenství je jeho největším odběratelem.
 
V některých zemích, např. v USA, se 

uţívá při peletizaci ţelezných rud.
10, 11

 

 Ve stavebnictví se pouţívá jako těsnění (skládek, tunelů, přehrad a jiných vodních 

děl, dále při zlepšování zemin injektáţí a ochraně spodních vod). Bentonit se také 

přidává jako přísada do betonů a omítek, při vrtných pracích se vyuţívá jeho 

tixotropních vlastností pro vrtné výplachy a jako „tekuté“ paţení.
11

 

 Při čištění odpadních vod se vyuţívá bentonitů jako sorbentu ropných nečistot, 

těţkých kovů, barvicích pigmentů atd.
11
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 Do keramických hmot je bentonit přidáván jako plastifikátor pro zlepšení 

plastických vlastností materiálu.
11

 

 Vlastností bentonitu se vyuţívá také při výrobě různých nátěrových hmot, kde 

slouţí jako zahušťovadlo.
11

 

 V zemědělství se vyuţívá jak v rostlinné výrobě, například při kompostování a 

zúrodňování příliš propustných (písčitých) půd, tak v ţivočišné výrobě, jako pojiva 

při výrobě granulovaných krmiv. Pro domácí chovatelství se vyrábí z bentonitu 

hygienická podestýlka, určená k sorpci zvířecích exkrementů (tzv. kočkolity).
11

 

 V protipoţární ochraně se vyuţívá bentonitů v hasicích zásypech pro likvidaci 

lesních poţárů, také při stavbě důlních protipoţárních příček.
11

 

 Bentonitů se také vyuţívá jako pohlcovače vzdušné vlhkosti v obalové technice při 

zámořské přepravě či skladování korozivních materiálů.
11

 

 Potravinářství vyuţívá bentonitů pro čištění, odbarvování a stabilizaci rostlinných a 

ţivočišných tuků a olejů. Při výrobě nápojů je bentonit aplikován např. při čeření 

vín, moštů, při stabilizaci piva a při čištění cukerných šťáv.
11

 

 Ve farmacii slouţí bentonit jako plastifikátor při výrobě mastí, prášků, léčiv a 

kosmetických krémů.
11

 

 Dále se bentonit pouţívá v papírenském průmyslu, při výrobě plastů, gumy, 

výbušnin, molekulových sít, skleněných a minerálních vláken, kapalných hnojiv, 

těsnících materiálů při stavbě skládek nebezpečného odpadu anebo také jako těsnící 

vrstva při stavbě rybníků. V posledních dvaceti letech se ve světě navíc zkoumá 

moţnost vyuţití bentonitů jako účinné bariéry při ukládání radioaktivního 

odpadu.
11

 

V České republice se ze jmenovaných odvětví v omezené míře bentonit vyuţívá ve 

farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Důvodem je vyšší obsah ţelezitých oxidů u 

českých bentonitů, které surovinu barví do okrového odstínu. Jedinou lokalitou v ČR 

s bílým bentonitem je loţisko Ivančice – Réna v jihomoravském kraji. Těţba této suroviny 

je však i zde velice problematická.
11
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Obrázek č. 2: Přírodní bentonity z lokalit Rokle, Černý vrch, Hroznětín a Stránce (zdroj: 

http://ceg.fsv.cvut.cz) 

2.1.2 Ostatní montmorillonitické jílovce 

Montmorillonitické jílovce vznikají zvětráváním bazických vyvřelin a jejich tufů, 

anebo rozplavováním bentonitů a jsou častou sloţkou jílovitých hornin a půd. Tento 

horninový typ tvoří zejména jíly, jílovce aţ prachovité jílovce hnědé, ţlutohnědé aţ 

šedohnědé barvy. Jsou jemnozrnné, v mineralogickém sloţení převládá křemen, 

montmorillonit, kaolinit, illit a stopy ţivců. Mají velmi dobré chemicko - pedologické 

vlastnosti. Jejich sorpční schopnosti lze označit za výborné.
1
 

Montmorillonitické jílovce nacházejí uplatnění především v keramickém a stavebním 

průmyslu jako plnidla nebo čistící materiál. 

 

 

 

 

http://ceg.fsv.cvut.cz/


Martin Hendrych: Moţnosti těţby a vyuţití bentonitů a dalších jíl. sorbentů v oblasti Severoč. a Sokol. pánve 

 

2011 

 
6 

2.1.3 Kaoliniticko – illitické jílovce 

Tyto jílovce vznikají kaolinitickým zvětráváním a přeplavením kaolinitu vzniklého 

rozpadem ţivců za přispění illitu, který je v podstatě slídou s technologickými vlastnostmi 

jílových minerálů. Tato kombinace je typická pro libkovické souvrství lomu Bílina, kde 

tvoří svrchní horizont terciéru. Tento horninový typ tvoří zejména jíly, jílovce aţ 

prachovité jílovce hnědé aţ šedohnědé barvy. Jsou jemnozrnné, v mineralogickém sloţení 

převládá křemen, kaolinit a illit. Mají velmi dobré chemicko – pedologické vlastnosti. 

Jejich sorpční schopnosti lze označit jako střední.
1
 

Díky vyššímu obsahu kaolinu mají kaoliniticko – illitické jílovce nezastupitelnou 

úlohu hlavně ve výrobě keramické suroviny pro výrobu porcelánu a také ve výrobě 

keramických a ţáruvzdorných surovin. 

2.1.4 Analcimové jílovce 

Analcimové jílovce se vyskytují zatím pouze na lomu Druţba v Sokolovské pánvi, 

kde tvoří samostatný horizont v souvrství cyprisových jílovců. Mají charakter 

zelenošedých, často slídnatých jílovců, které prakticky nelze makroskopicky odlišit od 

okolních cyprisových jílovců. Jsou jemnozrnné. V mineralogickém sloţení převládá 

analcim, montmorillonit, křemen, kaolinit a illit, častou příměsí můţe být také siderit. Tyto 

horniny se vyznačují výbornými chemicko – pedologickými vlastnostmi a velmi vysokou 

sorpční kapacitou.
1
 

2.2 Testování chemicko-fyzikálních vlastností vybraných sorbentů 

2.2.1 Odběr vzorků 

Pro odběr vzorků byly jako potenciální jílovcové sorbenty vytipovány bentonity z 

lokalit Černý vrch a Rokle, bentonity z podloţí uhelné sloje na povrchovém dole Bílina, 

montmorillonitické jílovce z nadloţních vrstev povrchového dolu Libouš a analcimové 

jílovce z nadloţního souvrství povrchového dolu Druţba. Na všech výše zmiňovaných 

lokalitách proběhl odběr reprezentativních vzorků. Odběr vzorků byl proveden dle platné 

metodiky a legislativních opatření.
9
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2.2.2 Výsledky testování specifických a sorpčních vlastností na vzorcích 

Pro testování vlastních sorpčních vlastností bylo vybráno 5 reprezentativních vzorků 

adsorbentů u kterých byly stanoveny specifické vlastnosti, které shrnují následující body: 

 Silikátový rozbor odebraných vzorků materiálů
9
 

Název vzorku 
Stanovovaná sloţka 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O SO3 P2O5 ZŢ* 

- v sušině v % hm. 

Analimický 

karbonatický 

jílovec 

42,1 1,57 14,5 7,61 0,115 2,20 4,50 <1 3,1 1,600 0,16 21,6 

Slabě bitumenní 

jílovec 
41,5 1,49 17,0 9,01 0,122 2,40 2,88 <1 2,88 1,200 0,19 20,6 

Bentonit provozní 

směs 
45,8 3,53 11,7 14,1 0,159 2,30 1,80 <1 0,694 0,093 0,59 18,4 

Bentonit vysoce 

kvalitní 
45,9 3,68 10,6 13,3 0,104 2,40 2,18 <1 0,562 0,110 0,58 19,8 

Tuf s obsahem 

kaolinitu a 

montmorillonitu 

44,1 2,91 20,6 11,4 0,052 0,84 1,30 <1 2,2 0,064 0,57 15,3 

Tabulka č. 1: Výsledky silikátového rozboru odebraných vzorků
9 

Pozn.: *ztráta ţíháním  

Obsahy SiO2 se pohybovaly u všech odebraných vzorků ve stejném rozmezí, obsahy 

oxidu titaničitého se rovněţ vysoce nelišily, zajímavý byl obsah Al2O3, který se pohyboval 

v různém procentuálním zastoupení, kdy vzorek bentonitu vysoce kvalitního obsahoval 

10,6% a tuf naopak dosahoval hodnotu téměř dvojnásobnou.
9 

 Mineralogický rozbor odebraných vzorků materiálů
9
 

Minerál Analcimický 

karbonitický 

jílovec 

Slabě 

bitumenní 

jílovec 

Tuf s obsahem 

kaolinitu a 

montmorillonitu 

Bentonit 

provozní směs 

Bentonit 

vysoce 

kvalitní 

  Obsah (%) 

Albit 3,77 ± 2,70 -  - -   - 

Amorfní 

* 37,60 ± 8,40 29,10 ± 13,80 55,30 ± 6,00 97,12 ± 1,23  97,56 ± 1,38 

Analcim 8,76 ± 1,56  - - - - 

Anhydrit - 1,16 ± 0,75 3,16 ± 0,87 2,88 ± 1,23 2,44 ± 1,38 

Chlorit 5,38 ± 2,73  - - - - 

Kalcit  6,78 ± 2,04 4,84 ± 1,20 - - - 

Kaolinit - 27,60 ± 11,10 18,90 ± 3,30 - - 

Křemen  6,42 ± 1,71 9,62 ± 1,50 - - - 

Muskovit  11,00 ± 4,50 14,50 ± 6,90 - - - 

Ortoklas  11,33 ± 2,46 11,28 ± 2,43 12,01 ± 2,58 - - 

Siderit  8,86 ± 1,65 6,69 ± 1,59 10,58 ± 2,16  -  - 

Tabulka č. 2: Výsledky mineralogického rozboru odebraných vzorků
9 

Pozn.: * např.  smektit  
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Obsahy co do výše mineralogického sloţení byly (aţ na 2 typy bentonitů, které 

vykazovaly stejné mineralogické zastoupení) velmi různorodé. Analcimický karbonatický 

jílovec obsahoval 9 různých minerálů resp. skupin a naopak bentonity pouze 2.
9 

 Parametry stanovené ve vodných výluzích vzorků materiálů
9
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Analcimický  

karbonatický 

jílovec 

131,7 9,77 0,022 <0,06 1,081 20,499 2,423 0,019 <0,001 117,94 0,150 <0,01 <0,05 8,187 

Slabě bitumenní 

jílovec 
72,5 0,85 0,102 <0,06 46,208 247,81 2,920 0,341 1,06 86,16 0,233 0,01 <0,05 8,442 

Bentonit provozní 

směs 
72,2 2,13 0,014 <0,06 15,627 3,83 2,286 0,155 <0,001 2,48 <0,001 <0,01 <0,05 7,994 

Bentonit vysoce 

kvalitní 
78,2 11,46 0,005 <0,06 4,517 7,59 5,071 0,000 <0,001 2,65 <0,001 <0,01 <0,05 5,357 

Tuf s obsahem 

kaolinitu a 

montmorillonitu 

620,5 0,11 0,581 0,154 404,89 92,21 3,537 1,004 27,19 140,92 1,0190 0,26 5,40 8,005 

Tabulka č. 3: Výsledky získané analýzou vodných výluhů odebraných vzorků
9
 

Parametry výluhů provedených z odebraných vzorků splňují poţadavky dané 

legislativou a ţádný z vybraných kovů se z těchto materiálů nelouţí v nadměrném 

mnoţství.
9
 

 Stanovení obsahu vody, vlhkosti a sušiny zkoumaných vzorků 

Stanovení sušiny a obsahu vody v adsorbentu bylo provedeno podle obecně platných 

pokynů uvedených v ČSN 72 1110 „Základní rozbor postupu silikátů“, stanovení 

hmotnostní vlhkosti bylo provedeno dle ISO/DIS 11465 „Stanovení hmotnostního podílu 

sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy – Gravimetrická metoda“
 9
 

Z výsledků vyplynulo, ţe největší obsah sušiny a tudíţ i nejmenší vlhkost má vzorek 

karbonatického jílovce s příměsí analcimu (obsah sušiny je 99,40 %, obsah vody je 0,60 % 

a vlhkost 0,61 %). Naopak největší vlhkost měl vzorek slabě bitumenního karbonatického 

jílovce. Vlhkost sledovaných adsorbentů klesala v řadě: slabě bitumenní karbonatický 

jílovec > bentonit „provozní směs“ > bentonit „vysoce kvalitní“ > tuf > karbonatický 

jílovec s příměsí analcimu.
9 
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 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti vodou 

Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti vodou bylo provedeno podle 

ČSN EN 1097-6 „Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva“ – část 6: 

stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti.
9 

Z výsledků vyplynulo, ţe všechny vzorky měly tendenci vázat vodu od přibliţně 

30 % a více. Výjimkou byl jen vzorek bentonitu „provozní směsi“, který vykazoval 

nasákavost nejniţší (od nulové vlhkosti).
9 

 Stanovení jodových čísel zkoumaných vzorků 

Nejvyšší jodové číslo a tedy i schopnost největší fyzikální adsorpce dle jodového 

čísla byla stanoven u karbonatického jílovce s příměsí analcimu (181,40 mgg
1

). Nejniţší 

jodové číslo měl vzorek vysoce kvalitního bentonitu (113,61 mgg
1

) a dá se u něj tedy 

předpokládat niţší fyzikální adsorpce.
9 

 Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů 

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů bylo provedeno podle platné 

ČSN 72 1076 – „Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin“. 

Největší výměnnou kapacitu má bentonit „provozní směs“ (0,702 molkg
1

), naopak 

nejmenší výměnnou kapacitu má karbonatický jílovec s příměsí analcimu 

(0,191 molkg
1

).
9 

 Stanovení specifického povrchu zkoumaných vzorků  

Stanovení specifického povrchu bylo stanoveno metodou nízkoteplotní adsorpce 

dusíku na přístroji GEMINI 2360 firmy Micromeritics (USA).
9 

Největší specifický povrch má bentonit „provozní směs“ (86,18 m
2
g

1
) a bentonit 

„vysoce kvalitní“ (84,08 m
2
g

1
), proto lze u nich předpokládat největší adsorpci.

9 

Na základě provedených experimentů byly vybrány 2 extrémně rozdílné typy 

materiálů, co do výše obsahu minerálů a to analcimický karbonatický jílovec (dále jen 

AKJ) a bentonit vysoce kvalitní (dále jen BEN), na kterých byla testována adsorpční 

schopnost, resp. schopnost vázat kationty vybraných kovů, a to mědi, ţeleza, olova a 

zinku.
9 
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2.2.3 Modelování kinetiky adsorpce a stanovení  úbytků vzorků 

Modelování kinetiky adsorpce bylo prováděno v souladu s platnou metodikou a 

legislativními opatřeními.
9
 

Pro účel testování sorpčních vlastností vzorků vybraných materiálů byla zvolena  

fyzikální předúprava těchto materiálů (AKJ a BEN)- vzorek byl nadrcen a následně pomlet 

a síťován s vyuţitím sít s okatostí síta 0,5mm a frakce <0,5mm byla vyuţita pro 

experimentální účely.
9
 

Pro modelování kinetiky adsorpce byly připraveny modelové roztoky ze solí 

příslušných kovů Pb(NO3),  CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O a ZnSO4. H2O (standardy firmy 

Varian, Austrálie) s koncentrací Pb, Cu, Fe a Zn kationtů ±1,000 g.l
-1

. Přesné hodnoty 

výchozích koncentrací jsou patrné z tabulky 8.
9
 

Princip modelování kinetiky adsorpce spočívá v naváţení vzorku předsušeného 

materiálu (vzorku AKJ a BEN) určeného pro testování adsorpčních vlastností na 

analytických vahách. K naváţce vzorku materiálu bylo přidáno 50 ml modelového roztoku 

o vstupní koncentraci ±1,000 g.l
-1

. Modelový roztok odpadní vody s obsahem příslušného 

kovu se protřepával se vzorkem ve třepacím inkubátoru při 120 ot.min l
-1

 do ustanovení 

adsorpční rovnováhy - 48 hod. (doba stanovena experimentálně). Teplota vzorků byla po 

celou dobu sorpce sledována a byly  zajištěny podmínky pro maximální změnu teploty o 

0,1 ºC. Ve stanovených časech (tj. 1hod., 3 hod., 5 hod., 7 hod., 9 hod., 12 hod., 24 hod. a 

48. hod.) byly odebírány vzorky pro stanovení úbytků jednotlivých kovů v čase. Odebrané 

vzorky byly následně zfiltrovány přes filtr stanovených parametrů (dle typu kationtu kovu) 

a vzorky ředěny tak, aby obsah kovu byl v rozsahu kalibrační křivky pro daný analyzovaný 

kov. Vzorky byly analyzovány s vyuţitím plamenné techniky AAS, na přístroji firmy 

VARIAN (Austrálie), v laboratoři IEI - 546 VŠB-TUO, Ostrava. Výsledky byly 

vyhodnoceny a výsledky měření násobeny faktorem zředění.
9
 

Pro přípravu modelových roztoků byly vybrány následující soli:
9
 

 Dusičnan olovnatý - Pb(NO3)2 – připraven roztok o koncentraci ±1,000 g.l
-1

.  

 Hydrát síranu zinečnatého - ZnSO4. H2O – připraven roztok o koncentraci ±1,000 g.l
-1

. 

 Pentahydrát síranu měďnatého - CuSO4.5H2O - připraven roztok o koncentraci ±1,000 

g.l
-1

. 
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 Pentahydrát síranu ţeleznatého FeSO4.7H2O - připraven roztok o koncentraci ±1,000 

g.l
-1

. 

Pro přípravu vzorků, experimenty a následná stanovení resp. analýzy bylo vyuţito 

následujícího vybavení:
9
 

 Třepací inkubátor 

 Sada laboratorního skla pro filtraci vzorku a ředění vzorku. 

 Plamenná technika AAS  - AAS firmy Varian 

Tabulka č.4 zachycuje výsledky získané experimenty provedených na vybraných 

materiálech – AJK a BEN
9
 

Označení 

vzorku 

materiálu 

Testovaný 

kov 

O0 O0,5 O1 O3 O5 O7 O9 O12 O24 O48 

% 

AKJ Fe 100,0 74,2 84,0 64,5 56,5 52,0 44,7 37,3 19,5 19,5 

BEN Fe 100,0 74,2 63,9 57,6 68,7 70,6 70,2 66,2 60,9 60,9 

AKJ Cu 100,0 90,5 85,3 71,3 56,7 48,9 41,4 32,8 13,7 13,7 

BEN Cu 100,0 76,0 74,4 66,3 67,5 68,1 65,7 61,8 55,1 55,1 

AKJ Pb 100,0 54,4 26,4 34,3 21,6 16,7 13,5 11,7 10,7 10,7 

BEN Pb 100,0 27,4 2,3 38,2 26,4 24,9 23,9 21,4 12,0 12,0 

AKJ Zn 100,0 74,2 73,1 70,4 69,7 71,7 66,3 64,5 61,4 61,5 

BEN Zn 100,0 86,8 84,9 81,1 78,8 79,1 79,2 78,2 65,9 65,9 

Tabulka č. 4: Vývoj obsahu ţeleza, mědi, olova a zinku v čase při vyuţití vzorků -  AJK a BEN, do 

ustálení adsorpční rovnováhy
9 
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3 ZÁSOBY JÍLOVCOVÝCH SORBENTŮ V OBLASTI 

SEVEROČESKÉ A SOKOLOVSKÉ PÁNVE 

3.1 Hodnocení geologické situace Severočeské a Sokolovské pánve 

V této kapitole je stručně zhodnocena geologická situace obou velkých 

hnědouhelných pánví ve vztahu k předpokládanému výskytu jílovcových sorbentů.
1
 

3.1.1 Geologická situace Severočeské  hnědouhelné pánve (SHP) 

Výzkum charakteristiky hornin byl zahájen na čtyřech  stávajících těţebních 

lokalitách v centrální části pánve. Šlo o lomy Bílina, Libouš, Vršany a ČSA. V této 

kapitole je uvedena charakteristika stratigrafické situace těchto lokalit s ohledem na 

vyuţitelnost a potenciální výskyt jílovcových sorbentů.
1
 

V oblasti lomu Bílina jsou dobře vyuţitelné spraše a sprašové hlíny, které jsou 

selektivně dobývány a vyuţívány také jako zúrodnitelné horniny) a šedé kaoliniticko – 

illitické jílovce libkovického souvrství, které tvoří na části území svrchní horizont terciéru. 

Horniny deltově písčitého souvrství představující největší objem skrývkových hornin, dále 

pak jsou to uhelné jílovce ze slojového souvrství. Jako potenciálně vyuţitelné jílovcové 

sorbenty přicházejí v úvahu pouze jílovce libkovického souvrství. Rovněţ v předpolí lomu 

Vršany jsou dobře, především rekultivačně  vyuţitelné kvartérní horniny. Na lomu ČSA je 

jiţ prakticky odtěţený kvartér, šedé jílovce nadloţního masivu jsou aţ na výjimku 

sideritického horizontu nad hlavou uhelné sloje dobře vyuţitelné, avšak potenciální 

jílovcové sorbenty na této lokalitě nelze očekávat. Na lomu Libouš jsou těţeny šedé jílovce 

nadloţního masivu, které jsou také dobře vyuţitelné. Jedinou výjimkou je horizont 

texturálně těţkých ţlutých jílů na hlavě terciéru. Jako vyuţitelné potenciální jílovcové 

sorbenty přicházejí v úvahu hnědé montmorillonitické jílovce ve svrchním horizontu 

terciéru (pod ţlutými jíly).
1,3,6,7
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Obrázek č. 3: Severočeská pánev a její členění (zdroj: http://www.geology.cz) 

Jako jílovcové sorbenty lze v nadloţních vrstvách vyuţít pouze montmorillonitické 

jílovce lomu Libouš a snad s velkými omezeními hnědé jílovce libkovického souvrství na 

lomu Bílina. Příznivější situace je v horizontu podloţních hornin (vulkanodetritické 

souvrství), kde se vyskytuje řada lokalit bentonitů s výbornými sorpčními schopnostmi 

(zejména Černý vrch a Rokle).
1
 

Výsledky petrografického a mineralogického charakteru stratigrafických horizontů 

leţících v postupu jednotlivých povrchových dolů Severočeské pánve udává následující 

tabulka číslo 5.
1 
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lokalita stratigrafický 
horizont 

charakter horniny využitelnost/ 
sorpční 
schopnosti 

mineralogické složení 

lom Bílina kvartér jílovité hlíny, sprašové 

hlíny, spraše, štěrky 

výborná/střední křemen, kaolinit, illit,  

stopy ţivců, kalcitu, 

montmorillonitu 

 libkovické 

souvrství 

šedé  jílovce dobrá/střední křemen, kaolinit, illit,  

stopy sideritu 

 deltově–písčité 

souvrství 

šedé prachovité jílovce, 

písčité jílovce, písky 

špatná/špatná křemen (převládající), 

kaolinit, illit, příměs 

sideritu, stopy uhelné 

hmoty 

 nadslojový 

horizont 

šedé jílovce, prachovité 

jílovce 

špatná/špatné křemen, kaolinit, illit, 

příměs sideritu, stopy 

uhelné hmoty 

 skrývkové 

horniny uhelné 

sloje 

písky, prachovito-

písčité jílovce, uhlí, 

vypálené jíly 

fytotoxické/ 

špatné 

křemen, kaolinit, siderit, 

organická hmota 

lom Vršany kvartér jílovité hlíny, sprašové 

hlíny, spraše, štěrky 

výborná/střední křemen, kaolinit, illit,  

stopy ţivců, kalcitu,  

 nadloţní vrstvy ţlutohnědé plastické 

jílovce 

špatná/špatné křemen, kaolinit, illit, stopy 

sideritu, stopy goethitu 

 svrchní meziloţí šedé prachovité jílovce, 

písčité jílovce, písky 

špatná/špatné křemen (převládající), 

kaolinit, illit, příměs 

sideritu, příměs dolomitu, 

 příměs uhelné hmoty 

 spodní meziloţí šedé prachovité jílovce, 

uhelné jílovce 

špatná/špatné křemen, kaolinit, illit, stopy  

sideritu, uhelná hmoty 

lom ČSA kvartér hlíny, jílovité hlíny, 

štěrky 

dobrá/střední křemen, kaolinit, illit,  

stopy ţivců 

 nadloţní vrstvy šedé jílovce, místy 

sideritické 

dobrá/mírně 

zhoršené 

kaolinit, illit, křemen, 

příměs sideritu (místy 

výrazná) 

lom Libouš kvartér hlíny, jílovité hlíny, 

štěrky 

dobrá/střední křemen, kaolinit, illit,  

stopy ţivců, stopy 

montrmorillonitu 

 nadloţní vrstvy ţlutohnědé plastické 

jílovce s hloubkou 

přecházející do šedých,  

místy sid. jílovců 

dobrá/dobré 

(ve svrchním 

horizontu 

výborné) 

kaolinit, illit, křemen, 

příměs montmorillonitu (s 

hloubkou ubývá), stopy 

sideritu, kalcitu 

Tabulka č. 5:  Mineralogické sloţení hornin nadloţí uhelné sloje v SHP
1
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3.1.2 Geologická situace Sokolovské pánve (SP) 

Výzkum Sokolovské pánve z hlediska potenciálních sorbentů bude teprve zahájen, 

takţe dosud nejsou k dispozici ţádné výsledky mapovacích prací. Některé závěry však lze 

odvodit jiţ dnes ze základní znalosti geologie oblasti.
1 

Těţba v současnosti probíhá na dvou významných lokalitách – lomech Jiří a Druţba. 

Na obou jsou hlavními skrývkovými horninami cyprisové jílovce, tufy a tufitické jílovce. 

Cyprisové jílovce jsou velmi dobře vyuţitelné, za potenciální sorbenty je však povaţovat 

nelze. Tufy a tufitické jílovce nejsou vzhledem ke špatným fyzikálním vlastnostem příliš 

dobře vyuţitelné a navzdory zvýšenému obsahu montmorillonitu nevykazují výrazné 

zlepšení sorpčních schopností.
1 

Pozoruhodnou výjimkou je vrstva analcimových jílovců, která se objevuje 

v cyprisovém souvrsví lomu Druţba. Tyto horniny lze jednoznačně za sorbenty 

povaţovat.
1 

3.2 Přehled jednotlivých lokalit 

V oblasti Severočeské hnědouhelné pánve jsou potenciálními vyuţitelnými sorbenty 

bentonity lokalit Černý vrch a Rokle, montmorillonitické nadloţní jílovce lomu Libouš a 

nadloţní kaoliniticko – illitické jílovce libkovických vrstev lomu Bílina. Jen jako 

zajímavost lze uvést četná naleziště zeolitů v blízkém Českém středohoří. Ty mají sice 

značný mineralogický význam, ani jedno z nich bohuţel dle dnešních ekonomických 

kritérií nemá charakter loţiska. Lokality tvoří obvykle činné lomy, kde je uţitkovým 

nerostem příslušný vulkanit a těţba zeolitů z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu.
1 

V oblasti Sokolovské pánve se dnes jako vyuţitelný jílovcový sorbent jeví pouze 

analcimové jílovce z lomu Druţba.
4
 Výzkumné práce zde však byly teprve zahájeny a 

nelze vyloučit nález další potenciální suroviny.
1 

3.2.1 Lokalita bentonitu Černý vrch  

Loţisko bentonitů se nachází v lokalitě Černý vrch, které je situováno v okrese Most 

na rozhraní katastrálních území Střimice, Braňany a Ţelenice. Terén loţiska tvoří plošina, 
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jejíţ východní část se mírně svaţuje.  V severní části loţiska byla v předešlých letech 

zaloţena výsypka, která je v současné době jiţ zrekultivována.
2
   

Rozsah loţiska bentonitu je dán výskytem pyroklastických hornin třetihorního 

vulkanického komplexu. V jeho podloţí se vyskytují jílovitopísčité sedimenty křídového 

stáří, v nadloţí pak kvartérní spraše, hlíny a terasové štěrky řeky Bíliny. Pod nadloţím, 

jehoţ celková mocnost jen zřídka přesahuje 2 m, se vyskytují prvé polohy bentonitu. Jedná 

se zpravidla o bentonity rezavých, hnědých, zelených barev a směsných odstínů, které jsou 

vhodné pro výrobu slévárenských a stavebních bentonitů.
2
 

Pod tímto horizontem se nachází první čedičová poloha, tvořená místy pevným, slabě 

navětralým olivinickým čedičem černé, šedočerné a nazelenalé barvy. Ten však bývá často 

rozpukán, přičemţ pukliny mají povlaky limonitu, případně bílého kalcitu. Čedič je 

přerušován vloţkami navětralých tufů. Mocnost této čedičové polohy je aţ 11,4 m.
2
  

Druhá poloha bentonitu dosahuje mocností kolem 10 m. Obsahuje surovinu převáţně 

modré barvy, vhodné pro výrobu steliv, také se však vyskytují bentonity hnědé, zelené, 

rezavé a směsného zbarvení.
2
  

Hydrogeologické poměry na loţisku je moţné označit za poměrně velmi jednoduché. 

V území stávajícího lomu se nevyskytují ţádné přítoky podzemních vod, které by mohly 

ovlivnit těţbu. V úvahu pouze připadá svrchní voda ve formě průsaků z dešťových sráţek. 

V současné době se částečně projevuje vliv okolní výsypky, kde pravděpodobně z důvodu 

vnitřních tlaků v tělese výsypky dochází k tomu, ţe v severovýchodní části loţiska se 

objevují samostatné prameny. Průsaky se objevují na rozhraní nadloţí a surovin, zejména 

v prostoru s výskytem čediče. Jejich vydatnost není nikterak významná.2  

Nerostem v DP je loţisko bentonitu. Loţiska bentonitu jsou ve státní bilanci zásob 

rozděleny do dvou skupin. V prvé jsou bentonity slévárenské. Ve druhé bentonity ostatní. 

Za ostatní bentonity jsou povaţovány bentonity pouţívané např. ve stavebnictví, 

zemědělství atd. Hodnocení ostatních bentonitů je jednoduché s velmi mírnými 

podmínkami vyuţitelnosti, které odpovídají prakticky pro všechny bentonity, které nelze 

vyuţívat pro slévárenství.
2
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Pro hodnocení bentonitů v DP bylo provedeno rozdělení do tří základních skupin.  

Jedná se o:  

 bentonit pro výrobu steliv (značky M1, M2 a M3),  

 bentonit slévárenský (značky S 50 a S 65), 

 bentonit pro stavebnictví (značky GAE, GA).   

Těţba v lomu Černý vrch probíhá z jihovýchodní části stávajícího dobývacího 

prostoru, generelní postup směřuje od východu k západu. Při tomto je postupně vytvářen 

závěrný svah v západní části stávajícího DP následně také rozšířeného. Skrývkové zeminy 

a horniny mají mocnost pohybující se od 1,5 m do 10,0 m a tvoří je kromě čediče také 

jílovité materiály, místy se vyskytující písky a pískovce. Mocnost suroviny (bentonitů) 

dosahuje místy aţ 15 m. Postup těţby v hranicích nového dobývacího prostoru je stanoven 

v těţební studii pro období 2005 – 2017. V tomto časovém horizontu bude těţba 

postupovat severním směrem aţ do dosaţení severní hranice zjištěných bloků zásob. 

Vnitřní výsypka bude nejprve sledovat postup porubní fronty od východu k západu.
2
  

Po dosaţení západní hranice těţby se postup sypání přesune severním směrem. 

V průběhu zakládání bude zajištěno, aby povrch výsypky kopíroval původní terén, coţ 

umoţní její bezproblémové začlenění do okolního území. Vrchní vrstva bude tvořena 

zeminami vhodnými pro následnou rekultivaci.  Tímto postupem vznikne v severní části 

nového části dobývacího prostoru zbytková jáma, podle výpočtů v těţební studii bude mít 

objem 1 483 775 m
3
. Její báze bude mít výměru 3,8 ha na kótě 282 - 284 m n. m.  V další 

etapě bude činnost v prostoru zbytkové jámy  souviset s těţbou na lokalitě Střimice. V 

souladu s podmínkami územního rozhodnutí a těţebními záměry investora, budou 

skrývkové materiály a výkliz ze Střimic do doby, neţ dojde k úplnému zasypání zbytkové 

jámy a k plynulému  napojení na sousední plochy. Při tomto postupu bude třeba k zasypání 

zbytkové jámy cca 1 700 000 m
3 

hmot (při koeficientu nakypření 1,15). Tyto hmoty jsou 

na loţisku Střimice k dispozici, celková skrývka byla stanovena na 2 066 500 m
3
, objem 

výklizu byl vyčíslen na 75 000 m
3
 (všechny údaje v rostlém stavu).

2
   

Navrţená koncepce budoucí rekultivace lokality vychází z předpokládaného stavu 

území po ukončení těţební činnosti a v co největší míře se přizpůsobuje stavu před 

zahájením těţby, kdy se v tomto území nacházely převáţně zemědělsky obhospodařované 
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plochy a trvalé travní porosty členěné skupinami dřevin. Současně respektuje podmínky 

ochrany přírody a krajiny uvedené v generelu místního ÚSES a rekultivační aktivity 

ostatních uţivatelů. S ohledem na dlouhé časové intervaly mezi ukončením těţební 

činnosti na jednotlivých dílčích plochách je doporučeno členění rekultivačních prací do 

etap.
2
    

První etapa rekultivace bude zahájena na vnitřní výsypce po ukončení jejího sypání a 

nezbytné konsolidaci. Rekultivace této plochy je navrţena v souladu s poţadavky 

lokálního ÚSES zřízením trvalých travních porostů xerotermního charakteru s lokální 

výsadbou dřevin.
2
   

Druhá etapa rekultivace zahrnuje plochu v západní části DP, která bude vytvořena 

zasypáním skrývkou ze Střimic. Doporučujeme zde lesnickou rekultivaci navazující na 

rekultivace Dolů Bílina na Střimické výsypce.
2
    

Třetí, závěrečná etapa rekultivace můţe být realizována aţ po ukončení těţby 

skrývky v lomu Střimice. Potom budou do rekultivace zařazeny zbývající plochy. Střední 

část je doporučena k rekultivaci zatravněním a lokální výsadbou dřevin, severní část k 

rekultivaci lesnické. Podél přístupových cest je navrţena výsadba stromů.
2
   

V rámci výzkumných prací realizovaných v roce 2009 byla posouzena moţnost 

vyuţití bentonitů lokality (mimo jiné i pro rekultivační účely). Pro laboratorní analýzy byly 

odebrány 4 vzorky bentonitu. Nejkvalitnější modrozelený bentonit, bentonit červený, ţlutý 

a směsný vzorek.  Výsledky analýz uvádí následující tabulka č. 6.
2
 

horninový 

typ 
 

Nc 

 

(%) 

org. 

látky 

Cox 

(%) 

 
CaCO3 

 

(%) 

 
pH 

KCl 

přijatelné ţiviny 

(mg.kg
-1

 ) 
sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 
1
bentonit 

zelený 

0,01 0,9 4,1 7,1 11 380 1013 28 28 100 

2
bentonit 

červený 

0,05 0,7 3,0 7,4 3 234 842 19 19 100 

3
bentonit ţlutý 0,01 0,7 3,8 7,0 4 215 855 18 18 100 

4
směsný 

vzorek 

0,03 0,8 3,8 7,0 7 310 980 22 22 100 

Tabulka č. 6 : Vlastnosti bentonitů lokality Černý vrch
 

Pozn.: 1-4 – zemina hlinitojílovitá  
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U vzorku nejkvalitnějšího modrozeleného bentonitu a u směsného vzorku byla 

provedena silikátová analýza, zjištění obsahu rizikových stopových prvků a stanovení 

měrného povrchu bentonitu.
2 

Laboratorní analýzy prokázaly vhodnost všech vzorků pro vyuţití v rekultivacích i 

jiných oborech. Celkově lze konstatovat, ţe bentonit lokality Černý vrch je nejkvalitnějším 

sorbentem Severočeské pánve. U některých vzorků byly zjištěny mírně zvýšené obsahy 

některých rizikových stopových prvků (Cr, Ni).
2
 

Situaci lokality ukazuje obrázek č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Situace lokality Černý vrch (zdroj: Keramost, a.s.) 
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3.2.2 Lokalita bentonitu Rokle 

Loţisko Rokle leţí v Ústeckém kraji v katastrálním území obcí Rokle, Krásný 

Dvoreček a Vinaře, necelých 10 km jihozápadně od města Kadaň. Závod KERAMOST a.s. 

v Kadani vyrábí ze suroviny těţené na lokalitě Rokle papírenský kaolín, podstatnou část 

loţiska však tvoří bentonit se sorpčními schopnostmi.
2
  

Loţisková oblast je součástí neovulkanického komplexu Doupovských hor a leţí 

v severovýchodní okrajové části doupovského stratovulkánu. Terciérní vulkanická činnost 

v krušnohorské oblasti velmi úzce souvisí s významným geologickým fenoménem – tzv. 

oháreckým riftem. Jednak s ním souvisí geneticky, jednak byly riftem vytvořeny podmínky 

pro akumulaci vulkanických materiálů, ale také pro celý proces zjílovění.
2
 

Nejstarší geologickou jednotkou loţiska je ohárecké krystalinikum. V předterciérním 

období byly horniny krystalinika svrchu postiţeny intenzivním kaolinizačním pochodem, 

při němţ vznikla loţiska primárního kaolínu v širším okolí obce Kadaň. Ohárecké 

krystalinikum je zde tvořeno převáţně drobnozrnnou aţ střednězrnnou muskovito-

biotitickou ortorulou. Jedná se o horninu bělošedé barvy s všesměrnou aţ paralelní 

texturou. Ojediněle se vyskytují silněji prokřemenělé úseky a křemenné ţílky. Kaolín 

v okolí těchto ţilek bývá ţlutě aţ rezavě zbarvený. Průměrný obsah hlavních minerálů je 

45% křemene, 25 – 50% draselných ţivců a 5 – 10% slíd.
2
 

Další jednotkou je terciér. V době oligocénu se předpokládá vznik sedimentů 

předvulkanických – sekundárního kaolínu, písků a rulových deluvií. Mají mocnost aţ 

několik metrů.  Zhruba na rozhraní oligocénu a miocénu, jiţ v souvislosti s počátkem 

vulkanické činnosti, vznikalo vulkanogenní souvrství. Vulkannogenní souvrství se dělí na 

dvě části, souvrství bazálních pyroklastik a souvrství lávových těles a pyroklastik.
2
  

Souvrství bazálních pyroklastik, které je hlavní matečnou horninou bentonitu, začíná 

tufitickými písčitými jíly pestrých barev, kde vedle genního materiálu bývá patrný i 

materiál krystalinika. Mocnost je většinou několik metrů (2 – 7 m), ale často nemusí být 

tyto písčité jíly vyvinuty.
2
 

Vlastní souvrství je tvořeno jemnozrnnými biotitickými tufity, které podlehly 

montmorillonitizaci. Biotitické tufity jsou velice variabilní ve svém makroskopickém 

vzhledu. Barevný odstín se pohybuje od šedé, hnědé, zelené, rudé k modré fialové, rezavé 
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a ţluté. Přechody jsou pozvolné i ostré. Povrchovým větráním dochází velice rychle ke 

změnám modrozelených odstínů na ţlutozelené. Petrograficky jde vesměs o tufity, chybí 

však zřetelné makroskopické znaky tufitů, jako např. vrstevnatost. Zjílovělé horniny mají 

proměnlivou pevnost, místy jsou zpevněné karbonátem. Tufity obsahují zejména ve spodní 

části čočkovité vloţky tufitických vápenců a místy i nesouvislé polohy černošedých 

uhelných jílů aţ jílovitého uhlí o mocnosti převáţně do 1 m. Ojediněle byly zastiţeny i 

nepravidelné vloţky pískovců. Všechny tyto vloţky netvoří souvislé polohy a nelze je 

propojit ani v sousedních vrtech. Mocnost souvrství pyroklastik, jehoţ velká část 

představuje loţisko bentonitu, se pohybuje kolem 40 – 60 m. Mocnost roste od 

západu k východu, přičemţ v oblasti kaolínového hřbetu v okolí potoka na západě je 

značně redukována.
2
 

V prostoru loţiska Rokle je vyvinuto v nadloţí bazálních pyroklastik s bentonitem 

v jiţní části několik čedičových těles. První masivní tělesa čedičové vyvřeliny se objevují 

od úrovně cca 390 – 400 m n.m., které se výše střídají s partiemi pyroklastik. Jedná se jak 

o horniny velmi pevné, čerstvé, tak o horniny zcela rozloţené, zjílovělé, zejména podél 

puklin a v okrajových částech příkrovů či proudů. Mocnost těles vyvřelin je proměnlivá, 

největší v prostoru zásob bentonitů byla zjištěna ve vrtu KD-42, kde jsou zastiţeny 2 

čedičové příkrovy: svrchní o mocnosti 22,6 m a spodní o mocnosti 2 m. Svrchní příkrov je 

pravděpodobně součástí největšího tělesa bazanitu, leţícího v jihovýchodní části lokality o 

mocnosti aţ 24 m, které tvoří bilancované loţisko (ověřené zásoby Blov – Krásný 

Dvoreček, Kutský N. et al., 1986). Jeho okrajové části zabíhají i do vnitřních částí loţiska, 

kde tvoří nadloţí zásob bentonitu (KD-53) a jsou zde hodnoceny jako pevná skrývka. Je to 

např. ve východní části v oblasti kolem vrtu KD-77, kde je mocnost navětralého čediče jen 

několik málo metrů (2,3 m), stejně tak i v oblasti vrtů Ro-6 a Ro-7.
2
 

Kvartérní sedimenty jsou na loţisku tvořeny především svahovými hlínami s úlomky 

vulkanických hornin, hlinitokamenitou aţ hrubší čedičovou sutí. V případě výskytu tělesa 

navětralého vulkanitu, který se vyskytuje mělce pod povrchem, je z vrtů velmi obtíţné aţ 

nemoţné rozlišit, zda se jedná o čedičové sutě nebo o navětralý, blokovitě rozpadlý čedič 

(viz např. vrt KD-104 v bentonitovém lomu). Mocnost tohoto pokryvu činí většinou 0,5 – 

3 m, jen ojediněle je větší. Z toho na humózní hlínu či ornici připadá mocnost kolem 0,2 – 

0,4 m. Ojediněle byla zastiţena vrty Ro-3 a KD-121 sprašová hlína do 3 m mocnosti.
2
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Hydrogeologické poměry širšího okolí jsou relativně málo známé a nebyly nikdy 

speciálně zkoumány. Skutečností je, ţe voda je v západním okolí loţiska jímána a 

vyuţívána k zásobování obyvatelstva. Generelně lze předpokládat existenci tří obzorů 

podzemních vod: 

 zvodnění vázané na podloţní krystalinikum 

Podzemní vody krystalinika nebyly zjištěny ve vrtech. V ortorulovém podloţí lze 

předpokládat minimální rozpukání, ale i zajímavá zvodnění mohou vést křemenné ţíly, 

vyskytující se i v  kaolínu. Z tohoto obzoru pravděpodobně vyvěrají kyselky v Kojetíně (10 

km JZ) a v Klášterci nad Ohří.
2
 

 zvodnění vázané na třetihorní vulkanity 

Proměnlivý výskyt propustných a nepropustných hornin způsobuje, ţe se 

v terciérním komplexu můţe vyskytnout řada lokálních i vzájemně komunikujících zvodní. 

Zjílovění znemoţňuje oběh podzemních vod, ale pórovité a vápencové horniny mohou 

akumulovat i významnou zvodeň.
2
 

 zvodnění vázané na kvartérní sedimenty 

Významnější zvodeň lze očekávat v hrubozrnných sedimentech (sutě, kamenité aţ 

písčité hlíny a údolní nivy), které jsou především pod vlivem atmosférických sráţek a 

sněhového tání. Voda z těchto sedimentů prosakuje do hlubších kolektorů, ale 

v příhodných morfologických podmínkách (pod svahy) můţe být hlubší kolektor 

odvodňován do kvartérních hornin, i vytékat na povrch.
2
  

Hydrogeologické poměry loţiska bentonitu jsou jednoduché. Kromě přípravy k 

odvodnění lomové báze čerpáním nebylo třeba provádět ţádná opatření pro odvodnění 

lomu. Území loţiska, kde probíhá těţba, leţí nad místní erosivní základnou. V loţisku 

nebyly zjištěny tektonické linie. Celá oblast i lom, je odvodňována do bezejmenného 

potoka, který prochází od severu k jihu údolím západně od těţeného lomu.
2 

V rámci výzkumných prací realizovaných v roce 2009 byla posouzena moţnost 

vyuţití bentonitů lokality (mimo jiné i pro rekultivační účely). Pro laboratorní analýzy byly 

odebrány 2 vzorky bentonitu. Kvalitnější hnědočervený bentonit a směsný vzorek.  

Výsledky analýz uvádí následující tabulka č. 7.
2
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horninový 

typ 

 

Nc 

 

(%) 

org. 

látky 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

 

(%) 

 

pH 

KCl 

přijatelné ţiviny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 
1
bentonit 

hnědočer- 

vený 

0,02 0,7 3,3 7,3 8  280 850  21 21 100 

2
směsný 

vzorek 

0,01 0,6 2,8 7,2 7 230 770 19 19 100 

 Tabulka č. 7:  Vlastnosti bentonitů lokality Rokle 
2
 

Pozn.: 1-2 – zemina hlinitojílovitá 

U obou vzorků nejkvalitnějšího bentonitu byla provedena silikátová analýza, zjištění 

obsahu rizikových stopových prvků a stanovení měrného povrchu bentonitu.
2
 

Laboratorní analýzy prokázaly moţnosti obou vzorků pro vyuţití v rekultivacích i 

jiných oborech, přestoţe jde o méně kvalitní bentonit neţli v případě loţiska Černý vrch. 

Situaci lokality ukazuje obrázek č. 5.
2
 

 

Obrázek č. 5: Situace lokality Rokle (zdroj: VÚHU, a.s.) 
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3.2.3 Lokalita mortmorillonitického jílovce Libouš 

Dobývací prostor Dolů Nástup Tušimice se nachází v chomutovské části 

Severočeské hnědouhelné pánve a mostecké části Severočeské hnědouhelné pánve. Na 

geologické stavbě loţiska se uplatňuje krušnohorské krystalinikum, křídové horniny a 

vlastní terciérní pánevní komplex, který tvoří:
5
 

 bazální vrstvy 

 vulkanodetritické vrstvy 

 podloţní vrstvy 

 spodní písčito-jílovité vrstvy 

 hlavní uhelná sloj 

 nadloţní souvrství 

 kvartér 

 

Obrázek č. 6: Situace na lomu Libouš (zdroj: http://neottia.rajce.idnes.cz) 

Hlavním strukturním jevem v severním okrajovém zlomovém pásmu je  Krušnohor- 

ský hlubinný zlom, probíhající ve směru Z – V (s cca 15
0
 odklonem k VSV).

5
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Krušnohorské krystalinikum se objevuje při severním okraji pánve a v jejím podloţí. 

Je tvořeno metamorfními deriváty pelitických aţ peliticko-psamitických hornin. Jde o 

pararuly, svory a leukokrátní metamorfity ortorulového aţ migmatitového vzhledu. Na 

základě litologické pozice lze vyčlenit tři hlavní části. Krystalinikum je lokálně oslabeno 

podrcenými zjílovatělými či milonitizovanými zónami a lokálně se rovněţ objevují různé 

stupně navětrání.
5
 

Křídové sedimenty se jako denudační relikt zachovaly v zájmovém území jen ve 

velmi omezeném rozsahu. Větší mocnost kaolinitických písků aţ pískovců byla zjištěna 

východně aţ jihovýchodně od zájmové oblasti v katastru obce Spořice. Z hlediska tohoto 

posudku nemají prakticky ţádný význam.
5
 

Nejstarší terciérní jednotkou oblasti jsou bazální vrstvy. Jsou vyvinuty jen útrţkovitě 

a nesouvisle. Tvoří výplň nejspodnějších částí pánve, lokálních depresí a erozních rýh. Jde 

zpravidla o splachové sedimenty charakteru bělavých kaolinitických jílů a pestře 

zbarvených jílovců. Jejich výskyt v zájmovém území je minimální a z hlediska tohoto 

posudku nemají prakticky ţádný význam.
5
 

Vulkanodetritické vrstvy v zájmovém území netvoří souvislou polohu. Rozsáhlejší 

vulkanické efuzivní těleso bylo zjištěno zhruba v prostoru kříţení souřadnic X=993 500, 

Y=814  000 (mocnost ve vrtu AH 99 dosahuje 60 m).   Další výlevy se vyskytují jen 

izolovaně v jednotlivých vrtech. Výlevné horniny jsou v převáţné míře alterovány. Často 

jsou doprovázeny zjílovatělými tufity rudohnědé či zelenošedé barvy.
5
 

Podloţní vrstvy jsou zastoupeny převáţně v jílovitém vývoji s proměnlivým 

obsahem prachové a písčité frakce. Mocnost souvrství je značně proměnlivá. Lokálně 

dosahuje aţ 30 metrů, místy však klesá na necelý metr. Hlavním horninovým typem jsou 

slabě zpevněné jílovce, obvykle písčité či prachovité, s proměnlivým obsahem sideritu. 

Jejich výskyt v zájmovém území je minimální a z hlediska tohoto posudku nemají 

prakticky ţádný význam.
5
 

Spodní oddíl uhlonosné série tvoří spodní písčito-jílovité vrstvy. V severních 

okrajových partiích pánve se vyskytují pouze útrţkovitě, směrem do centra pánve však 

jejich mocnost narůstá aţ na cca 50 m. Jejich výskyt v zájmovém území je minimální a z 

hlediska této práce nemají prakticky ţádný význam.
5
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Hlavní uhelná sloj dosahuje největších mocností v osní části synklinální deprese, 

která probíhá zhruba ve směru ZSZ – VJV a to aţ 30 m. V severních výchozových partiích 

se mocnost sniţuje aţ na cca 10 metrů i méně. V uhelných polohách převládá xiliticko-

detritické uhlí. V západní části území je uhelná sloj intenzivně hlubinně přerubána doly 

Ludmila a Václav. Uhelná sloj není předmětem řešení této práce.
5
  

Po ukončení uhelné sedimentace se v zahlubujícím prostoru ukládaly monotónní 

jezerní pelitické sedimenty svrchních písčito-jílovitých vrstev. Mocnost nadloţí dosahuje 

na SV území (vrch Farářka) aţ 130 m. Sedimentace započala uloţením polohy výrazně 

páskovaných, kávově hnědých, bituminózních, sideritických, silně jemně slídnatých 

jílovců, tzv. lupků. Jejich mocnost je proměnlivá – na západě, v lomu Merkur, dosahuje 

téměř 3 m, na východním okraji lomu Libouš klesá pod 50 cm a ještě dále na jihovýchod 

nejsou lupky vyvinuty vůbec. Dále sedimentace pokračovala 13 – 20 m mocnou polohou 

tmavě hnědošedých silněji prachových jílovců bez montmorillonitu. Tyto dvě polohy 

představují hlavní těţenou hmotu 4. skrývkového řezu lomu Libouš. Pro jílovce 3. 

skrývkového řezu je charakteristická větší pestrost v obsahu křemenného prachu, 

karbonátů, montmorillonitu, ichnofosílií. Obsahují četné horizonty pevných poloh. 2. 

skrývkový řez je tvořen monotónními hnědošedými jílovci s montmorillonitem, typické 

jsou pro tuto polohu hojné ţlutavé ichnofosílie. Při hlavě řezu se vyskytuje 3 – 5m mocná 

poloha světle šedých silně prachových jílovců, na spodu aţ prachovců, tvořících ve 

zmíněné poloze vloţku. Bázi této polohy tvoří tenký fosfátový proplástek. V ose pánve se 

nachází něco přes 60 m nad hlavou sloje, na krušnohorském svahu v místě výchozu 

proplástku na povrch pak i necelých 50 m nad hlavou sloje.
5
 

3.2.4 Lokalita kaoliniticko-illitického  jílovce lomu Bílina 

Kaoliniticko-illitické jílovce lomu Bílina  mají z hlediska vyuţití jako sorbenty 

nejmenší praktický význam a proto je jejich geologická situace shrnuta jen velmi stručně. 

V nadloţí slojového souvrství se zde vyskytují šedé, prachovité jílovce nadslojového 

souvrství nad hlavou uhelné sloje. Nad nimi se objevují horniny deltově písčitého 

souvrství. Jde především o písčité jílovce aţ jílovité písky. Horniny jsou výrazně 

hrubozrnné, v mineralogickém sloţení je charakteristický nedostatek jílových minerálů, 

sorpční schopnosti jsou špatné. Jsou zastoupeny od cca III. skrývkového řezu téměř po 
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hlavu uhelné sloje a tvoří největší objem skrývaných hornin. Nad tímto souvrstvím se 

objevují nadloţní šedé kaoliniticko-illitické jíly libkovických vrstev. Vyskytují se zejména 

v oblasti I. - III. řezu, na části porubní fronty nejsou vůbec zastoupeny. Horniny kvartéru 

tvoří zejména jíly, jílovité hlíny a sprašové hlíny. Vzácnější jsou štěrky. Vyskytují se při 

povrchu terénu a v I. skrývkovém řezu. 

Vlastní lokalitu sorbentů tvoří zeminy libkovických vrstev. Jde zejména o jíly, 

jílovce aţ prachovité jílovce hnědé aţ šedohnědé barvy. Z mineralogického hlediska jsou 

tvořeny křemenem, illitem a kaolinitem. Prakticky neobsahují montmorillonit, pouze ve 

stopovém mnoţství. Z toho plynou horší  sorpční schopnosti neţ u ostatních hodnocených 

surovin. Jejich selektivní těţba jako sorbentů nepřichází v úvahu,  lze je však přímo vyuţít 

pro lesnickou rekultivaci lokalit Dolů Bílina.  

3.2.5 Lokalita analcimového jílovce Druţba 

Loţisko sorbentů se vyskytuje na skrývkových řezech povrchového hnědouhelného 

dolu Druţba v Sokolovské pánvi. Podloţní horniny tvoří ţuly karlovarského masivu, často 

intenzivně kaolinicky zvětralé. Loţisko tvoří pozoruhodné analcimové jílovce, jde tedy o 

jediné těţitelné loţisko zeolitů v České republice.
3
 

První etapu pánevní sedimentace tvořilo starosedelské souvrství (svrchní eocén), 

které je nejstarší terciérní jednotkou v pánvi. Z hlediska petrografického jde o proměnlivý 

soubor diagonálně zvrstvených, poměrně dobře vytříděných, převáţně asi říčních 

sedimentů o mocnosti zhruba do 40 m. Největší zastoupení mají psefity a psamity, zatímco 

aleuropelity ustupují do pozadí. V důsledku pokračujícího kaolinického zvětrávání jsou 

rozsáhlé části souvrství silicifikovány na pískovce, slepence aţ křemence. Starosedelské 

souvrství není rozšířeno souvisle.
3
 

Druhou sedimentační etapou je vulkanosedimentární komplex (oligocén – spodní 

miocén). V této etapě došlo k vytvoření sedimentačního prostoru Sokolovské pánve a 

uloţení tohoto komplexu.
3
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Obrázek č. 7: Situace na lomu Druţba (zdroj: http://s3thi.xf.cz) 

Počátkem uhelné sedimentace je souvrství sloje Josef (oligocén - rupel). Uhelná sloj 

Josef je obvykle rozdělená jílovými a písčitými vrstvami do 2-4 těţitelných poloh. 

Ukládání sloje Josef je uţ od samého začátku provázeno stupňující se sopečnou činností. 

Ta se projevuje tufovými proplástky a chemickým sloţením popelovin. Předznamenává 

tím sedimentaci vulkanogenního souvrství. Dle nové statigrafické klasifikace P. Rojíka je 

do vulkanosedimentárního komplexu vedle starších hornin vulkanického původu zahrnuto 

i souvrství sloje Josef.
1,3

 

Vulkanogenní (vulkanodetritické) souvrství (rupel - eger) přechází z podloţní 

jednotky plynule bez přerušení sedimentace. Jeho mocnost celkově stoupá východním 

směrem.  Ve výplni Sokolovské pánve lze najít široké spektrum hornin od čistě výlevných 

(např. olivinické nefelinity a olivinické bazanity) a vulkanoklastických (tufy a aglomeráty) 

přes smíšené uloţeniny (tufity, tufitické jíly, tufitické pískovce a droby) aţ po sedimenty 

(uhelnaté jíly, jíly, písky a pískovce).
3
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Hlavní hnědouhelné souvrství (eggenburg) se vyvíjelo z podloţí plynule bez 

přerušení sedimentace. Nejspodnější část je tvořena uhelnatými jíly nebo rytmickým 

střídáním jílových a uhelných vrstev. Postupně se prosazuje uhelná sedimentace. 

Nejspodnější uhelná sloj Aneţka a střední tzv. meziloţní sloj v oblasti lomu Druţba nejsou 

vyvinuté. Těţenou slojí je zde sloj Antonín o mocnosti aţ cca 40 m. Dle nové statigrafické 

klasifikace P. Rojíka jsou miocénní vulkanity a hlavní hnědouhelné souvrství sloučeno do 

sokolovského souvrství.
3
  

Cyprisové souvrství (ottnang), nazvané podle ostrakodů Cypris angusta Reuss, 

nasedá na uhelnou sloj Antonín konkordantně, bez hiátu, ale ostře. Spodní část 

cyprisového souvrství je tvořena kaolinitickými jíly. Svrchní část cyprisového souvrství je 

tvořena laminovanými jílovci s proměnlivým podílem jílových minerálů dvousíťových 

(kaolinit), trojsíťových (illit, montmorillonit, nontronit) a čtyřsíťových (chlorit).
 
Kvartérní 

horniny jsou vyvinuty pouze místy, často jde o svahové hlíny.
3  

V rámci výzkumných prací realizovaných v roce 2009 byla posouzena moţnost 

vyuţití bentonitů lokality (mimo jiné i pro rekultivační účely). Pro laboratorní analýzy byly 

odebrány 2 makroskopicky totoţné vzorky analcimového jílovce. Výsledky analýz uvádí 

následující tabulka č. 8.
2
 

horninový 

typ 

 

Nc 

 

(%) 

org. 

látky 

Cox 

(%) 

 

CaCO3 

 

(%) 

 

pH 

KCl 

přijatelné ţiviny 

(mg.kg
-1

 ) 

sorpční schopnost 

P K Mg S T V 

(%) mmol/100 g 
1
analcimový 

jílovec 

0,02 0,2 5,4 7,2 11 380 1120 28 28 100 

2
analcimový 

jílovec 

0,01 0,3 6,2 7,2 12 435 1280 35 35 100 

Tabulka č. 8:  Vlastnosti analcimových jílovců lokality Druţba
2
 

Pozn.: 1-2 – zemina hlinitojílovitá 

Laboratorní analýzy prokázaly vynikající vyuţitelnost obou vzorků pro vyuţití 

v rekultivacích i jiných oborech. Šlo o vůbec nejkvalitnější zkoumaný sorbent.
2
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4 MOŢNÉ VYUŢITÍ ZÁSOB V DALŠÍM OBDOBÍ 

Lokality bentonitu Černý vrch a Rokle patří k nejvýznamnějším jak z hlediska 

mnoţství, tak i kvality získaného sorbentu. V této kapitole je uveden výpočet zásob těchto 

dvou lokalit a jejich moţné vyuţití v dalších obdobích postupu těţby. 

 

Obrázek č. 8: Těţba a nakládání jílů a jílovců (zdroj: http://www.akupi.cz) 

4.1 Lom Černý vrch 

4.1.1 Výpočet zásob lomu Černý vrch 

K 30. 4. 2010 byl ukončen plánovaný geologický průzkum na lomu Černý vrch pro 

rok 2010. Byla zpracována databáze vrtů v celém dobývacím prostoru. V mapových 

přílohách byly poté graficky vyznačeny oblasti zásob všech těţitelných surovin. Suroviny 

jsou v databázi označeny takto:
12

 

 S 65    bentonit slévárenský   

 GAE   bentonit stavební   

 M        modrý bentonit (stelivo) 

 M2      modrý bentonit (horší kvalita, pouţívá se jako příměs) 

Dále byly stanoveny objemové hmotnosti surovin, a to 1,854 pro modrý 

bentonit a 1,795 pro ostatní bentonity.
12
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Na základě získaných údajů byl zpracován výpočet zásob na lomu Černý vrch. 

Výpočet byl proveden k zaměřenému stavu lomu ze dne 5. 1. 2010. Vzhledem 

k nepravidelnému průběhu jednotlivých vrstev byl výpočet proveden pomocí ploch 

mnohoúhelníků stanovených k daným vrtům.  Výpočet byl proveden do hranic splatného 

dobývacího prostoru. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách.
12

 

Skrývka Meziskrývka 
Výkliz 

(20% sur.) 
Čedič S 65 (80%) GAE (80%) 

M 

(80%) 
M2 (80%) 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [t] [t] [t] [t] 

1 253 465 113 805 198 517 274 010 263 614 484 810 644 389 54 787 

Tabulka č. 9: Vypočtené objemy v DP – celkem
12

 

Zároveň byl vypočítán skrývkový poměr:
12

 

Skrývkový poměr pouze pro modrý bentonit (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 2.63 

bez čediče: SKP = 2.24  

 

Skrývkový poměr pro všechny suroviny (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 1.27 

bez čediče: SKP = 1.08  

Skrývka Meziskrývka 
Výkliz 

(20% sur.) 
Čedič S 65 (80%) GAE (80%) 

M 

(80%) 
M2 (80%) 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [t] [t] [t] [t] 

1 009 110 95 585 153 837 248 457 165 192 316 308 597 729 45 802 

Tabulka č. 10: Vypočtené objemy v DP – v platném POPD
12

 

Zároveň byl vypočítán skrývkový poměr:
12

 

Skrývkový poměr pouze pro modrý bentonit (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 2.34 

bez čediče: SKP = 1.95  

 

Skrývkový poměr pro všechny suroviny (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 1.34 

bez čediče: SKP = 1.12 
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Skrývka Meziskrývka 
Výkliz 

(20% sur.) 
Čedič S 65 (80%) GAE (80%) 

M 

(80%) 
M2 (80%) 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [t] [t] [t] [t] 

244 355 18 220 44 679 25 553 98 422 168 501 46 660 8 986 

Tabulka č. 11: Vypočtené objemy v DP – mimo POPD /12/ 

Zároveň byl vypočítán skrývkový poměr:
12

 

Skrývkový poměr pouze pro modrý bentonit (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 2.07 

bez čediče: SKP = 1.62  

 

Skrývkový poměr pro všechny suroviny (m
3
.t

-1
): 

s čedičem:  SKP = 1.03 

bez čediče: SKP = 0.95 

Oblasti s výskytem jednotlivých surovin byly zakresleny do grafických příloh. Dále 

byla vypracována mapa se zakreslenými deponiemi včetně jejich kubatur. Do 31. 5. 2010 

bude zpracována mapa s navrţenými postupy dle dohodnutých podmínek.
12

 

4.1.2 Postup těţby  na lomu Černý vrch do 06/2012 

Na základě získaných údajů byl zpracován postup na lomu Černý vrch do poloviny 

roku 2012. Cílem bylo odtěţení zbytku zásob v západní části lomu a vytvarováním 

výsypky, tak aby vznikl uzavřený prostor pro případné skládkování odpadu. Pro 

naplánovaný postup byl proveden příslušný výpočet. Výpočet byl proveden k zaměřenému 

stavu lomu ze dne 5. 1. 2010. Vzhledem k nepravidelnému průběhu jednotlivých vrstev byl 

výpočet proveden kombinací výpočtu pomocí programu Atlas DMT a pomocí ploch 

mnohoúhelníků stanovených k daným vrtům. Výsledky výpočtu jsou uvedeny 

v následujících tabulce:
12

 

Kn S65 GAE M M2 

Skrývka+výkliz 

+ztráty 

[m3] [t] [t] [t] [t] [m3] 

93 081 27 981 24 871 281 592 14 590 580 856 

Tabulka č. 12: Vypočtené objemy do 06/2012 
12
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Zároveň byl vypočítán skrývkový poměr: 

Skrývkový poměr pouze pro modrý bentonit (m
3
.t

-1
):  SKP = 3.1 

Postup je zakreslen na přiloţené mapě. Takto navrţeným postupem byl získán volný 

prostor pro skládkování o objemu 400 000 m
3
.
12

 

4.1.3 Postup těţby  na lomu Černý vrch v letech 2011 - 2015 

Dále byl navrţen postup lomu na roky 2011 - 2015. I v tomto případě byl výpočet 

proveden kombinací výpočtu pomocí programu Atlas DMT a pomocí ploch 

mnohoúhelníků stanovených k daným vrtům.  Výsledky výpočtu jsou uvedeny 

v následujících tabulce:
12

 

           

Kn S65 GAE M M2 

Skrývka 

+výkliz 

+ztráty Skr. poměr 

[m3] [t] [t] [t] [t] [m3] s čedičem 

bez 

čediče 

2011 42 081 11 672 4 871 116 592 3 590 252 992 2.17 1.86 

2012 30 140 6 379 35 320 115 027 6 397 192 364 1.36* 1.18* 

2013 50 025 0 890 116 862 13 465 257 281 2.34 1.96 

2014 15 870 18 081 12 213 115 616 5 620 252 630 1.77 1.67 

2015 0 13 579 0 42 803 2 320 65 638 1.12 1.12 

Celkem 138 116 49 711 53 293 506 900 31 392 1 020 905   

Tabulka č. 13: Vypočtené objemy pro postupy v letech 2011 – 2015 
12

 

Pozn.: nutno započítat náklady na převoz deponií 

4.2 Lokalita Rokle 

4.2.1 Výpočet zásob loţiska Rokle 

Zásoby bentonitu jsou v kategorii volných prozkoumaných. Objemy odtěţených 

hmot v lomu jsou sledovány měřicky 1x  měsíčně (pokud v tomto období těţba 

probíhala). Výsypka a deponie suroviny minimálně 1x za rok. Důlní měřič 

vypracovává o záměře objemu hmot  „Zprávu o provedení zaměření“. Výsledky 

výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:
13
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    Kubatura [m3] Tonáž [ t ] 

Skrývka 780 240   

Bentonit celkem 177 697 302 085 

    - bilanční  105 532 179 404 

      - S65   92 213 156 762 

      - B75   13 319 22 642 

    - nebilanční 72 165 122 681 

      - B55   72 135 122 681 

Tabulka č. 14: Stavy zásob výhradního loţiska v plánem dotčené části
13

  

Veškeré zásoby jsou v kategorii volných a budou připraveny k dobývání po 

provedení investiční otvírky lomu. Bentonit bude hodnocen podle následujících 

kvalitativních parametrů:
13

 

     neaktivováno aktivováno sodou (4 %) 

Surovina   pevnost při pevnost při pevnost při 

   3% H2O 3% H2O 10% H2O 

    [kPa] [kPa] [kPa] 

Sabenil  S 65 min. 74 80 50 

Bentonit B 75 min. 74 - - 

Tabulka č. 15: Bilanční zásoby
13

 

Pozn.: Bentonit 75 je hodnocen jako neaktivovaný bilanční bentonit 

   

    neaktivováno sodou 

Surovina   pevnost při 

   3% H2O 

    [kPa] 

Bentonit B 55 min. 54 

Tabulka č. 16: Nebilanční zásoby
13 

Skrývkový poměr představuje podíl mocnosti skrývky včetně výklizů k mocnosti 

bilanční polohy bentonitu. V případě výskytu bilančního stavebního kamene v nadloţí se 

skrývka počítá od jeho báze.
13

 

V případech, kdy u aktivovaných bentonitů je dosaţeno vaznosti min. 74 kPa při 3 % 

převlhčení, ale není stanovena vaznost při 10 % převlhčení, bude tento úsek hodnocen jako 

bentonit B 75. Při výpočtu zásob bude pouţita objemová hmotnost bentonitu 1,7 kg/cm
3
.
13
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 Bilanční Nebilanční 

Minimální mocnost suroviny 2 m 3 m 

Maximální mocnost skrývky 12 m 15 m 

Maximální mocnost výklizu 10 m 10 m 

Max. skrývkový poměr (skrývka : surovina)         

(skrývka včetně výklizu) 
2 : 1 1 : 2 

Min. mocnost suroviny pod nevhodnou polohou                                2 m 3 m 

Min. mocnost samostatně vykliditelné polohy 0,4 m 0,4 m 

Tabulka č. 17: Loţiskové a úloţní poměry
13

 

Plánovaná výše roční těţby je max. 8 000 t bentonitu. Celková těţba v rozšířeném 

DP rokle  nepřekročí 60 000 t bentonitu ročně.
13
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5 TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ DOPADY 

Těţba surovin obecně má negativní dopady na nejbliţší okolí. V závislosti na 

rozsahu těţby je různá i velikost devastace krajiny postiţené těţbou. Mezi hlavní 

problémy patří: 

 Hluk – vzniká při samotné těţební činnosti na lomu a také při transportu a úpravě 

suroviny na úpravnách. Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny přílohou 

41 k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Obecně lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku: 

          - stacionární zdroje hluku (technické vybavení těţebny) 

          - dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obsluţnost záměru 

Ke sníţení hladinu hluku pouţívají těţební organizace různé prostředky. Lom bývá 

oddělen od okolí ochranným valem (např. deponie ornice, dále bývá mezi lomem nebo 

úpravnou a osídlenou oblastí vysázena liniová zeleň). Hluk způsobený těţební mechanizací 

a transportními prostředky se dá sníţit tím, ţe stroje a automobily budou udrţovány 

v dobrém technickém stavu. 

 Prašnost – prach vzniká při samotné těţbě suroviny a nadloţních materiálů, 

nakládání a vykládání nákladních automobilů, dopravě těţených materiálů, třídění, 

úletem prachu z deponie. Emise prachu jsou nejvyšší při mimořádných podmínkách, 

pokud jsou extrémní sucha nebo je-li surovina před tříděním dlouhou dobu uloţena. 

K výraznějším emisím prachu můţe za těchto podmínek dojít zejména při dopravě 

materiálu na nezpevněných komunikacích a při třídění.  

Většina činných lomů má od orgánu ochrany ovzduší (Krajské hygienické stanice) 

nařízen monitoring prašnosti v okolí lomů. Monitorovací stanice se zřizují přímo v obcích 

v blízkosti lomů. Cílem monitorování úrovně koncentrací suspendovaných částic PM10 je 

operativní poskytování informací o imisní situaci v okolí těţebního prostoru a 

intravilánech obcí s tímto prostorem sousedících.  Monitorovací stanice jsou 

modernizované o doprovodné veličiny potřebné pro hlubší analýzu imisní situace - směr 

větru, rychlost větru, teplota, vlhkost, intenzita sráţek. 
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O sníţení prašnosti se těţební organizace snaţí skrápěním komunikací, 

oplachtováním nákladních automobilů a výsadbou liniové zeleně. 

Všechna opatření prováděná ke sníţení dopadů těţební činnosti s sebou přinášejí 

zvýšené ekonomické nároky. Kromě základních opatření prováděných při kaţdodenní 

těţební činnosti, je těţební společnost povinna vytvářet fond finančních rezerv na důlní 

škody a na sanace a rekultivace.  

 Vypořádání důlních škod – Ve smyslu zákona č. 168/1993 Sb. § 37a, odst.1 je 

organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků  na vypořádání důlních 

škod. Tato rezerva, tvořená na vrub nákladů, musí odpovídat potřebám na 

vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v 

předstihu před jejich vznikem.  

 Sanace a rekultivace – Zákon č. 44/l988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství, ve znění zákona č. 541/l991 Sb., zákona č.  10/1993 Sb. a zákona č. 

168/l993 Sb, (dále jen horní zákon) v § 31, odst. 6, vymezuje povinnost organizace 

vytvářet na vrub nákladů finanční rezervu na sanace a rekultivace. 

Finanční rezervu na sanace a rekultivace je moţné tvořit ve vazbě na rozsah těţby. 

Výpočet rezervy je prováděn  podle  vzorce: 

    

 

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

 Qt ........objem  těţby v roce  t 

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

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

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

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

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

úřadem. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval moţnostmi těţby jílovcových sorbentů 

v oblasti Severočeské a Sokolovské pánve České republiky a jejich aplikací a vyuţitím 

v jednotlivých oborech národního hospodářství.  

V úvodní analytické části práce jsem se zabýval obecným rozborem vyuţití 

jílovcových sorbentů.  Byla popsána základní charakteristika sorbentů a jejich vyuţití 

v procesech výroby a provedeno jejich základní rozčlenění. Poté bylo zhodnoceno 

testování chemicko-fyzikálních vlastnosti vybraných sorbentů a výsledky testování 

specifických a sorpční vlastností na vzorcích. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo čtenáře blíţe seznámit s bentonity a dalšími 

jílovcovými sorbenty Severočeské a Sokolovské pánve a zhodnotit přínos těchto 

nerostných surovin pro Českou republiku ve všech oblastech vyuţití. 

Rešerší odborné literatury jsem získal a následně v bakalářské práci pouţil informace 

o geologické situaci Severočeské hnědouhelné pánve (SHP) a Sokolovské uhelné pánve 

(SP). Popsal jsem jednotlivé lokality z hlediska mnoţství a kvality zásob jílovcových 

sorbentů. 

Zabýval jsem se moţným vyuţitím sorbentů z lomů Černý vrch a Rokle v dalším 

období. Byly provedeny výpočty zásob jílovcových sorbentů na daných lokalitách a 

nastíněn postup další těţby. 

V závěru byly vyhodnoceny technologické a ekonomické dopady hornické činnosti 

těţebních organizací. Těţební činnost je vţdy svým způsobem devastující ke svému okolí, 

proto je důleţité, aby část prostředků získaných z prodeje suroviny organizace věnovala na 

zlepšení ţivotního prostředí. Zahlazení následků těţební činnosti a sanace a rekultivace 

ploch postiţených těţbou je základní povinností organizace. 

Závěrem konstatuji, ţe jsem se při zpracování bakalářské práce snaţil splnit zadání a 

všechny stanovené cíle. 
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