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Summary 

In my work I present a history of mining of kaolin in the Karlovy Vary 

region, its modification and use by different types of kaolin. It is also 

described the occurrence of localities in which Sedlecký kaolin company do 

the extraction of raw materials with a basic description of the geological 

and storage conditions, the way of extraction and used of machinery. I also 

tried to describe the dump management, remediation and reclamation. This 

work also include a proposal to set up deposits of kaolin, which ensure 

smoother supply of workplace in the case of bad weather conditions, when 

the supply from quarry is limited by the capabilities of road transport and 

mining machinery. In the final chapter I try to process the economical 

evaluation of proposed solutions. 

Keywords: kaolin, deposith of kaolin, workplace 

 

 

 

 

Anotace  

V předložené práci je představena historie těžby kaolinu na území karlovarského 

kraje, jeho úprava a využití dle jednotlivých typů kaolinu. Je rovněž popsán výskyt lokalit, 

na nichž společnost Sedlecký kaolin a.s. provádí těžbu této suroviny se stručným popisem 

geologických a úložních poměrů, způsobu dobývání a použité mechanizace. Také je 

popsáno výsypkové hospodářství, sanace a rekultivace. Součástí této práce je rovněž návrh 

na zřizování deponií kaolinu, které mají zajistit plynulejší zásobování plavírny v případě 

nepříznivých klimatických podmínek, kdy je zásobování z lomu limitováno možnostmi 

automobilové dopravy a dobývacích strojů. V závěrečné kapitole je zpracováno 

ekonomické zhodnocení navrženého řešení. 

Klíčová slova: kaolin, deponie, plavírna 
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ZPF  zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 

Sedlecký kaolin a.s. patří mezi významné evropské dodavatel kaolinů pro porcelán 

a keramiku. V přímé posloupnosti je následníkem společnosti Zettlitzer Kaolinwerke A.G. 

založené v roce 1892. Rovněž ze stejného roku pochází značka nejznámějšího produktu 

společnosti - kaolinu Sedlec Ia. Pro své vynikající technologické vlastnosti a ustálené 

složení byl sedlecký kaolin vyhlášen v roce 1924 na Kongresu unie pro čistou a užitou 

chemii v Kodani za mezinárodní standard. Existence firmy byla již od počátku spjata 

s karlovarským regionem a výrobou porcelánu v západních Čechách. Karlovy Vary se 

proslavily především jako lázně s mnoha léčivými prameny. V jejich blízkosti se však 

nachází i ložiska kvalitních surovin pro výrobu porcelánu. Právě to bylo významným 

motivem pro vznik a rozvoj výroby porcelánu, který má v tomto regionu více než 

dvěstěletou tradici. Sedlec, Otovice, Sadov, Božičany jsou jména obcí v blízkosti 

Karlových Varů spjatých s těžbou a úpravou kaolinu. Od počátku vzniku firmy se však 

mnohé změnilo. Zvláště v tomto regionu proběhly velké společenské a politické změny. 

Technika zaznamenala zejména za poslední čtyři desetiletí výrazný pokrok, zdokonalila se 

technologie úpravnictví, mnohonásobně se zvýšila produktivita práce, vzrostly požadavky 

na vlastnosti a na kvalitu dodávaného produktu – plaveného kaolinu. Úprava vytěžené 

suroviny představuje poměrně komplikovaný technologický proces a neobejde se bez 

nákladného technologického zařízení. Přes veškerý pokrok však základem zůstává kvalitní 

přírodní surovina. Právě kaoliny tvoří nenahraditelnou výchozí surovinu při výrobě 

keramiky. Navzdory všem pokusům o náhradu syntetickými materiály se za řadu 

keramických výrobků nenašla rovnocenná náhrada, keramika je nadále a zřejmě ještě 

dlouho zůstane nedílnou součástí denního života lidské společnosti, ať se jedná o stolní 

porcelán, sanitní keramiku nebo elektrické izolátory.  

Produkce plavených kaolinů není jedinou náplní činnosti společnosti. Významnou 

činností společnosti se stává i těžba a úprava bentonitů, zeolitů a přírodních pískovců. Na 

český a zahraniční trh firma dodává plavené kaoliny s vysokou plastičností a pálené 

kaoliny s vysokou bělostí po výpalu. Z doprovodných surovin se jedná zejména                 

o bentonitové jíly, kameninové jíly a keramicko-kaolinitické jíly. S využitím kaolinů          

a písků z vlastní produkce Sedlecký kaolin, a.s. dodává na trh štukové omítky, nátěry          

a maltové směsi, z nového provozu na zpracování bentonitu s vysokým obsahem 

montmorillonitu vyrábí granulovaná bentonitová steliva pro kočky a drobná zvířata.    

Další předměty činnosti společnosti jsou blíže specifikovány v zápise v obchodním 

rejstříku. Hlavním předmětem podnikání je oprávnění k hornické činnosti, spočívající 

v otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, zřizování, zajišťování a likvidaci 

důlních děl a lomů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s dobýváním, 

dále ve zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť a dobývání ložisek 

nevyhrazených nerostů, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj 

národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti 

s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů prováděné 

k tomuto účelu [13],[14],[15].  
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1 HISTORIE TĚŽBY KAOLINU NA KARLOVARSKU 

  Těžba kaolinu na Karlovarsku probíhá již více než dvě století. V případě dalších 

nerudních surovin (bez uhlí) jako jsou různé druhy jílů, bentonit, cihlářské hlíny, písky, 

čedič či žula, měla těžba v minulosti převážně jen místní význam. Naproti tomu 

celosvětový význam měla a nadále i má těžba a následné zpracování karlovarských 

kaolinů. První dochovaná zpráva o tzv. selské těžbě kaolinu pochází z roku 1740 z okolí 

Počeren, Jenišova a Otovic a první zmínka o výrobě porcelánu pak z roku 1749.  

 Na přelomu 18. a 19. století byla na Karlovarsku v provozu jedna porcelánka, která 

se nacházela u Horního Slavkova. Do roku 1815 však již bylo založeno v tomto území osm 

provozoven vyrábějících buď kvalitní porcelán, nebo kameninu.  

 První plavírnu kaolinu (na řece Rolavě) postavil sedlecký podnikatel Václav Lorenz 

již v roce 1805. S počátky těžby a úpravy kaolinu na Karlovarsku jsou vedle Václava 

Lorenze dále spjata jména Georg Pfeiffer, Rudolf Göttl, Donath Zebisch a další.  Prakticky 

od počátků těžby byl za nejkvalitnější kaolin v oblasti považován kaolin z okolí Sedlece. 

Objem roční těžby na čtyřech dolech v Sedleci dosáhl v roce 1856 cca 1 500 tun surového 

kaolinu. V roce 1914 již dosáhla těžba v Sedleci 30 000 tun ročně. 

Zettlitzer Kaolinwerke A.G. – Sedlecké kaolinové závody a.s. (dále SKZ) byla 

založena v roce 1892. 11.11.1892 byla zapsána ochranná známka Zettlitzer kaolin 

(Sedlecký kaolin). Původně vlastnila pouze kaolinový důl a plavírnu u Premlovického 

statku. Postupně se s ní slučovaly rodinné podniky (Lorenz, Pfeiffer, Zebisch, Göttl). 

Následovalo další rozšiřování podniku – zisk plavírny a ložiska Katzenholz a následně 

plavírny Dalovice od firmy Epiag a tím pokračovalo posilování a centralizace těžby           

a zpracování kaolinu na Karlovarsku. 

 V roce 1924 byl na kongresu Unie pro chemii čistou a užitou v Kodani vyhlášen 

sedlecký kaolin za mezinárodní standard.  

 Po útlumu způsobeném první světovou válkou pokračoval nový nárůst těžby 

kaolinu v meziválečném období. Těžba byla soustředěna prakticky do dvou oblastí – 

sedlecké (doly Pfeiffer-Lorenz, Apollo, Excelsior a Bohemie) a božičanské (doly Osmosa 

a Kaolina). V roce 1938 dosáhl celkový objem těžby v těchto oblastech 218 762 tun. 

K významnějšímu útlumu těžby kaolinů nedošlo ani v průběhu války. Přímým 

pokračovatelem SKZ se po válce stávají Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné 

závody Karlovy Vary (dále SVKHZ). Patřily jim kaolinové i hlinné doly na Karlovarsku, 

plavírny kaolinu a hlinné doly a úpravny na Chebsku. V roce 1967 byly SVKHZ 

přejmenovány na Keramické a sklářské suroviny n.p. Sedlec u Karlových Varů (dále 

KSNP). V roce 1990 vznikl samostatný podnik Keramické suroviny Božičany,                

s.p. s provoz Božičany (plavírna), Sadov (plavírna), Sedlecké doly (těžební práce)               

a Realizační středisko. V roce 1993 byl státní podnik privatizován na společnost KSB spol. 

s r.o. V roce 1995 došlo k založení akciové společnosti Sedlecký kaolin a.s., která se 

vrátila ke svému historickému názvu. Po druhé světové válce byly postupně uzavírány 

dosavadní převážně hlubinné doly, obr.1. (Osmosa, Kaolina, Excelsior, Luisa, Apollo)                   

a nahrazovány doly povrchovými (Osmosa-sever a následně jih, Kaolina I, Jimlíkov, 

Podlesí, Nová Role). Tento trend pokračoval i nadále a poslední hlubinný kaolinový důl 

Bohemie byl uzavřen v roce 1984. Otevřeny byly další povrchové doly Otovice 

(papírenský kaolin), Hájek-východ, Hájek-západ, Mírová.   
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Obr. 1. Ukázka těžby kaolinu hlubinným způsobem 

V současné době probíhá těžba kaolinu na Karlovarsku výhradně na povrchových 

dolech Osmosa-jih, Jimlíkov I a IV, Mírová, Podlesí II, Podlesí III a Otovice. V plavírně 

v Božičanech je dále zpracovávána surovina z lomu Ruprechtov-jih, který provozuje KSB 

spol. s r.o. (KSB spol. s r.o. je 100 % akcionářem Sedleckého kaolinu a.s.). Připravuje se 

otvírka dalšího ložiska kaolinu Jenišov-výsypka.    

Další významnou surovinou těženou na Karlovarsku je bentonit. Bentonit byl 

v sedmdesátých letech minulého století těžen na ložiscích Hájek a Hroznětín (Velký 

Rybník) a zpracováván v plavírně v Hroznětíně. V osmdesátých letech byla těžba postupně 

utlumována a na konec zcela zastavena a plavírna byla zlikvidována. V současné době se 

v rámci skrývek na ložisku Osmosa-jih a částečně též na ložisku Mírová využívají jíly 

s vyššími obsahy montmorillonitu k výrobě steliva pro domácí zvířata (tzv. „kočkolitu“)    

a pro slévárenské účely. Zpracovávány jsou v plavírně v Sedleci. 

 Pórovinové jíly byly před rokem 1945 údajně těženy spolu s hnědouhelnou slojí 

Josef na dole Marta u obce Počerny. Dalším těžebním prostorem bylo ložisko Chranišov 

s těžbou řádově několika tisíc tun ročně. V roce 1971 však bylo ložisko se zbytkovými 

zásobami pórovinových jílů přesypáno uhelnou výsypkou. 

Těžba cihlářských hlín měla pouze místní význam. Pozůstatky drobných hlinišť lze 

nalézt u Počeren, v okolí Jenišova, západně Chodova. Další o něco významnější hliniště 

byla ve Staré Roli a západně od Mezirolí. Ve všech případech byl provoz ukončen zřejmě 

již před první světovou válkou nebo mezi válkami. Pouze cihelna u Staré Role byla 

v provozu snad ještě za druhé světové války.  Jediná těžba cihlářských hlín většího rozsahu 
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byla provozována na ložisku Dvory (mezi silnicemi Dvory-Stará Role a Rybáře-Počerny). 

V roce 1978 byla těžba vzhledem k nerentabilnosti ukončena.    

Obdobný rozsah měla i těžba písků, štěrkopísků a stavebního kamene. Vyskytují se 

zde drobné pískovny a lůmky, které sloužily pro místní potřebu (okolí Tašovic, Chranišova 

– pískovce starosedelského souvrství, u Lesova, u Staré Role – žulové lůmky, u Hor           

a Ruprechtova a na Hájku – čedičové lůmky). Většího rozsahu dosáhla těžba čediče u obce 

Hory (těžba ukončena v roce 1967). V současné době jediným těženým čedičovým lomem 

je lom u Děpoltovic. Poněkud většího rozsahu dosáhla v minulosti těžba tzv. čankovských 

písků u Sadova a Čankova. Těžba písku u Čankova probíhala až do roku 1964. Přes 

poměrně hojný výskyt terasových štěrkopísků nebyla tato surovina ve větším rozsahu 

vzhledem k značnému stupni zahlinění nikdy v minulosti na Karlovarsku těžena [12]. 
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2 SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ, POPIS 
TĚŽENÝCH LOKALIT 

2.1 Způsob dobývání ložisek kaolinu na Karlovarsku 

Ložiska kaolinů na Karlovarsku jsou přikrytá, mělce uložená, s výrazně 

denudovaným původním reliéfem kaolinového profilu. Surovina v lomu je dobývána 

povrchovým způsobem po lávkách. Zvolená dobývací metoda umožňuje těžbu suroviny se 

ztrátami do 15 – 20 %. Povrchová těžba selektivním způsobem umožňuje selektivní 

dobývání suroviny, postup porubních front je kombinovaný. Uplatňuje se dobývání 

z bloku. Dobývací metoda byla schválena v předcházejících rozhodnutích o povolení 

hornické činnosti a ověřena mnohaletou praxí. 
Dobývání se provádí dozery nebo lopatovými rypadly. Metoda dobývání dozery se 

používá velmi omezeně, neboť předpokládá malou přepravní vzdálenost a příznivé terénní 

podmínky. Při této metodě jsou používány dozery Caterpillar. Tato metoda je používána 

především při skrývce ornice.  Při dobývání skrývky lopatovými rypadly jsou používány 

dvě základní metody, které se od sebe liší vzájemným postavením dobývacích                     

a dopravních mechanismů: 

 dobývací mechanismus se pohybuje na plošině při hlavě lávky a vozidla po 

plošině při patě těžené lávky. Při tomto způsobu se používají rypadla 

s hloubkovou lopatou typu DH, Caterpillar, Broyt X 21 a Volvo. Tato 

metoda dobývání předpokládá větší soudržnost skrývkových zemin. 

 dobývací a dopravní mechanismy se pohybují po stejné plošině při patě 

těžené lávky. Při tomto způsobu dobývání se používají rypadla                                           

s hloubkovou lopatou jmenovaná v předchozí metodě. Tento způsob 

dobývání se využívá při málo soudržných zeminách (rozbřídavé jíly) nebo 

při skrývání starých výsypek.           

Doprava skrývky je prováděna nákladními automobily schválených typů                 

a kloubovými dumpery Volvo na vnitřní, nebo vnější výsypku po lomových komunikacích. 

Na výsypkách je zemina rozhrnuta a upravena do požadovaných parametrů. 

Těžba kaolinu je prováděna po lávkách. Při tomto způsobu jsou použity obě metody 

nasazení dobývacích a dopravních mechanismů uvedených u skrývkových prací. Při těžbě 

je přednostně používána metoda, kdy rypadlo stojí na hlavě lávky a nakládá surovinu do 

vozidla, které stojí pod bagrem při patě těžené lávky. Velmi málo používanou metodou 

těžby je ta, kdy se rypadlo i dopravní prostředek pohybují po plošině na hlavě těžené 

lávky. Při této metodě jsou používána rypadla s  hloubkovou lopatou již uvedených typů. 

Tato metoda je používána při hloubení odvodňovacích jímek a při těžkých dopravních 

podmínkách při dotěžování ložisek [8]. 

2.2 Základní geografická charakteristika území 

Zájmové území těžby kaolinů na Karlovarsku je součástí sokolovské kotliny na 

severu a jihu ohraničené zlomovými svahy Krušných hor, Slavkovského lesa a Tepelské 

plošiny a na východě doupovským stratovulkánem. Západní hranici území tvoří přibližně 

linie obcí Vřesová, Vintířov a Chranišov. 
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Celé území je odvodňováno řekou Ohří a jejími levostrannými přítoky, z nichž 

nejvýznamnější jsou řeka Rolava, Chodovský potok, Vitický potok a říčka Bystřice. Větší 

část území leží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Karlovy Vary.  

Území je relativně hustě osídleno. Vyskytuje se zde několik významných 

městských aglomerací – Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří, Chodov, Nová Role a další menší 

obce. Převážnou část území tvoří pozemky náležející do zemědělského půdního fondu, 

které jsou v převážné míře intenzivně zemědělsky obdělávané (orná půda, louky a 

pastviny). Žulové a čedičové elevace uvnitř území jsou většinou pokryty lesními porosty 

menšího rozsahu, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkce.  

Územím prochází důležité silnice I/6 (Praha-Karlovy Vary-Cheb a I/13 Karlovy 

Vary-Ostrov nad Ohří-Chomutov) a na ně navazující řada silnic II. a III. třídy. Dále 

prochází územím významná železniční trať Cheb-Chomutov, na níž jsou v území napojeny 

další lokální železniční trati.   

Celé území je protkáno poměrně hustou sítí inženýrských zařízení (středotlaké        

a vysokotlaké plynovody, nadzemní linky elektrického vedení, dálkové kabely, vodovody      

a kanalizační řady).   

2.3 Popis těžených lokalit 

V současné době provozuje Sedlecký kaolin a.s. na Karlovarsku hornickou činnost 

na těchto lokalitách: lom Osmosa-jih, lom Mírová, lom Jimlíkov I a IV, Otovice, Podlesí II 

a III a lom Ruprechtov-jih (KSB spol. s r.o.), obr. 2. 

 

 

Obr. 2. Mapa okolí s vyznačením lokalit 
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2.3.1  Lom Osmosa – jih 

Hornická činnost na lomu Osmosa-jih byla povolena rozhodnutím OBÚ v Sokolově 

č.j.  2953/I/511/Ing.Ct/07 ze dne 5. 12. 2007 o povolení hornické činnosti na výhradním 

ložisku keramických kaolinů Osmosa – jih, obr. 3.  
 

 

Obr. 3. Lom Osmosa – jih 

Lom Osmosa-jih je situován v DP Božičany stanoveném rozhodnutím Ministerstva 

stavebnictví ČSR č.j. 238/74-ČKZ ze dne 12.8.1974 a prodlouženým rozhodnutím ČKZ 

č.j.295/86 - ČKZ ze dne 18.7.1986 o rozšíření DP Božičany a DP Božičany II stanoveném 

rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČR  č.j. TZÚS/SSZ 156/ 91 ze dne 19.8.1991              

o stanovení DP Božičany II.  

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 1210/4, 1210/5, 1210/7, 1210/8, 

1210/15, 1234, 1239, 1241/5, 1254/1, 1259/1, 1259/3, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1278/5, 

1278/8, 1278/15, 1291/1, 1291/5, 1541/1, 1541/3, 1543/4, 1697/1, 1743, st. 270, st. 360,   

st. 361  v katastrálním území Božičany, obce Božičany, okres Karlovy Vary a na 

pozemkové parcely č. 2636,  2699,  2700/1,  2700/2,  2700/3,  2701/1,  2701/2,  2702,  

2703,  2704/1,  2704/2,   2705 a  23706 v katastrálním území Dolní Chodov, obce Chodov, 

okresu Sokolov. 

Jedná se o největší lom, ve kterém probíhá hornická činnost od roku 1966. Na této 

lokalitě je těžen kaolin pro výrobu porcelánu, kaolin pro keramický průmysl a kaolin 

titaničitý. Svrchní poloha kaolinového profilu dosahuje v této části ložiska mocností okolo 

40 m, z toho je 18-26 m profilu v bilančním vývoji. Podloží je tvořeno nebilančními 
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kaoliny. Podloží kaolinů tvoří horská žula, která je jejich matečnou horninou. Nadloží je 

tvořeno starosedelským souvrstvím, uhelnou slojí Josef, která byla dříve předmětem staré 

hlubinné těžby, vulkanogenním souvrstvím (zjílovělé tufy, bentonity, tufitické jíly              

a jílovce) a kvartérními sedimenty v podobě zahliněných jílů, písčitých jílů a jílovitých 

písků a štěrků o průměrné mocnosti 4 m [1]. 

2.3.2 Lom Mírová 

Hornická činnost na lomu Mírová byla povolena rozhodnutím OBÚ v Sokolově  

č.j.  1760/511/Ing. Ma/Ing.Šu/98 ze dne 23. 9. 1998 do doby dosažení hranic plánu OPD 

Mírová.  

 

 

Obr. 4. Lom Mírová 

Lom Mírová je situován v DP Mírová stanoveném rozhodnutím OBÚ v Sokolově 

č.j. 2405/465/Ing.Šu/97/I ze dne 29.12.1997. 

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 404/9, 405/2, 405/3, 407, 408/2, 

408/3, 408/7, 408/8, 408/10, 408/11, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 

413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5 a 413/6 v katastrálním území Mírová, obce Mírová, 

okres Karlovy Vary a na pozemkové parcely č. 2665/3, 2684/2, 2709/1, 2709/2 a 2709/3 

v katastrálním území Dolní Chodov, obce Chodov, okresu Sokolov. 

Hornická činnost byla zahájena v roce 1997 a to v rámci I. etapy otvírky. 

V současné době probíhají skrývkové práce v rámci II. etapy otvírky. Skrývkové práce 

probíhají v severozápadním předpolí lomu, obr. 4. 
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Horizontálně ložisko není výrazně členité. Intenzita kaolinizace směrem do podloží 

klesá. Dle těchto kritérií dosahuje mocnost kaolinového profilu vhodného pro keramické 

účely v průměru 20 m.  

Vyskytují se zde jak kaoliny pro výrobu porcelánu K1, K2, K2A a K51 s nízkými 

obsahy oxidu železa a zvláště titanu, tak kaoliny titaničité K2B až K4B a v neposlední řadě 

i kaoliny vhodné pro ostatní keramickou výrobu K3 a K4. Byly zde vyhodnoceny i malé 

nebilanční polohy kaolinu papírenských s vyššími bělostmi za syrova.  

Nadloží tvoří starosedelské souvrství, mocnost souvrství se pohybuje od několika 

desítek centimetrů do několika metrů.  Slojové pásmo Josef (uhelné a pórovité jíly, hnědé 

uhlí, jílovité písky a uhelné pískovce až křemence) při severním a západním okraji ložiska 

dosahuje souvrství největší mocnosti asi 16 metrů. Vulkanogenní souvrství (tufitické jíly 

s písčitými vložkami a tufy) a kvarterní sedimenty, které jsou tvořené nánosy říčních 

sedimentů [7]. 

2.3.3 Lom Jimlíkov I 

Ložisko keramických kaolinů Jimlíkov je vzhledem ke geologickému vývoji           

a rozložení technologických typů suroviny těženo samostatnými otvírkami, obr. 5. 

V současné době jsou provozovány na tomto ložisku dva samostatné lomy – Jimlíkov I      

a IV. Vyznačení DP je součástí přílohy 2. 

 

 

Obr. 5. Lom Jimlíkov I 

Lomy Jimlíkov I a IV jsou situovány v DP Jimlíkov stanoveném rozhodnutím  

ČKZ č. 256/81-ČKZ ze dne 18. 3. 1980. Rozhodnutím  OBÚ v Sokolově                              

č.j. 1404/I/465/Ing.Ct/98 ze dne 3. 8. 1998 byl dobývací prostor změněn (rozšířen). 
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Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 448/3, 489/5, 495, 524, 530/2, 

530/3, 530/7, 530/8, 544/2, 544/7, 544/8, 544/9, 553/2, 573/6, 573/25, 573/26, 573/28, 

583/3, 599/2, 617/1, 669/1, 672/7 a 687/2 v katastrálním území Jimlíkov, obce Nová Role, 

okres Karlovy Vary a na pozemkové parcely č. 1358/4 a 1710/1 v katastrálním území 

Božičany, obce Božičany, okresu Karlovy Vary. Hornická činnost na lomu Jimlíkov I byla 

povolena rozhodnutím OBÚ v Sokolově č.j.  2323/511/89 ze dne 10. 10. 1989 do doby 

dosažení hranic vyznačených v plánu OPD Jimlíkov I.  

Lom Jimlíkov I je situován v DP Jimlíkov stanoveném rozhodnutím Ministerstva 

stavebnictví ČSR č. 256/81 ze dne 18.3.1980 a změněném  rozhodnutím OBÚ v Sokolově 

č.j. 1404/I/465/Ing.Ct/98 ze dne 4.6.1998 o změně hranic DP Jimlíkov. 

V části lomu Jimlíkov I je umístěna nádrž technologické vody pro potřeby úpravny 

v Božičanech. V druhé části jsou nedotěžené zásoby kaolinu pro výrobu porcelánu             

a kaoliny titaničité. 

Lom je rozdělen dělící hrází na dvě části: vytěženou severozápadní část („Pod 

haldou“) a nedotěženou jihozápadní část (těžba zbytkových zásob kaolinů – jihozápadní 

část). 

Západní prostor jihozápadní části lomu, který byl vydobyt dle plánu OPD a je 

oddělen od nevydobytých zásob ložiska hrází, je využíván jako úložiště šlikových podílů 

(propady z hydrocyklónů HC 150) z plavírny v Božičanech. Východní prostor, který je 

oddělen uvedenou hrází je postupně dotěžován. Severozápadní část lomu Jimlíkov I („Pod 

haldou“) je  využívána jako zdroj vody. Usazená voda je čerpána do plavírny, kde je 

využívána k rozplavení kaolinové suroviny [6] 

2.3.4 Lom Jimlíkov IV. 

Hornická činnost na lomu Jimlíkov IV byla povolena rozhodnutím OBÚ                 

v Sokolově č.j. 26/511/Ing.Ma/Ing.Šu/99 ze dne 14. 1. 1999 s platností dotěžením zásob 

v hranicích plánu OPD Jimlíkov IV. V současné době probíhá omezená těžba kaolinu pro 

jemnou keramiku v lomu Jimlíkov IV v prostoru vrtu V 210 a to na kótě 403,4 m n.m. 

Zájmová oblast se nachází ve východní části sokolovské pánve přibližně v centru 

božičanské oblasti, obr.6. Horizontálně ložisko není výrazně členité, mocnost kaolinového 

profilu vhodného pro keramické účely je v průměru 15 metrů. Mateční horninou je žula 

normální (horská), na kterou jsou vázány technologické typy kaolinu K2, K2A, K3 a K4. 

V menší míře je zastoupen technologický typ K1. Nadloží ložiska tvoří starosedelské 

souvrství zastoupené sekundárními kaoliny, hrubě zrnitými písky a kaolinitickými jíly. 

Slojové pásmo Josef je zde vyvinuté až ve 3 metrových mocnostech ve dvou izolovaných 

oblastech. Vulkanogenní souvrství je zastoupeno jíly tufitickými a tufy. Kvartérní 

sedimenty vystupují většinou jako hlíny, hlinité sutě, štěrkovité a písčité terasové 

uloženiny [6]. 
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Obr. 6. Lom Jimlíkov IV 

2.3.5 Lom Otovice 

Hornická činnost na lomu Otovice byla povolena rozhodnutím OBÚ                     

č.j. 250/VII/511/Ing.Ct/06 ze dne 21. 6. 2006 do dotěžení zásob v hranicích stanovených    

v plánu OPD Otovice 2006. Jedná se o ložisko papírenských kaolinů, obr. 7. 

Lom Otovice se nachází v DP Otovice stanoveném rozhodnutím ČKZ Praha        

č.j. 237/74 ze dne 14.2.1974, rozšířeném rozhodnutím ČKZ č.j. 278/83 ze dne 21.11.1983.  

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 153/4, 174/3, 190/1, 190/2, 203, 

204/1, 205/1, 205/2, 207/2, 208, 212/1, 228/1, 228/3, 1002/1, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 

1080/4, 1091/1, 1091/2, 1091/3  v katastrálním území Otovice, obce Otovice, okres 

Karlovy Vary a na pozemcích p.č. 838/2, 875, 931, 939  v katastrálním území Čankov, 

obce Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. 

Výhradní ložisko kaolinu pro papírenský průmysl Otovice se nachází 3km 

severozápadně od obce Otovice. 

Typy kaolinů na ložisku Otovice: 

 KP 1 (bilanční) – vyniká vysokou bělostí (nad 82 %) 

 KP 2 (bilanční) – bělost kolísá v rozmezí 78 – 81,9 % 

 KP 3, 4 (nebilanční) – jejich bělost (67 – 67,9 %) je řadí do výklizu  

Kvalitativní třídy všech typů kaolinů pro papírenský průmysl jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 
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Obr. 7. Lom Otovice 

Ložisko kaolinu Otovice má středně složitou geologickou stavbu a obtížné 

geologické poměry (erozivní rýhy). Rozložení jednotlivých surovinových typů kaolinů je 

velmi rovnoměrné. Na území vymezených bloků zásob ložiska je kaolin vyvinut 

v mocnosti kolem 20 metrů. Podloží kaolinu tvoří hrubě zrnitá horská žula, která je jejich 

matečnou horninou. V nadloží kaolinu vystupuje bazální starosedelské souvrství. Je 

převážně tvořeno pískovci, jíly, písky a sekundárními kaoliny. Slojové pásmo Josef není na 

ložisku vyvinuto. Při geologickém průzkumu byly analyzovány i zastižené vzorky 

bentonitů, které ale nejsou vhodné k využití [2].  

2.3.6 Lom Podlesí II 

Hornická činnost  na lomu Podlesí II je prováděna podle plánu OPD schváleného 

OBÚ Sokolov pod č.j. 1169/87 dne 8. 5. 1987 s platností do konce roku 1993. 

Rozhodnutím OBÚ Sokolov č.j. 1867/93 ze dne 1. 12. 1993 byla hornická činnost na lomu 

Podlesí II povolena do dosažení hranic podle plánu OPD.  

Lom Podlesí II je v DP Podlesí II stanoveném rozhodnutím ČKZ Praha č.j. 291/86 

ze dne 27. 9. 1985.  

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 275/1, 275/2, 276/3, 276/4, 276/5, 

276/7, 320, 328/2, 328/3, 409/1, 409/8, 409/3 a 409/9 v katastrálním území Podlesí            

u Sadova, obce Sadov, okres Karlovy Vary. 
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Obr. 8. Lom Podlesí II 

Ložisko Podlesí II je přímím pokračováním dotěžených ložisek Podlesí a Podlesí I. 

Od plavírny v Sadově je vzdálené asi 1,2 až 2 km, obr. 8. Leží při severním okraji sedlecko 

- otovické pánvičky v severovýchodní části sokolovské pánve. Podloží tvoří karlovarský 

žulový masiv. Na ložisku převládá keramický typ kaolinu K1, doplněný typem K2. Kaolin 

třídy K3 je typickým jevem produktů zvětrávání biotitické mateční horniny, na ložisku je 

hojně zastoupen. Nezpracovatelné typy K4 a K5 tvoří často nadloží. Podlesí II není vhodné 

pro těžbu papírenských kaolinů. Skrývka kolísá od 1 do 4 metrů a na rozdíl od ostatních 

karlovarských lokalit je značně redukována jen na kvartérní hlíny a terciérní starosedelské 

souvrství [4].  

2.3.7  Lom Podlesí III 

Hornická činnost  na lomu Podlesí III je prováděna podle plánu OPD schváleného 

OBÚ Sokolov pod č.j. SBS 04238 dne 12. 3. 2010. Hornická činnost na lomu Podlesí III 

povolena do dosažení hranic podle plánu OPD.  

 Lom Podlesí III je v DP Podlesí III stanoveném rozhodnutím OBÚ Sokolov         

čj. 1637/2009/08/1 ze dne 5. 8. 2009.  

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 502/1, 535, 536/1, 553/2, 564      

a 690 v katastrálním území Podlesí u Sadova, obce Sadov, okres Karlovy Vary. 
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Obr. 9. Lom Podlesí III 

Dobývací prostor Podlesí III se nachází v sedlecko – otovické oblasti, to je 

přibližně v severovýchodní části sokolovské pánve, která je součástí podkrušnohorského 

prolomu, obr. 9. Leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města 

Karlovy Vary. Podloží ložiska tvoří žula normální (horská) a krušnohorská, která je 

matečnou horninou kaolinu. Slabě kaolinizovaná žula směrem vzhůru přechází v primární 

– reziduální kaolin, jehož mocnost je závislá na tektonickém porušení. Kvartérní sedimenty 

jsou tvořeny svahovými hlínami a písčitými jíly. Mocnost je malá a pro stabilitní chování 

budoucího svahu nemají kvartérní sedimenty zásadní význam. Na ložisku jsou zásoby 

kaolinu vhodného pro výrobu porcelánu, pro keramický průmysl, kaolinu titaničitého         

i papírenského [5]. Vyznačení DP je součástí přílohy 3. 

2.3.8 Lom Ruprechtov – jih 

Hornická činnost na lomu Ruprechtov-jih je prováděna podle plánu OPD 

schváleného OBÚ Sokolov pod č.j. 307/511/Ing.Ct/04 dne 10. 2. 2004. Hornická činnost 

na lomu Ruprechtov-jih povolena do dosažení hranic podle plánu OPD, obr.10.  

Lom Ruprechtov-jih je v DP Hroznětín V stanoveném rozhodnutím OBÚ Sokolov 

čj. 403/465/Ing.Ma/03 ze dne 10. 3. 2003.  

Hornická činnost je prováděna na pozemcích p.č. 38/2, 64/1, 64/2, 64/3, 75/2, 75/3, 

467/6 a 684/3 v katastrálním území Ruprechtov u Hroznětína, obce Hroznětín, okres 

Karlovy Vary a p.p.č.  649, 705/1, 705/4, 707/3, 707/6, 754/3, 754/6, 2398 a 2390/1 

v katastrálním území Hroznětín, obce Hroznětín, okres Karlovy Vary,  
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Obr. 10. Lom Ruprechtov – jih 

Výhradní ložisko kaolinů pro výrobu porcelánu a kaolinů pro keramický průmysl 

Ruprechtov se nachází severovýchodně od osady Ruprechtov, asi 1800 metrů od obce 

Hroznětín. Jedná se o ložisko velkého rozsahu s nepříliš složitou geologickou stavbou. 

Rozložení jednotlivých surovinových typů je velmi nerovnoměrné. Podloží kaolinů tvoří 

středně až hrubě zrnitá, porfyrická biotitická žula, která je jejich matečnou horninou. 

Podloží bilančních kaolinů je tvořeno nebilančními kaoliny K4 a K5. Ložiskový horizont 

je tvořen středně zrnitým primárním kaolinem s nízkými obsahy barvících oxidů. Mocnost 

je proměnlivá, dosahuje maximálních mocností 40 metrů, v průměru se pohybuje okolo 20 

metrů. Nadloží, které je tvořeno souvrstvími starosedelským, vulkanogenním souvrstvím   

a kvartérem, je vyvinuto velmi nepravidelně. Mocnost skrývek kolísá od 5 do 27 metrů, 

v průměru 6,2 metru. Při geologickém průzkumu byly analyzovány i zastižené vzorky 

bentonitů [3]. Vyznačení DP je součástí přílohy 4. 

2.4 Kvalitativní hodnocení kaolinů 

Rozdělení kaolinu a jeho zatřídění vychází z podmínek využitelnosti zásob, které 

byly obsaženy v obecných a zvláštních kondicích, např. obsah Al2O3, Fe2O3,TiO2, výplav, 

vlhkost, bělost, pevnost, zbytek na sítě apod. Obecné kondice vychází z kondic vydaných 

pro těžbu nerudných surovin bývalým Ministerstvem stavebnictví ČSR z roku 1979. 

Obsahují těžební parametry (kvantitativní a úložní poměry) a kvalitativní parametry           

a odvolávají se na ČSN 72 1310 z roku 1973 pro plavený kaolin. Původní kondice 

vycházely z ČSN pro plavený kaolin 72 1540-72 1545 z roku 1956. Zvláštní kondice byly 

zpracovány geologicko – průzkumnou organizací v rámci závěrečné zprávy                        
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a odsouhlaseny bývalým ČGÚ a schváleny bývalým Ministerstvem stavebnictví ČSR. 

Technické podmínky uvedených kondic zůstávají na jednotlivých lokalitách v platnosti. 

Rozdělení a zatřídění kaolinu: 

 kaolin pro výrobu porcelánu (KJ) třídy K1, K2, K2A, K51   

 kaolin pro keramický průmysl (KK) třídy K3, K4    

 kaolin titaničitý (KT) třídy K2B, K3B, K4B     

 kaolin pro papírenský průmysl (KP) třídy KP1, KP2 

Kvalitativní a kvantitativní parametry uvedených podmínek využitelnosti zásob 

zůstávají na jednotlivých lokalitách v platnosti do doby nového přepočtu zásob, kdy 

podmínky pro využitelnost zásob ložiska stanoví organizace podle ust. § 13, odst. 4 č. 

44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tab. 1, 2, 3. 

 

Tab. 1. Kvalitativní třídy pro keramické kaoliny 

 

Technol. 

třída 

Výplav 

min % 

Al2O3 

min. % 

Fe2O3 

max. % 

TiO2 

% 

Fe2O3+TiO2 

max.% 

vypalovací 

barva při ž 

141 

K1 15 36 0,9 max. 0,3 1,1 bílá 

K2 15 36 1,1 max. 0,4 1,2 bílá až 

sl.nažl, 

K2A 15 34-36 nestanoven max. 0,5 1,2 bílá až 

sl.nažl 

K51 10 36 0,8 max. 0,3 1,0 bílá 

K2B 15 36 nestanoven min. 0,4 1,6 bílá, bělavá 

K3B 15 36 nestanoven min. 0,5 2,0 bílá až 

sl.nažl. 

K4B 15 34 nestanoven min. 0,5 2,5 bílá až 

sl.nažl. 

K3 15 34 nestanoven max. 0,5 1,6 žlutá, sv. 

šedá 

K4 15 nestanoven nestanoven nestanoven 3,0 světlé 

odstíny 

K5 10 nestanoven nestanoven nestanoven nad 3,0 nestanoven 

 

Tab. 2. Kvalitativní třídy pro papírenské kaoliny 

 

Technol.třída výplav min % Bělost – absolutní % Bilančnost 

KP 1 15 82,0 a více bilanční 

KP 2 15 78,0 – 81,9 bilanční 

KP 3 15 74,0 – 77,9 nebilanční 

KP 4 15 67,0 – 73,9 nebilanční 

KP 5 15 pod 67,0 nebilanční 
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Tab. 3. Využití kaolinů dle zařazení do tříd 

 

K1  Je hlavní surovinou pro výrobu nejkvalitnějšího kaolinu Sedlec Ia  

K2  Parametry shodné s K1, vykazuje zvýšené obsahy Fe2O3 a TiO2 

K2A  Používá se pouze v míchacím poměru s předchozími, jako korelační složka  

K51  Lze použít jako K1, samostatně je z ekonomického hlediska netěžitelný  

K2B  Je upravitelný elektromagnetickou separací 

K3B  Je upravitelný elektromagnetickou separací 

K4B  Jako K3B, ale nebilanční, úprava elektromagnetickou separací je nereálná 

K3  V případech kdy se hodnotami blíží K2, je upravitelný elektromagnetickou separací 

K4  Nezpracovatelný typ, je hodnocen jako nebilanční 

K5  Nezpracovatelný typ, není ani hodnocen 
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3 OTVÍRKA LOMU, PŘÍPRAVA A DOBÝVÁNÍ 

 Základním dokumentem řešícím exploataci ložisek je plán otvírky, přípravy           

a dobývání (POPD), jehož náležitosti jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce Českého 

báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,                  

o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 

znění pozdějších předpisů. V POPD je v úvodní části popsána geologická charakteristika 

ložiska (geologické, stratigrafické, petrografické a hydrogeologické poměry ložiska)          

a hospodaření se zásobami výhradního ložiska (popis ložiska, kvalitativní a kvantitativní 

parametry ložiska, úbytek zásob těžbou a ztrátami, vázané zásoby, podmínky využitelnosti 

zásob, apod.). 

V další části je řešena vlastní otvírka, příprava a dobývání ložiska. Především musí 

být vyřešeny všechny střety zájmů a podmínky uvedené v rozhodnutích vydaných 

v souvislosti s touto problematikou (např. rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového 

území, rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, stanovisko k záměru podle zákona      

č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, apod.). Otvírka, příprava a dobývání musí řešit především: 

 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, návaznost jednotlivých etap, zajištění 

dostatečného předstihu skrývky před těžbou, způsob a postup dobývání zásob 

ložiska. Mocnost nadloží na těžených lokalitách se pohybuje v rozmezí od 5 do 40 

m (maximální mocnost nadloží pro povrchovou těžbu), mocnost těžené suroviny se 

pohybuje v rozmezí 8 až 25 m, v některých případech se jedná až o 60-ti metrové 

polohy. Vzhledem k používané technologii dobývání jsou voleny 5-ti metrové 

skrývkové a těžební lávky. 

 Volbu dobývací metody. Ložiska kaolinů na Karlovarsku jsou přikrytá, mělce 

uložená, s výrazně denudovaným původním reliéfem kaolinového profilu. Surovina 

v lomu je dobývána povrchovým způsobem po lávkách. Zvolená dobývací metoda 

umožňuje těžbu suroviny se ztrátami do 15 – 20 %. Povrchová těžba selektivním 

způsobem umožňuje selektivní dobývání suroviny, postup porubních front je 

kombinovaný. Uplatňuje se dobývání z bloku.  

 Generální svahy skrývek a lomu, parametry skrývkových a těžebních řezů. Dále je 

řešeno umístění a časový sled provozování výsypek, jejich projektované kapacity   

a životnosti, včetně parametrů výsypek (generální svahy výsypek, parametry 

výsypkových stupňů) a opatření proti sesuvům. 

 Způsob rozpojování hornin. Rypný odpor hornin a suroviny zpravidla nepřesahuje 

technické parametry těžebních mechanismů. Pevnost hornin se pohybuje okolo 3–5 

MPa, výjimečně dosahuje hodnoty 10 MPa.  Občas jsou v nadloží ložisek zastiženy 

polohy křemenců a pískovců, které jsou zpravidla nesouvislé a nepravidelné. 

V případě potřeby je prováděno rozpojování těchto poloh pomocí trhacích prací 

(poslední trhací práce byly prováděny cca v roce 1992). 

 Umístění a popis důlních staveb pod povrchem a důlních staveb sloužících otvírce, 

přípravě nebo dobývání. Zpravidla se jedná o účelové lomové komunikace, retenční 

nádrže, čerpací stanice, elektrické rozvody, sociální zařízení, apod. 

 Mechanizaci a elektrizaci, dopravu materiálu a přepravu lidí. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. Z možných nebezpečí 

je věnována zvýšená pozornost především vlivu poddolování v důsledku historické 

těžby uhelné sloje Josef, sesuvu v nadložních vrstvách především pak 
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vulkanogenního souvrství a průvalům vod ze starých dobývek (především 

uhelných). 

 Odvodňování lomu. Okolo každého lomu jsou vybudovány záchytné příkopy, které 

svádějí vodu z předpolí lomů do retenčních jímek, které jsou umístěny vždy 

v nejhlubším místě lomu. Retenční jímky jsou schopny nárazově zadržet i tzv. 

přívalové deště trvající 40 min. a vody z jarního tání. Odtud jsou důlní vody 

odváděny výtlačným řádem do usazovací nádrže o dostatečném objemu. Po 

přečištění volnou sedimentací, příp. po provedeném zásahu k úpravě chemismu 

vody (především PH) jsou důlní vody odváděny do příslušných vodotečí. V případě 

potřeby jsou budovány pomocné retenční jímky, ze kterých je voda sváděna do 

hlavní retenční nádrže [17]. 
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4  NAVRHOVANÁ TECHNOLOGIE, MECHANIZACE         
A DOPRAVA 

Z devíti uvedených lokalit Sedlecký kaolin a.s. provádí těžbu na sedmi lokalitách 

(lom Podlesí je již vytěžen, v současné době jsou zde ukládány šlikové podíly vzniklé při 

plavení kaolinů v plavírně v Sadově a lom Ruprechtov-jih provozuje KSB spol. s r.o., 

jejímž 100 % akcionářem je Sedlecký kaolin a.s.), obr. 2. Míra roztěžitelnosti území je 

dána několika faktory. Předně jsou to složité a základním geologickým průzkumem přesně 

nezjistitelné geologické poměry jednotlivých těžených i uvažovaných ložisek. Ty jsou 

v souladu s podmínkou horního zákona, který ukládá maximální hospodárné využití 

každého roztěženého ložiska stanoveny vždy v rozsahu maximálních vytěžitelných prostor, 

včetně ze současného pohledu netěžitelných zásob. 

 

4.1 Opatření při změně báňsko–geologických podmínek    
dobývání a při nepříznivých klimatických podmínkách 

Surovina z těžených ložisek na území Karlovarska je zpracovávána ve dvou 

závodech: Božičany a Sadov. V současné době je výroba plavených kaolinů soustředěna 

do plavírny v Božičanech. V Sadově v současné době probíhá výroba steliv                        

a slévárenských bentonitů. Hlavním důvodem záměru je zajistit návaznost těžby kaolinů 

v lokalitě a zajistit tak plynulé zásobování plavírny kaolinu v Božičanech surovinou, 

umožňující výrobu kvalitních plavených kaolinů. Složité úložní poměry ložiska a tím          

i značná různorodost kvality těženého kaolinu předurčují potřebu vyšší plošné 

roztěžitelnosti ložiska. Parametry přírodní suroviny vždy kolísají, proto se konečný 

výsledek (kaolin pro další zpracování) řídí i mícháním surovin z několika částí ložiska, 

případně různých ložisek (v případě těžby papírenského kaolinu k míchání nedochází). 

Dobývání skrývky a především těžba kaolinu, kde dochází k častým změnám kvality 

suroviny, si vyžadují časté změny nasazení dobývacích mechanismů [11]. 

Rovněž nepříznivé klimatické podmínky ovlivňují skrývkové a těžební práce. 

V zimním období je to mráz a sníh, jež ovlivňují především těžbu suroviny. Dochází 

k promrzání materiálu do hloubek přes půl metru. Tato vrstva se stává pro úpravu těžko 

zpracovatelnou. Proto se odtěžuje a ukládá na pracovní plošině a za příznivějších 

podmínek se odváží. Rovněž je vlivem mrazu a sněhu snížena stoupavost vozidel               

a mechanismů, což znamená, že se těžba v zimních měsících situuje do snadněji 

přístupných poloh, pokud to kvalitativní ukazatele umožňují. Dochází k namrzání lopat 

rypadel a koreb vozidel. Tyto nedostatky jsou řešeny vyhříváním koreb vozidel 

výfukovými spalinami a vybavením rypadel řetězovými lopatami. Dalším nepříznivým 

elementem je trvalý déšť. Ovlivňuje zejména skrývkové práce, cesty se stávají nesjízdné.   

Z důvodu vysokých provozních nákladů se za této situace skrývkové práce neprovádějí. 

Zároveň dochází k znečišťování příjezdových komunikací, což si vyžaduje mytí 

komunikací kropicími vozy. Platí zásada, že doprava skrývky do prostoru výsypky nevede 

po kaolinových řezech, aby nedocházelo k znehodnocování suroviny skrývkovým 

materiálem. Skrývkové a těžební práce rovněž ovlivňují sucha. Vytváří se vrstva prachu, 

která se průjezdem vozidel zvedá, je příčinou špatné viditelnosti a zejména způsobuje 

znečištění životního prostředí v okolí lomu. Taková situace se řeší zkrápěním komunikací 

vodními cisternami [8]. 



 Antonín Kortus : Dobývání ložisek kaolinu na lomech organizace Sedlecký kaolin a.s. 

 

21 

2012 

Maximální denní vsázka surových kaolinů v úpravně Božičany činí 1 200 tun. 

V závislosti na technologii zpracování se poměr navážených surovin z jednotlivých lomů 

mění. Kvalita těžené suroviny musí být předem ověřena geologickou dorozvědkou             

a zásekovými vzorky. Denní množství natěžené suroviny z lokality je řízeno oddělením 

přípravy výroby organizace dle schváleného míchacího poměru z jednotlivých lokalit 

s ohledem na jejich kvalitu a zpracovatelnost. Při výše uvedených nepříznivých 

podmínkách se v některých případech jen s velkým úsilím při zvýšených ekonomických 

nákladech daří zajistit požadované množství suroviny pro plavírnu. Z důvodu lepší 

operativnosti, se jako výhodné jeví navrhované řešení skladování natěženého kaolinu 

v deponiích, tříděných dle kvalitativních parametrů v blízkosti zpracovatelského závodu. 

Plavírna se prostřednictvím deponie předzásobí surovinou v době, kdy jsou pro těžbu 

příznivé podmínky. Je předpoklad, že se tak zajistí plynulé zásobování plavírny surovinou   

a významně sníží výrobní náklady.  

Surovina je těžena pásovými a kolovými rypadly s obsahem lžíce od 0,5 do 1,5 m
3
. 

Odvoz suroviny do plavírny je zajištěn terénními nákladními automobily. K úpravě 

povrchu cest, těžebních a skrývkových lávek se používají pásové dozery CAT. Skrývkové 

práce provádějí rypadla CAT s obsahem lžíce 2,6 m
3
. Odvoz skrývkových hmot na vnitřní 

výsypku lomu je zajištěn 2 až 3 přepravníky VOLVO o obsahu korby 16 m
3
 a podle 

potřeby i nákladními terénními automobily, tab. 4, [11]. 

Tab. 4. Přehled vozového parku 

 

 Typ vozidla Počet [ks] Nosnost [t] 

TATRA 163, JAMAL 5 12,2  

TATRA 8x8, TERNO 1 16,5 

TATRA 8x8 3 16,5 

Dumpr VOLVO A 35 E  3 35 

Ostatní najímaná vozidla (Renault, Mercedes, Scania) 5 16 

Výčet materiálů, které jsou na povrchových lomech organizace Sedlecký kaolin a.s. 

dočasně skladovány: 

a) těžené kaoliny, montmorillonitické jíly a bentonity, kdy není možné tyto 

suroviny přímo odvážet ke zpracování (z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, nevyhovujícím kvalitativním parametrům, při budování usazovacích 

jímek), 

b) materiály potřebné pro údržbu a opravy účelových komunikací (štěrky, písky 

podsypové materiály, stavební sutě, panely), 

c) průvodní nerosty vzniklé při úpravě kaolinu (písková frakce) a skrývkové 

hmoty, u kterých je předpoklad možného využití (postup dle § 30, zákona        

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů [8]. 
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V případě, že se neprokáže další využití dočasně deponovaných hmot, použijí se 

jako součást závozových hmot pro zakládání vytěžených prostor. Dočasným skladováním 

hmot a materiálů nesmí dojít ke zhoršení pracovních podmínek, bezpečnosti provozu, či 

negativnímu ovlivnění životního prostředí [9]. 

4.2  Postup zřizování deponií 

Postup při zřizování dočasných deponií a doponií zřizovaných za účelem plynulého 

zásobování kaolinu ve zpracovatelském závodu se neliší. Před započetím zřizování deponií 

hmot a materiálů je nutné plochu dostatečně odvodnit a zabezpečit odvedení vody 

z podložky deponie pomocí soustavy odvodňovacích rýh. V případě potřeby je nutné 

vyloučit vnikání vody z boků odvodňovacími rýhami. Při málo únosné podložce se 

v ochranném pásmu 30 – 50 m (dle místních podmínek) mezi patou deponie a objekty 

zřizuje předvýsypka v časovém předstihu na dobře odvodněné ploše. Vzdálenost paty 

dočasné deponie od místa dobývání musí zaručovat bezpečnost dobývání, strojů                  

a dopravních zařízení. Hodnotu předstihu dobývání před dočasnou deponií volíme 30 m. 

Ukládání a odebírání hmot je prováděno plně mechanizovaným způsobem. Přísun hmot na 

deponii je prováděn: 

a) nákladními automobily a dumpry 

Přeprava k nájezdu na deponii se realizuje po vnitrozávodových a provozních, 

účelových komunikacích. Doprava po těchto komunikacích se řídí platným dopravním 

řádem. Nájezd na deponii je považován za dopravní cestu. Vlastní najíždění na deponii se 

řídí těmito pravidly: 

- Na deponii smí najet vždy pouze jedno vozidlo. 

- Pracovní plošina deponii i nájezd na deponii musí být pro přísun hmot využitím 

přepravníků minimálně tak široká, aby přepravník (vozidlo) nebyl nucen vjíždět do 

ochranného pásma pracovní pláně a nájezdu na deponie. 

- Šíře ochranného pásma na hlavě deponie je 1/3 výšky deponie (nájezdu) od hrany 

svahu. 

- Otáčení vozidla na pláni hlavy deponie je možné pouze v případě, kdy je pracovní 

plošina dostatečně široká, tj. minimálně tak, aby vozidlo při otáčení nemuselo 

vjíždět do ochranného pásma. Nemá-li pláň deponie dostatečné rozměry pro 

otáčení přepravníků na pláni hlavy deponie, provede řidič otočení před nájezdem na 

deponii a nacouvá.  

- Pro couvání platí povinnost zajistit bezpečnost manévru pomocí poučené osoby 

(např. strojník buldozeru, předák atp.), vyžadují-li to okolnosti (zejména 

nedostatečný rozhled), počátek couvání zdůraznit zvukovým znamením. Při 

couvání nesmí řidič ohrozit ostatní pracovníky na deponii. 

   b) buldozery 

Přesun hmot buldozery je prováděn v případech, kdy: 

- Hmoty jsou přesunovány na krátkou vzdálenost, jako ekonomicky i technologicky 

výhodnější způsob. 

- Požadovaný tvar deponie neumožňuje bezpečnou přepravu využití přepravníků 

(např. příliš strmý nájezd). 

Při hrnutí hmot buldozerem musí být dodržena tato pravidla: 



 Antonín Kortus : Dobývání ložisek kaolinu na lomech organizace Sedlecký kaolin a.s. 

 

23 

2012 

- Při hrnutí materiálu buldozerem nesmí břit jeho radlice přesáhnout přes okraj svahu 

deponie a pasy nesmí vjíždět na tento okraj. 

- V ochranném pásmu se smí dozer pohybovat pouze tak, že osa ve směru jízdy 

dozeru protíná kolmo hranici ochranného pásma v místě práce a radlice směřuje 

k okraji svahu. 

- Při hrnutí v ochranném pásmu musí obsluha dozeru věnovat zvýšenou pozornost 

stavu pracovní pláně a je-li to nutné k zajištění bezpečnosti, ihned z oblasti 

vycouvat a upravit pláň do bezpečného stavu. 

- Výsypná místa musí být chráněna proti přejetí stroje do výsypu zvýšeným okrajem 

sýpu. 

- Plocha okolo výsypného místa nesmí mít spád k výsypnému místu. Je zakázán 

přísun hmot v noci a za snížené viditelnosti.  

Výstavba deponie je prováděna hloubkovým způsobem po vrstvách hrnutím 

buldozeru do požadovaného tvaru, při dopravě materiálu přepravníky a hrnutím materiálu 

dovrchně, při dopravě materiálu dozerem. Při ukládání materiálu přepravníky je materiál 

z přepravníku sklopen na pláň hlavy deponie ve vzdálenosti minimálně 1/3 výšky deponie. 

Z pláně je odhrnut buldozerem do prostoru založení. 

Maximální výše deponie vhodných skrývkových zemin a kaolinu se stanovuje na    

10 metrů (hodnota vychází z mechanických vlastností zemin). Šířka ochranného pásma při 

horní hraně deponie včetně nájezdu na ni je 1/3 její výšky, při patě 2/3 její výšky. 

Nerovnosti na pracovní pláni a nájezdu musí být průběžně odstraňovány a urovnávány 

pomocí dozeru, aby nedocházelo k hromadění srážkové vody. Při ukládání materiálu          

a jejich odebírání nesmí být narušena stabilita deponie a nesmí být vytvořeny podmínky 

pro samovznícení. Při zvýšené prašnosti na deponii musí být prováděno skrápění vodou 

vodní cisternou.  

Odebírání hmot z deponie je prováděno třemi způsoby: 

a) nakládací mechanismus stojí na hlavě deponie, odebírá materiál úpadně a nakládá 

přepravník na nižší úrovni (pod sebou), 

b) nakládací mechanismus stojí na hlavě deponie, odebírá materiál úpadně a nakládá 

přepravních na stejné úrovni (pracovní pláni), 

c) nakládací mechanismus stojí na úrovni paty deponie, odebírá materiál dovrchně  

a nakládá přepravník na stejné úrovni.  

Volba způsobu odebírání hmot je dána pravidlem výběru nejbezpečnější metody při 

zajištění požadované kvality odebíraných hmot s přihlédnutí na provozní podmínky, 

rozměr deponie, použitou mechanizaci a vlastnosti ukládaných materiálů. Před zahájením 

odběru musí být místo odběru očištěno od kvalitativně znehodnocených partií. 

Pro výšky řezů vytvořených při odběru hmot z deponie platí zásada, že výška řezu 

nesmí přesahovat 9/10 dovoleného dosahu dobývacích stroje. Pro jednotlivé typy 

používaných mechanismů se stanovuje minimální výška řezu takto: 

CAT 350, CAT 325, CAT 322B, CAT 318C, VOLVO 460, Broyt X 21………. 5 m 

Ochranné pásmo řezu se stanovuje takto: 

- pro hlavu řezu……………………………..  1/3 výšky řezu 

- pro patu řezu………………………………  2/3 výšky řezu 
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V ochranném pásmu řezu se zakazuje umisťovat zařízení, materiály a odstavovat 

mechanismy. Sklon svahu řezu musí respektovat vlastnosti ukládaných materiálů. 

Maximální sklon se stanovuje takto: 

- pro sypké materiály………………………. 35° 

- pro zeminy.………………………………... 45° 

Podle obrysových provozních rozměrů těžebních a dopravních mechanismů se 

stanovují pro jednotlivé těžební mechanismy minimální šíře pracovních plošin takto: 

CAT 350, CAT 325, CAT 322B, CAT 318C………. 8 m + ochranné pásmo řezu 

Broyt X 21…………………………………………... 8 m + ochranné pásmo řezu 

VOLVO 460……………………………………….... 8 m + ochranné pásmo řezu 

Tyto hodnoty platí při couvání dopravního mechanismu k místu nakládky. Pokud 

dochází k pojíždění dopravního prostředku po plošině, zvětšuje se její minimální šíře o tři 

metry. Výše stanovené minimální, respektive maximální hodnoty musí bát ověřeny 

provozem deponie a popřípadě upraveny ke zvýšení bezpečnosti práce a provozu [9]. 
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5 VÝSYPKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, TECHNICKÁ 
REKULTIVACE VÝSYPEK 

S těžbou a úpravou kaolinu a s přesuny skrývkových hmot byly a nadále jsou 

spojeny výrazné změny krajinného reliéfu. Po hlubinné těžbě vznikají poklesové kotliny, 

poklesové mikrotvary (pinky), odvaly. Po povrchové těžbě jsou to jámové lomy a vnější 

výsypky. S úpravnictvím souvisí vznik šlikových nádrží (šlika – produkt vzniklý při 

připlavení kaolinu). Pokud se těžilo v malém rozsahu a v ekologicky vyrovnaném 

prostředí, stačila příroda více či méně sama zahlazovat negativní vlivy zásahů člověka do 

životního prostředí. Ve své konečné fázi tak došlo v mnoha případech k  situaci, kdy 

těžební zásahy do přírody vedly v konečné fázi po následné přirozené rekultivaci 

k výraznému zvýšení ekologické stability uvedených ploch.  

Nezbytným průvodním jevem současných systémů těžby je rozsáhlá přeměna všech 

složek krajiny v exponovaných plochách. V těchto případech již není možné ponechat 

rekultivační procesy pouze na přírodě. Je naprosto nezbytné, aby člověk vstoupil aktivně 

do rekultivačního procesu a přispěl k nápravě postižených území. Koncepce obnovy 

krajinných funkcí je založena na obnově ekologické stability, a to jak na plochách pro 

budoucí hospodářské využívání, tak v ekologicky významných segmentech krajiny. 

První ucelené rekultivace těžbou kaolinu dotčených území se na Karlovarsku začaly 

provádět na počátku šedesátých let v souvislosti s povinností provádět rekultivační práce 

dle zákona z roku 1960.  

5.1  Obecná charakteristika rekultivací včetně legislativního 
rámce 

Na území devastovaném povrchovou těžbou kaolinu je úkolem plánů rekultivace 

řešit jednotlivé prvky, jak technické, tak biologické rekultivace, s cílem minimalizovat 

negativní dopady povrchového dobývání ložisek na funkční využití krajiny (územní systém 

ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, organizaci ZPF apod.). 

Podmínky pro dobývání nerostů a následné zahlazení následků dobývání (sanace    

a rekultivace) jsou zakotveny v naší legislativě. Jedná se především o tyto zákonné normy: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vedle těchto základních zákonných norem významně ovlivňuje podmínky pro 

provádění hornické činnosti řada dalších zákonů a to především: 
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 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Problematika následné sanace a rekultivace je řešena již v rámci řízení o stanovení 

dobývacího prostoru. Dobývací prostor a jeho změny stanovuje obvodní báňský úřad na 

základě ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K návrhu na stanovení DP je nutné 

přiložit stanovisko vydané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Po stanovení dobývacího prostoru 

může těžební organizace požádat o povolení k provádění hornické činnosti. 

V případě, že bude následnou hornickou činností dotčen zemědělský půdní fond, je 

nutné získat souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu s návrhem na stanovení 

dobývacího prostoru podle § 6 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění zákona č. 231/1999 Sb. Jako podklad k žádosti o souhlas je nutné 

zpracovat vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení DP na zemědělský 

půdní fond, jehož součástí je studie o předpokládaných způsobech, cílech a postupech 

provádění rekultivace pozemků dotčených dobýváním. Toto vyhodnocení odpovídá 

dokumentaci, která se musí dle vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, 

ve znění vyhlášky č. 351/2000 Sb. přiložit k návrhu na stanovení DP předkládané na 

příslušný OBÚ. Jedná se o tzv. souhrnný plán sanace a rekultivace.  

Mají-li být následnou hornickou činností dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, je nutné získat podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas Ministerstva 

zemědělství k návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Přitom je nutné zpracovat 

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného záměru – těžby, navrhnout 

alternativní řešení a způsob následné rekultivace.  

V případě, že bude následnou hornickou činností dotčen zemědělský půdní fond, je 

nutné získat souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti je 

vyhodnocení důsledků navrhované těžby nerostů. V případě, že po ukončení hornické 

činnosti má být půda vrácena do zemědělského půdního fondu, zpracovává se plán 

rekultivace, který je schválen v rámci vydaného souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu. Náležitosti vyhodnocení a plánu rekultivace jsou uvedeny v prováděcí 

vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. V příloze č. 6 k vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb.  

Obdobná situace nastává v případě, kdy budou těžbou dotčeny pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. Je nutné podat žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených 

k plnění funkcí lesa podle §§ 13 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti žádosti o odnětí nebo 
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omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou uvedeny 

ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. Investor je povinen uhradit škody 

vzniklé v důsledku předčasného smýcení lesního porostu. Při způsobu výpočtu výše újmy 

nebo škody způsobené na lesích se postupuje podle vyhlášce Ministerstva zemědělství      

č. 55/1999. Výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků je v příloze č. 1 k zákonu            

č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době povinnost rekultivace pozemků po ukončení těžebních prací 

vyplývá přímo ze zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon (ve znění pozdějších předpisů). 

Podle § 31 odst. 5 horního zákona je organizace povinna zajistit sanaci, která obsahuje       

i rekultivace všech pozemků dotčených těžbou ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb.,              

o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů        

a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.  Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání je prováděna 

podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32, horního zákona).  Za sanaci se považuje 

odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 

K zajištění sanací je podle § 31, odst. 6 a § 37a horního zákona organizace povinna 

vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí 

odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 24, odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vytváření rezerv finančních prostředků 

podle § 31 a 37a horního zákona podléhá schválení příslušným obvodním báňským 

úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě s MŽP ČR. Obvodní báňský 

úřad je přitom povinen si před vydáním rozhodnutí o čerpání těchto rezerv vyžádat 

vyjádření dotčené obce. 

Účelem plánu rekultivace je obnova funkcí krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků těžby příslušného ložiska na zemědělský půdní fond se 

zpracovává v souladu se zněním zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (§§ 6, 8) a vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. 

(§§ 5, 9, 10). Vlastní vyhodnocení se provádí dle přílohy č. 6 a 7, resp. 5 citované 

vyhlášky. V případě, že se na území ložiska nacházejí plochy plnící funkci lesa (PUPFL) je 

součástí plánu rekultivace též část zpracovaná dle zákona 289/1995 Sb. (§ 3, 13, 15),         

o lesích (lesní zákon) a vyhlášky MZ ČR č. 77/1996 Sb. (§ 2,4) o náležitostech žádosti      

o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Dále je v plánu rekultivace hodnocen vliv hornické činnosti na povrch a na životní 

prostředí ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 6 odst. 

3 písm. f). 

Základním smyslem plánu rekultivace je návrh obnovy funkcí krajiny a dotvoření 

krajinného rázu (§ 12 odst. 1a, 2 zákona č. 114/92 Sb.) s cílem minimalizovat negativní 

dopady povrchového dobývání ložisek na funkční využití krajiny (územní systém 

ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, organizaci ZPF, PUPFL 

apod.) [18], [19]. 
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5.2 Evidence a využívání skrývkových hmot a hlušiny  

Natěžené skrývkové hmoty jsou ukládány na vnější výsypky, po uvolnění ploch po 

těžbě kaolinů na vnitřní výsypku. Konečná podoba výsypek je mimo jiné odvislá od stavu 

vytěžených prostor, které nelze vzhledem k proměnlivým podmínkám ložiska přesně 

předpovídat. 

Před započetím zakládání vnější, nebo vnitřní výsypky je nutné budoucí výsypkový 

prostor odvodnit a zabezpečit odvedení vody z podložky výsypky pomocí soustavy 

odvodňovacích rýh, nebo odčerpáním vody pomocí čerpadel. V případě potřeby je nutné 

vyloučit vnikání vody z boků odvodňovacími rýhami. Při málo únosné podložce se 

v ochranném pásmu 30-50 m (dle podmínek) zřizuje předvýsypka v časovém předstihu na 

dobře odvodněné ploše. Vzdálenost paty výsypky od místa dobývání musí zaručovat 

bezpečnost dobývání, strojů a dopravních zařízení. Hodnotu předstihu dobývání před 

vnitřní výsypkou volíme 30 m. 

Doprava materiálu z dobývání na zakládání je prováděna nákladními vozidly          

a kloubovými dumpry po nezpevněných lomových komunikacích. Materiál pro založení je 

sklopen z vozidla na pláň hlavy výsypkového stupně ve vzdálenosti minimálně 1/3 výšky 

výsypkového stupně od hrany. Z pláně je odhrnut buldozerem do prostoru založení. 

Přihrnutí horniny dozerem nesmí břit jeho radlice přesáhnout přes nově vznikající okraje 

svahu.   

Výstavba výsypkového stupně je prováděna hloubkovým způsobem po vrstvách 

hrnutí buldozerem do předepsaných parametrů výsypky. Maximální výše výsypkového 

stupně se stanovuje na 10 m (pokud není pro danou lokalitu stanovena odlišná hodnota), 

tato hodnota vychází z mechanických vlastností zakládaných zemin. Šířka ochranného 

pásma při horní hraně výsypkového stupně je 1/3 jeho výšky, při patě následujícího 

výsypkového stupně 2/3 jeho výšky. V tomto pásmu se nesmějí trvale umisťovat jakákoliv 

zařízení, materiály nebo odstavovat dopravní mechanismy. 

Nejmenší šířka pracovní plošiny výsypkového stupně je stanovena se zřetelem na 

zajištění stability dopravních zařízení a cest, musí respektovat hodnoty generálního svahu 

obrysu výsypky, včetně ochranných pásem výsypkového stupně. Podle obrysových 

rozměrů a provozních parametrů dopravních prostředků a s přihlédnutí k možnosti 

pojíždění po výsypkovém stupni je stanovena minimální šířka na 10 m. 

Nerovnosti na výsypkových stupních musí být průběžně odstraňovány                      

a urovnávány pomocí dozeru, aby nedocházelo k hromadění srážkové vody. Rovněž svahy 

musí být takto upraveny. 

Na výsypku jsou směrovány a zakládány hmoty tak, aby mechanicky nejvhodnější 

kategorie zemin byly ukládány v bazální části výsypky. Zeminy schopné rekultivace pak 

odděleně na povrchu výsypky. Při zakládání zeminy a jejich odebírání, nesmí být narušena 

stabilita výsypky a nesmí být vytvořeny podmínky pro samovznícení.  

Těžbu skrývek provádí organizace Sedlecké doly spol. s r.o. Na konci každého 

měsíce předloží zjišťovací protokoly s uvedením rozsahu (objemu) prací vedoucímu 

oddělení přípravy výroby Sedleckého kaolinu a.s. Ten na základě kontroly provedených 

prací odsouhlasí objemy přepravených skrývkových hmot.   

Úbytek hmot je dále zjišťován formou geodetického zaměření. Četnost zaměření je 

odvislá od objemu provedených skrývek. Výpočet úbytku hmot předkládá hlavní důlní 
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měřič formou výpočetního protokolu (lokalita, datum záměry, objem hmot). Evidenci 

pohybu hmot (objemy těžby, místo uložení) vede oddělení přípravy výroby [10].  

5.3 Přehled o provedených sanacích 

Sanace a rekultivace jsou prováděny v souladu se zpracovanými a schválenými 

plány rekultivace. Na území devastovaném povrchovou těžbou kaolinu je úkolem plánů 

rekultivace řešit jednotlivé prvky, jak technické, tak především biologické rekultivace,       

s cílem minimalizovat negativní dopady povrchového dobývání ložisek na funkční využití 

krajiny (územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, 

organizaci ZPF apod.). V následující tabulce je uveden přehled a velikost rekultivovaných 

ploch, tab. 5. 

 
Tab. 5. Velikost rekultivovaných ploch 

 

Lokalita 

a) 

ukončená 

b) v rekultivaci c)  

ukončená 

HČ, SaR 

nezahájeny 

d) 

 dosud 

prováděná 

HČ 

       e) 

HČ 

dotčené v 

budoucnu 

        f)     

ostatní, 

nezařazené 

v a)-e) 

 

  Celkem  

Ha 

Čerpány 

prostředky 

z FR 

Nečerpány 

prostředky 

z FR 

 

Osmosa 
3,7 11,1   - 0,5 60,9 - 4,2 80,4 

  

Jimlíkov 
15,2 7,3 - - 30,3 4,1 11,4 68,3 

 

Mírová 
- - - - 20,6 6,6 5,0 32,2 

 

Podlesí 
12,3 - 15,1 - 18,1 2,9 2,7 51,1 

 

Hájek 
13,3 - - 15,4 8,7 - 0,8 38,2 

 

Otovice 
10,2 - - - 24,3 - 1,1 35,6 

 

Celkem 
54,7 18,4 15,1 15,9 162,9 13,6 25,2 305,8 

 

a) S ukončenou rekultivací 

b) Se zahájenou a prováděnou rekultivací 

c) S ukončenou hornickou činností, na kterých nebyly SaR dosud zahájeny 

d) Plochy, na kterých je dosud prováděna hornická činnost a kde dosud není   

možno SaR zahájit 

e) Dosud hornickou činností nedotčené, budou hornickou činností narušeny 

v budoucnu 

f) Ostatní plochy, které dosud nelze zařadit do žádné z předchozích skupin               

a nacházejí se uvnitř vyznačených celistvých ploch 
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6 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V kapitole 4.1 je navrženo opatření při změně báňsko – geologických podmínek 

dobývání a při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy se z důvodu lepší operativnosti 

jeví jako výhodné skladování natěženého kaolinu v deponiích, tříděných dle kvalitativních 

parametrů v blízkosti zpracovatelského závodu. Plavírna se prostřednictvím deponie 

předzásobí surovinou v době, kdy jsou pro těžbu příznivé podmínky. Je předpoklad, že se 

zajistí plynulé zásobování plavírny surovinou a sníží výrobní náklady.  

 V současné době se na Sedleckém kaolinu a.s. tvoří deponie o kapacitě maximálně 

10 tisíc tun. Tato kapitola se věnuje ekonomickému zhodnocení a posouzení vhodnosti 

technologického budování deponií o kapacitě vyšší než 100 000 tun, při použití stávající 

dostupné technologie, tab. 6.,  

 Pro vybudování deponií jsou vytipovány vhodné lokality ve vzdálenosti asi 300 

metrů od plavírny kaolinů v Božičanech, příloha č.1. Z technologického hlediska není 

potřeba provádět složité terénní úpravy. Provede se odvodnění podloží soustavou 

odvodňovacích rýh (dozerem, případně rypadlem), jimiž bude voda z deponií gravitačně 

odváděna do nádrže Jimlíkov I. Ta slouží jako zdroj technologické vody pro plavírnu 

Božičany. Dále se plocha zaveze pískem (cca 28 tisíc tun), čímž se vytvoří plato, vhodné 

jako podloží pro budoucí deponii. Náklady na dozer budou srovnatelné, jako při jiném 

využití písku. Náklady na dopravu poklesnou z důvodu nižší přepravní vzdálenosti. Písek 

se využívá při stavbách a opravách cest v lomu, naváží se na deponie sloužící k uskladnění 

písků pro rekultivace, nebo se vozí přímo k rekultivaci, pokud pro něj není odbyt. 

Tab.6. Uvažované parametry deponií 

 

Rozměr 

[m] 

Výška    

[m] 

Objem    

[m
3
] 

Množství   

[t] 

Poč. deponií Celkem  

[t] 

60 x 40 10 24 000 42 000 2 84 000 

60 x 30 10 18 000 31 500 1 31 500 

70 x 30 10 21 000 36 750 1 36 750 

     Celkem 152 250 

Poznámka : 

 Rozměry deponií lze měnit dle potřeb kvalitativních paramertů navážené suroviny 

 Počítá se s průměrnou výškou deponie 10m 

 Měrná hmotnost kaolinu je 1,98 – 2,00 kg/m
3 

, vlivem nakypření je měrná hmotnost  

1,75 kg/m
3
 

 Celková kapacita deponií je 152 250 tun kaolinu 

Do výpočtu nákladů jsou zahrnuty pohonné hmoty, oleje, opravy, náhradní díly, 

podvozky (rypadla, dozery), pneumatiky (nákladní vozidla), průměrné mzdy strojníků       

a řidičů, pojištění, případně povinné ručení a odpisy v Kč na motohodiny, nebo 1 km jízdy. 

Tyto náklady jsou pak dále přepočteny dle délky návozových tras a odvezených tun na 

danou vzdálenost. U externích firem byla k určení výše nákladů použita cena, za kterou 

dodavatelé tunu kaolinu dovezou. Přehled těchto nákladů je uveden v tab. 7. 
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Tab. 7. Náklady na mechanizaci 

 

Rypadla Nafta Oleje Pn/Po/Nd/Op Mzdy Poj. Daň Odpisy Celkem 

Náklady Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh/t Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh Na Mh 

CAT 325 3000 1 216 5,6 211,7 132 0,6 1,7 1 567,6 

CAT 323D 5000 1 102 2,8 89,8 130 0,4 2,8 1 327,8 

CAT 322 B 2000 1 064 4,9 30,3 125 0,6 1,9 1 226,7 

Broyt X 21 5139 798 5,5 65,6 120 0,2 0,8 990,0 

 

Automobily Kč/km Kč/km Kč/km Kč/km Kč/km Kč/km Celkem km 

TATRA 8x8 17 0,8 1,9 3,8 1,3 1,4 26,2 

TATRA Terno 8x8 15 0,6 1,7 3,7 1,4 1,2 23,5 

TATRA 163 Jamal 14 0,7 1,6 3,6 1,4 1,4 22,7 

Externí firmy       Kč/t 

 

Dozery Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh Kč/Mh Cel.na Mh 

CAT D5 5753 1 026 11 72,7 118 0,8 1,3 1 229,8 

CAT D6M 5757 1 064 13 76,9 115 0,6 1,4 1 270,9 

CAT D5M 5758 1 260 14 42,0 115 0,4 1,5 1 388,9 

CAT D6N XL 5761 1 140 11 73,3 118 0,5 1,6 1 344,5 

CAT D5N 5760 988 12 16,0 115 0,4 1,4 1 132,4 

Tab. 8. Náklady na vytěženou, odvezenou a uloženou tunu kaolinu 

Nakládka kaolinu lom Podlesí II a III – plavírna Božičany 

Rypadla Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem Kč/tunu 

CAT 325 8 1 568 1 227,8 12 544 10,2 

CAT 323 8 1 328 1 227,8 10 624 8,7 

CAT 322 8 1 227 1 227,8 9 816 8,0 

Nakládka kaolinu lom Ruprechtov – plavírna Božičany 

Rypadla Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem Kč/tunu 

CAT 325 8 1 568 1 148,4 12 544 10,9 

CAT 323 8 1 328 1 148,4 10 624 9,3 

CAT 322 8 1 227 1 148,4 9 816 8,5 
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Dozery na těžbu: lom Podlesí II a III, Ruprechtov 

Dozery Mh Kč/Mh Tuny/Sm Kč celkem Kč/tunu 

CAT 5753 5 1 230 1 227,8 6 150 5,0 

CAT 5758 5 1 390 1 227,8 6 950 5,7 

CAT 5761 5 1 345 1 148,4 6 725 5,9 

Doprava lom Podlesí II a III – plavírna Božíčany 

Automobily Aut Kč/km Obr./Sm Km/Obr. Tuny Km celk. Tun celk. Kč/t 

T 8x8 3 26,2 7 28 16,6 588 15 405,6 44,2 

Terno 8x8 1 23,5 7 28 16,6 196 4 606,0 39,6 

Jamal 5 22,7 7 28 12,2 980 22 246,0 52,1 

Ext. Firmy 3 0,0 7 28 16,0 588 0,0 68 

Doprava lom Ruprechtov – plavírna Božičany 

Automobily Aut Kč/Km Obr./Sm. Km/Obr. Tuny Km celk. Tun celk. Kč/t 

T 8x8 3 26,1 6 34 16,6 612 298,8 53,5 

Terno 8x8 1 23,4 6 34 16,6 204 99,6 47,9 

Jamal 5 22,6 6 34 12,2 1020 366,0 63,0 

Ext. firmy 4 0,0 6 34 16,0 816 384,0 62,0 

Doprava lom Podlesí II a III – deponie Božičany 

Automobily Aut Kč/Km Obr./Sm. Km/Obr. Tuny Km celk. Tun celk. Kč/t 

T 8x8 3 25,8 8 34 16,6 672 398,4 43,5 

Terno 8x8 1 23,1 8 34 16,6 224 132,8 39,0 

Jamal 5 22,3 8 34 12,2 1 120 488,0 51,2 

Ext. firmy 6 0,0 8 34 16,0 1 344 768,0 68,0 

Doprava lom Ruprechtov – deponie Božičany 

Automobily Aut Kč/Km Obr./Sm. Km/Obr. Tuny Km celk. Tun celk. Kč/t 

T 8x8 3 26,1 6 34 16,6 612 298,8 53,5 

Terno 8x8 1 23,4 6 34 16,6 204 99,6 47,9 

Jamal 5 22,6 6 34 12,2 1020 366,0 63,0 

Ext. firmy 6 0,0 6 34 16,0 816 384,0 62,0 
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Na deponie nebudou ukládány papírenské kaoliny z lomu Otovice z důvodu ztráty 

požadovaných vlastností papírenského kaolinu při jeho uložení na deponii a kaoliny z lomu 

Osmosa-jih, Mírová a Jimlíkov I a IV z důvodu malé přepravní vzdálenosti od plavírny. 

Překládání kaolinu na deponii a její zpětný odběr na krátké vzdálenosti je ekonomicky 

nerentabilní, proto se kaolin z těchto lomů, až na výjimky, vozí přímo ke zpracování. 

V tab. 8 jsou vyhodnoceny náklady na vytěžení a odvoz tuny kaolinu do plavírny 

v porovnání s vytěžením, odvozem a uložením tuny kaolinu na deponii. K těmto nákladům 

je připojeno vyčíslení nákladů spojených s odebráním tuny kaolinu z deponie a její odvoz 

na plavírnu, tab. 9. Umístění deponií je v příloze 1. 

Tab. 9 Náklady na uložení na deponii a odběr z deponie 

Rypadla Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem  Kč/tunu 

CAT 325 8 1 568 1 787,2 12 544 7,02 

CAT 323 8 1 328 1 787,2 10 624 5,94 

CAT 322 8 1 227 1 563,8 9 816 6,28 

Dozery Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem  Kč/tunu 

CAT 5753 3 1 230 1 787,2 3 690 2,06 

CAT 5758 3 1 290 1 787,2 4 170 2,33 

CAT 5761 3 1 345 1 563,8 4 035 2,58 

Uložení 

Božičany 

Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem  Kč/tunu 

CAT 5757 5 1 271 1 712,0 6 355 3,71 

Nakládka kaolinu – deponie Božičany 

Mechanizace Mh Kč/Mh Tuny/Sm. Kč celkem Kč/tunu 

Broyt X21 8 990 1 220 7 920 6,49 

CAT 5760 1 1 132 1 220 1 132 0,93 

Doprava kaolinu deponie – plavírna 

Automobily Aut Kč/Km Obr./Sm. Km/Obr. Tuny Km celk. Tun celk. Kč/t 

Jamal 2 43,4 50 0,4 12,2 40 1 220 1,42 
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Tab. 10 Shrnutí, rozdíl celkových nákladů 

Návoz Plavírna [tuny] Nakládka [Kč] Doprava [Kč] Dozer [Kč] 

Podlesí II 50 750 454 455 2 734 435 485 875 

Podlesí III 50 750 454 455 2 735 435 485 875 

Ruprechtov 50 750 485 397 2 974 963 487 875 

Celkem 152 250 1 394 307 8 443 338 1 457 625 

Celkové náklady s přímým odvozem na plavírnu 11 295 766 

 

 

Návoz Plavírna [tuny] Nakládka [Kč] Doprava [Kč] Dozer [Kč] 

Podlesí II 50 700 355 853 2 791 936 117 931 

Podlesí III 50 700 301 386 2 791 936 117 931 

Ruprechtov 50 700 318 245 2 931 085 117 931 

Uložení-deponie 152 250 0 0 141 593 

Nakládka-

deponie 

152 250 988 377 324 966 141 268 

Celkem  1 963 861 8 839 923 636 654 

Celkové náklady s uložením na deponii a následným převozem na plavírnu 11 440 438 

Rozdíl:  - 144 672 
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7  ZÁVĚR 

V souvislosti s přechodem na nepřetržitý proces výroby plavených kaolinů 

v plavírně v Božičanech vyvstala nutnost zajištění průběžné dodávky vstupní suroviny a to 

včetně sobot a nedělí. V případě těžby suroviny z lokality Podlesí, Ruprechtov a Otovice   

a její přepravy do plavírny Božičany vyvstaly problémy z důvodu omezení těžební činnosti 

v době sobot a nedělí (občasné stížnosti občanů na hluk a prach). U ostatních lokalit 

(Jimlíkov, Mírová a Osmosa) tento problém není, protože k přepravě jsou využívány 

účelové komunikace ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s. mimo obydlená území. 

Z tohoto důvodu Sedlecký kaolin a.s. připravuje změnu způsobu navážení surovin 

z lokality Podlesí a Ruprechtov formou výstavby deponií v prostoru úpravny 

v Božičanech. Od tohoto řešení si Sedlecký kaolin a.s. dále slibuje odstranění výpadků 

v návozech, ke kterým docházelo v důsledku poruch těžebních či přepravních 

mechanismů. Nezanedbatelnou výhodou by měla být možnost okamžité změny typu 

zpracovávané suroviny podle požadavků zákazníků (k dosažení optimálních vlastností 

plavených kaolinů je nutné míchat surovinu z více lokalit najednou). 

S navážením suroviny z lomů na deponie zároveň dojde k odstranění častých 

přesunů těžebních mechanismů z lokality na lokalitu, k čemuž za stávajících podmínek 

dochází denně. Koncentrací techniky na jednom místě, odstranění častých prostojů mezi 

nakládkou, přepravou a vykládkou suroviny do násypky v Božičanech dojde k zefektivnění 

a lepšímu využití techniky, což by se mělo projevit i na lepších hospodářských výsledcích 

dodavatelské organizace, která zajišťuje těžební práce, a tou jsou Sedlecké doly spol. s r.o. 

Dobře založená deponie umožní zpracovávat surovinu za jakéhokoliv počasí, což 

umožní neprovádět těžbu v době nepříznivých klimatických podmínek, především v době 

vytrvalých dešťů a v zimním období za vysokých mrazů.   

Z celkového porovnání nákladů vyplývá, že provoz deponií je asi o 145 000 Kč 

vyšší oproti navážení kaolinu z lomu přímo na plavírnu, což je dáno nutností další 

nakládky suroviny z deponie do násypky drtírny v plavírně. Tento rozdíl je ale 

z ekonomického hlediska téměř zanedbatelný. Je kompenzován dalšími výhodami, jež 

sebou provoz deponií přináší. Jedná se zejména o úsporu vyplývající z nižšího počtu směn. 

Pro naplnění deponie (asi 150 000 tun kaolinu) je potřeba 60 směn. Stejné množství 

materiálu by se na plavírnu při maximální denní vsázce 1 200 tun naváželo 86 směn. To je 

dáno prostoji, kdy nákladní automobil čeká na uvolnění násypky, z důvodu její menší 

kapacity. Ušetří se 26 směn, kdy může být až 10 aut využito na jiné práce, zejména            

k odvozu skrývek. V souvislosti s tím se sníží náklady za kropení dopravních cest vodou až 

o 46 000 Kč. Další úsporu přinášejí transporty mechanizace, která je přepravována na 

podvalnících (pásové bagry, buldozery). Nebude tak častá, protože na deponii je možné 

ukládat všechny typy bilančních kaolinů. Mechanizace proto může pracovat nepřetržitě na 

jednom lomu a nemusí vždy přejíždět na základě požadavků plavírny do jiného lomu, 

pokud je požadován jiný typ kaolinu. Jednoduše jej bude možné odebrat z deponie. 

Ušetřené náklady na transport mechanizace mohou činit až 50 000 Kč. 

Praxe ukáže, zda tento způsob těžby a zpracování surovin bude dostatečně efektivní 

a zda umožní zajistit požadovanou kvalitu plavených kaolinů. Lze předpokládat, že časem 

dojde k modifikaci tohoto způsobu a to rozšířením deponií o surovinu z lokalit okolo 

plavírny. Tomu v současné době brání především nedostatek prostoru pro založení deponií 

v dostatečné blízkosti plavírny. 
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