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ANOTACE 

Lom Vršany je jediným perspektivním uhelným lomem v mostecké oblasti 

severočeské hnědouhelné pánve především z důvodu, že není územně omezen 

legislativními ekologickými limity. Při hornické činnosti se lom neobejde bez potřeby 

podsypových materiálů při doprovodných činnostech. Výskyt čedičové kupy v budoucím 

postupu může zajistit lomu podsypový materiál na několik let provozu. V předložené práci 

je vyhodnocené samotné ložisko čediče, časový a ekonomický dopad případné otvírky 

tohoto malého kamenolomu a komerčního využití vyrobeného kameniva.  

 

Klíčová slova:  Lom Vršany, čedič, průzkum, otvírka, kamenivo 

 

ANNOTATION 

Vršany quarry is the only prospective coal quarry in the area of Bridge North 

Bohemian lignite basin primarily because it is not territorially limited legislative 

environmental limits. The quarry mining activities cannot do without the need for sub-base 

materials in the accompanying activities. The occurrence of basalt in the future process of 

refraction can provide sub-base material for a few years of operation. In the present work is 

evaluated by itself bearing basalt, time and potential economic impact of opening this 

small quarry, and commercial use of manufactured stone. 

 

Key words:   Fracture Vršany, basalt, research, opening, aggregates 
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SEZNAM ZKRATEK 

a.s. Akciová společnost 

DP Dobývací prostor 

m n.m. Metrů nad mořem 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání  

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

ŠD Štěrkodrť 
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VÚHU Výzkumný ústav hnědého uhlí 
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1 ÚVOD 

Základní podnikatelskou strategií společnosti Vršanská uhelná a.s. je zajišťování 

celého komplexu služeb pro hlavní podnikatelskou činnost, což je výroba a obchod 

v oblasti dobývání vyhrazeného nerostu – hnědého uhlí. 

Nedílnou součástí při dobývání hnědého uhlí je i těžba nadložních a meziložních 

zemin - skrývky. Na základě vrtného průzkumu, případně laboratorních zkoušek ze vzorků 

jednotlivých vrtů, je zdokumentován rozsah a spektrum surovin v nadloží, meziloží či 

podloží, často i ve značných objemech, která jsou pro jiná odvětví hlavní surovinou a jako 

hlavní surovina jsou i na různých neuhelných lokalitách těženy. 

Těmto zeminám a horninám se říká v uhelných lomech doprovodné suroviny, které 

se následně analyzují a mohou být využity jak pro potřeby samotné společnosti, tak pro 

případné komerční využití. Mezi využitelné doprovodné suroviny patří především 

cihlářské suroviny, kameninové a keramzitové jíly, oxyhumolit, vyvřeliny znělec a čedič, 

dále pak rašelina a písek. Je pochopitelné, že když při ložiskovém průzkumu v předpolí 

lomu Vršany byly zachyceny i třetihorní vyvřeliny, začalo se uvažovat o jejich těžbě 

a využití především pro potřeby Vršanské uhelné a.s., ale i pro možné komerční využití, 

tedy prodej jiným organizacím. 

Předkládaná diplomová práce má za cíl detailně zpracovat a vyhodnotit samotné 

ložisko čediče, zhodnotit časový a ekonomický dopad případné otvírky tohoto malého 

kamenolomu. 
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2 CHARAKTERISTIKA BÁŇSKO-

TECHNOLOGICKÝCH POMĚRŮ LOMU VRŠANY 

2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 

Ložisko hnědého uhlí lomu Vršany představuje svojí polohou na jihozápadním 

okraji mostecké části severočeské hnědouhelné pánve jednu z geologicky nejsložitějších 

pánevních lokalit. Hlavní příčinou složitého a komplikovaného vývoje je faciální 

proměnlivost terciérní pánevní sedimentace na poměrně malé ploše. 

Na lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí: 

- Sedimentace žateckého deltového tělesa 

- Jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního vývoje 

- Jezerní sedimentace 

Facie žateckého deltového tělesa je charakteristická rozštěpením slojových vrstev 

do slojových lávek a uhelných poloh oddělených písčitojílovitými meziložními vrstvami 

a četnými vložkami, pásky a laminami uhlí nebo uhelnatých jílů, popřípadě jílů s uhelnou 

příměsí. 

Facie jezerně deltovitá je charakterizována výraznými proplástky mezi slojovými 

lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí v horizontálním směru, ale 

i vertikálně, uvnitř slojových lávek, pravidelnými tenkými laminami světlých 

jemnozrnných písků v jílech. 

Faciální přechody do facie deltového tělesa i do facie jezerní jsou pozvolné, neostré 

a to jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru. 

Facie jezerní se vyznačuje naprostou převahou pelitické sedimentace 

v monotónním vývoji tzv. jezerní mikrofacie. Sedimentuje v prostoru volného jezera po 

skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. 

V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako dynamický 

proces v čase a prostoru, docházelo ke stěhování faciálních prostředí a jejich postupného 

překrývání ve vertikálním směru i v ploše.       

Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace 

produktivních i neproduktivních vrstev, přičemž faciální přechody jsou neostré, jen 

přibližně prostorově vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí. 
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Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých faciích 

projevila s velmi rozdílnou intenzitou, lze ji však vysledovat v celé ploše ložiska 

(geochemickými i geofyzikálními metodami, detailní korelací uhelných lávek). 

Terciérní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloží 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací v předtercierním a spodnotercierním vývoji, dále zvýrazněném výstupy 

neovulkanitů. 

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, zpočátku 

v izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým materiálem 

z okolních elevací tvořených částečně neovulkanity, ale převážně sedimenty svrchní křídy 

a krystalinika. 

Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se 

v prostoru začala významněji uplatňovat sedimentace progradující žatecké delty, jejíž 

intenzita se měnila podle spádu toku a migrace přítokových ramen a umožňovala nebo 

naopak potlačovala rozsah uhelné sedimentace. Tato byla posléze ukončena 

písčitojílovitou sedimentací trvalejšího charakteru v jezerním prostředí. Celková mocnost 

svrchních písčitojílovitých vrstev v území není zachována následkem intenzivní denudace 

ve svrchním miocenu a pliocenu. Denudační tercierní paleoreliéf byl v kvartéru překryt 

aluviálními i eolickými sedimenty [1], [2]. 

2.2 Geologická stavba ložiska 

2.2.1 Kristalinikum 

Hlubší podloží terciéru na ložisku Vršany je tvořeno metamorfovanými horninami 

krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až biotiticko–muskovitickými 

pararulami až svory. 

Popisy navrtaných hornin krystalinika jsou všeobecné. Většinou jsou pararuly 

popisovány jako pevné, dvojslídné, vrstevnaté s výraznou texturou. Pokud jsou navrtány 

rozložené, je jejich mocnost minimální. Z toho lze usuzovat, že povrch krystalinika byl 

před sedimentací křídy intenzivně denudován, takže nevznikl mocnější zvětrávací profil 

kaolinizovaného povrchu krystalinika. Také morfologicky tvoří povrch krystalinika 

protáhlý hřbet zasahující do severní části DP Holešice od západu až severozápadu, 

dosahující vrcholovou částí v ose východ – západ až na kótu + 160 m n. m. a druhý ze 

severu až severovýchodu, zasahující do prostoru bývalé obce Holešice v blízkosti hranice 
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mezi DP Holešice a DP Vršany. Povrch krystalinika zapadá ve směru k jihu a jihovýchodu 

[1], [2]. 

2.2.2 Svrchní křída 

Křídové sedimenty jsou zastiženy pouze v několika desítkách vrtů. Většina vrtů 

byla zastavována ihned po zastižení křídových sedimentů v rozmezí několika málo metrů, 

přičemž stratigrafické zařazení není vždy jednoznačné a nezřídka připouští alternativní 

zařazení (domněle) křídových sedimentů do terciéru. 

Střední turon má transgresivní charakter a je tvořen z větší části bílými, středně až 

hrubě zrnitými kaolinitickými písky o mocnostech do 10 m. 

Svrchní turon je tvořen převážně slíny a slínovci místy s polohou nevytříděného 

kaolinitického středně zrnitého písku. Dosahuje mocnosti od několika metrů do 45 m. 

Průměrná mocnost svrchní křídy je cca 50 m. Mocnost křídových sedimentů klesá 

od jihovýchodu k severozápadu [1], [2]. 

2.2.3 Bazální vrstvy 

Bazální vrstvy byly zastiženy v prostoru tzv. Hořanského koridoru i ve střední části 

zájmového území. Bazální vrstvy jsou uloženy na dekalcifikovaných svrchnokřídových 

slínovcích a překryty podpánevním vulkanickým komplexem. Mocnost bazálních vrstev 

zde dosahuje několika metrů. Bazální vrstvy jsou v zájmovém území zastoupeny žlutavými 

nebo vápnitými jílovci [1]. 

2.2.4 Vulkanogenní komplex 

Neovulkanity se výrazně podílí na morfologii pánevního dna i na složení 

sedimentů. V okolí ložiska to jsou za jižní hranicí, na východě a severovýchodě výrazné 

fonolitové elevace Širokého vrchu, Ryzelského vrchu a Hněvína a v severní části DP 

Holešice v prostoru bývalé obce Hořany částečně překrytá čedičová elevace. 

Sedimenty vulkanogenního komplexu jsou na ložisku poměrně vzácné. Často 

přechází terciérní sedimenty s nepatrnou až žádnou vulkanickou příměsí přímo do hornin 

křídových. Z výlevných vulkanogenních hornin byly zastiženy bazaltoidy, tefrity, 

v  převážné většině zjílovělé a barevně alterované do červených, šedých a zelených 

odstínů. Dále byly zastiženy fonolity a čediče vesměs zjílovatělé a barevně alterované do 

bílé, místy nazelenalé barvy. Četnější než vlastní vulkanity jsou horniny s vulkanickou 

příměsí v řadě tuf - tufit s převahou vulkanické složky [1]. 
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2.2.5 Podložní souvrství 

Horniny zmíněného souvrství byly vyčleněny v důsledku předpokládaného 

stratigrafického hiátu mezi nimi a vulkanodetrickou sérií. Horniny podložního souvrství 

jsou typické příměsí tufitického materiálu, v místech nevyvinuté vulkonodetritické série 

i se splachy materiálů křídy. Mocnost podložního souvrství je velmi kolísavá, pohybuje se 

od zanedbatelných mocností několika dm až po 57 m.  

Denudační paleoreliéf zmlazený vulkanickou aktivitou a částečně překrytý 

vulkanoklastiky, výrazně morfologicky diferencovaný se stal prostorem, ve kterém se 

ukládaly splachy z elevací krystalinika, křídy, a neovulkanitů do bezodtokových depresí, 

které kopírovaly členitý terén svými břehy. Jejich vzájemná komunikace byla pouze 

lokální. Vzhledem k mocnosti a skladbě podložných vrstev se předpokládá, že rozšíření 

jejich sedimentace v ploše bylo postupné, od centra k okrajům pánve. Morfologická 

členitost pánve pak byla příčinou nerovnoměrné sedimentace v ploše, značné lokální 

proměnlivosti podložních vrstev podle povahy hornin tvořících okolní elevace, z nichž 

některé byly zřejmě souší po celou dobu sedimentace podložních vrstev. Sedimenty 

podložních vrstev se vyznačují značnou pestrostí barevnou i litologickou. Souhrnně bývají 

v popisech vrtných profilů označovány jako tufitické jílovce (často i v případech, kdy 

tufitický, resp. vulkanogenní materiál neobsahují). Podle výrazné příměsi novotvořeného 

sideritu bývají popisovány také jako sideritické jílovce. Kromě pestrobarevných různě 

skvrnitých typů však bývají velmi často kaolinické, světle šedé, bělavé až bílé, místy 

s namodralým odstínem a s příměsí plastického křemene.  

Specifické pro DP Vršany a DP Holešice jsou výskyty podložních vrstev, jejichž 

zdrojovým materiálem jsou horniny svrchní křídy, jejichž redespozicí vznikají jílovce 

světle šedých, zelenavých, nažloutlých až béžových barev, často makroskopicky 

neodlišitelných od svrchnokřídových sedimentů, zvláště když jsou přímo na nich uloženy. 

Také svrchní hranice podložních vrstev není zcela jednoznačná. Přechody do spodních 

písčitojílovitých vrstev jsou vesměs neostré a pozvolné, přesné stanovení hranice bývá 

problematické a diskutabilní.  

V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné 

úlomky prouhelněných zbytků rostlin [1], [2]. 

2.2.6 Spodní písčitojílovité vrstvy podložního souvrství 

V období sedimentace podložních vrstev se v českém masivu formovala nová říční 

síť, která se projevila změnou charakteru sedimentace. Zatímco v podložních vrstvách 

sedimentovaly převážně „místní“ materiály, spodní písčitojílovité vrstvy jsou již 
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charakteristické přínosem materiálu ze vzdálenějších snosových oblastí. Hlavní přítok do 

pánevní oblasti směřoval od jihu až jihozápadu, procházel napříč pánevním prostorem ve 

směru k Jirkovu, kde byl přes území dnešních Krušných hor odtok, pravděpodobně 

k severu až severozápadu. Značný přínos psamitického materiálu způsobil vyrovnání dna 

sedimentačního prostoru, zpomalení toku, jeho meandrování a větvení. V této fázi zasáhla 

sedimentace i DP Holešice východními rameny pánevního přítoku, který již má charakter 

delty.  

Území DP Holešice mělo v závěru sedimetace podložních vrstev charakter dílčí 

deprese s generelním úklonem k jihozápadu, omezené na jihu elevacemi neovulkanitů 

v pásmu střezovského sedla, na východě mosteckými fonolity Ryzelského vrchu, na něž 

navazují elevace neovulkanitů u Hořan a Ervěnic na severovýchodě, hřbet krystalinika na 

severu v prostoru Holešic, hřbet krystalinika v prostoru Vrskmaně a menší elevace 

neovulkanitů v okolí Strupčic. Psamitické sedimenty pronikaly do území od jihozápadu 

jazykovitými výběžky formujícího se deltovitého tělesa, v jihovýchodní části DP Holešice 

jsou zastoupeny středně až jemně zrnitými písky žluté až světle šedé barvy s laminami 

kaolinitických jílovců světlešedé barvy, které směrem k vnějšímu okraji delty tvoří vložky 

a polohy s kořenovými půdami, popř. až jílovci s uhelnou příměsí nebo s prouhelněnou 

rostlinnou drtí. V prostoru na jih k hranici DP Vršany se objevují výraznější uhelné polohy 

o mocnosti několika cm až prvních dm. Spodní písčitojílovité vrstvy se vyskytují pouze v 

jihozápadní části DP Holešice, kde dosahují mocnosti cca 20 m, směrem k severovýchodu 

do nitra území jazykovitě vykliňují, laterálně přecházejí do jílovité až uhelnato-jílovité 

sedimentace, která dosahuje proměnlivé mocnosti od několika centimetrů až lokálně 

v prohlubních prvních metrů. Výraznější z těchto poloh jsou nazývány bazální slojí. 

Postupným zaplavováním elevací a narůstáním tělesa delty k jihozápadu dochází 

k propojení s jezerem v centrální části pánve [1], [2]. 

2.2.7 Souvrství hnědouhelných slojí 

Sedimentací vrstev podložního souvrství se zarovnaly morfologické nepravidelnosti 

povrchu a tím byly připraveny podmínky pro nástup uhelné sedimentace, tzv. hlavní sloje, 

která byla rozčleněna na spodní, střední a svrchní slojové vrstvy - polohy maxima uhelné 

sedimentace – mezi nimiž byly stanoveny svrchní a spodní mezislojové vrstvy 

reprezentující období snížení intenzity uhelné sedimentace, respektive zvýšení sedimentace 

klastické. 

Ve zkoumaném území jsou spodní a střední slojové vrstvy od sebe odděleny jen 

nevýrazným proplástkem, kdežto svrchní mezislojové vrstvy nabývají na mocnosti spolu 

se snižováním obsahu hořlaviny ve svrchních a středních slojových vrstvách. Směrem 
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k severu se naopak mocnost mezislojových vrstev snižuje, respektive se snižuje obsah 

hořlaviny slojových a mezislojových vrstev. Hlavní sloj je prakticky jednotná pouze 

s nevýraznými proplástky jako reprezentanty mezislojových vrstev.  

Mocnost hlavní sloje kolísá od 15 m do 72 m. Obecně lze říci, že její mocnost 

přibývá se vzrůstem významu svrchních mezislojových vrstev. 

Spodní slojové vrstvy se skládají z detritického uhlí s poměrně četnými polohami 

se zvýšeným obsahem popela. Jejich mocnost je proměnlivá a pohybuje se od 4 m do 

15 m. 

Střední slojové vrstvy jsou nejkvalitnější polohou zkoumaného území, jsou tvořeny 

detriticko-xylitickým až xylitickým uhlím a jejich mocnost kolísá nepatrně kolem 30 až 

35 m. 

Nejmenší mocnost mají svrchní slojové vrstvy převážně detritického charakteru 

s četnými proplástky se zvýšeným obsahem popelovin. Tyto vrstvy mají proměnlivé 

mocnosti v rozmezí od nuly až po 10 m. 

Pro uhelné sedimenty jsou charakteristické výskyty pelokarbonátových 

(pelosideritových) poloh a konkrecí, jejichž plošné rozšíření a stratigrafická výška jsou 

nestálé, jejich mocnost většinou nepřesahuje 0,5 m [1], [2]. 

2.2.8 Svrchní písčitojílovité nadložní souvrství 

Horniny nadložního souvrství představují nejmladší dochované vrstvy 

severočeského neogenu. Jsou charakterizovány jako typické sedimenty jezera, tzn. jíly 

a jílovce, prakticky bez uhelné substance s náznaky písčité sedimentace světle šedých 

jemnozrnných písků. O náhlém ukončení uhelné sedimentace svědčí jejich většinou ostré 

rozhraní ve stropu svrchní slojové vrstvy. 

Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy kryogenně 

zvětralé a zbarvené hydroxidy železa do žluté, rezavě hnědé až rezavé barvy. Tento 

horizont – regelační zóna – který je ze stabilitního hlediska důležitý pro lomovou těžbu, 

dosahuje mocnosti cca 30 m. Rovněž i v těchto sedimentech se vyskytují pevné polohy 

a konkrece pelokarbonátů, avšak v menší míře než v souvrství hnědouhelných slojí [1], [2]. 

2.2.9 Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou zastoupeny především eolitickými sedimenty, tj. 

sprašovými hlínami a sprašemi. Jedná se o terasové spraše a sprašové hlíny žlutohnědé 

barvy. V severní části území je kvartér zastoupen zbytky holešické terasy, reprezentované 
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písčitými štěrky místy až hrubozrnnými písky s valouny ruly, křemene a migmatitů vesměs 

silně zahliněnými. Nejsvrchnější vrstvou je kulturní ornice o mocnosti cca 0,5 m [1], [2]. 

2.3 Popis ložiskových těles 

4. uhelná sloj reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci na ložisku. Čtvrtá sloj má 

lokální charakter ve východní části ložiska. Průměrná mocnost této sloje je cca 4 m 

a představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby.    

3. uhelná sloj na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje 

progresivní rozvoj uhelné sedimentace. Báze sloje je většinou neostrá, dospodu 

s pozvolným přechodem přes jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních 

písčitých jílů nebo podložních jílů, v severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy, 

respektive na přeplavené sedimenty křídového původu. 

Strop sloje je naopak většinou ostře vymezen, nejvýše s polohou uhlí jílovitého až 

jílovce uhelnatého. Rozhraní bývá ve spodních meziložních jílech a píscích často 

lemováno několikacentimetrovou, ale místně až 3 m mocnou polohou písčitých jílovců až 

písků s uhelnou příměsí nebo zuhelnatělými úlomky rostlinných těl. Třetí uhelná sloj je 

vyvinuta v celé ploše území v průměrné mocnosti cca 6,5 m a je charakteristická svým 

stabilním vývojem.      

2. uhelná sloj představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj 

výrazně oddělena od 3. sloje spodními meziložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými 

až jílovito- písčitými typy s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy až 

uhelnatými jíly s uhelnými polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný přechod ze 

spodních meziložních jílů a písků přes vysokopopelnaté uhelné typy až k uhlí. Také vnitřní 

stavba této sloje je vertikálně i horizontálně značně proměnlivá. V přechodové části, která 

je vymezitelná v směru severozápadním až severoseverozápadním a jihovýchodním až 

jihojihovýchodním a tvoří přibližně třetinu území, dochází ke sblížení 2. a 3. sloje, přičemž 

spodní meziložní jíly a písky jsou redukovány na mocnost 0,2 – 1,0 m. Strop 2. uhelné 

sloje je ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních meziložních vrstev. 

Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje jsou značně proměnlivé, 

přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 15 m. 

1. uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou 

uhelnou sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 

proměnlivostí mocnosti i kvality. Báze sloje je neostrá, tvořená pozvolným přechodem 

z jílovců, písčitých jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část 

sloje je tvořena uhlím detritickým až xyliticko-detritickým, ve střední a severní části území 
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až detriticko-xylitickým. Strop sloje je většinou reprezentován ostrým přechodem do 

svrchních jílovců a písčitých jílovců. Průměrná mocnost této sloje je cca 5 m. Významným 

strukturním znakem této sloje jsou značné úklony [2], [3]. 

2.4 Tektonika ložiska 

Ložisko není tektonicky porušené, kromě synsedimentačních a postsedimentačních 

poruch dosahujících místy metrových posuvů.   

V popisu uhelných vrstev ložiska má důležité místo bezeslojová struktura 

v severovýchodní části území. Pro geologickou strukturu s anomálním vývojem uhelné 

sedimentace je v předmětném území zaveden a běžně používán termín „syngenetický 

výmol“. 

Slojové lávky jsou v tomto prostoru nahrazeny především jílovci, ojediněle 

klastickým křemenem, živcem a sideritem s výskytem uhelných jílů a zuhelnatělé rostlinné 

drtě. Polohy pelokarbonátů se vyskytují ojediněle v mocnosti do 10 cm. Mocnost výplně je 

proměnlivá, místy dosahuje až 70 m. 

Vznik této struktury lze vysvětlit existencí přítoku (vedlejšího ramena delty), který 

v průběhu, ale spíše v závěru, sedimentace 2. a 3. sloje procházel uhlotvorným močálem 

a zabránil, respektive rozrušoval, sedimentaci organické hmoty. 

Výmol je nejširší ve východní části území tj. od bývalého lomu Slatinice přes 

oblast stávajícího Hořanského koridoru (šířka se pohybuje od 180 m do 350 m). V těchto 

místech je zcela redukovaná střední uhelná sloj a spodní uhelná sloj je redukována na 

mocnost okolo 2 metrů. V severozápadní části výmolu, která dosahuje šíře 100 až 150 m, 

dochází k úplné redukci střední sloje, spodní sloj je jen částečně redukována. Směrem 

západním dochází k zmenšování projevů redukce (spodní sloj již není redukována vůbec) 

až ke konečnému vyznění struktury [2].    

2.5 Hydrogeologické poměry 

2.5.1 Kolektor svrchních meziložních písků 

Mezi hlavní a svrchní uhelnou slojí se vyskytují plošně rozsáhlý a mocný komplex 

nepravidelných písčitých poloh, oddělených polohami vice či méně písčitých jílů a jílovců. 

Komplex tvoří významný hydrogeologický kolektor, ve kterém se projevují náhlé změny 

mocnosti a propustnosti ve vertikálním i horizontálním směru. Tento složitý systém dílčích 

kolektorů, poloizolátorů a izolátorů s různým stupněm hydraulické spojitosti vznikl 

činností mohutného třetihorního toku a jeho deltovitým vyústěním do pánevní oblasti. 
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Z velmi pestrých poměrů faciálních vyplývá i široký rozptyl hydraulických parametrů 

(koeficient filtrace  k = n.10-4 až n.10-7 m.s-1, koeficient transmisivity  T = n.10-3 až n.10-6 

m2.s-1, index průtočnosti  Y = 3,5 až 5,9).  

Mocnost svrchních meziložních písků je velmi proměnlivá a pohybuje se od 

několika desítek centimetrů až do maximálních mocností dosahujících hodnot kolem 50 

metrů. Ke zmocnění či naopak redukci až vyklínění dochází často a velmi náhle. 

Meziložní písky jsou převážně jemnozrnné s kolísajícím obsahem jílovité složky, 

ale vyskytují se i polohy středně až hrubě zrnitých vytříděných písků. Bez předchozího 

odvodnění mají tyto písky většinou kuřavkový charakter, což znamená, že při otevření 

čočky nebo polohy zvodněných písků dochází k jejich živelnému výtoku na pláň 

skrývkového řezu. Tento jev bývá provázen tvorbou kaverny a následným lokálním 

sesuvem. 

V předpolí lomu Vršany tvoří komplex písčitých vrstev svrchního meziloží dvě 

deprese – západní a východní, které jsou od sebe v jižní části odděleny sedimenty 

jílovitého charakteru s minimální propustností. V severní části jsou vzájemně propojeny. 

Západní deprese je rozsáhlejší a hlubší. Písčité polohy místy nasedají na hlavu 

2. uhelné sloje. Nejnižší kóty báze písčitých poloh se pohybují v hodnotách + 196 – 200 m 

n.m. Mocnost kolektoru v západní depresi kolísá, ale dosahuje i hodnot přesahujících 50 

metrů. 

Ve východní depresi, která není tak rozsáhlá, dosahuje báze písčitých poloh 

průměrné úrovně +210 – 230 m n.m. Ani mocnosti zde nejsou tak velké. Na větší části 

deprese dosahují 10 metrů, do 20 metrů jen na omezených plochách.  

V současné době se kolektor svrchních meziložních písků nemonitoruje žádným 

pozorovacím nebo odvodňovacím vrtem a odvodňování řezů se provádí provozním 

způsobem tj. podélnými a příčnými odvodňovacími příkopy na pláních řezů, které volně 

vytékající vody svádějí k čerpacím stanicím – pomocné na 2. skrývkovém řezu a hlavní na 

dně lomu. V postupu lomu Vršany do roku 2024 postupně západní i jižní deprese zaniká 

a v létech 2024 - 2043 bude lom Vršany východní depresi překonávat pouze při postupu 

lomu přes syngenetický výmol [1], [2]. 

2.5.2 Kolektor podložních písků 

          Podložní písky jsou rozsáhlým zvodnělým kolektorem pánve a jsou vyvinuty 

na ploše v západní části zájmového území v těsné blízkosti 3. uhelné sloje. Tvoří jednotný 

hydraulický systém s dotační oblastí zejména na úpatí Krušných hor v prostoru Jirkov – 

Vysoká Pec (kde vychází k povrchu), napájený srážkovými vodami a vodami kvartérních 
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sutí. V prostoru obce Strupčice dosahují mocnosti cca 40 m. Jsou většinou středně až hrubě 

zrnité a dobře propustné s koeficienty filtrace k = 10-3 až 10-4 m.s-1, index průtočnosti 

dosahuje hodnoty Y = 4,2 až 6,4.  

Podložní písky jsou soustředěny do dvou význačných depresí (severní – 

novosedelská, jižní – strupčická), oddělených navzájem hydrogeologickým rozvodím na 

podložním krystalinickém hřbetu na linii Vrskmaň – Pohlody. Báze sloje je zde na kótě 

200 m n. m. V severní depresi klesá báze sloje na kótu 150 m n. m. a v jižní depresi na 

kótu 170 m n.m. Obě deprese byly odvodňovány pomocí odvodňovacích bariér.  

Pro postup lomu Vršany – Šverma je důležité pokračovat v odvodňování jižní 

deprese, když severní je již přesypána vnitřní výsypkou Šverma. Před zahájením 

odvodňování byly podložní písky prakticky bezodtokovou artézskou nádrží, kde napjatá 

hladina kolektoru dosahovala úrovně +230 – 235 m n.m. Tlak na bázi sloje dosahoval      

0,2 – 0,8 MPa. Odvodňováním z tzv. jihozápadní bariéry se snížila dynamická hladina na           

+ 173 m n.m. S ukončením životnosti odvodňovacích vrtů jihozápadní bariéry bylo 

realizováno postupně pět nových hydrogeologických vrtů situovaných v činné části lomu. 

Intenzivním čerpáním došlo ke snížení hladiny vody, projevující se hlavně při bezpečném 

dotěžování 3. uhelné sloje na podloží. Depresní kužel, vytvořený čerpacími vrty, je však 

mnohem strmější než depresní kužel vytvořený jihozápadní bariérou. Proto při každém 

přerušení čerpání dochází k jeho rychlému vyrovnání a vzestupu hladiny vody na původní 

nesníženou úroveň.   

Hlava podložních písků je od paty uhelné sloje oddělena tzv. dělící vrstvou. 

Z analýzy výsledků vrtného průzkumu v oblasti výskytu podložních písků vyplývá, že se 

jedná o vrstvu velmi různorodého složení, jak z hlediska litologického, tak z hlediska 

různých mocností jednotlivých složek této vrstvy. Jde o jílovce s větším či menším 

podílem uhelné, písčité a prachovité příměsi. Místy se vyskytují vložky sideritu 

a pelosideritu. Vrtným průzkumem byla ověřena její mocnost, která není jednotná a kolísá 

v rozmezí 0,0 m – 6,0 m.  

Lom Vršany se bude do roku 2015 dostávat do těsného kontaktu s kolektorem 

podložních písků. Bude proto nutné pokračovat v doplňování nového odvodňovacího 

centra v uhelném lomu o další vrty za vrty, které budou těžbou uhlí zlikvidovány. 

Po roce 2015 bude jižní deprese přesypána vnitřní výsypkou Vršany a tím bude 

ukončeno čerpání vod. Postupně dojde k vyrovnání a k ustálenému stavu hladiny spodních 

vod podložního kolektoru [1], [2], [3]. 
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3 VYMEZENÍ ČEDIČOVÉ ELEVACE V RÁMCI LOMU 

VRŠANY 

3.1 Doprovodné suroviny lomu Vršany 

          Ložiskový průzkum na uhelných lomech se zaměřuje především na vymezení 

samotné uhelné sloje a získání základních parametrů pro plánování její využití, tedy 

prodeje uhlí. Průzkum nadložních, případně podložních hornin se omezuje na popis 

vrtného jádra v psaných profilech jednotlivých vrtů a občasného rozboru hornin z důvodu 

zjištění jejich geomechanických vlastností pro stanovení generálních sklonů svahu nebo 

výšek jednotlivých řezů.  

Stav prozkoumanosti doprovodných surovin v nadloží či podloží uhelné sloje je 

poznamenán nevelkým zájmem o tyto suroviny prakticky po celou dobu lomového 

provozu na jednotlivých lokalitách. Těžba uhlí má jednoznačnou prioritu a odkliz 

nadložních a meziložních hornin je posuzován pouze z hlediska objemu skrývky, která je 

nutno odtěžit a založit na výsypku. Pokud těžba případných doprovodných surovin 

nevyplývá přímo z Horního zákona, jsou tyto suroviny pouze informativně 

vyhodnocovány. 

Báňská činnost na obou lomech skupiny Czech Coal a.s. ale především na lomu 

Vršany, který má nejdelší perspektivu v pokračování těžební činnosti, se ovšem neobejde 

bez potřeby podsypových materiálů. Ložiska tradičně používaných vypálených jílů 

(porcelanitů) jsou dnes zcela vyčerpaná.  

Je tedy logické, že pozornost vedení jednotlivých společností se začíná 

soustřeďovat i na netradiční materiály dostupné přímo v lomech. Začínají se využívat 

zvláště pevné polohy pískovců či pelosideritů z nadloží uhelné sloje, které se drtí a jsou 

využívány ke zpevnění provozních cest. Dalším zdrojem jsou vedlejší energetické 

produkty (VEP). Tak jsou označovány směsi pevných produktů po spalování uhlí. Na 

aglomerované směsi vzniklých po spalování mosteckého hnědého uhlí a záměsové vody 

byly vydány jednotlivým výrobcům certifikáty a stavební technické osvědčení na výrobky, 

jímž autorizovaná osoba osvědčuje, že na základě technických vlastností výrobku 

vyhodnotila jeho vhodnost pro určené použití v hornické činnosti. Výrobky je proto možné 

využívat ve všech etážích vnitřních výsypek lomu Vršany separátně nebo ve směsi se 

skrývkou, případně je lze využít do násypů, zásypů a provozních cest. Smluvním vztahem 

mezi dodavatelem uhlí (Vršanská uhelná a.s.) a odběrateli mosteckého uhlí z lomu Vršany 
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(elektrárny a teplárny) je sjednáno využívání těchto certifikovaných vedlejších 

energetických produktů dlouhodobě. 

Ale ani těmito materiály nelze plnohodnotně nahradit kameninové štěrky pro 

speciální činnosti na lomech, jako jsou např. zpevňování kolejišť, zpevňování hlavních 

provozních cest, budování montážních míst na opravy velkostrojů nebo při vytváření 

drenážních systémů odvodnění. 

Prodejní cena a náklady na přepravu kameniva z lokalit v okolí lomu Vršany jsou 

již nyní vysoké a je předpoklad, že se i v následujících létech budou zvyšovat [2], [4], [7]. 

3.2 Historický vývoj průzkumu čedičové elevace 

Není proto náhoda, že výskyt jakékoliv suroviny v zájmovém území lomu Vršany, 

vhodné jako podsypový materiál, je pro lom atraktivní a ekonomicky zajímavý. Od roku 

1993, tedy se vznikem Mostecké uhelné a.s., byly v rámci rozvoje jiných činností 

a doprovodných programů řešeny také možnosti využití dosud nevyužívaných surovin.  

V prvopočátcích byly používány pouze dílčí výsledky informativního charakteru. 

V rámci hodnocení byly různými laboratořemi prováděny technologické rozbory 

vytypovaných surovin. Z pohledu technologických rozborů byla hodnocení mnohdy 

rozporná a odhady případného množství suroviny značně nepřesné. Z těchto důvodů bylo 

přistoupeno k cílevědomému průzkumu, s cílem zjistit a zajistit využitelnost maximálního 

objemu hornin nadloží a meziloží, případně i bezprostředního podloží uhelné sloje, na 

jehož konci byl výpočet zásob těchto surovin.  

Vhodným, relativně levným a do budoucna i perspektivním zdrojem se jeví 

neovulkanity (čedič) nacházející se v severní části dobývacího prostoru Holešice. 

3.2.1 Průzkum dřívější hlubinnou činností 

První písemné zprávy o výskytu horniny (čediče) se dochovaly v mapových listech 

bývalého dolu Washington. Ten náležel do důlního společenství Duchcovsko - 

podmokelské dráhy Praha. Důl Washington v Třebušicích byl založen v roce 1878 a patřil 

na začátku 20. století k nejmodernějším a mapově jedním z nejlépe zdokumentovaným 

dolem. Těžba uhlí byla ukončena v roce 1948. Největší hloubka dolu byla 43 m. Těžba 

probíhala ve svrchní sloji mocné 2,0 - 2,3 m a v hlavní sloji o pohyblivé mocnosti           

7,0 - 14,0 m.  

Těžba probíhala ručně a natěžený materiál byl odvážen důlní lanovkou. Dobývání 

uhelné zásoby se nepodařilo z dochovaných materiálů určit, předpokládá se přechod od 

ručního dobývání postupně přes pneumatická vzduchová kladiva, až po trhací práce. 
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Používané dobývací metody byly komorování na zával a pilířování (pouze ve svrchní 

sloji).  

V mapových listech je patrné, že v oblasti u bývalé obce Hořany končily jednotlivé 

průzkumné chodby náhle a vlastně tak vytváří obrys tělesa, kde se uhelná sloj 

nevyskytovala. Z poznámek k jednotlivým mapovým listům je patrné, že zde byly 

zachyceny horniny a to horniny vyvřelé [1], [2]. 

3.2.2 Historický ložiskový průzkum území 

Prozkoumanost území ložiskovým průzkumem byla do roku 1990 malá. První 

geologické mapování bylo provedeno již v roce 1898 v rámci geologického průzkumu 

spojených revírů tehdejších uhelných společností. Další větší mapování daného území bylo 

provedeno M. Váněm v letech 1945 – 1952 v měřítku 1 : 25 000, následovalo mapování 

v létech 1957 -1958 a v roce 1967 O. Malichem (základní geologická mapa v měřítku        

1 : 25 000). 

V souvislosti s výpočtem zásob tehdejšího lomu Šmeral byly provedeny vrtné práce 

v padesátých letech minulého století. Tyto práce většinou zachycovaly rozhraní mezi 

podložními uhelnými jíly a znělcem, případně tufy a tufity.  

Vzorky z jádrového vrtu v roce 1960 provedeného Výzkumným ústavem pro hnědé 

uhlí v Mostě analyzoval a posuzoval vhodnost znělce jako sklářskou surovinu. 

Následovaly další vrtné práce v 80. a 90. létech minulého století spojených opět 

s průzkumem především uhelné sloje pro postupující lom Vršany - Šverma. Pokud byly 

vyvřeliny zachyceny, byl vrt brzy ukončen. Přesto byla vyvřelinová kupa celkem přesně 

plošně vymezena. Horší to bylo s určením mocnosti tělesa. 

Z nejnovějšího ložiskového průzkumu v létech 2009 a 2010 bylo zjištěno v 8 vrtech 

pevný čedič. Šlo o vrty HY 404, HY 409, HY 413, HY 414, HY 415, HY 416, HY 417 

a HY 418. Z těchto vrtů byly odebrány vzorky pevného i zjílovatěného čediče pro další 

laboratorní zpracování [4], [5]. 

3.3 Poloha zkoumaného území 

 Geomorfologicky náleží ložisko Hořany ke Krušnohorské soustavě 

podkrušnohorských pánví, a to k pánvi mostecké. Terén je tvořen členitou pahorkatinou 

a je vzdálen cca 1,5 km od západního okraje města Mostu a prakticky navazuje na severní 

okraj bývalé obce Hořany. Administrativně spadá ložisko do katastrálního území bývalého 

okresu Most.  
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Ložisko a jeho okolí leží v klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché, s převážně 

mírnými zimami. Jako hlavní půdní typ převažují půdy jílovité, středoevropské 

hnědozemě. Průměrná roční teplota je 8,4° C a průměrný roční úhrn srážek je 474 mm. 

Oblast ložiska byla v minulosti a je i v současnosti značně průmyslově využívána. 

V severní části se nachází zrekultivovaná Hořanská výsypka a úložiště kalů z úpravny uhlí 

Komořany ve zbytkové jámě bývalého lomu Saxonie. Na jihu je ložisko ohraničeno 

výsypkou Slatinice. Na východní straně se zvedá úpatí Ryzelského vrchu a na západní 

straně je v provozu lom Vršany – Šverma. Přes jižní část ložiska vede horkovod zásobující 

teplem město Most. Přes západní část vede energetický koridor inženýrských sítí, zvaný 

Hořanský. Přes celé území jsou vedeny linky vysokého a velmi vysokého napětí. Nejbližší 

vodotečí je řeka Bílina, protékající severně od ložiska. 

3.4 Základní geologie okolí a vlastního ložiska 

Okolí ložiska Hořany leží na rozhraní západního výběžku vulkanické oblasti 

Českého středohoří a chomutovsko-mostecké podkrušnohorské pánve. Terciérní vulkanity, 

zastoupeny znělci bohatými na nefelin, patří k horninám vulkanické fáze zařazené do 

svrchního oligocenu až spodního miocenu. Znělce tvoří východní část tektonicky 

predisponovaného jezersko-ryzelského hřbetu, který odděluje chomutovskou část 

podkrušnohorské pánve od části mostecké. Na tomto hřbetu je pak vývoj terciérní výplně 

pánve značně zredukován. 

Znělec v této oblasti tvoří většinou lakolity nebo vytlačené kupy, které za krátkého 

hiátu uvnitř sedimentační etapy mezi vulkanickou sérií a podložním souvrstvím 

hnědouhelných pánví, fosilně zvětraly. Větrání se projevilo zvláště ve svrchních partiích 

pyroklastik s vertikálními přechody od kaolinického k montmorillonitického typu 

zvětrávání. 

Čedičové těleso Hořany (původně vyhodnocené jako znělec, ale po laboratorních 

zkouškách překlasifikováno na čedič) tvoří výlevný podpovrchový proud, jehož skutečná 

mocnost nebyla zatím v kořenové oblasti ověřena. Hlavní směr tečení výlevného proudu 

byl směrem k západu až jihozápadu. Čedič je jemnozrnný až celistvý s výraznými projevy 

vulkanotermální alterace projevující se argilitazací podél puklin. Oproti okolním 

podpovrchovým znělcům (Špičák, Ryzelský vrch, Želenický vrch) je čedič hořanského 

ložiska daleko intenzivněji rozpukán vzhledem ke kontrakci při rychlém povrchovém 

chladnutí. Kontrakční pukliny vymezují uvnitř tělesa jednak masivní vertikální sloupce 

nepravidelného omezení a jednak způsobují rozpukání uvnitř těchto sloupců na drobné 

nepravidelné bloky. Pukliny jsou vyhojeny většinou produkty pozdně vulkanotermální 

fáze. 
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Obrázek č. 1: Ilustrativní ukázka čediče (tzv. varhany) 

 

V podloží vulkanické série lze předpokládat krystalinikum – dvouslídnou pararulu. 

Nadloží vulkanické série tvoří jíly a jílovce tvořící podloží souvrství hnědouhelných slojí. 

Kvartér je v okolí zastoupen sprašovými hlínami případně štěrky z denudovaných teras [2], 

[5]. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ KONCEPCE OTVÍRKY 

KAMENOLOMU 

Lom Vršany patří v současné době k největším hnědouhelným lomům v České 

republice a je jedním z hlavních dodavatelů energetického uhlí jednak pro teplárenské 

společnosti, ale především pro výrobce elektrické energie, což je elektrárna Počerady ve 

vlastnictví ČEZ a.s. Zásoby uhlí umožňují zásobovat energetické zdroje až do roku 2052 

při těžebním výkonu cca 7,0 miliónů tun ročně. Hornická činnost se však neobejde bez 

doprovodných činností, především dopravy technologické a dopravy pomocné 

mechanizace. Pro ně je třeba budovat a opravovat lože pro kolejovou i pásovou dopravu, 

příjezdové komunikace, vytvářet zpevněné montážní a opravárenské plochy apod. Pro tuto 

činnost je potřeba, a to v nemalém množství, podsypový materiál (kamenivo). Protože se 

v rámci skupiny Czech Coal kamenivo nevyrábí, zatěžuje ekonomiku Vršanské uhelné a.s. 

nákup kameniva z kamenolomů nacházejících se v okolí lomu Vršany, ale přesto mnoho 

kilometrů vzdálených. Možnost soběstačnosti v podsypových materiálech případnou 

otvírkou vyvřelinové kupy nacházející se v postupu lomu je tak pro společnost velmi 

zajímavá, zvláště při rostoucích cenách na těžbu i přepravu kameniva. 

Hornická činnost na lomu Vršany - Šverma probíhá v současné době na základě 

povolení hornické činnosti, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (dále 

jen OBÚ) dne 20. 2. 2002 pod zn. 399/02. Jedním z podkladů pro toto povolení byl Plán 

otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD) lomu Vršany - Šverma „Postup 

k energetickému koridoru“, na které proběhl proces hodnocení vlivů na životní prostředí 

podle, v té době platném, zákona č. 244/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Postup lomu je směrován severním směrem. Zájmové území pro vlastní těžbu je ve 

všech směrech omezeno hranicemi dobývacích prostorů, bočními svahy vyuhleného 

otočného bodu lomu Jan Šverma a bočními svahy vymezující ochranné pásmo 

energetického koridoru zvaný „Hořanský“. Hornická činnost na lomu respektuje závaznou 

linii těžeb dle vládního usnesení č. 444/1991 ze dne 31. 10. 1991. Hornická činnost na 

lomu Vršany – Šverma je plánována do roku 2028, při zachování ročních těžeb uhlí 

v rozmezí 7,0 – 7,5 mil. tun. V daného postupu nebude však území čedičové elevace 

dotčeno. 

Další postup lomu je zpracován v návrhu POPD lomu Vršany, který předpokládá ve 

své 2. etapě rozvoje vstup do území stávajícího energetického, tzv. Hořanského koridoru. 

Inženýrské sítě Hořanského koridoru budou před vstupem báňské technologie přeloženy do 

nového položení, převážně za hranou budoucího 1. skrývkového řezu. Postup lomu bude 
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vějířovito-paralelní s postupným dotěžováním řezů do východních hranic i s částečným 

odtěžením stávající výsypky Slatinice. Postup lomu je v severní části omezen hranicí 

dobývacího prostoru Holešice, ve východní části generálním sklonem skrývkových řezů 

lomu se zřetelem na maximální vytěžení uhelné sloje při propojování uhelných řezů do 

řezů bývalého lomu Slatinice a v jižní části výchozem uhelné sloje. 

Odkrytí čedičové kupy skrývkovými řezy a uhelnými řezy se uskuteční v prvních 

létech 2. etapy rozvoje lomu Vršany, tj. v průběhu let 2029 – 2035 [2], [4]. 

 

Obrázek č. 2: Etapy rozvoje lomu Vršany - Šverma 

 

4.1 Těžební postup lomu Vršany do hranic 1. etapy 

Pro samotnou otvírku kamenolomu Hořany a výroby kameniva je důležitý postup 

lomu Vršany a časový horizont odkrytí čedičové elevace skrývkovými a uhelnými řezy 

lomu.  

4.1.1 Dobývací strana 

Rýpadlo K 800/54 bude již nasazeno v prostoru Slatinické výsypky za stávajícím 

Hořanským koridorem. V první fázi těžby musí rýpadlo na 1. skrývkovém řezu v létech 

2012 - 2017 odtěžit zeminy v cca 100 metrovém záběru a vytvořit pláň pro přeložky 

potrubních sítí Hořanského koridoru. Následně, a bez dalšího vlivu na průběh prací na 

výstavbě nových tras inženýrských sítí, pokračuje rýpadlo v druhé fázi, kdy dotěží do roku 
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2022 celý 1. skrývkový řez. Protože těžbu tvoří zeminy staré výsypky Slatinice je snahou 

odtěžit rýpadlem K800/54 maximálně možné množství těchto nestabilních zemin před 

postupem rýpadla KU 800.  

Rýpadlo KU 800/84 těžící na 2. a 3. skrývkovém řezu bude střídavě nasazeno na 

obou skrývkových řezech, kde plynule – do dosažení hranic k energetickému 

(Hořanskému) koridoru –  bude těžit výškový a hloubkový řez, kterým uvolňuje uhelné 

zásoby na lokalitě Vršany. Postup bude paralelní směrem k severu a vějířovitý směrem 

k východu s postupným vytáčením pásových dopravníků. Postupně se navyšuje množství 

uhlí těžené na obou skrývkových řezech. Rýpadlo dotěží skrývkové řezy do stanovených 

hranic Hořanského koridoru v roce 2022. 

Rýpadla KU 300/85 a KU 300/107 budou těžit plynule 2., 3. a 4. uhelnou sloj na 

4.  a 5. řezu postupně severním směrem. Od roku 2014 se začne měnit paralelní postup 

dosud realizovaný v celé délce porubní fronty v postup kombinovaný – v západní části 

vějířovitý a ve východní nadále paralelní.  

Rýpadla bude kopírovat postup skrývkových řezů. Vytáčení porubní fronty řezu se 

bude realizovat z důvodu co možno nejmenšího prostorového záběru při překonávání 

bezeslojového syngenetického výmolu rýpadly KU 300. Rýpadla dotěží uhelné řezy do 

stanovených hranic k Hořanskému koridoru v roce 2028. 

Skrývkové, ani uhelné řezy neodkrývají čedičovou elevaci v rámci těžeb 1. etapy 

[2]. 

4.1.2 Zakládací strana 

V 1. etapě rozvoje lomu Vršany jsou provozovány dvě vnitřní výsypky – výsypka 

Vršany a výsypka Šverma. Na výsypce Vršany jsou v provozu dva stroje – pásový 

zakladač ZP 6600/Z86 a pásový vůz zakládací PVZ 2500/301. 

Zakladač ZP 6600/86 bude pokračovat v zakládání dovrchní a úpadní etáže 

a vytvářet tak 1. a 2. výsypkovou etáž. Úpadně na vyuhlené podloží lomu 1. etáž 

a následně dovrchně 2. etáž. Postup PVZ 2500 bude realizován s jediným cílem – 

postupným zasypáním již nefunkčních jímek HČS Vršany a vytváření předvýsypky z DPD 

š. 1200 mm před postupem ZP 6600/86 z důvodu stability výsypkového tělesa.    

Na výsypce Šverma budou v provozu kolejové zakladače ZD 1800/59 a ZD 

2100/73. Jako zakládací stroj je vedeno i rýpadlo E7/152. 

Provoz zakladače ZD 1800/59 je plánován do roku 2015. Jeho úkolem je, stejně 

jako u zakladače ZD 2100/73, zakládat zeminy těžené v předpolí lomu a tzv. granuláty, což 
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jsou směsi popílku po spalování hnědého uhlí a vody. Provoz zakladače je spojen 

s ukončením provozu rýpadla K800/54 na skrývkovém řezu lokality Vršany za Hořanským 

koridorem, který těží rýpadlo v létech 2012 – 2022 [2], [3]. 

4.2 Těžební postup lomu Vršany do hranic 2. etapy 

4.2.1 Postup lomu v létech 2029 až 2033 

Na dobývací straně rýpadlo KU 800/K84 již plynule pokračuje v navrženém 

způsobu otvírky lomu Vršany při vstupu do Hořanského koridoru. Těžbou na 2. a 3. 

skrývkovém řezu částečně odkrývá i čedičovou kupu.  

Před postupem rýpadla KU 800/84 bude prostor Hořanského koridoru přetěžen 

a zbaven cizích předmětů po přeložkách veškerých inženýrských sítí Hořanského koridoru. 

Přetěžení se předpokládá pomocnou mechanizací – hydraulická lopatová rýpadla 

v návaznosti na automobilovou dopravu. 

Kombinací paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů odkrývá 

rýpadlo uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru jih - sever. Těžba skrývky probíhá 

stále na pásové dopravníky š. 1800 mm dosud využívaných jako pevných linek ve 

východních svazích pro 1. a 2. skrývkový řez těžby 1. etapy. Řezy jsou těženy stejně jako 

dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem. V roce 2030 dojde k výměně rýpadla KU 

800/84 za KU 800/92. Rýpadlo K84 bude vyřazeno z provozu. 

V létech 2029 - 2033 rýpadla KU 300/97 a KU 300/107 těžící na 4. a 5. řezu 

uhelnou sloj, již plynule postupují za skrývkovými řezy v oblasti Hořanského koridoru. 

Postup je opět kombinací paralelního postupu a postupu vějířovitého. Tento postup si 

vyžádala odlišná kvalita uhlí v severní a jižní části lomu. Kombinací postupů v obou 

částech lomu se optimalizují dodávky s pohledu výhřevnosti uhlí pro odběratele. 

Na spojené vnitřní výsypce Vršany a Šverma jsou v provozu zakladače ZP 

6600/Z86 a ZP 6600/Z93. Postup na výsypce se soustředí na zakládání v bývalém otočném 

bodě Šverma z 1. výsypkové etáže úpadně a dovrchně a z 1. výsypkové etáže výsypky 

Vršany opět úpadně a dovrchně. Obě výsypky se postupně propojují.  

Zakládání výklizů z meziloží uhelných slojí a odklizů na styku se starými 

výsypkami v otočném bodě Šverma bude pokračovat pomocí PVZ 2500/301. Cílem bude 

zasypávání starých jímek po postupně přesouvající se hlavní čerpací stanici a vytváření 

předvýsypky v prostoru po vytěžené 4. uhelné sloji [3], [6]. 
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4.2.2 Postup lomu v létech 2034 až 2038 

Na dobývací straně rýpadlo KU 800/K92 (po výměně za rýpadlo KU 800/84) 

nadále dodržuje stanovený způsob skrývání zemin rostlých i zemin výsypky Slatinice. 

Kombinace paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů zachovává jednak 

patřičné množství uvolněných uhelných zásob po celé porubní frontě, jednak minimalizuje 

oblast nepodsypaných bočních konečných svahů, které jsou tvarovány v bývalé výsypce 

Slatinice. Těžba probíhá stále na pásové dopravníky š. 1800 mm a řezy jsou těženy, stejně 

jako dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem. 

V létech 2034 - 2038 rýpadla KU 300/97 a KU 300/107 těžící uhelné řezy budou 

stále plynule postupovat za skrývkovými řezy v oblasti Hořanského koridoru. Postup je 

opět kombinací paralelního postupu a postupu vějířovitého. Uhelné řezy odkrývají 

konečný tvar západní strany čedičové kupy. 

Při tvarování výsypky Vršany bude již ukončeno zakládání po severní trase přes 

otočný bod Šverma a většina skrývkových zemin bude směrována standardní cestou přes 

výsuvové hlavy na společnou výsypku Vršany - Šverma. K dispozici budou oba zakladače 

ZP 6600/93 a ZP 6600/86, ale už na jediné zakládací etáži výsypky. Zakládá se již po celé 

délce porubní fronty ve směru jih – sever za 4. řezem úpadně a dovrchně z 1. výsypkové 

etáže [3].  

4.2.3 Postup lomu v létech 2039 až 2043 

Na dobývací straně rýpadlo KU 800/92 svým postupem na 2. a 3. skrývkovém řezu 

se v tomto období dostane do závěrečné fáze těžby skrývkových zemin. Postup je 

soustředěn v jižní části lomu a to především v oblasti tzv. syngenetického výmolu. Boční 

svahy lomu jsou i nadále tvarovány ve výsypce Slatinice. Postup vějířovito - paralelní obou 

skrývkových řezů zůstává zachován. Řezy se těží výškovým a hloubkovým způsobem.  

Těžba uhlí v létech 2039 - 2043 realizovaná rýpadly KU 300/97 a KU 300/107 

těžící na  1. a 2. uhelném řezu (4., 5. řez) stále plynule postupují za skrývkovými řezy 

v oblasti Hořanského koridoru. Postup bude opět kombinací paralelního postupu a postupu 

vějířovitého. V tomto období se již plně projevuje horší kvalita uhlí z řezů KU 800 

a začíná intenzivní homogenizace s uhlím, které je těženo rýpadly KU 300.  

Na zakládací straně se vnitřní výsypka Vršany vytáčí především vějířovitě za 

uhelnými řezy a postupně vytváří svahy budoucí zbytkové jámy lomu. K dispozici budou 

oba zakladače ZP 6600/93 a ZP 6600/86, ale v provozu již jen jediný. Zakladač zakládá 

úpadně a dovrchně z 1. výsypkové etáže. Zakládání výklizů pásovým vozem PVZ 

2500/301 z meziloží uhelných slojí bude následovat poslední uhelný řez v prostoru po 



Bc. Anna Trnková  Komerční využití čedičové elevace na lomu Vršany  

2011  22 

vytěžené 4. uhelné sloje. Převážná část výklizů a odklizů však bude nadále směrována 

k zakladači ZP 6600 [2], [3]. 

4.2.4 Postup lomu v létech 2044 až 2052 

V roce 2044 ukončí svojí činnost na lomu Vršany rýpadlo KU 800/92. Postup 

rýpadla je soustředěn pouze v jižní části lomu na vytvarování konečných východních 

a jižních svahů. Podle potřeby lze přetěžit prostor skládky uhlí nebo toto přetěžení 

ponechat až na úplně poslední fázi vyuhlování lomu. Řezy se těží jen výškovým 

způsobem.        

 V závěrečné fázi lomu Vršany se těžba uhlí soustředí již jen na dotěžení uhelných 

řezů do konečných východních a jižních hranic, na těžbu uhlí pod dálkovou pásovou 

dopravou a přetěžení skládky uhlí. Rýpadla KU 300/96 a KU300/107 na uhelných řezech 

překonávají částečně i bezeslojové pásmo syngenetického výmolu. Kvalita uhlí tak, jak 

sloje vykliňují k výchozu uhelné pánve, se zhoršuje a homogenizace na uhelné skládce 

bude nezbytná. Postup je především vějířovitý. Při závěrečném vyuhlování sloje bude ve 

větší míře využita pomocná mechanizace. 

Převážné množství zemin je zakládáno pomocí PVZ 2500/301, který tvaruje 

západní svahy a vytváří konečný tvar zbytkové jámy [3]. 

 Lom Vršany 

rok skrývka Uhlí těžené hmoty 
 ( tis. m3 ) ( tis. T ) ( tis. m3 ) 

2012 – 2028 174 350 122 150 261 600 

2029 – 2033  37 700   35 000   62 700 

2034 – 2038  45 350   35 000   70 350 

2039 – 2043  47 750   35 000   72 750 

2044 – 2052  19 150   66 350   66 540 

CELKEM 324 300 293 500 533 940 

Tabulka 1: Předpokládané těžební výkony lomu v jednotlivých letech 

4.3 Otvírka kamenolomu  Hořany 

Čedičové těleso Hořany se nachází na severní straně zájmového území lomu 

Vršany mezi stávající výsypkou Slatinice a úložištěm kalů Saxonie v dobývacím prostoru 

Holešice v katastru bývalé obce Hořany. Těleso je pokračováním západního výběžku 

vulkanické oblasti Českého středohoří a tvoří jazykovitý výběžek podpovrchového tělesa, 
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který od severovýchodu zasahuje do budoucího rozvoje lomu Vršany, a po kterém uhelná 

sloj byla vyvlečena. Příkryv tělesa tvoří kvartérní zeminy a navážka po staré důlní činnosti.  

Uhelná sloj bude kolem hořanského čedičového tělesa odtěžena lomem Vršany 

a tak těleso bude tvořit morfologicky výraznou elevaci oválného tvaru. Ve vrcholové části 

dosahuje využitelná oblast rozměrů 400 x 150 metrů. 

Nadmořská výška původního terénu se pohybuje mezi  +277 – 272 m n.m. Celá 

zájmová oblast čedičového tělesa Hořany je přesypána starou výsypkou (navážkou) 

o mocnosti 10 - 30 metrů. 

V současné době se na území hořanského čedičového tělesa neprovozuje žádná 

činnost ani terénní práce, pouze přes území vedou inženýrské sítě. 

Čedič hořanského tělesa je z části silně zjílovatělý a z části pevný. Podél celého 

vrchu byly zjištěny žlutošedé, silně zjílovatělé polohy čediče. Různě intenzivně zjílovatělá 

zóna dosahuje mocnosti 10 až 15 m. I čerstvější jádro tělesa je však porušeno četnými 

strmými puklinami až poruchami. 

Na základě míry zjílovatění byl čedič rozdělen do dvou kategorií: 

- silně zjílovatělý znělec 

- čerstvý (pevný) znělec 

Těžený čedič je silně ovlivněn procesem zjílovatění a kamenivo má horší odolnost 

proti klimatickým vlivům [3], [4]. 

4.4 Zásoby kameniva (čediče) v ložisku 

4.4.1 Orientační stanovení zásob 

Při použití hranice vyznačené v mapové příloze č. 2 a předpokladu mocnosti 

pevného čediče v průměru 15 metrů v ložisku lze předpokládat zásoby suroviny ve výši 

1 150 000 m3. Při objemové hmotnosti čediče 2 960 kg.m-3 se v ložisku nachází 3 335 000 

tun kameniva. Je třeba zdůraznit, že mocnost 15 m je pouze orientační na základě 

minimálního počtu dostatečně hlubokých vrtů. Mocnost polohy pevného čediče a tedy 

i jeho zásob není tak možné na základě vrtného průzkumu přesně specifikovat. Proto, 

pokud by bylo rozhodnuto o realizaci kamenolomu, by bylo třeba provést dva hlubší vrty 

při okrajích zmapovaného tělesa, a upřesnit tak mocnost čedičové kupy a tím i zpřesnit 

množství využitelných zásob.  



Bc. Anna Trnková  Komerční využití čedičové elevace na lomu Vršany  

2011  24 

4.4.2 Výpočet využitelných zásob čediče 

Výpočet zásob znělce byl proveden s ohledem na omezení z východní a severní 

strany ložiska konečnými svahy lomu Vršany. 

Plocha výpočtu je dána morfologií tělesa, s cílem minimalizovat těžbu nadložních 

zemin a zjílovatěného čediče, které bude nutno zakládat na odval. Výpočet zásob  byl 

proveden na úroveň 200 m n.m. s možností zahloubení těžby až na horizont +195 m n.m. 

Na základě těchto vstupních dat jsem vyčíslila, ve spolupráci s konzultantem a při použití 

výpočtového programu firmy KVA Software Karlovy Vary - báňský model, následující 

množství využitelných zásob. 

Výpočet zásob byl proveden pro dvě kvalitativní kategorie tak, jak byly 

vyhodnoceny na základě kvalitativních zkoušek a laboratorních rozborů: 

- pro čedič pevný, vhodný jako podsypové kamenivo 

- pro čedič zjílovatělý a nadložní zeminy, nevhodné na podsypové kamenivo 

Celkové zásoby čerstvého (pevného) čediče byly vyčísleny na 742 000 m3, což 

představuje  2 151 800 tun. 

Z toho je nutné odečíst přechodové partie mezi pevným a zjílovatělým čedičem. 

Vzhledem k předpokládanému komerčnímu využití kameniva a z toho plynoucí záruky 

kvality bylo přeřazeno 10% produkce do tzv. „neprodejných zásob“. Konečné množství 

využitelného čediče je 670 000 m3, což činí 1 943 000 tun. 

Výpočtem byly stanoveny využitelné zásoby v následující tabulce po jednotlivých 

těžebních řezech [4], [5]: 

řez horizont 
Celkové množství 
vytěžených zemin 

Odkliz a 
zjílovatělý 
čedič 

Kamenivo – 
pevný čedič 

 m n.m. m3 m3 tuny 

1. řez 244 - 237 365 000 341 000 69 500 

2. řez 237 - 228 289 000 224 000 188 500 

3. řez 228 - 220 279 000 110 000 490 100 

4. řez 217 - 209 358 000 132 000 655 400 

5. řez 209 - 200 209 000 23 000 539 400 

CELKEM  1 500 000 830 000 1 943 000 

Tabulka 2: Využitelné zásoby čediče 
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4.5 Báňské řešení otvírky kamenolomu Hořany 

Otvírka kamenolomu Hořany proběhne jihovýchodním směrem s nasazením 

lopatových rýpadel na jednotlivých řezech s postupným odtěžováním horizontů 

vymezeného čedičového tělesa. Samotnou těžbu jsem rozdělila do třech etap. 

4.5.1 1. etapa  -  rok 2029 - 2033 

Těžba v 1. etapě proběhne na nejsvrchnějších řezech. Odtěžení skrývkových zemin 

a silně zjílovatělého čediče v daném období napomůže zčistit hlavu ložiska čerstvého 

čediče, čímž se umožní plynulý nástup samotné těžby čediče nasazenou technologií 

kamenolomu Hořany ve 2. etapě. 

V počáteční fázi budou lopatová rýpadla nasazena na 3 horizontech - +237 m n.m. 

+228 m n.m. a  +220 m n.m. Vzhledem k většímu množství odklizových zemin na prvních 

řezech, bude hornina z části řezů odtěžena i hlavní těžební technologií lomu Vršany, tj. 

rýpadlem KU 800, které hloubkovým řezem odtěží těžitelné polohy zjílovatěného znělce. 

Samotná těžba kamene bude muset být koordinována s provozem lomu Vršany [2]. 

4.5.2 2. etapa  -  rok 2032 - 2038 

Těžba bude probíhat na horizontech  +228 m n.m., +220 m n.m. a +209 m n.m. 

Provoz zabezpečují dvě lopatová rýpadla a to tak, že jedno rýpadlo těží tzv. horší čedič 

a druhé rýpadlo těží pevný čedič pro potřeby Vršanské uhelné a.s. ale i pro komerční účely. 

V této etapě se již postupně tvarují boční svahy kamenolomu tak, aby byl dodržen 

sklon závěrečného svahu lomu Vršany. Svah (max. výšky 35 m), který je tvořen především 

pevným čedičem, je navržen ve sklonu 1 : 1. Ve 2. etapě bude potřeba sladit postup 

samotného kamenolomu s postupem uhelných řezů lomu Vršany tak, aby nedošlo 

k omezování jednoho či druhého provozu [2]. 

4.5.3 3. etapa  -  rok 2038 - 2043 

Třetí etapa těžby je etapou intenzivního provozu kamenolomu. V této etapě bude 

probíhat těžba především pevného čediče a bude možné, podle odbytu, rozšířit kamenolom 

i pod spodní hranici výpočtu zásob čediče. Znamená to těžit řezy na horizontu +209 m n.m. 

a +200 m n.m. s možností zahloubení lomu až po konečný řez na horizontu +195 m n.m. 

Na nejnižších horizontech budou těženy nejkvalitnější partie ložiska. 

Kamenolom, což bude vlastně dno hnědouhelného lomu Vršany po vytěžení 

uhelných zásob, nebude v té době limitován ani prostorově a ani těžební technologií lomu 
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Vršany ve své činnosti. Postupně se ale bude ke kamenolomu přibližovat od západní strany 

vnitřní výsypka, tedy obě dvě etáže tvarované zakladačem ZP 6600. 

Po dotěžení zásob čediče bude v závěrečné fázi kamenolom dalším postupem 

vnitřní výsypky zasypán a etáže výsypky budou zrekultivovány podle Plánu sanace 

a rekultivace lomu Vršany. Kamenolom skončí svou životnost v roce 2043 [2], [4]. 

 

Obrázek č. 3: Otvírka kamenolomu Hořany v lomu Vršany 
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4.6 Nasazená těžební technologie 

Pro těžbu a zpracování čediče z kamenolomu Hořany bude využita technologie, 

navržená na základě předpokládané roční výkonnosti kamenolomu a celkové doby provozu 

kamenolomu, který je dán postupem lomu Vršany. 

Vzhledem k báňsko-geologickým podmínkám je plánováno využití technologie 

dobývání ložiska s přetržitým pracovním cyklem pomocí lopatových rýpadel typu E 2,5 

nebo hydraulických lopatových rýpadel, případně kolových nakladačů. Nasazené stroje, 

které jsou v majetku skupiny Czech Coal a.s., budou pracovat v součinnosti s drtící a třídící 

linkou. Dvě rýpadla ve vzájemné koordinaci budou odtěžovat zvětralý a čerstvý čedič, 

který podle kvality bude dále zpracováván drcením a tříděním na mobilní drtící a třídící 

lince na kamenivo požadované frakce nebo, půjde-li o nekvalitní surovinu, bude zakládán 

na odval. Pro odvoz zemin a další práce spojené s těžbou budou využity i nákladní 

automobily a další pomocná mechanizace. 

Ložisko bude těženo jednořezovou technologií, výška řezů bude cca 8 - 9 metrů. 

Pro snížení rypných odporů budou, podle potřeby, využívány vrtné a trhací práce - 

nátřasné odstřely. Ty jsou i nyní, i když pro jiný účel, prováděny na Vršanské uhelné a.s. 

dodavatelskou firmou. 

V 1. etapě, kdy budou prováděny skrývkové práce na svrchních řezech v okolí 

ložiska, bude využita i technologie lomu Vršany  - technologický celek TC2  - rýpadlo KU 

800, DPD š. 1800 mm a jako zakládací velkostroj, zakladač ZP 6600.  

Ve 2. a 3. etapě, tedy v etapách samotné těžby, drcení a třídění čediče bude již plně 

k dispozici navržená technologie. Vzhledem k životnosti kamenolomu je třeba počítat 

s drtící a třídicí technologií na cca 10 - 12 let.  

Pro názornost je na následujících obrázcích zachycena technologie, která bude 

v provozu v budoucím kamenolomu Hořany. Pomocí vrtné soupravy budou prováděny 

vývrty pro následné rozrušení horniny pomocí trhacích prací. Hydraulickým rýpadlem 

bude hornina nakládána na nákladní automobily, případně přímo do drtiče. Jako alternativa 

k hydraulickému rýpadlu může být použito lopatové rýpadlo E 2,5 [2], [6], [11]. 
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Obrázek č. 4: Vrtná souprava Obrázek č. 5: Hydraulické rýpadlo 

 

Obrázek č. 6: Lopatové rýpadlo E 2,5 Obrázek č. 7: Drtič RUBBLE MASTER - RM80 

GO 
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5 VYUŽITÍ DOBÝVANÉ SUROVINY 

Kamenivem se rozumí zrnitý anorganický materiál přírodního nebo umělého 

původu, s velikostí zrna do 125 mm, který je určen pro stavební účely. Ve stavebnictví se 

kamenivo používá především jako plnivo, které v kombinaci s vhodnými pojivy 

(hydraulickými, vzdušnými) slouží pro přípravu malt a betonů. 

Kamenivo se dělí: 

Podle původu: 

- přírodní -  těžené (z vodních toků nebo z naplavenin) nebo drcené (získané z 

lomů) 

- umělé - z průmyslových odpadů (popílek, struska), z upravených hornin 

(keramzit, liapor, perlit, agroporit) nebo z keramických odpadů (drcené cihly) 

Podle objemové hmotnosti: 

- hutné kamenivo o objemové hmotnosti větší než 1800 kg/m3 

- pórovité kamenivo o objemové hmotnosti menší než 1800 kg/m3 

Podle objemové hmotnosti: 

- drobné (velikost 0 - 4 mm)  

- hrubé (velikost 4 - 63 mm)  

- kalibry (velikost 63 - 125 mm)  

- ŠP - štěrkopísek je směs drobného a hrubého těženého kameniva  

- ŠD - štěrkodrť je směs drobného a hrubého drceného kameniva 

Pro budoucí možné využití kameniva z kamenolomu Hořany bylo proto nutné 

provést laboratorní rozbory vrtného jádra pro zjištění jeho kvality a tím možnosti využití 

[6], [8]. 

5.1 Analýza laboratorních rozborů vzorků čediče 

V první etapě průzkumu byly vyhodnoceny psané profily celkem 289 vrtů z širšího 

okolí lokality. Na základě tohoto hodnocení bylo nalezeno 8 vrtů z vrtného průzkumu 

v roce 2010, v nichž byl zjištěn pevný čedič. Šlo o vrty HY 404, HY409, HY 413, HY 414, 

HY415, HY 416, HY 417, a HY 418. Z těchto vrtů byly odebrány vzorky pevného 
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i zjílovatěného čediče, celkem 16 vzorků. Při vyhodnocování bylo vzato v úvahu dalších 

8 starších vrtů, kde byl rovněž zjištěn výskyt pevného čediče [5]. 

souřadnicová síť číslo 
vrtu X Y Z 

zjílovatělý 
čedič 

pevný čedič 

HY 404 988 650 795 591 270,88 1 1 
HY 409 988 333 795 482 261,86 1 1 
HY 413 988 455 795 699 281,93 1 1 
HY 414 988 515 795 754 272,39 1 1 
HY 415 988 509 795 671 273,03 1 1 
HY 416 988 503 795 572 273,86 1 1 
HY 417 988 476 795 443 271,35 1 1 
HY 418 988 431 795 344 268,51 1 1 

Tabulka 3: Počty vzorků odebraných z daných vrtů 

 

souřadnicová síť číslo 
vrtu X Y Z 

číslo 
vzorku 

Hloubka odběru 

(m n.m.) 

64615 220,0 – 219,0 
HY 404 988 650 795 591 270,88 

64616 205,0 – 203,0 
64617 236,0 – 235,5 

HY 409 988 333 795 482 261,86 
64618 235,0 – 233,0 
64619 240,0 – 238,0 

HY 413 988 455 795 699 281,93 
64620 228,0 – 226,0 
64621 228,0 – 227,0 

HY 414 988 515 795 754 272,39 
64622 213,0 – 211,0 
64623 238,0 – 237,0 

HY 415 988 509 795 671 273,03 
64624 225,0 – 223,0 
64625 250,0 – 249,0 

HY 416 988 503 795 572 273,86 
64626 240,0 – 238,0 
64627 248,0 – 247,0 

HY 417 988 476 795 443 271,35 
64628 237,0 – 235,0 
64629 250,0 – 248,0 

HY 418 988 431 795 344 268,51 
64630 247,0 – 245,0 

Tabulka 4: Interval odběru hodnocených vzorků 

 

Dle makroskopického geologického popisu jsou hodnocené vzorky tvořeny 

zjílovatělým čedičem přecházejícím do tufitu a pevného čediče. Časté jsou přechody mezi 

oběma horninovými typy. 
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Obrázek č. 8: Čedič z jádrového vrtu kamenolomu Hořany 

Vzorky zjílovatěného čediče jsou tvořeny převážně jílovitými minerály, příměs 

tvoří siderit a živce. Pevný čedič je tvořen pyroxeny, příměs tvoří živce a stopově jílovité 

minerály. 

číslo 
vrtu 

makroskopický popis vzorků 
číslo 

vzorku 
Hloubka odběru 

(m n.m.) 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64615 220,0 – 219,0 HY 
404 pevný šedočerný čedič 64616 205,0 – 203,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64617 236,0 – 235,5 HY 
409 pevný šedočerný čedič 64618 235,0 – 233,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64619 240,0 – 238,0 HY 
413 pevný šedočerný čedič 64620 228,0 – 226,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64621 228,0 – 227,0 HY 
414 pevný šedočerný čedič 64622 213,0 – 211,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64623 238,0 – 237,0 HY 
415 pevný šedočerný čedič 64624 225,0 – 223,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64625 250,0 – 249,0 HY 
416 pevný šedočerný čedič 64626 240,0 – 238,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64627 248,0 – 247,0 HY 
417 pevný šedočerný čedič 64628 237,0 – 235,0 

žlutošedý zjílovatělý čedič 64629 250,0 – 248,0 HY 
418 pevný šedočerný čedič 64630 247,0 – 245,0 

Tabulka 5: Makroskopický popis vzorků 
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číslo 
vrtu 

makroskopický popis vzorků 
číslo 

vzorku 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64615 HY 
404 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64616 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64617 HY 
409 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64618 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64619 HY 
413 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64620 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64621 HY 
414 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64622 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64623 HY 
415 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64624 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64625 HY 
416 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64626 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64627 HY 
417 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64628 

montmorillonit, siderit, kaolinit, illit, nontronit 64629 HY 
418 diopsid, augit, sanidin, nefelin, stopy montmorillonitu 64630 

Tabulka 6: Mineralogické složení vzorků 

 

Z petrografického hodnocení vzorků vyplývá, že vzorky pevného kamene jsou 

jednoznačně tvořeny čedičem, ačkoliv u některých starších vrtů je popisován znělec. Dále 

byla prokázána značná míra zjílovatění čedičů (vysoký podíl jílovitých minerálů, prakticky 

žádné pyroxeny). 

V akreditované laboratoři ve VÚHU Most byla u vzorků realizována zrnitostní 

analýza, pevnost v prostém tlaku, nasákavost, otluk a mrazuvzdornost. Na vzorcích 

pevného čediče byly zjištěny následující minimální a maximální hodnoty rozboru 

jednotlivých zkoušek [5], [10]. 

 

zkoušky na odebraných vzorcích jednotka změřená hodnota 

pevnost v prostém tlaku MPa 123 – 170 
Nasákavost % 1,20 – 1,90 
Navětralost % 2,13 – 4,55 
Mrazuvzdornost % 2,55 – 4,80 
Otluk % 17,3 – 19,2 

Tabulka 7: Hodnoty rozborů jednotlivých zkoušek 
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5.2 Závěry laboratorních rozborů a využití čediče 

Z hodnocení mineralogického složení, stanovení pevnosti v prostém tlaku 

a zrnitostního složení plyne, že zjílovatělý čedič je pro využití jako kamenivo zcela 

nevhodný a nelze ho doporučit ani jako podsypový materiál. Naopak z laboratorních 

zkoušek vyplývá jednoznačná využitelnost pevného čediče jako přírodního hutného 

kameniva. 

Z celkových výsledků laboratorních rozborů vyplývá, že pevný čedič 

z kamenolomu Hořany lze využít: 

- ve stavebnictví  

- v povrchových lomech  

V silničním a železničním stavitelství lze kamenivo z hořanského kamenolomu 

využít: 

- jako zásyp pro podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu  

- jako zásyp pro podkladní vrstvy pod silnice a dálnice  

- do podkladní vrstvy pod haly, rodinné domky a parkoviště  

- při výstavbě uměle zhutněných těles a vrstev např. násypů a vozovkových 

vrstev  

V  povrchových lomech lze kamenivo z hořanského kamenolomu využít: 

- pro úpravy povrchů stavenišť pro úpravy montážních míst  

- pro zpevněné plochy pod odstavenou báňskou technologií  

- pro zpevněné plochy pod poháněcími stanicemi dálkové pásové dopravy  

- pro budování provozních komunikací  

- pro stabilní prvky proti sesuvům (opěrné lavice, drény)  

- pro kolejové lože v rámci provozované kolejové dopravy [4], [9] 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ 

Pro ekonomické vyhodnocení otvírky, samotného provozu a prodeje kameniva jsem 

porovnala 3 možné varianty. 

Varianta 1 - otvírka, těžba a úprava kameniva stávající technologií v majetku 

Vršanské uhelné a.s. a ostatních dceřiných společností skupiny Czech Coal a.s. a nákupu 

drtící a třídící linky. 

Varianta 2 - otvírka, těžba a úprava kameniva stávající technologií v majetku 

Vršanské uhelné a.s. a ostatních dceřiných společností skupiny Czech Coal a.s. a pronájem 

drtící a třídící linky. 

Varianta 3 – neprovádění otvírky, těžby a úpravy kameniva a potřebné kamenivo 

pro potřeby Vršanské uhelné a.s. zajistit nákupem od dodavatelů [3], [4]. 

celkové množství čediče v kamenolomu 1 940 000 tun 

provozovaná doba kamenolomu 10 let 

roční produkce kamenolomu 194 000 tun 

roční spotřeba kameniva VUAS 94 000 tun 

množství kameniva pro externí prodej 100 000 tun 

požadovaná frakce kameniva  32 mm/63 mm a 0 -120 mm 

cena drtiče RUBBLE MASTER - RM80 GO 6 500 000 Kč 

cena třídiče RUBBLE MASTER TS 3600  3 800 000 Kč 

Pronájem drtící a třídící linky  80 Kč.t-1 

Průměrná cena kameniva z lomu Měrunice, BASALT 
s.r.o. 

240 Kč.t-1 

Průměrná cena kameniva z DOMES Bylany s.r.o. 270 Kč.t-1 

Průměrná cena kameniva z lomu Chbany u Žatce 160 Kč.t-1 

Navržená cena kameniva z kamenolomu Hořany 140 Kč.t-1 

Tabulka 8: Vstupní parametry pro ekonomickou rozvahu 
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6.1 Varianta 1. - náklady na provoz kamenolomu Hořany v daném 

roce 

Provozní náklady se skládají z nákladů na těžbu a úpravárenský proces tj. drcení 

a třídění čediče, náklady na pomocnou mechanizaci, náklady na vrtné a střelné práce 

a náklady na přepravu v kamenolomu. Ve variantě 1. předpokládám nákup drtiče RUBBLE 

MASTER - RM80 GO a třídiče RUBBLE MASTER TS 3600. 

Pro zahrnutí jednotlivých nákladových položek byly použity srovnatelné náklady 

na provoz již bývalého kamenolomu Kočičí vrch v majetku Vršanské uhelné a.s. [3], [12]. 

Provozní náklady v daném roce 

Těžební náklady 7 100 000 Kč 

Z toho:  mzdy a pojištění 1 500 000 Kč 
             el. energie 1 100 000 Kč 
             opravy 200 000 Kč 
             odpisy a režie VUAS 1 800 000 Kč 
             údržba + materiál 2 500 000 Kč 

Náklady na drtící a třídící linku      10 300 000 Kč 

Náklady na vrtné a trhací práce      1 900 000 Kč 

Náklady na pomocnou 
mechanizaci a přepravu v 
kamenolomu 

                         2 800 000 Kč    

CELKEM     22 100 000 Kč 

CELKOVÝ MĚRNÝ NÁKLAD  113,92 Kč.t-1 

Tabulka 9: Roční provozní náklady varianty č.1 

6.2 Varianta 2. - náklady na provoz kamenolomu Hořany v daném 

roce 

 Provozní náklady se skládají z nákladů na těžbu a úpravárenský proces tj. drcení a 

třídění čediče, náklady na pomocnou mechanizaci, náklady na vrtné a střelné práce a 

náklady na přepravu v kamenolomu. Ve variantě 2. navrhuji pronájem drtící a třídící linky. 

Cena podrceného a roztříděného kameniva se pohybuje v relaci 70,- až 90,- Kč.t-1 dle 

nabídky stavebních firem. 

Pro zahrnutí jednotlivých nákladových položek byly použity srovnatelné náklady 

na provoz již bývalého kamenolomu Kočičí vrch v majetku Vršanské uhelné a.s. [3]. 
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Provozní náklady v daném roce 

Těžební náklady 7 100 000 Kč 

Náklady na drtící a třídící linku             15 500 000 Kč 

Náklady na vrtné a trhací práce                                   1 900 000 Kč 

Náklady na pomocnou mechanizaci a 
přepravu v kamenolomu 

                                   2 800 000 Kč    

CELKEM     27 300 000 Kč 

CELKOVÝ MĚRNÝ NÁKLAD  140,72 Kč.t-1 

Tabulka 10: Roční provozní náklady varianty č.2 

6.3 Varianta 3. - náklady na provoz kamenolomu Hořany v daném 

roce 

Ve variantě 3. se neuvažuje s kamenolomem Hořany, proto náklady na výrobu 

kameniva jsou nulové. Pro potřeby VUAS je však třeba počítat s náklady na nákup a dovoz 

kameniva v daném roce. 

Při zjišťování možnosti cenově nejvýhodnějších dodávek drobného kameniva se 

jako nejvýhodnější jeví nabídka společnosti Severočeské štěrkovny a pískovny – Roztyly 

(lom Chbany u Žatce). Cena kameniva 170,- Kč je výhodná i přes větší dopravní 

vzdálenost mezi lomem Vršany a lomem Chbany, která činí 30 km. 

Vzdálenost mezi lomem v Měrunicích a lomem Vršany je 19 km a společností 

DOMES Bylany s.r.o. a lomem Vršany jen 3 km. 

Při využití dceřiné společnosti Czech Coal a.s. DTS Vrbenský a.s. činí cena 

dopravy mezi Žatcem a lomem Vršany 80 Kč.t-1 [3]. 

Provozní náklady v daném roce 

celková potřeba kameniva                                                       94 000 t 

náklady na nákup kameniva                                               15 980 000 Kč  

náklady na dopravu kameniva                                                7 520 000 Kč  

CELKEM                                              23 500 000 Kč 

 CELKOVÝ MĚRNÝ NÁKLAD  250,00 Kč.t-1 

Tabulka 11: Roční provozní náklady varianty č.3 
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6.4 Porovnání variant 

Vzhledem k uvažované produkci kameniva a potřebě kameniva v lomu Vršany, 

nastává v daném roce přebytek kameniva ve výši 100 000 tun. Je tudíž předpoklad jeho 

prodeje zájemcům, zvláště pak stavebním společnostem, které pro účel výstavby 

komunikací, násypů a zásypů využívají i ne příliš kvalitní kamenivo. 

S přihlédnutím k cenám kameniva v okolních lomech je mnou navržená cena    

140,- Kč .t-1 určitě konkurence schopná. 

Zisk společnosti Vršanská uhelná a.s. by v daném roce byl 100 000 t x 140 Kč.t-1 = 

14 000 000,- Kč. 

 Roční náklady 
v době provozu 

kamenolomu 
v létech 2032 – 2043 

[Kč] 

Roční zisk v době 
provozu 

kamenolomu 
v létech 2032 – 2043 

[Kč] 

 
+ zisk v roce 

- ztráta v roce 
[Kč] 

1. varianta 22 100 000 14 000 000 - 8 100 000  

2. varianta   27 300 000 14 000 000 - 13 300 000 

3. varianta    23 500 000 0 - 23 500 000 

Tabulka 12: Porovnání variant 
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7 ZÁVĚR 

Při plánovacím procesu dlouhodobého rozvoje lomu Vršany je jednou 

z nákladových položek i nákup a dovoz podsypových materiálů, bez kterých se provoz 

samotného lomu neobejde. Protože jde o celkem výraznou nákladovou položku je snaha 

vedení společnosti využívat veškeré dostupné, často i netradiční suroviny. 

Při geologickém průzkumu se zjistilo, že v budoucím postupu lomu Vršany se 

vyskytuje menší elevace čedičové tělesa. Je proto pochopitelné, že tato čedičová kupa by 

mohla vyřešit problémy společnosti spojené s podsypovými materiály. V předložené 

diplomové práci jsem se proto pokusila zmapovat ložisko vyvřeliny a navrhnout jeho 

otvírku. Důležitým kritériem byla samozřejmě ekonomická rozvaha.  

Z výše uvedených závěrů pak vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější je varianta 1., 

která počítá s otvírkou kamenolomu Hořany a s nákupem drtící a třídící technologie. 

Výhodnost vybudování malého kamenolomu je markantní zvláště při realizaci komerčního 

využití, tj. prodeje kameniva odběratelům. Prodej kameniva tak z větší části eliminuje 

náklady na podsypové materiály a vylepšuje i ekonomickou bilanci samotné uhelné 

společnosti.  

Z tohoto hlediska doporučuji realizovat v létech 2029 až 2042 otvírku kamenolomu 

Hořany. 
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