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Summary  
 
 This thesis treats of the problems with effective phonolite material raw 

mining out according to a plan of the opening, preparing and mining for Želenice 

quarry. Thesis solve a service road building and proposal of mining progress.   At 

the beginning the interest area is described in the light of geographical, geological 

and hydrogeological proportions of the deposit. The history and present of mining 

at locality is described. 

 In the next part of the thesis service road project is worked up and two 

alternates of mining progress. First alternate is according to valid plan of the 

opening, preparing and mining and second alternate is maximal phonolite reserves 

mining out. The proposed solution is reviewed in the light of mining technical, 

economical and environmental parameters. Finally overall assessment of thesis is 

recommended.  

Keywords: phonolite, service road, plan of the opening, preparing and mining, 
shot firing 
 
 

Anotace  
 
 P edložená diplomová práce se zabývá problematikou efektivního vyt!žení 

suroviny fonolitu v rámci povolení hornické "innosti podle plánu otvírky, p ípravy a 

dobývání pro lom Želenice. V diplomové práci je  ešeno vybudování obslužné 

komunikace a návrh t!žebních postup# pro lom. V úvodní "ásti je popsáno 

zájmové území z hlediska geografických, geologických a hydrogeologických 

pom!r# ložiska. Je popsána historie a sou"asnost t!žby v lokalit!.  

 V další "ásti práce je zpracován projekt obslužné komunikace a dv! 

varianty t!žebních postup#. První variantou je dot!žení zásob v platném POPD a 

druhou pak maximální dot!žení zásob fonolitu. Navrhované  ešení je posouzeno 

z hlediska bá$sko-technických, ekonomických a ekologických parametr#. V záv!ru 

je celkové zhodnocení diplomové práce.  

Klí ová slova: fonolit, obslužná komunikace, plán otvírky, p ípravy a dobývání, 

trhací práce 
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TMPR  trhací práce malého rozsahu 

TVPR  trhací práce velkého rozsahu 

ONV   Okresní národní výbor 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 
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1. ÚVOD 

Již na konci 90. let 19. Století byl v severním svahu Želenického vrchu (455 

m n. m.) založen lom. Nachází se v katastrálním území Želenice, asi 4 km 

jihozápadn! od obce Bílina a 600 m jihovýchodn! od železni"ní zastávky 

Želenice. P ístup do lomu je zajišt!n po ú"elové asfaltové komunikaci ze 

severozápadního konce obce Lib!šice, t!sn! u podjezdu silnice I. t ídy Most - 

Bílina. Obrázek ". 1 ukazuje letecký pohled na situaci lomu Želenice. 

Obrázek  . 1 : závod Brník – letecký pohled (zdroj Google) 

 

Na lomu se až do roku 1948 st ídali r#zní nájemci. Po znárodn!ní se 

majitelem kamenolomu stala Ústecká sklárna, pozd!ji v rámci Sklo Union Teplice. 

Od roku 1981 náležel n. p. Severo"eské keramické závody v Most!, které se v 

rámci privatiza"ního procesu transformovaly na akciovou spole"nost KERAMOST 

(od 1. ledna 1994). [7] 

T!ženou surovinou v lomu Želenice je fonolit. Jde o nejlépe známou a zatím 

nejkvalitn!jší fonolitovou surovinu u nás s nejvyšším obsahem alkálií a nejnižším 

obsahem Fe2O3 a se stálým složením v rámci t!lesa. Zásob v rámci platného 
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POPD je dostatek, ale jsou zde nevhodné bá$sko - technické podmínky k jejich 

vyt!žení. Vyt!žení všech zásob v rámci povolení k hornické "innosti (dále H%) 

podle plánu otvírky p ípravy a dobývání (dále POPD) lze uskute"nit pouze 

odebíráním kamene z vrcholových partií, ale tento zp#sob není možný bez 

vybudování obslužné komunikace, které by tento zp#sob t!žby umož$ovala. 

 

CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE: 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout obslužnou komunikaci 

v kamenolomu Želenice v rámci dobývacího prostoru (dále DP), tak aby bylo 

možné, co nejefektivn!ji vyt!žit zásoby fonolitu v rámci platného POPD.  

 

Díl í cíle: 

• Popsat zájmového území z hlediska geografických, geologických a 

hydrogeologických pom!r# ložiska. 

• Popsat historii a sou"asnost t!žby v lokalit! 

• Navrhnout další postupu hornické "innosti za hranice POPD  

• Posouzení navrhovaného  ešení je z hlediska bá$sko – technických, 

ekonomických a ekologických parametr#.  
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2. CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

2.1 Geografie 

Želenický vrch je st edním ze t í výrazných vrch# %eského st edoho í 

(Bo e$ – 539 m n. m., Želenický vrch – 455 m n.m., Zlatník – 522 m n.m.) na 

pravém b ehu  eky Bíliny, mezi m!sty Most a Bílina. Situaci ukazuje mapová 

p íloha ". 1. 

P evýšení vrcholu Želenického vrchu proti  ece Bílin! je 240 m. Zatímco 

k severu b ízami  ídce porostlý svah je p íkrý – 43°, zalesn!ný jižní svah z 22° ve 

vrcholové "ásti do okolí voln!ji a je zem!d!lsky využíván.  

Ložisko je otev eno st!novým lomem, který je napojen na asfaltovou silnici 

nezpevn!nou cestou o délce 250 m. 

Drcená surovina je dopravována 360 m dlouhým pasovým mostem do 

úpravny, v jejíž t!sné blízkosti je železni"ní tra& Ústí nad Labem – Chomutov. Na 

obrázku ". 2 je zachycena úpravna lomu Želenice.  

Obrázek  . 2 : úpravna lomu Želenice (zdroj KERAMOST, a.s.) 
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2.2 Geologické pom%ry ložiska 

Výchozy a lomy dominanty Želenického vrchu jsou tvo eny sodalitickým 

nefelinickým fonolitem, který je svým stá ím  azen do první vulkanické fáze vzniku 

%eského st edoho í. V rámci terciérního vnitrodeskového alkalického vulkanismu 

%eského masivu jsou fonolitová a trachytová t!lesa %eského st edoho í spojena 

se zlomovými strukturami krušnohorského a litom! ického zlomového systému. 

Tato t!lesa intrudují do krystalického podloží saxothuringika nebo do k ídových 

sediment# %eské k ídové pánve. T!lesa mají obvykle formu lakolit#, žilných výplní 

nebo výplní diatrém. %astými doprovodnými horninami fonolit# jsou nefelinické 

bazanity, sodalitické tefrity nebo trachybazalty.[1] 

Na jihozápadním okraji %eského st edoho í nejdeme n!kolik t!les 

sodalitických fonolit#, která jsou uspo ádána podél bílinské zlomové zóny sm!ru 

JZ – SV. Tato tektonická linie sloužila jako p ívodní struktura pro magma. V okolí 

Mostu jsou fonolitová t!lesa pozdní výplní komínových a maarových depresí v 

diatremách, podle jiných autor# se jedná o vyklenutí dóm# nebo lávový výlev. 

T!leso nefelinického fonolitu s obsahem sodalitu na Želenickém vrchu je 

subvulkanickou intruzí, která má v povrchové "ásti p ibližn! kruhový tvar s 

pr#m!rem asi 500 m. Na jv. okraji t!lesa byl vymapován rulový blok, který byl 

k povrchu vynesen viskózní fonolitovou lávou. Zbylá "ást t!lesa je obklopena 

k ídovými sedimenty. V t!sné blízkosti je další fonolitové t!leso tvo ící vrch 

Zlatník.[6] Geologickou situaci je možno vid!t na mapové p íloze ". 2. 

2.3 Petrografie, mineralogie a chemie fonolitu 

T!leso Želenického vrchu je tvo eno fonolitem šedé barvy se zelenavým 

nádechem a porfyrickou strukturou s afanitickou základní hmotou. V lomu tvo í 

hornina z etelné sloupcovité bloky s pr#m!rem až 1 m, ve svrchní "ásti t!lesa je 

fonolit dezintegrován do menších blok#. Typická je periklinální deskovitá 

odlu"nost s puklinovým systémem bez druhotné výpln!. Pukliny kolmé na tuto 

odlu"nost bývají alterované, "asto protkány žilkami analcimu a natrolitu. Vyšší je 

také podíl sekundárního kalcitu a hematitového pigmentu. Porfyrické vyrostlice 

tvo í p edevším sanidin a nefelin, základní hmota má b!žn! trachytickou strukturu 
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bez ohledu na stupe$ zv!trání horniny. Místy se v základní hmot! objevují 

glomerofyrické agregáty sanidinu a nefelinu nebo mén! "asto agregáty 

klinopyroxen – apatit – titanit. 

Hlavní složkou horniny jsou alkalické živce, které tvo í jednak vyrostlice (do 

4 mm) a jednak jsou obsaženy v základní hmot!. Zastoupení živc# je v pr#m!ru 

66 – 70 obj. %. Alkalický živec má kolísavý pom!r Na/K a lze jej klasifikovat jako 

Na-sanidin nebo anortoclas. Typická je zonální stavba v rámci níž kolísá složení 

mezi 25-75 % ortoklasové složky. Druhým hlavním minerálem je nefelin (25-30 

obj. %), který tvo í vyrostlice do 1,2 mm nebo je obsažen v základní hmot!. 

Složení nefelinu má kolísavý obsah SiO2 a výraznou p evahu Na2O nad K2O. 

Hlavním tmavým minerálem je klinopyroxen ve form! automorfní prizmatických 

vyrostlic nebo xenomorfních zrn v základní hmot!. Zastoupení klinopyroxenu 

nep esahuje 10 obj. %. Složení pyroxenu kolísá, pohybuje se od aegirinu až po 

Ca-bohatý aegirinický augit. Minerály sodalitové skupiny jsou zastoupeny pouze 

v základní hmot! v množství do 5 obj. %. Jednotlivá zrna apatitu jsou zastoupena 

v základní hmot! nebo se vyskytují glomerofyrických agregátech spolu 

s klinopyroxenem, sodalitem a titanitem. P ítomné spinely odpovídají svým 

složením  ad! magnetit – ulvöspinel. Automorfní titanit je typickou akcesorií. 

Analcim je nejmladším nebo druhotným minerálem a tvo í žilky nebo vypl$uje 

dutinky. Natrolit ve form! drobných jehli"ek tvo í sou"ást základní hmoty nebo je 

na žilkách v radiáln! paprs"itých agregátech spolu s karbonátem.[2,3] 

Homogenita celého fonolitového t!lesa je p ekvapující, vzhledem 

k obrovskému teplotnímu gradientu p i jeho tuhnutí. Alterace horniny se projevuje 

zvýšeným obsahem SiO2, Fe2O3, MnO a LILE, zatímco se snižuje zastoupení 

MgO, CaO, Na2O a P2O5 (tabulka ". 1). V porovnání se zdrojovým magmatem 

pravd!podobn! bazanitického složení vykazuje fonolitová intruze Želenického 

vrchu silnou diferenciaci. Nízký obsah Ca, Sr a Ba je zp#soben frakcionací živc#, 

Nb a Ti frakcionací titanomagnetitu a P frakcionací apatitu. Podobnost distribuce 

REE se svrchní k#rou a pr#m!rnými bazanity %eského st edoho í nazna"ují 

možnost odvození fonolitového t!lesa od primitivního bazanitického 

magmatického zdroje.[3] 
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Tabulka  . 1 - Chemické složení fonolitu z Želenického vrchu podle Pazdernika (1997)  

hm. % 1 2 3 4 

SiO2 57,08 56,78 56,89 55,74
TiO2 0,23 0,23 0,25 0,25
Al2O3 22,19 22,49 21,98 23,21
Fe2O3 1,72 1,71 1,81 1,85
MnO 0,18 0,18 0,18 0,19
MgO 0,04 0,04 0,10 0,09
CaO 0,61 0,61 0,72 1,05
Na2O 10,26 10,55 10,60 10,33
K2O 5,09 5,25 4,63 5,48
P2O5 0,07 0,06 0,06 0,06
LOI 2,06 2,27 2,92 1,65
suma 99,54 99,87 100,14 99,90

ppm 
Ba 186 186 212 218
Hf 16 16 15 18
Nb 173 177 147 121
Rb 216 224 202 208
Sc 5 5 6 5
Sr 162 160 156 179
Ta 10 10 9 7
Th 28 26 26 30
U 8 9 9 10
Y 20 19 19 21
Zn 174 226 237 172
Zr 1,198 1,193 1,085 1,123

 

1, 2 – nefelinický fonolit se sodalitem – "erstvá hornina z lomu 

 3, 4 – sodalitový nefelinický fonolit z povrchové "ásti t!lesa 
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2.4 Hydrogeologie  

Fonolitové t!leso není zvodn!lé. O tom sv!d"í skute"nost, že v pr#b!hu 

vrtání pr#zkumného vrtu F1 v místech starého lomu došlo k úplné ztrát! 

výplachové kapaliny. V okolí ložiska nebyly zjišt!ny soust ed!né výrony vod 

m!lkého obzoru. 

%eské st edoho í je oblast výskytu termálních vod v pískovcích na bázi 

k ídy, sahá od Teplic a D!"ína na západ, po severovýchodním okolí Úšt!ka a 

Benešova nad Plou"nicí. Nejvýznamn!jšími lé"ivými vodami jsou teplické termy, 

které se tvo í v ryolitu. Využívání k lé"ebným ú"el#m lze datovat již od p elomu 

letopo"tu vzhledem k nález#m  ímských mincí v Prav ídle. Druhým 

nejvýznamn!jším zdrojem lé"ivých minerálních vod je Bílinská kyselka. 

V roce 1985 vyhlásil severo"eský Krajský národní výbor ochranné pásmo 

pro p írodní lé"ivé zdroje láze$ského místa Bílina. Dobývací prostor Želenice leží 

na samém jihozápadním okraji ochranného pásma II. stupn!. V "lánku 19 

rozhodnutí o stanovení ochranného pásma je stanoveno, že „dobývání t etihorních 

vulkanit# ve II. pásmu je možné po schválení hydrogeologické dokumentace 

Inspektorátem lázní a z ídel.“ 

Tato dokumentace byla zpracována p ed provedením 6. komorového 

odst elu a schválena Inspektrorátem dne 24. 8. 1989, pod ".j. %IL – 2088/89. 

V záv!ru posudku je uvedeno, že p i zachování t!žby na dosavadní úrovni 

284 m n. m. je prakticky vylou"eno, aby zp#sob t!žby ovlivnil bílinskou z ídelní 

strukturu.  

Základní hydrogeologický posudek pro lom 6elenice a okolí vypracoval 

v roce 1971 Dr. J. Trachtulec, znalec v oboru t!žby, hydrogeologie a vodního 

hospodá ství.  
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2.5 Ochrana ložiska 

Chrán!né ložiskové území Želenice bylo stanoveno býv. ONV Most pod ".j. 

1599/76, dne 25. 1. 1977. 

Dobývací prostor Želenicebyl stanoven rozhodnutím býv. MP %SR, ".j. 1/1974, 

dne 6. 2. 1974, o plošném rozsahu 22,0666 ha. DP byl zaevidován u %BÚ dne    

6. 2. 1974 a zaznamenán v eviden"ní knize díl 6, folio 274.[5] 

 

2.6 Celkový stav zásob ložiska 

Geologické zásoby ložiska Želenice (". ložiska 3 214000) byly p#vodn! 

spo"ítány pro povolení H% podle POPD k 1. 1. 1992. Zásoby byly spo"ítány od 

úrovn! 284 m n. m. P i t!žb! nedochází k ztrátám, všechna rubanina se 

spot ebovává. 

Ve výkazu o stavu a pohybu zásob pro ložisko jsou k datu 1. 1. 1992 

uvedeny tyto zásoby: 

C2 B volné ………………………………… 24 876 kt 

Objemová hmotnost fonolitu ……….…... 2,5 t . m-3 

 

P epo"et stavu geologických zásob zn!lc# (NZ – náhrada živc# podle 

Bilance zásob %R) na ložisku Želenice vyhotovila v roce 2008 firma GEKON, 

s.r.o., s tímto výsledkem: 24 435 kt. 

 

 

2.7 Úprava suroviny 

  Rozpojování fonolitu je provád!no podle projektu trhacích pecí velkého 

rozsahu – clonové odst ely formou patních vrt# na podvrtání st!ny. Pro 

sekundární rozpojování jsou používány trhací práce malého rozsahu s náložemi 

ve vývrtech a bourací hydraulické kladivo. 

Pro v!tší kusovitost zn!lce je na levé stran! u konce cesty do lomu 

instalován "elis&ový jednovzp!rný p eddrti" typu DC 3 1000 x 1000. 

Nadrcená surovina je pasovým dopravníkem dopravována na mezideponii. 

Z mezideponie je fonolit nabírán kolovým naklada"em a p evážen na rošt (250 
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mm) dvouvzp!rného odrazového drti"e typu ODX, který je na po"átku 

zpracovatelské linky. 

Kusy fonolitu, které nepropadnou sítem umíst!ným za drti"em (40 mm), se 

vracejí pasovým dopravníkem zp!t do drti"e.  Surovina, která projde sítem je 

pasovým dopravníkem transportována do budovy úpravny. Zde je dále 

upravována na drti"i, t ídi"ích a mlýnech až na kone"nou frakci 0 – 4 mm. 

 

2.8 Využití fonolitu 

  Fonolit se d íve p idával také jako plnivový kámen do cementové sm!si a 

osv!d"il se lépe než jiné horniny. Z hmoty vyrobené tímto zp#sobem je složena 

nap íklad podlaha v pasáži "erná r#že v Praze. Toto ú"elné, ale zapomenuté 

využití by se nám líbilo ur"it! na dálnici, kde bychom se zbavili nep íjemných 

pocit# p i p ejížd!ní dilata"ních spár. 

Dnes se fonolit používá ve sklá ství tam, kde nemusí být sklo "iré a p i 

výrob! se tím nahrazuje dražší a vzácn!jší bílý živec. Proti živci má podstatnou 

výhodu v tom, že obsahuje v!tší množství alkálií, což jsou prvky sodík a draslík. 

Obsah t!chto prvk# ve fonolitu se vyjad uje v kysli"nících sodném (Na,O) a 

draselném (K,O) a garantuje se obsah minimáln! 11 %. Vlivem alkálií se dosahuje 

tavení hmoty p i nižší teplot! a tím nižší spot eb! energie. Za škodlivinu se 

považuje obsah prvku železa, které obsahují minerály zabarvující horninu do 

tmavých odstín#. Tmavé zabarvení se p enáší i do barvy skla, což je ale vhodné 

nap . pro výrobu lahví na pivo. Mletý fonolit odebírají sklárny, nap . AGC Teplice. 

Ve sklá ském pr#myslu se za rok spot ebuje cca  

10 000 tun mletého fonolitu. 

V keramické výrob! se fonolit používá do hmoty pro výrobu obkláda"ek, 

dlaždic, elektroporcelánu a hn!dých barevných glazur. Také nahrazuje živec, 

p#sobí jako tavivo a má stejný význam jako ve sklá ské výrob!.[7] 
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3. HISTORIE T!ŽBY 

První využití fonolitu z Želenického vrchu bylo ve stavebnictví. Podle 

prvních historických zmínek se odt!žoval zn!lec (fonolit) z Želenického Vrchu již v 

roce 1861 hlavn! pro stavební ú"ely a úpravu komunikací. Spolu s "edi"em je 

možné jej dodnes nalézt ve zdivu mnohých, nejen želenických zd!ných statk#. 

V obecní kronice se lze do"íst, že zjara roku 1896 jistý Ant. Wallenta, 

obchodník se stroji ze Žatce, jednal s obcí o z ízení kamenolomu na severním 

svahu Želenického vrchu. Protože došlo ke vzájemné dohod!, byl provoz t!žby 

zn!lce a drtírny zahájen. Od té doby je možné sledovat pohyb r#zných nájemc# 

kamenolomu i otev ení druhého kamenolomu na katastru Lib!šic až do 40. let 

našeho v!ku. Pro t!žený kámen se našel odbyt ve vybraných pr#myslových 

odv!tvích, nejznám!ji ve sklá ském a keramickém pr#myslu. [7] 

V severo"eských sklárnách se mletý fonolit používal od 20. let našeho v!ku 

jako tavivo do vsázek na obalové sklo a pozd!ji se za"al používat i v keramické 

výrob!. Jako první byl využíván fonolit z Mariánské hory v Ústí nad Labem. Využiti 

ve sklá ství, se k nám dostalo z ejm! z N!mecka, kde byly fonolity používány v 

porýnských sklárnách již od konce 80. let 19. století. [7] 

Zajímavé a již neuplat$ované využití fonolitu se uvádí v literatu e. Po první 

sv!tové válce vyráb!la firma Rosenbeg v cementárn! v Bohosudov! tzv. 

Bohemia-cement, a to p imíláním páleného fonolitu do portlandského cementu. 

Jeho p edností bylo krom! vyšších pevností v tahu také schopnost v!tšího 

protažení bez vzniku trhlin. Býval proto používán do soliditových beton# na v!tší 

plochy vozovek a podlah bez dilata"ních spár a s dobrou odolností proti obrusu.  

K uvoln!ní fonolitu ze skalního masivu se v minulosti používalo komorových 

odst el#. Po II. sv!tové válce byla k odst elu používaná také nevybuchlá munice. 

S tím souvisí i historicky zajímavá událost. P i p íprav! t etího lomového 

komorového odst elu, v "ervenci 1957, došlo p ed p#lnocí b!hem pracovní 

p estávky k rozn!tu p ipravených trhavin v komorách ú"inkem blesku. Protože 

nebyly uloženy všechny trhaviny a nebyly ut!sn!ny komory, ú"inek odst elu byl 
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pouze polovi"ní, ale podstatn! v!tší byly škody zp#sobené neregulovaným 

rozletem materiálu od voln! vstupní štoly a tlakovou vlnou zp#sobenou prudkým 

únikem plyn# z neut!sn!ných štol do prázdna sm!rem k obci. Byly poškozeny 

st echy, porosena okna a dve e, mnohde znemožn!no bydlení. Kuriózním byl 

jediný úraz, ke kterému došlo na ubytovn! n. p. Zemstav, kdy odlétnuvší kámen 

do velké vzdálenosti prorazil st echu a strop objektu a p i dopadu p erazil nohu 

muži ležícímu na l#žku. Po výbuchu z#stal su&ový rozval o objemu cca 130 000 m3 

s potencionálním nebezpe"ím nevybuchlé munice. Munice byla v rozvalu 

objevena n!kolikrát (nap . 2000). Poslední nález se uskute"nil dne 17. 1. 2011 po 

malém sesuvu materiálu p i tání. Jednalo se o dv! letecké pumy a o události 

informoval tisk. Obrázek ". 3 ukazuje nalezenou munici (kvalita fotografie je 

zhoršená vinou pov!trnostních podmínek). 

  Obrázek  . 3 : likvidace nevybuchlé munice (zdroj HBZS Most) 

P i dalších komorových odst elech již k žádné podobné nep íjemné události 

nedošlo. Poslední, šestý komorový odst el, byl proveden 17. listopadu 1989 ve 

12.00 hodin.  
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4. SOU"ASNÝ STAV T!ŽBY 

P#vodní POPD z roku 1992  eží t!žbu nefelitického fonolitu z celkem 3 

pracoviš&: 

1. pracovišt!: v centrální "ásti lomu, t!žba v rozvalu 

2. pracovišt!: v západní t!žba je provád!na po rozpojení pomocí TPVR 

formou patních vrt# 

3. pracovišt!: ve východní "ásti lomu, t!žba sm! uje do starého lomu, 

rozpojení pomocí TVPR 

Dopln!ní dokumentace POPD z dubna 2001 se týkalo zm!ny postupu 2. 

pracovišt! podél západní st!ny lomu sm!rem k prvnímu pracovišti (rozval), tak 

aby t!žební  ez byl zaúst!n do horní hrany rozvalu. Zm!na t!žebního postupu 

souvisela s respektováním posudku Výzkumného ústavu pro hn!dé uhlí, a.s. Most 

(nález nevybuchlé letecké bomby v rozvalu). [5] 

Rozsah povolené H% na ploše 4,7 ha je vyzna"en na mapové p íloze ". 3. 

Báze t!žebních prací je z hydrogeologických d#vod# limitována kótou 284 m n.m. 

H% byla naposledy povolena rozhodnutím OBÚ v Most! dne 20. 12. 2002, 

pod ".j. 4783/02.[5] 

Surovina v rozsahu plochy povolené "innosti je z hlediska bá$sko – 

technických podmínek v podstat! vyrubána. Krom! ú"elových komunikací 

k jednotlivým pracovištím jsou ostatní pracovní plošiny mezi etážemi odt!ženy. 

Záv!rný svah lomu je proto tvo en skupinami etáží o výšce až 100 metr#, sklon 

díl"ích st!n "iní 70°až 75°. Stále v!tší "ást suroviny je získávána pouze úpravou a 

zarovnáním t!žebních etáží, za"iš&ováním st!n od p evis# a uvoln!ní kus# 

pomocí TPMR. [5] 

Hranice schválené hornické "innosti i dnes umož$ují postoupit na dvou 

místech v p edpolí jižního svahu lomu o 45 – 60 metr# sm!rem k vrcholu 
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Želnického vrchu. Díky problém#m s  ešením st et# zájm# s majiteli pozemk#  je 

však hrana 1. etáže nyní komunika"n! nedostupná a neumož$uje dot!žit první 

etáž do záv!rného svahu. V m!síci dubnu má být uskute"n!n poslední clonový 

odst el a m!li by se uvolnit zásoby fonolitu na 1 – 1,5 roku. Proto je nutné 

vypracovat návrh nové obslužné komunikace pro další postup lomu. 

 

5. #EŠENÍ T!ŽBY PO ZM!N! POPD  

5.1   Geotechnická charakteristika 

Sklony jednotlivých etáží nejsou navrženy výpo"tem podle hodnot smykové 

pevnosti, nebo& je z ejmé, že na navrženou výšku by se udržely (mimo p ípad# 

možného vyjetí bloku horniny) ve sklonu kolmém. Doporu"uji tedy p i výšce 30 m 

tvarovat ve sklonu 75° (1 : 0,25). [4] 

Tvar etáží vyplývá z technologie použité dobývací metody (TPVR). P i 

detailním návrhu tvarování jednotlivých  ez# bude t eba navíc posoudit možnost 

odd!lování blok# horniny v závislosti na puklinatosti, tedy je nutné vycházet i 

tektonického porušení horniny a z orientace ploch diskontinuit. Dle posouzení 

pom!r# v lomu je z ejmé, že na tvarování svah# etáží bude mít puklinatost zna"ný 

vliv.[4] 

Ší ka pracovních plošin mezi jednotlivými etážemi respektuje ší ku 

manipula"ního prostoru pro trhací práce 13 m, stanovenou v POPD 1992. 

V profilu (mapová p íloha ". 5) bylo navrženo tvarování svah# a generální 

svah lomu. Hodnoty ukazuje tabulka ". 2. 

 Tabulka  . 2 – Parametry svah! 

Lokalizace 
Celková 

výška svahu 

Pom r 

výška : délka svahu 
Sklon 

Záv"rné svahy lomu max. 150 m 1 : 0,6 59° 
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P i t!žb! z rozvalu nebude maximální výška t!žebních  ez# vyšší než 7 m. 

Minimální ší ka pracovní plošiny je stanovena na 13 m. Sklon generálního svahu, 

tvo eného t emi sedmimetrovými etážemi rozvalu nebude v!tší než 30°,               

tj. 1 : 1,73. Obrázek ". 4 ukazuje situaci rozvalu. 

 

  Obrázek  . 4 : situace rozvalu (zdroj KERAMOST, a.s.) 
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5.2 Varianty vedení obslužné komunikace 

Nejd#ležit!jším prvkem celého navrhovaného  ešení je komunika"ní 

propojení stávající dopravní sít! lomu a p edpolí za horní hranou jižního 

záv!rného svahu sou"asného lomu. V úvahu p icházely dv! varianty situování 

komunikace: 

 

Východní varianta – mezi horní hranou východního záv!rného svahu lomu a 

hranicí dobývacího prostoru. Pro vystoupání komunikace z kóty 292 m n. m. na 

kótu 435 m n. m. (p evýšení 143 m) je nutno projektovat komunikaci o délce 790 

m! A to je uvažováno s podélným sklonem 18%, který je p ípustný pro výjezdy ze 

stavební jámy. P i použití normových hodnot pro obslužné komunikace – max. 

12% (býv. %SN 73 6110) by komunikace musela mít délku 1 192 m. Za situace , 

kdy v nejužším míst! volné plochy je hranice DP vzdálená pouhých 55 m a 

k dispozici je omezená plocha 2,7 ha, ohrani"ená východním svahem vrcholové 

partie Želenického vrchu, nelze východní variantu v&bec technicky vy'ešit. 

  

Západní varianta – situovaná v západních a jihozápadních svazích Želenického 

vrchu za hranou jihozápadního záv!rného svahu sou"asného lomu. K dispozici je 

volná plocha DP (jižní i západní hranice DP je vzdálena cca 110 m), projektované 

 ešení je však situováno na cízích pozemcích (obec Želenice, Lesy Sever, s.r.o.). 

Je tedy nutné p ed realizací projektu vy ešit st ety zájm# s vlastníky pozemk#. 

Západní varianta komunikace m#že využít jako výchozí bod nejvyšší místo 

stávající lomové komunikace na kót! 336 m n. m. Pro vystoupání komunikace 

z této kóty  na kótu 435 m n. m. (p evýšení 99 m) je nutno projektovat komunikaci 

o minimální délce 550 m. Protože oba ostré oblouky jsou projektovány v rovin!, 

prodlužuje se délka komunikace o dalších 61 m. Po dosažení úrovn!  435 m n. m. 

lze lze použít pozvolné odpo"ívky svahu hory pod strmým vrcholem a komunikaci 

prodloužit o dalších 96 m (rovinný úsek) na kone"ných 707 m. Op!t samoz ejm! 

uvažuji podélný sklon 18%, který je p ípustný pro výjezdy ze stavební jámy. 

Z technického hlediska je západní varianta realizovatelná. 

Situace navrhované lomové obslužné komunikace je patrná z mapové 

p ílohy ". 4. 
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5.3 Technické parametry komunikace 

Obslužná komunikace p ík e stoupá po západním a severním svahu 

Želenického vrchu.  Z kóty 336 m n. m. bude v 18% stoupání vedena 611 m 

dlouhá komunikace kon"ící na kót! 435 m n. m. V projektu je uvažováno 

s nejdelší variantou komunikace, delší ješt! o 96 m (rovinný úsek), která by 

umožnila i mnohem rozsáhlejší otvírku jižního svahu kopce pod zachovalou 

kulisou vrcholu "i dokonce odt!žení vrcholu Želenického vrchu. Berma pro 

komunikaci bude 14 m široká, samotná vozovka bude mít ší i 8 m. 

Komunikace bude za"ínat v nejvyšším oblouku stávající lomové 

komunikace v západních partiích lomu na kót! 336 m n. m., místo ukazuje 

obrázek ". 5. 

 

 

Obrázek  . 5 : oblouk komunikace n kót" 336 m n. m. (zdroj KERAMOST a.s.) 

Její zá ez bude trhacími pracemi hlouben nejprve 178 m jižním sm!rem. 

Zá ez do svahu bude 10 – 40 m vysoký, bude muset být rozd!len do dvou etáží. 

Za t!lesem komunikace sm!rem po svahu bude z vyt!žené horniny naopak 

vybudován val. V násypu valu bude blokováno 29 000 m3 (72 500 t) suroviny do 

doby než bude t!leso komunikace odt!ženo projektovanou etáží 325 m n. m. 
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Niveleta prvních cca 60 m t!lesa komunikace bude muset být také výškov! 

upravena p isypáním o 1 – 2 m, nebo& podle poskytnutých geodetických údaj# je 

v t!chto místech situována m!lká deprese (su&ové pole s blokovitými skalními 

útvary). 

Mezi stani"ením 178 a 215 m je projektován první sm!rový oblouk 

komunikace o polom!ru 14 m. Pro usnadn!ní pr#jezdu obloukem zde není 

plánováno žádné stoupání, celý úsek je veden v rovin! na kót! 365 m n. m. 

Komunikace se stá"í prudce k severu, následuje p ímí 108 m dlouhý úsek 

stoupání. Komunikace stoupá i mezi stani"ením 323 a 493 m, n!kolika menšími 

sm!rovými oblouky sleduje pr#b!h p íkrého a zvln!ného reliéfu hory nad starými 

etážemi lomu sm!rem k východu. V místech stoupání komunikace ze 420 na 425 

m n. m. (mezi stani"ením 493 – 537 m) se nalézá kritické místo celé dopravní 

stavby. P estože byl druhý ostrý sm!rový oblouk (stá"í cestu op!t k západu) 

v podstat! až „zaškrcen“, nelze ve zhruba "ty icetimetrovém úseku komunikace 

zaru"it ší ku bermy 14m. Z použitých mapových podklad# organizace nelze 

s jistotou ur"it skute"ný pr#b!h hrany p#vodního lomu. Pro usnadn!ní pr#jezdu 

obloukem zde není plánováno žádné stoupání, celý úsek je veden v rovin! na kót! 

425 m n. m. Po 52 m stoupání za obloukem dosáhne komunikace plánované kóty 

435 m n. m., p ibližn! 20 m pod úrovní vrcholu Želenického vrchu. 

 

 

5.4 Nové 'ešení t%žebních postup& 

Postup t!žby v této "ásti ložiska ne ešitelná ve dvou variantách postup#. 

Z hlediska komunika"ního napojení je pro ob! varianty použita pouze navržená 

realizovatelná západní obslužná komunikace. Ob! varianty uvažují generelní sm!r 

postupu t!žby shora dol#, tzn. dot!žování etáží do záv!rného svahu.  Pro návrhy 

postup# t!žby je ložisko rozd!leno na etáže o základních bázích 295, 325, 355, 

385 a 415 m n. m. P i vlastní provád!ní t!žby mohou být tyto základní etáže 

rozd!leny na více t!žebních  ez# podle úložních a technologických pom!r# 

v prostoru t!žené etáže. 
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I.  varianta (v rámci platného POPD)  eší postup jižního záv!rného svahu 

sou"asného lomu o 45 – 65 m. Sm!r postupu t!žby bude veden od shora sm!rem 

ke spodním etážím. P edpokládá se dot!žení vždy až po plánovaný záv!rný svah 

v celém ohrani"eném prostoru POPD a teprve poté bude moci být POPD 

rozší eno. Dot!žování do záv!rného svahu bude zajiš&ovat stabilitu t!žební st!ny. 

Otvírka etáže 415 bude vedena z nov! vybudované obslužné komunikace na kót! 

435 m n. m. Jejím postupem bude postupn! odt!žen p irozený reliéf svah# nad 

nejstaršími etážemi lomu i poslední úsek komunikace v"etn! jejího druhého 

ostrého obloku. 

 Svahy t icetimetrových t!žebních etáží budou tvarovány v jednotném 

sklonu 1 : 0,26 (75°). Tvar lávek vyplývá z technologie použité dobývací metody. 

P i horní hran! zatížené etáže je zachováno ochranné pásmo o ší i 13 m. 

 Postupem nižších etáží (385 – 295) dojde postupn! k odt!žení celého 

t!lesa nov! vybudované komunikace. Pata nejnižší etáže 295 je situována 

v úrovni báze východního pracovišt! ". 3. Etáž umožní odt!žit všechny zásoby 

(v"etn! rozvalu s municí) v ploše p#vodního POPD, které jsou situovány cca 10 m 

nad úrovní drti"e. 

 Západní pr#b!h etáží 355, 325 a 295 striktn! kopíruje minimální rozsah 

komunikace v"etn! jejích zá ez# (na východ!) a sypaného t!lesa (na p#vodním 

západním svahu hory). Otvírka má v t!chto místech ší ku pouhých 75 – 100 m. 

Situaci t!žebních etáží lomu (I. varianta) ukazují mapové p ílohy ". 4 a 6. 

 

II. varianta (dot!žení do maximálního záboru)  eší postup jižního záv!rného 

svahu lomu zcela identicky s I. variantou. Vzhledem ke komunika"ní dostupnosti 

západních partií pro novou otvírku se p ímo nabízí rozev ít konce etáží 415, 385 a 

355 o cca 45° sm!rem k východu. T!žební postup v západní "ásti otvírky by se 

pak rozev el do ší ky až 160 m (zm!na v ploše 0,75 ha). To by umožnilo t!žit 

surovinu až na kótu 295 m n. m. p i zachování v!tšího a bezpe"n!jšího prostoru 

na bázi lomu pro vedení komunikace a pro pohyb t!žebních mechanizm#. 

Nejvýznamn!jším aspektem II. varianty je však p edevším zvýšení objemu 

vyt!žitelných zásob suroviny o 1 494 kt oproti I. variant!. Situaci t!žebních etáží 

lomu (II. varianta) ukazuje mapová p íloha ". 5. 
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5.5 Výpo et zásob 

Pro pot eby tohoto návrhu t!žebních postup# bylo pot eba provést alespo$ 

orienta"ní výpo"et zásob, s cílem stanovit množství vyt!žitelných zásob pro ob! 

v úvahu p icházející varianty t!žebních postup#. 

Pro výpo"et byl použit program Geologický a bá$ský model – v 2007 firmy 

KVASoftware Karlovy Vary, vytvo ený pro prost edí MS Windows. Jedná se o 

program modelující 3D model ložiska. Sou"ástí programu jsou modely, z nichž 

každý  eší specifický problém v oblasti lomového dobývání: 

 

• Geologický model  eší modelování geologické stavby ložiska 

• Bá$ský model  eší modelování terén# lom# a vytvo í aktuální stav lomu 

p edevším k projek"ním a bá$ským ú"el#m 

• Prognózní model je orientovaný na prognózu  ízení kvality t!ženého 

materiálu 

 

Všechny modely spolu souvisí a navazují na sebe tím, že využívají 

spole"ná data, a& už do programu zadaná nebo vypo"ítaná v kterémkoliv 

z program#. 

Bá$ský model je tvo en modelovými objekty, p edstavuje jejich trojrozm!rný 

matematický pr#nik. Sou"asn! lze pracovat se strukturou povrchu lomu a zárove$ 

s geologickou stavbou ložiska. Bá$ský model lomu vzniká tvorbou matematického 

pr#niku zdrojových model# (objemového a geologického) zvolené oblasti. Vzniklý 

model je stejn! jako oba zdrojové programy vektorový. Program nalezne pr#nik 

obvodových linií zdrojových model# a výsledný prostor prohlásí za lokalitu, ve 

které lze zpracovávat nový model. 

V prost edí bá$ského modelu lze vytvo it výpo"tová t!lesa, následn! je 

možné vypo"ítat jejich objem v"etn! rozlišení materiálu a kvality suroviny. 

Používají se dva typy výpo"tových t!les (VT): 

 

• VT typu 'EZ – jako zdroj dat pro výpo"tový model je použit soubor 

modelových linií 

• VT typu OBLAST – výpo"tové t!leso omezené obvodovou linií 
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Jako výpo"tové vrstvy sloužily grafické p ílohy ". 4 a 6. Pro výpo"et zásob 

nebyly stanoveny podmínky využitelnosti. Veškerý objem hmot po"ítaný 

v modelech je proto považován za surovinu – bilan"ní, volnou. Nejsou vymezeny 

skrývky ani výklizy nevhodných partií. 

 

Plánované úbytky zásob t%žbou a ztrátami, výrubnost a zne išt%ní 

Ložisko Želenice je t!ženo více než 100 let. Na lomu se uplat$uje st!nování 

trhacími pracemi velkého rozsahu pomocí patních vrt# a t!žba z rozvalu jako 

zp#sob povrchové t!žby. P edpokladem je, že surovina v novém postupu bude 

dobývána zp#sobem dlouhodob! ov! eným ve starém lomu. O"ekávám proto i 

stejné výsledky hospoda ení se zásobami.  

V pr#b!hu 18 let od prvního výpo"tu zásob "inila pr#m!rná ro"ní t!žba 31,5 kt 

fonolitu, když bylo v t!chto letech vyt!ženo celkem 441 kt. P edpokládaná "istá 

ro"ní t!žba fonolitu se p edpokládá 33 kt (hrubá 34,5 kt). 

 

Tabulka  . 3  –  Úbytky zásob t"žbou 

T žba 2009 2010 

Hrubá 32 33 

#istá 32 33 

Ztráty 0 0 

 V návrhu t!žebních postup# je uvažováno se ztrátou 5%.  

 

Tabulka  . 4  –  Výrubnost a zne išt"ní 

 2009 2010 

Výrubnost 100% 100% 

Zne išt"ní 0 0 

 V návrhu t!žebních postup# je uvažováno s výrubností 100% a zne"išt!ním do 

1%. 
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Tabulka  . 5  –  Projektované objemy hmot 

Lom Zá!ez cesty I. varianta II. varianta 

NZ bilan ní volný (m3) 91 000 1 833 000 2 462 000 

NZ bilan ní volný (t) 227 500* 4 582 500 6 155 000 

    
Plánovaná hrubá t"žba (t) 227 500 4 582 500 6 155 000 

Plánované vnit$ní ztráty (t) 11 375 229 125 307 750 

Plánovaná  istá t"žba (t) 216 125 4 353 375 5 847 250 

Plánovaná výrubnost 100 % 100 % 100 % 

Plánované zne išt"ní  do 1 % do 1 % do 1 % 

Plánovaná ro ní  hrubá 
t"žba (t) 

34 650 

Plánovaná ro ní  istá 
t"žba (t) 

33 000 

Životnost ložiska (rok) 6,5 132 177 

 

Poznámky: 

• Životnost lomu - se rozumí množství vyt!žitelných zásob d!lených plánovanou pr#m!rnou 

ro"ní "istou t!žbou suroviny. Za vyt!žitelné zásoby se považují ve smyslu § 14 odst. 2 zák. 

44/1988 Sb. Bilan"ní zásoby zmenšené o hodnotu p edpokládaných t!žebních ztrát. 

• X* - ze zá ez# pro komunikaci nebude hned získán celý objem vyt!žené suroviny, 

vysv!tlení níže 

• Pro p epo"et z m3
 na tonáž byla uvažována avizovaná objemová hmotnost 2,5 t . m3 

 

P i budování nové obslužné komunikace  bude ze zá ez# získáno 227 500 t 

fonolitu. Do úpravny se však bezprost edn! po vyt!žení dostane jen 155 000 t, 

resp. 147 250 t po ode"tení ztrát 5 % ztrát (68 % hmot). 

Zbylých 72 500 t (hrubá t!žba) bude blokováno v násypu (budovaném 

sm!rem po svahu) pilí e komunikace do doby, než bude t!leso komunikace 

odt!ženo projektovanou etáží 325 m n. m., n!kterou z variant t!žby. 

V I. variant% t%žby (zábor v rámci POPD) bylo vypo"teno 4 353 375 t 

vyt!žitelných zásob suroviny. K tomuto objemu je nutno p i"íst 68 875 t 
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vyt!žitelných zásob, blokovaných do doby odt!žení komunikace v jejím náspu. 

Celkový objem zásob bude tedy ve skute"nosti "init 4 422 250 t ("istá t!žba).  

II. varianta t%žby (maximální zábor) p edstavuje jen zv!tšení plošného 

rozsahu I. varianty o 0,75 ha. Zv!tšením plošného rozsahu vyt!žitelné bilan"ní 

zásoby suroviny  vzrostou o 1 493 875 t na  5 847 250 t. K tomuto objemu je nutno 

op!t p i"íst 68 875 t vyt!žitelných zásob, blokovaných v komunikaci. Celkový 

objem zásob bude tedy ve skute"nosti "init 5 916 125 t ("istá t!žba).  

Vyt!žitelné zásoby obou variant nelze s"ítat, realizovat je možno vždy jen 

jednu variantu. 
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6. BÁ$SKO – TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 
ZHODNOCENÍ  

 

6.1 Bá(sko – technické podmínky 

Rozsah obou p ipravovaných variant pro pokra"ování H% na lomu Želenice 

by m!l zajistit co nejv!tší rozsah množství vyt!žitelných zásob suroviny. 

Bá$ské ohrani"ení jednotlivých otvírek vychází z morfologie povrchu terénu 

ložiska. Severní svah hory tvo í kolmé skály a blokovité útvary, které se táhnou až 

tém!  k vrcholu. pod nimi je situován strmý záv!rný svah st!nového lomu. 

Západní úbo"í Želenického vrchu je mén! p íkré, je pokryto su&ovisky nebo 

drobnými skalkami. Další z omezujících bá$ských podmínek je zajišt!ní stability 

záv!rných v navržených t!žebních postupech. Bá$sko – technické podmínky 

dobývání ve svrchních partiích ložiska jsou také velmi komplikované díky 

neexistenci pracovních plošin mezi t!žebními etážemi. 

Báze lomu byla ur"ena již p i stanovení DP Želenice. T!žba je z hydro 

geologických d#vod# omezena kótou 284 m n.m.  

I p es tyto obtížné bá$sko – technické podmínky je vybudování p ístupové 

komunikace a následné tvarování t!žebních svah# shora je jediným možným 

 ešením k vyt!žení zásob v platném POPD a pop ípad! i v ploše navrženého 

maximálního záboru.  

 

6.2 Ekonomické zhodnocení 

I z hlediska ekonomického se jeví toto  ešení jako optimální. Pokra"ování 

v t!žb! stávajícího lomu je rozhodn! ekonomicky výhodn!jší než otvírka lomu 

nového. Nep íjemné budou vysoké po"áte"ní investice na vybudování obslužné 

komunikace pomocí trhacích prací. V náspu komunikace z#stane blokováno 

nemalé množství vyt!žitelných zásob. Jedná se o tém!  69 kt, které bude možné 

odt!žit až v dob!, kdy bude komunikace odt!žena p i postupu t!žebních  ez#.  

P ed plánovanou H% bude nutné, aby spole"nost KERAMOST, a.s. vy ešila 

st ety zájm# s vlastníky pozemk#. Celková plocha nového záboru cizích pozemk# 

pro II. variantu bude "init 3,3745 ha. Na zájmovém území se nacházejí pouze 

lesní pozemky a parcely v kultu e ostatní plocha. 
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Vlastníkem 85,45 % dot"ených pozemk# je obec Želenice, zbylých 14,55 % 

vlastní spole"nost Lesy Sever, s.r.o. Parcely cizích vlastník# dot"ené H% jsou 

uvedeny v tabulce ". 6. 

  Tabulka  . 6  –  Parcely cizích vlastník! dot ené H# 

P.p. . Vým%ra 

[m2] 

Vým%ra v ploše 

navržené H" 

[m2] 

Kultura Vlastník 

98/3 1 793 1 793 ost. plocha Obec Želenice 

98/1 42 152 28 132 lesní pozemek Lesy Sever, s.r.o. 

99 97 992 3 820 lesní pozemek Lesy Sever, s.r.o. 

Celkem - 33 745 - - 

 

St et s vlastníky pozemk# je možné vy ešit bu( odkoupením pozemk# od 

vlastník# nebo dlouhodobým pronájmem. V nájemní smlouv! pak musí být 

souhlas vlastníka s provád!ním hornické "innosti. 

'ešení t!chto problém# bude stát t!žební spole"nost nemalé finan"ní 

prost edky. Myslím si, že fonolit t!žený v lokalit! Železnického vrchu je svými 

vlastnostmi a mineralogickým složením tak unikátní a nenahraditelný, že 

spole"nost KERAMOST, a.s. nebude váhat tyto prost edky investovat.    

 

 

6.3 Ekologické hodnocení 

Ochrana krajinného rázu 

Železnický vrch (455 m n.m.) leží, jak jsem již posal v úvodu diplomové 

práce, asi 4 km jihozápadn! od m!sta Bíliny a cca 600 m jihovýchodn! od 

železni"ní zastávky Želenice. Ty"í se p ímo nad hlavní silnicí z Mostu do Bíliny a 

je velice dob e viditelný i z dálky n!kolika desítek kilometr#. 

Se svou nadmo skou výškou 455 m sice zdaleka nepat í k nejvyšším 

vrchol#m %eského st edoho í, p esto vystupuje vysoko nad okolní krajinu. Údolí 

 eky Bíliny, která pod ním protéká, p evyšuje o 260 m. Je místem dalekého 

rozhledu do nitra %eského st edoho í a na hradbu Krušných hor. 
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Podobn! jako nedaleký Zlatník je i Železnický vrch typickou dominantou 

zdejší krajiny. Jeho severozápadní stranu tvo í kolmé skály a mlokovité útvary, 

které se táhnou až tém!  ke skalnatému vrcholu. Jeho typickou siluetu utvá í 

záv!rný svah st!nového lomu. P i dálkových pohledech je dob e patrný úbytek 

hmoty severního svahu, z hlediska zm!ny reliéfu dochází k "áste"né kontaminaci 

horizontu. 

Vliv obnaženého povrchu "erstvého zn!lce bude p edstavovat "áste"ný 

zásah do barevnosti krajinné scény. Také kontrast s tmavým pozadím lesa bude 

výrazn!jší. Ovlivn!ny budou i m! ítko a struktura krajiny. P i hodnocení znak# 

historické charakteristiky je nutno zvážit, zda cca 100 let lomového dobývání není 

již spoluur"ujícím znakem krajinného rázu. Podle § 12 zákona ". 114/1992 Sb. 

V platném zn!ní mohou být zásahy do krajinného rázu zejména umis&ování a 

povolování staveb provád!ny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvk#, kulturních dominant krajiny, harmonické m! ítko a vztahy 

v krajin!. Krajinný ráz je chrán!n p ed "innostmi snižujícími jeho estetickou a 

p írodní hodnotu. 

Všechny vyjmenované atributy silueta Železnického vrchu bohužel spl$uje. 

Aby byl p i projednávání dalších stup$# projektové dokumentace získán nezbytný 

souhlas orgánu ochrany životního prost edí k zásahu do krajinného rázu, navrhl 

jsem rozsah obou variant postupu H% tak, aby byl zachován vrchol Železnického 

vrchu. Hrana první etáže je proto situována na kót! 445 m n.m., tj. 10 m pod 

vrcholem kopce. Etáž je vedena soub!žn! s vrstevnicemi severního svahu, za 

vrchol nepostupuje (a"koliv je to technicky možné). 

Nový záv!rný svah lomu bude i po ukon"ení t!žby roz"len!n až p!ti cca 13 

metr# širokými lavicemi mezi jednotlivými t!žebními etážemi. 

Kone"né tvary nov! modelovaného terénu by m!ly svým charakterem co 

nejvíce odpovídat krajinnému rázu p íslušného segmentu krajiny. V následném 

plánu sanace a rekultivace doporu"uji návrh terénních úprav, jejichž cílem bude 

vhodné napojení rekultivovaného terénu na okolní krajinu. Záv!rný svah by m!l 

být horizontáln! i vertikáln! roz"len!n s p ihlédnutím ke krajinnému rázu a 

p irozeným terénním tvar#m, které se vyskytují v širším okolí lokality Želenického 

vrchu. 
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Územní systém ekologické stability 

 Ve východní "ásti Mostecka se vyskytují rozsáhlé krajinné úseky, které 

zasluhují intenzivní ochranu. Nejhodnotn!jší plochy jsou se azeny do širokého 

pásu, který v širším okolí zájmového území vede po severní stran! Lužické kotliny 

na Zlatník a odtud p es jižní strán! Železnického vrchu p es svahy nad Lib!šicemi 

k Bo ni. Tyto hodnotné krajinné úseky jsou od sebe odd!leny jen krátkými 

prolukami, proto mohla být tato linie xerotermních lokalit podchycena návrhem 

regionálního koridoru jako v#d"í liniová struktura zkoumaného území, která by 

m!la fungovat jako p irozené rozhraní odd!lující a spojující %eské st edoho í 

s devastovanou krajinou Mostecka.[8] 

 

P ehled regionálních biocenter a biokoridor# v zájmovém území: 

 

Regionální biocentrum - Zlatník (1327), vulkanický vrch 

Regionální biokoridor - Zlatník – Bo'e( (586): 

• jižní strán" Železnického vrchu – rozsáhlý komplex r#zných typ# xerotermní 

(sucho a teplomilné) vegetace od bylinných porost# skalních strání p es 

xerotermní trávníky v r#zném stupni zar#stání ke i, dále p es rozsáhlé 

plochy k ovin až po lesíky a lesní kultury na n!kdejších pastvinách. 

 

• strán" mezi Bo$ní a Lib"šicemi – pestrá mozaika xerotermních trávník# a 

suchých luk, které se st ídají s ke ovými porosty na mezích. 

 

Regionální biocentrum - Bo'e( (1328), vulkanický vrch v  í"ním údolí, na 

úpatí má smrkové kultury, na su&ových a skalnatých svazích p irozenou vegetaci 

hájovou (su&ové lesy, zakrslé doubravy) a xerotermní trávníky. Území je chrán!no 

jako státní p írodní rezervace. Regionální biokoridory a biocentra ukazuje situa"ní 

mapka na obrázku ". 6. [8] 
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Obrázek  . 6 : situa ní mapka biokoridor! na Mostecku (zdroj: Ekologické centrum Most) 

 

Podle platného generelu ÚSES je již dnes cca 46,5 % (10,2645 ha) DP 

Želenice "áste"n! ve st etu s plochou regionální biokoridoru Zlatník – Bo e$. 

Vymezení biokoridoru je zna"n! schématické a bez p esného vymezení na 

hranice pozemk#. 

Stávající rozsah povolené H% lomu Želenice je ve st etu s biokoridorem jen 

ve své západní a jihozápadní "ásti na symbolické ploše 1,087 ha. 

Na území plánovaného rozší ení H% lomu Želenice dojde k zásahu do 

plochy biokoridoru hlavn! v míst! jihozápadního stoupání lomové komunikace 

k jižní hranici dobývacího prostoru (1. ostrý oblouk). Biokoridor je v t!chto místech 

nejširší (520 m), narušení biokoridoru p#jde do hloubky maximáln! 200 m. 
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Samotný nov! projektovaný záv!rný svah lomu pak naruší biokoridor jen 

v ší i 50 m. Plocha biokoridoru dot"ená plánovanou H% má podobu trojúhelníku a 

jeho plocha je 4,489 Ha. P i celkové ploše biokoridoru 3 950 ha bude "init 

plánovaná úbytek jeho plochy t!žbou jen n!co málo p es jedno procento! 

Prostorové parametry regionálního biokoridoru z#stanou i po jeho zúžení a 

detailním vymezení jeho hranic bohat! zachovány, nebo& požadovaná minimální 

ší ka biokoridoru pro lesní a xerotermní ekosystémy "iní 40 m. 

Zachování kostry ekologické stability území v"etn! zm!ny parametr# 

dot"eného biokoridoru v ploše DP Želenice a jeho blízkém okolí bude nutno 

následn!  ešit odborným posudkem autorizovaného projektanta pro ÚSES. 

K  ešení navrženému v posudku pak musí vydat souhlasné stanovisko p íslušný 

orgán životního prost edí. Záv!ry posudku musí být detailn! rozpracované 

v následném plánu sanace a rekultivace lomu Želenice. 

  

Zásah do VKP a do významných spole"enstev, likvidace lesních porost# 

P ímo v ploše DP Želenice nejsou registrovány žádné významné krajinné 

prvky. Podle §3 odst. B) zákona ". 114/1992 Sb., ve zn!ní pozd!jších p edpis#, 

jsou lesní porosty zajímající cca polovinu plochy DP evidovány ze zákona jako 

VKP. Každý zásah sm! ující k poškození nebo znehodnocení významného 

krajinného prvku musí být posuzován dle ustanovení § 4 odst. 2) výše uvedeného 

zákona. 

V návrhu pokra"ování H% je uvažováno s rozší ením plochy o 3,7 ha (resp. 

o 4,45 ha ve II. variant!) k jihu a jihozápadu od hranice sou"asné hrany 1. etáže. 

Rozší ení t!žby bude z hlediska ochrany životního prost edí zásahem do p írody. 

V oblasti probíhá t!žba fonolitu p es 100 let. P i postupu t!žby k jihu lze 

p edpokládat podobné dopady na životní prost edí, jaké se vyskytují v oblasti 

dosavadní H%. Devastujícím prvkem bude zábor lesních pozemk# na ploše 2,45 

ha (I. varianta) nebo 3,2 ha (II. varianta) a jejich trvalé odn!tí ze LPF. 

Svahy Železnického vrchu skýtají svou r#znou orientací a charakterem 

substrátu r#zné typy stanoviš&. Severovýchodní svah tvo ený krou ruly je porostlý 

b ezovým lesem, pozvoln!jší jihovýchodní svah je trvnatý s místy t!žko 

prostupnými porostem ke # (šípek, hloh, trnka). 
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Jižní a jihozápadní svahy hory tvo í kolmé skály a mlokovité útvary, které se 

táhnou až tém!  k vrcholu. Pod nimi je situován strmý záv!rný svah st!nového 

lomu. Západní úbo"í Železnického vrchu je mén! p íkré, je pokryto su&ovisky nebo 

drobnými skalkami. 

Skalnatý vrchol kopce i jeho západní svah jsou porostlé dubem zimním, 

jehož exemplá e ve vyšších partiích zakládají korunu velice nízko nebo mají 

blankovité tvary. 

Na jihovýchodním travnatém svahu se vyskytuje krom! b!žných 

suchomilných vzácn! i hlavá"ek jarní. Plochu kamen# por#stají místy až "ty i 

druhy lišejník#. P edm!tem zvýšené ochrany jsou práv! r#zné typy xerotermní 

vegetace a rozsáhlé plochy k ovin, spontánní lesíky a lesní kultury na n!kdejších 

pastvinách odvráceného jižního a jihovýchodního svahu Železnického vrchu. 

Lesnaté a k ovinaté a nep ístupné svahy kopce jsou úkrytem pro mnohé 

druhy zv! e a ptactva. Otev en!jší plochy jsou systematicky devastovány divo"áky 

a to v"etn! vrcholu hory. 

V ploše navrhované H% bude muset být v rámci v rámci posuzování vliv# 

zám!ru na životní prost edí provedeno biologické hodnocení lokality. I po 

p ípadném zjišt!ném výskytu zvlášt! chrán!ných druh# rostlin a živo"ich# mohou 

p íslušné orgány ochrany životního prost edí ud!lit výjimku podle § 56 zákona ". 

114/1992 Sb. V platném zn!ní za základních ochranných podmínek stanovených 

v § 50 uvedeného zákona a povolit t!žbu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Martin Mikula: Návrh postupu lomu Želenice v platném POPD po vybudování nové komunikace 
 

2011                                                                                                                                                30   

7. ZÁV!R 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval  ešením technické a bá$ské 

možnosti postupu stávajícího lomu Želenice sm!rem k jihu, tak aby bylo možné, 

co nejefektivn!ji vyt!žit zásoby fonolitu v rámci platného POPD.  

Rešerší dostupné literatury jsem získal informace, které jsem použil 

v úvodní "ásti pro vyhodnocení problematiky území z hlediska geografie, geologie 

a hydrogeologie, dále jsem popsal historie a sou"asnost t!žby v lokalit!.  

P i  ešení hlavního cíle diplomové práce jsem navrhl obslužnou komunikaci 

až na kótu 435 m n. m. tak, aby bylo možné provád!t trhací práce bezpe"ným 

zp#sobem a obnovit normální postup t!žby shora sm!rem ke spodním etážím. 

Navrhl jsem dv! varianty  ešení dalšího postupu hornické "innosti. I. variantu jsem 

navrhl pro vyt!žení zásob fonolitu v rámci platného POPD a ve II. variant! jsem se 

zabýval možností dot!žení zásob do maximálního možného záboru. 

Pomocí programu Geologický a bá$ský model – v 2007 firmy KVASoftware 

Karlovy Vary jsem p epo"ítal geologické zásoby fonolitu na ložisku. Popsal jsem 

postup pokra"ování t!žby v rozší eném území a navrhl zp#sob a podmínky pro co 

nejefektivn!jší vyt!žení surovin v tomto území. 

Navržené  ešení jsem zhodnotil z hlediska bá$sko-technických, 

ekonomických a ekologických parametr#. Velký d#raz jsem kladl na ekologické 

zhodnocení, protože zde vidím nejv!tší problémy pro t!žební spole"nost. 

Posuzování zám!r# z hlediska ekologie je v dnešní dob! orgány ochrany 

životního prost edí velice d#kladné a ne vždy se poda í t!žební spole"nosti splnit 

všechny podmínky, které vyplývají z posudk# zpracovaných v rámci posuzování 

vliv# zám!ru na životní prost edí. T!žební "innost je vždy jakýmsi kompromisem 

mezi ekologií na jedné stran! a ekonomickým hlediskem na stran! druhé. Snažil 

jsem se ve své diplomové práci takový kompromis nalézt. M#j návrh prodlouží 

životnost lomu Želenice o 132, resp. O 177 let. 

Na záv!r konstatuji, že jsem se snažil všechny deklarované cíle diplomové 

práce naplnit a myslím si, že se mi to poda ilo. 
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