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Summary  

The presented work focuses on mining of basalt by the company Eurovia, Ltd. in the 

region of  Protected landscape area České středohoří, concretely in the plant of Chraberce.  

The work deals with the origin of vulcanic rock, the way of mining, processing and its 

following  utilization in industry and architecture. 

The last part, in the form of three possible proposals , suggests the possible use of the 

stonemine in Chraberce for the recreation purposes after the mine closing. The new use of 

the locality of Chraberce should lead to the spread of tourism in the region of Louny. 

 

Key words  

Eurovia, Ltd.; stonemine Chraberce; protected landscape area České středohoří; basalt; 

raw materials mining. 

  

Anotace  

Předložená bakalářská práce je zaměřena na těžbu čediče společností Eurovia a.s. 

v oblasti CHKO České Středohoří, konkrétně na provozovně v Chrabercích. Práce se 

zabývá vznikem vulkanických hornin, způsobem těžby, úpravou a jejich následným 

využitím v průmyslu a v architektuře.  

Poslední část práce, formou tří návrhů, nabízí možné využití kamenolomu 

v Chrabercích po ukončení těžby pro rekreační účely. Nové využití lokality Chraberce by 

mělo vést k rozšíření cestovního ruchu v oblasti Lounska. 

  

Klíčová slova  

Eurovia a.s., kamenolom Chraberce, CHKO České Středohoří, čedič, těžba nerostných 

surovin   
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Použité zkratky 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

ČSÚ - Český statistický úřad 

a.s. - akciová společnost 

např. - například 

apod. – a podobně 

UKV - ušlechtilá kamenická výroba 

popř. – popřípadě 

atd. – a tak dále 

cm - centimetr 

km - kilometr 

km² - kilometr čtverečný 

ČR - Česká Republika 

POPD - plán otvírky a přípravy dobývání 

tzv. – tak zvaný 

ŽP - životní prostředí 

EXPO - výstava 

n. p. – národní podnik 

m n. m. – metrů nad mořem 

ČS - České Středohoří 

NPR - národní přírodní rezervace 

NPP - národní přírodní památka 

PR - přírodní rezervace 

PP - přírodní památka 

DP - dobývací prostor 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 



 
 

 
 

m - metr 

ZŠ - základní škola 

SŠ - střední škola 

tzn. – to znamená 

min. - minimálně 
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1 ÚVOD     

     Kamenolom Chraberce je situován v CHKO České Středohoří a patří  

do sítě provozoven společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. Provozovna je 

pojmenována podle obce Chraberce, do jejíž katastrálního území spadá velká část 

dobývacího prostoru. Menší část se nachází v katastru obce Mnichovský Týnec. 

Obce spadají pod správu města Louny. Masiv, který je zde dobýván se nazývá 

Týnecký Chlum. Jedná se o vulkanický přívodní kanál, který zde zůstal  

po zerodování povrchových sedimentů. 

     Těžba kameniva na této provozovně byla zahájena již v roce 1962.  

V té době společnost Eurovia a.s. ještě neexistovala. Je zde dobývána hornina 

zvaná čedič. Tato hornina je vulkanického původu. Je charakteristická svou  

tmavě- šedou barvou a mechanicko- fyzikálními vlastnostmi. Dobývání kameniva 

je složitý komplex prací a jednotlivých technologických postupů při dobývání  

a odvíjí se od lokalizace ložiska, uložení ložiska v zemské kůře a dalších 

specifikacích ložiska.  

     Těžené kamenivo, nejen z Chraberc, je používáno nejčastěji při budování 

pozemních komunikací, železničních sítí, pro zpevňování polních nebo lesních 

cest. Ve stavebnictví se využívá kameniva do násypů kolem mostových opěr,  

do násypů podél plotů případně písky, jako základní přísada pro výrobu betonu. 

Některé těžené soudružné horniny jsou opracovávány a použity pro ušlechtilou 

kamenickou výrobu, tzn. obklady, dlažby, chodníky, pomníky. Hojně je tento 

materiál také využíván v zahradní architektuře, kdy jsou travnaté plochy  

nebo osázené plochy nahrazeny přírodním kamenivem vydobytým na štěrkovnách 

nebo lomech. 

     Těžba nerostných surovin představuje veliký zásah do původního rázu 

krajiny, tedy dochází ke střetu mezi biosférou a potřebami společnosti. Vzhledem 

k vzrůstajícím potřebám a rozvíjejícímu se stavebnímu průmyslu nelze 

předpokládat změnu tohoto nastaveného trendu. Proto má každá společnost, 

Eurovia Kamenolomy a.s. není výjimkou, zpracovaný projekt pro následnou sanaci 

a rekultivaci krajiny. Účelem této činnosti je navrátit krajině původní vzhled  
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či využít takto narušený prostor pro vybudování rekreačních, sportovních středisek 

dokonce i odpočinkových ploch. 

     Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné využití Kamenolomu 

Chraberce po ukončení těžby a to zejména pro rekreační účely. Záměrem je zvýšit 

popularitu regionu, přilákat návštěvníky a vytvořit zde zajímavou lokalitu,  

která bude přínosem pro cestovní ruch v severních Čechách, konkrétně potom 

v lounském okrese.   
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2 ZPŮSOB TĚŽBY A VYUŽITÍ KAMENIVA 

     Nerostné suroviny jsou základní surovinou v mnoha průmyslových odvětvích 

počínaje stavitelstvím např. výstavba silnic, dálnic, letišť, železnic apod. Využití 

nalezneme i ve strojírenství, hutnictví nebo v energetickém průmyslu. Některé 

vulkanické horniny jako je porfyr, jsou často využívány v zahradní architektuře, 

jako dekorační prvky. Často jsou tyto horniny také využívány k vybudování 

pozemních komunikací v parcích, průmyslových zónách, městských centrech 

apod. [13]. Při použití přírodního materiálu se berou v potaz zejména jeho 

vlastnosti, možnost přepravy horniny na dané místo či stavbu a také jeho 

pořizovací cena [1]. 

      Na povrchových nerudných ložiscích dobýváme soudružné suroviny,  

jako jsou drcená kameniva, materiály pro UKV, sypné materiály nebo 

nesoudružné suroviny, což jsou zejména písky a štěrkopísky. Těžba je ovlivněna 

exogenními jevy, velikostí, tvarem a sklonem uložení ložiska. Volba vhodné 

technologie dobývání se odvíjí od vlastností hornin a účelu, pro který je materiál 

dobýván [2]. 

 

Obr. 1 Využití porfyru v zahradní architektuře (vlastní snímek, 2014)  

2.1 Vznik hornin 

     Horniny jsou obecně brány jako nestejnorodé látky, které mají proměnlivé 

chemické a mineralogické vlastnosti. Lze tedy říci, že v každém místě v hornině 

jsou její vlastnosti různé. Horniny se skládají z minerálních látek. Ty lze definovat, 
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jako anorganické homogenní přírodniny. Minerály mohou být v tělesu horniny 

rozmístěny stejnoměrně popř. nestejnoměrně. Minerální látky mají naopak  

od hornin fyzikální i chemické vlastnosti ve všech místech totožné. Je tedy možné 

vyjádřit jejich vlastnosti chemickým vzorcem [14].  

     Horniny jsou na zemském povrchu, ale i pod ním vystaveny určitým 

činitelům, které ovlivňují jejich fyzikální i chemické vlastnosti. Jsou to endogenní  

a exogenní činitelé. Endogenní procesy probíhají uvnitř planety. Jedná se o děje 

tektonické, metamorfní nebo magmatické. Exogenní vlivy působí pro změnu  

na horniny na zemském povrchu. Největším činitelem je pochopitelně sama 

atmosféra (deště, vítr, změny teplot atd.). Dalším významným exogenním 

činitelem je hydrosféra. Nejčastěji se projevuje fluviální erozí. To je odnos 

sedimentů a jejich následné ukládání. V neposlední řadě na horniny na zemském 

povrchu působí biosféra, tedy i člověk [15]. 

     Vznik hornin lze vysvětlit na tzv. geologickém cyklu. Ten zachycuje nejen 

vzájemný vztah mezi vnitřními a vnějšími činiteli působící na horniny, ale i jejich 

rozdělení podle místa a podmínek vzniku [15]. 

 

Obr. 2 Základní geologický cyklus (Press, Severa, 1998) 
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2.1.1 Magmatické horniny 

     Magmatické horniny vznikají vykrystalizováním magmatu. Magma vzniká na 

rozhraní litosféry s astenosférou. Lze ho charakterizovat, jako žhavotekutou látku 

tvořenou silikátovou taveninou, dále částečně nebo již úplně vykrystalizovanými 

minerály či krystaly a vodními párami a plyny. Rozeznáváme magma podle 

kyselosti na kyselé, středně kyselé, bazické a ultrabazické.  

První dvě zmíněné vystupují na zemský povrch v subdukčních zónách při kolizi 

oceánské a kontinentální kůry. Zbylé dvě jsou typické pro riftové oblasti  

a středooceánské hřbety [15]. 

     Magmatické horniny na cestě za vykrystalizováním projdou několika fázemi, 

a to zejména vlivem poklesu teploty. První fází je fáze likvace,  

kdy se začne oddělovat silikátová tavenina od sulfidické. Tedy těžší silikátové látky 

klesají dolů a lehčí sulfidické postupují k povrchu. V tomto momentě je zahájena 

diferenciace magmatu. Další fází je segregace. Jedná se o proces,  

který bezprostředně předchází hlavní krystalizaci magmatu, tedy krystalizují látky 

s vysokým bodem tání. Hlavní fáze krystalizace se odehrává až při poklesu teploty 

pod 1200 °C přičemž hlavní horninotvorné minerály krystalizují až při teplotě 

kolem 600 °C. Při závěrečné fázi krystalizace, kdy je tavenina bohatá na těkavé 

látky a plynné látky, vznikají pegmatity. Toto magma může prostupovat skrze 

strukturní oslabení, reagovat s okolními rudnými horninami a vytvářet tak jejich 

kumulace. Pokud tento proces probíhá za atmosférického tlaku, vznikají tzv. 

hydrotermální ložiska [15]. 

     Vulkanické horniny může podle místa, respektive hloubky vzniku rozdělit  

na hlubinné, žilné a výlevné. Hlubinné magmatity krystalizují ve velkých 

hloubkách, za přítomnosti velkého tlaku a vysoké teploty. Tyto horniny jsou plně 

vykrystalizované, krystalizace zde probíhá velmi pozvolna. Jako příklad lze uvést 

tělesa, jako jsou plutony, batolity a pně. Žilné horniny jsou charakteristické tím,  

že krystalizují ve vyšších vrstvách zemské kůry. Tyto magmatity vyplňují strukturní 

oslabení- pukliny, spáry při pronikání magmatu směrem k zemskému povrchu. 

Vznikají zde pravé nebo ložní žíly a lakolity.  
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     Poslední, tedy výlevné horniny vznikají utuhnutím magmatu na zemském 

povrchu. Dostávají se na povrch prostřednictvím vulkanických erupcí popř.  

výlevu magmatu. Tyto horniny krystalizují velmi rychle. Na krystalizaci působí 

atmosféra popř. hydrosféra [14]. 

 

Obr. 3 Vznik magmatických hornin a zákl. představitelé (www.geolog.cz)  

2.1.2 Sedimentární horniny 

     Sedimentární horniny, nebo - li usazené, jsou plošně nejrozšířenější  

na zemském povrchu. Vznikají erozí původních starších hornin. Horniny jsou 

rozrušovány buďto mechanicky nebo chemicky. Nejčastěji jsou horniny 

rozrušovány činností atmosféry, vody, větru a biosférou. Takto rozrušená hornina 

je unášena/ transportována a následně usazena na novém místě. Takto dojde  

ke vzniku nové horniny např. vlivem tlaku transportního média. Při chemickém 

zvětrávání dochází ke změně látkového složení horniny. Hlavním erozivním 

činitelem při chemickém zvětrávání je voda a v ní rozpuštěné látky- kyslík,  

oxid uhličitý apod. Existuje několik forem rozkladu horniny. Jedná se o oxidaci, 

hydrolýzu, krasovění, karbonatizaci, hydrataci [15]. 

     Nejčastějším transportním činitelem je tedy gravitace, vítr, voda, ledovec 

popř. vulkanický transport. Gravitace dokáže transportovat velký objem horniny 



Tomáš Michel: Kamenolom Chraberce 

2014  7 
 

najednou. Příkladem mohou být svahové pohyby - ploužení, sesouvání, stékání, 

řícení. Tyto pohyby jsou rozděleny podle rychlosti sesuvu od cm/rok až po km/hod. 

Gravitace, podobně jako glaciální, vulkanický nebo fluviální transport, přemisťuje 

nevytříděné horniny. Naopak transport vzduchem je typický pro vytříděné horniny 

podle velikosti zrna [15]. 

     Sedimentace horniny probíhá v místech, kde slábne unášecí rychlost 

transportního média, tedy pokud se jedná o mechanickou sedimentaci klastických 

hornin.  Cementační horniny vznikají vysrážením látek obsažených ve vodě [14].  

 

Obr. 4 Vznik sedimentárních hornin (www.geologie.vsb.cz)  

 

2.1.3 Metamorfované horniny 

     Metamorfované horniny vznikají přeměnou původních sedimentárních nebo 

magmatických hornin na horniny nové. Tyto horniny se přeměnily vlivem působení 

pro ně netypických tlakových a teplotních podmínek popř. působením chemických 

roztoků. Endogenní teplo procházející zemskými sférami způsobuje vznik nových 

minerálních látek a rekrystalizaci hornin. Přeměna látek může být také způsobena 

horkými plyny či roztoky [14]. 
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     Tlak, kterému jsou horniny vystaveny, je dvojího typu. Prvním je tlak 

nadložních vrstev, který se zvyšuje úměrně se zvyšující se hloubkou. Tlak,  

který působí na horniny ve svrchní části zemské kůry se nazývá stres nebo- li tlak 

orientovaný. Tento tlak vzniká při kolizi tektonických desek [14].  

     Proces metamorfózy lze rozdělit na přeměnu hornin regionální 

metamorfózou, která probíhá na velké ploše a postihuje tedy velké plošné celky. 

Kontaktní metamorfóza naopak probíhá na malé ploše a to tam, kde došlo např. 

k výlevu magmatu nebo ke styku hornin s žilnými či hlubinnými magmatickými 

horninami. Šoková metamorfóza probíhá při náhlých a rychlých změnách teploty  

a tlaku. Nejčastěji se tento jev odehrává při zemětřesení nebo pádu meteoritů. 

Metamorfóza, kdy se rozpouští původní hornina v roztoku a vzniká tak nová,  

se nazývá metasomatóza [15]. 

 

Obr. 5 Přeměna sedimentární horniny ve vztahu k pozici v kolizní zóně a k 

intenzitě metamorfózy (www.geologie.vsb.cz) 

 

2.2 Těžba kameniva 

     Těžba kameniva prošla během posledních století značnými změnami. 

Z počátku byla založena na primitivních způsobech dobývání, kdy byla využívána 

zejména lidská síla nebo v lepších případech síla zvířecí, a to často velmi 
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neúčinně. Postupně byly objevovány nové metody dobývání, které vedly 

k usnadnění těžby a částečnému nahrazení fyzické síly tehdejších pracovníků. 

S vývojem vzdělanosti a techniky, znalosti mineralogických vlastností hornin, 

geologie a uvědomování si souvislostí mezi jednotlivými obory se těžba dostala  

až do takového stádia, kdy je v dnešní době lidská síla využívána takřka jen 

k řízení strojů těžké techniky nebo programování a údržbě zcela 

mechanizovaných drtících nebo třídících linek. 

2.2.1 Těžba v minulosti 

      Kámen je již od pravěku nedílnou součástí života člověka. Zpočátku se 

kámen využíval výhradně jen jako nástroj obživy ve formě pěstních klínů,  

a to v podobě, do jaké se dostal díky okolním erozním vlivům, které na něj po 

dobu miliónů let působily [1]. Kamenivo tedy sloužilo hlavně jako stavební materiál 

k budování hradišť, opevnění nebo domů a sídel a bylo až do středověku 

dobýváno primitivními způsoby. Jednou z metod dobývání kamene byla metoda 

vyvrtávání otvorů do masivu a následné natloukání dřevěných klínů do děr.  

Klíny se zvlhčovaly, tím se roztáhly a výsledkem dobývací metody bylo roztrhnutí 

masivu, což umožnilo horninu dále zpracovávat a upravovat za pomoci jiných 

ručních nástrojů, jako byly kladívka nebo palice [5]. 

     Další z osvědčených dobývacích metod byla metoda „sázení ohněm“, 

kdy se hornina ohřívala pomocí požáru a následně prudce ochlazovala. Tím došlo 

k rozpukání masivu a vytvoření trhlin a tedy k snadnějšímu dobývání zejména 

rudných hornin. Metoda dobývání sázení ohněm měla mnohé výhody,  

a to zejména její dostupnost, jak po stránce materiální, tak po stránce finanční, 

protože zapotřebí bylo pouze určité množství dřevěných polen. Metodu sázení 

ohněm také ve své knize s názvem „Dvanáct knih o hornictví a hutnictví“ popsal 

Georgius Agricola z roku 1556. Metoda dobývání sázení ohněm se od 17. století 

kombinovala se střelnými pracemi, dokonce je známo, že v Norsku byla tato 

metoda používána ještě v 19. století. Pozůstatky po dobývání touto metodou,  

jsou po celé ČR [3]. 

     V roce 1627, kdy bylo poprvé použito střelného prachu k oddělení bloků 

horniny od masivu, došlo k významnému pokroku při dobývání hornin. To podnítilo 
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vývoj nových pracovních nástrojů, jako byly vrtáky, škrabačky, nabijáky, patrony 

apod. Metoda však byla na svoji dobu poměrně finančně náročná a nebezpečná. 

Střelné práce byly poprvé použity na dolech v Báňské Štiavnici.  

První odstřel provedl Kašpar Weindel [5]. Použití střelného prachu k dobývacím 

pracím se dá označit, jako významný historický mezník při dobývání a další krok 

kupředu v tomto oboru. 

2.2.2 Těžba dnes 

     Důkazů o tom, jak bylo využíváno a dobýváno hornin v předešlých stoletích 

je skutečně velké množství, avšak o poměrně vyspělém dobývání, třídění  

a využívání těženého materiálu, tak jak ho chápeme dnes, se přesouváme  

až na rozhraní 19. a 20. století. Tento pokrok v již těžebním průmyslu byl přímo 

úměrný požadavkům zejména ve stavebnictví. Začaly se používat nové 

technologie- použití asfaltu na pozemní komunikace. Zejména ve 20. století zažila 

těžba kamene opravdu velký nárůst těžby a produkci kameniva v souvislosti  

se dvěma světovými válkami, kdy byla spotřeba stavebních materiálů enormní. 

Následoval rozvoj techniky, který byl vyvolán vysokou poptávkou po stavebním 

materiálu. Tento fakt se stal jakýmsi impulsem  

a začaly se zakládat školy a učební obory pro zpracování a vydobytí nerostných 

surovin. Objevily se bagry, rypadla, nákladní automobily [13].  

 

     V dnešní době se před započetím těžby vychází z průzkumu několika 

povrchových a podpovrchových činitelů, aby byla otvírka lomu co nejlevnější  

a nejúčelnější. Bere se v potaz zejména tvar, rozloha, tektonická činnost, množství 

zásob v ložisku a jejich rozložení v ložisku. Geologickým průzkumem se zároveň 

zjistí, zda má dobývaná hornina optimální vlastnosti a zda tedy bude  

pro plánované použití vhodná [2]. Z pohledu legislativy, jsou podniky povinny 

získat souhlas pro dobývání horniny od vlastníka pozemku, vypracovat plán 

sanací a rekultivací, stanovit maximální rozměr dobývacího prostoru a zpracování 

a projednání listiny POPD [6]. 

     Moderní způsobem dobývání a oddělování bloků horniny od masivu se stala 

metoda tzv. clonových odstřelů.  Aby mohla být tato metoda aplikována, musí jí 
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předcházet ještě jeden technologický krok a to vrtací práce. Vrtací práce jsou 

v převážné většině užívány, jako přípravná operace k vytváření vývrtů.  

Tyto vývrty slouží pro umístění náloží, které se dělí podle zvoleného způsobu 

odstřelu horninového masivu [2]. 

     Trhací práce v kamenolomech se již řadu let orientují na těžbu horniny 

kontrolovanými odstřely. Tato metoda je pochopitelně účinnější a má daleko větší 

záběr, co do šířky dobývaných bloků kamene. Hornina se rozpojuje v maximálně 

účelném objemu a vznikají tak podmínky potřebné pro účelnou mechanizaci těžby 

a zároveň se zvyšuje bezpečnost práce na pracovišti při snížených vlivech  

na okolní prostředí. Odstřelovací práce lze dělit na dvě fáze. Primární, kdy je 

oddělována samotná hornina od masivu a sekundární, kdy se provádí dodatečné 

dělení pomocí mechanických, ručních strojů nebo menších odstřelů [2]. 

     Kamenolomy jsou otevírány a strukturně řešeny podle geologických 

podmínek. Nejčastěji se provádí rozdělení kamenolomu na jednotlivé etáže 

prakticky hned spolu s otvírkovými pracemi a to pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu. Počet jednotlivých stupňů vychází z geologicko- úložných podmínek, 

mocností ložiska a báňsko- technologických podmínek. Každá z etáží je zároveň 

pracovní plochou. Parametry etáží musí splňovat báňsko- technologické podmínky 

[2]. 

     Také doprava musí být kompletně přizpůsobena každé provozovně zvlášť  

a neexistuje tedy všeobecný model dopravy. Vychází se z několika kritérií,  

jako jsou velikost a tvar lomu, sklon komunikací, kvalita komunikací, vzdálenosti, 

charakter rubaniny, kapacita těžby a s tím související kapacita přepravy.  

Podle použité technologie přepravy rubaniny můžeme rozdělit dopravu na dopravu 

kolovou, pásovou, pomocí lanovek, skipů, na dopravu spádovou a kombinovanou 

[2]. 

     Poslední operací, než vytěžený materiál opustí provozovnu a je převezen  

na konkrétní místo je jeho úprava a zpracování. Pro úpravu kameniva jsou 

rozhodující vlastnosti zpracovávané horniny, jako jsou např. její fyzikální  

a mechanické vlastnosti v souvislosti s požadavky na cílový produkt. Úkolem 
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úpravy užitkových nerostů je oddělit žádoucí příměsi od nežádoucích a vytvořit  

tak produkt, který je vhodný pro další využití. Základními fázemi úpravy kameniva 

jsou zdrobňování, třídění, mletí, rozdružování [2]. 

 

Obr. 6 Probíhající clonový odstřel (Vavro, 2006)  

 

2.3 Výrobci kameniva 

     Těžba kamene má v ČR dlouholetou tradici. Vzhledem k příhodným 

podmínkám k těžbě přírodních materiálů, zejména v oblasti Polabí, Poohří je 

odvětví tohoto průmyslu značně rozšířené. Těžařské společnosti musí respektovat 

báňskou legislativu, podmínky k těžbě, podmínky sanací a rekultivací, ale zároveň 

modernizovat svoje pracoviště a užívat takové způsoby dobývání nebo dopravy, 

aby bylo co nejméně invazivní pro okolní prostředí. Pro naplnění těchto podmínek, 

je třeba, dobrá organizace těžařských společností a informovanost o možných 

úpravách v zákonech nebo nových strojích a zařízeních. Právě za tím to účelem 

vznikla tzv. Těžební unie ČR, která sjednocuje jednotlivé subjekty a podává jim 

potřebné informace [16]. 

2.3.1 Těžební unie ČR 

     Těžební unie je společnost, která vznikla v roce 1990 za účelem sjednocení 

všech dílčích společností zabývající se těžbou nerostných surovin  

na území ČR. Těžební unie spojuje podniky těžící na území ČR, dovozce, 

prodejce strojů a zařízení sloužících k těžbě, dále organizace zabývající se 
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projekční činností, dohledem na ekologii nebo geologii. Těžební unie si také 

uvědomuje důležitost vzdělání v tomto oboru, a proto jsou zde zařazeny i odborné 

školy, jak Vysoké, tak střední a muzea předávající odkaz dalším generacím [16]. 

 
Obr. 7 Logo Těžební unie ČR (www.sew -eurodrive.cz) 

     Hlavním cílem organizace je poskytovat nebo připomínat vyhlášky  

a zákony v souvislosti s těžbou, dále pořádání sněmů a konferencí či odborných 

školení. Od roku 1994 vydává Těžební unie svojí vlastní publikaci s názvem 

Minerální suroviny. Články se zabývají problémy spojenými s dobýváním 

nerostných surovin, zpracováním a šlechtěním stavebních materiálů  

nebo materiálů pro UKV v ČR, ale i na Slovensku a Polsku. Periodikum je 

vydáváno jak v ČR, tak na Slovensku. Dalšími tématy publikací jsou těžba  

a zpracování štěrku, štěrkopísku, drceného kameniva, písku, těžební a třídící 

stroje, výroba cementu, asfaltu, báňská legislativa a v neposlední řadě je členům 

připomínána důležitost ochrany ŽP, metody sanací, rekultivací a revitalizací terénu 

po ukončení těžby [16].  

     Těžební unie mimo jiné pořádá známé mezinárodní výstavy, na kterých je 

představována nová moderní technika tzn. těžké stroje k vydobývání  

a dopravě rubaniny nebo zařízení sloužící k recyklaci přírodních materiálů.  

První EXPO se uskutečnilo již v roce 1990 ve Chvaleticích [16].  

     Těžební unie se řídí jednoduchými zásadami, které vedou k oboustranné 

spokojenosti, jak samotné unie, tak dílčích členů. Unie vychází z několika 

myšlenek. K těm základním patří samotné uvědomění si svých možností,  

které úměrně rostou s velikostí skupiny. Dále vzájemná spolupráce mezi členy, 

jejich dobré vztahy a návrhy, jak co nejúčelněji spojit dohromady zájmy, myšlenky 

a záměry vedoucí k celkové spokojenosti unie [16]. 
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     Těžební unie tedy čítala k roku 2013 dohromady 112 členů. Jedním z členů 

je také společnost Eurovia kamenolomy a.s., která, mimo jiné, právě provozuje 

těžbu štěrkopísku a drceného kameniva na provozovně v Chrabercích [16].  

2.3.2 Eurovia kamenolomy a.s. 

     Společnost si od doby svého vzniku prošla mnoha významnými změnami, 

počínaje změnou názvu, přechodu vlastnictví společnosti, reorganizací,  

ale pochopitelně vývojem po technické stránce. Z provozoven postupně mizela 

fyzicky namáhavá ruční práce a byla částečně nahrazena jednoduchými ručními 

stroji. To vedlo k snížení technologických časů a pochopitelně k nárůstu účinnosti 

těžby kameniva na provozovnách Eurovia kamenolomy a.s. V dnešní době se 

Eurovia kamenolomy a.s. díky technickému vybavení a technologiím řadí po bok 

největších společností na těžbu kameniva nejen v regionu sever, severovýchod, 

severozápad, ale po celé ČR [13]. 

 

Obr. 8 Provozovny společnosti Eurovia kamenolomy a.s. 

(www.euroviakamenolomy.cz)  

     Společnost Eurovia kamenolomy a.s. se na českém trhu pohybuje teprve od 

roku 2010, ale její historie sahá až do roku 1948, protože plynule navazuje  

na tradice společnosti Tarmac Severokámen a jejich předchůdce společnost 

Severočeský průmysl kamene a nadále vede těžbu na jejich provozovnách [13].  
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     Počátek těžby kamene, jak pro UKV, tak kamenivo pro stavební účely, 

můžeme datovat do období první republiky, ovšem historie společnosti Eurovia 

kamenolomy a.s. se datuje do roku 1948, kdy vznikl podnik Severočeský průmysl 

kamene, který se skládal z většiny pohraničních podniků těžících kámen. Sídlem 

společnosti v letech 1948-1950 byla Česká Lípa [13].  

     V roce 1950 došlo k centralizaci vedení a novým sídlem se stalo město 

Liberec. Společnost tímto přesunem získala větší kontrolu na trhu s kamenivem, 

alespoň co se týkalo oblasti sever-severovýchod. Tato situace trvala až do roku 

1960, kdy došlo k rozčlenění republiky na jednotlivé kraje. Nový krajský systém 

vyvolal řadu zásadních změn a to zejména ve struktuře podniku, kdy společnost 

přišla o některé své provozovny a některé se jí naopak vrátily. V těchto letech 

patřila provozovna v Chrabercích pod správu podniku Těžba kamene  

a štěrkopísku Litoměřice [13].  

     Dalším důležitým datem v historii podniku Severočeský průmysl kamene byl 

rok 1966. V tomto roce společnost Severočeský průmysl kamene v rámci 

specializace těžby upustila od dobývání materiálu pro ušlechtilou kamenickou 

výrobu.  

K datu 1. 1. 1970 se vztahuje událost, kdy došlo ke sloučení několika společností, 

včetně Severočeského průmyslu kamene a vznikla tak společnost Severokámen 

n.p. V tento okamžik společnost nabyla své největší síly, protože vedla provoz  

na čtyřiceti kamenolomech a dvacetinou štěrkovnách s roční produkcí přes 

šestnáct milionů tun materiálu [13]. 

     Po ztrátě několika lukrativních provozoven, z důvodu přerozdělování 

jednotlivých provozoven mezi těžařskými společnosti na základě zavedení nového 

krajského systému, byla společnost během 90. let na hranici krachu a bylo potřeba 

sehnat zahraničního partnera. Tím se stala britská společnost Wimpey.  

V roce 1992 obě společnosti podepsaly smlouvu, ze které vyplynul jako majoritní 

vlastník společnost Wimpey, která získala část akcií společnosti Severokámen  

a finanční injekcí hradila bankovní úvěry a další desítky milionů investovala  

do vybavení provozoven. Vznikla společnost Wimpey - severokámen a.s.  

V roce 1996 došlo k další dohodě. Tentokrát mezi podniky Wimpey a Tarmac  
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a došlo k další změně vlastnictví a změně názvu na Tarmac Severokámen se 

sídlem v Liberci [13]. 

     Společnost zanikla v roce 2004 vymazáním z obchodního rejstříku firem  

a po šestileté restrukturalizaci a integraci, vznikla roku 2010 společnost Eurovia 

kamenolomy a.s., které je součástí a průmyslovou oblastní podniku Eurovia CS 

[13]. 

 

Obr. 9 Logo společnosti Eurovia (www -oderske-vrchy.cz) 
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3 KAMENOLOM CHRABERCE 

     První písemné zmínky o obci Chraberce pochází údajně z počátku 12. st. 

Vesnice byla v té době majetkem Vyšehradské kapituly. V jejich vlastnictví byla 

obec až do Husitských válek. Od té doby se zde vystřídalo mnoho vlastníků, 

ovšem po většinu doby patřily Chraberce královskému městu Louny. Během této 

doby byly Chraberce mnohokrát zkonfiskovány, nakonec se vždy dostaly  

pod správu města Louny a to platí dodnes. Jednou ze zajímavostí obce je 

naleziště řadových hrobů se skrčenými kostrami a nádobami pocházející z období 

keltské nadvlády na našem území, konkrétně se jedná o pozůstatky kultury 

Unětické. Doba je historiky označována jako doba Halštatská [17]. 

 

     Těžený masiv se nazývá „Týnecký Chlum“, pro místní je to „Malý Oblík“. 

Jedná se o stěnový lom. Dobývací prostor kamenolomu se nachází na rozhraní 

dvou katastrálních území. Menší část se nachází na katastrálním území 

Mnichovského Týnce, větší část na katastrálním území obce Chraberce. 

Z těženého materiálu, tedy čediče je vybudováno několik základů zdejších domů. 

Žije zde 134 obyvatel [18]. Obec je situována v centru lounské části ČS.  

Nachází se 7 km od správního města Louny v nadmořské výšce 280 m n.m. [17].  

 

Obr. 10 Katastrální výměra obcí Chraberce a Mnichovský Týnec ve vztahu k 

dobývacímu prostoru provozovny Chraberce  (www.geology.cz/extranet /mapy/mapy-

online) 
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3.1 CHKO ČS 

     České Středohoří je, co do rozlohy, druhé největší CHKO v ČR. Rozkládá se 

na ploše téměř 1 070km². Lze ho rozdělit do tří částí. Tedy oblast jihozápad, 

severovýchod a sever nebo také oblast lounské, milešovské a verneřické 

středohoří. Podle stupně ochrany jsou zde čtyři zóny a celkem 41 chráněných 

lokalit. Nachází se zde 5 NPR, 8 NPP, 11 PR a 17 PP. CHKO zabírá pouze  

2 % rozlohy ČR, ale produkuje až 8 %celkového objemu produkce kameniva  

na našem území [7].  

     Podloží ČS vzniklo v prvohorách, kdy byla tato oblast zaplavena mořem. To 

vedlo k ukládání nejen mořských sedimentů, ale i jezerních a říčních [7]. V dnešní 

době je označováno jako pohoří vulkanického původu. Toto pohoří vzniklo jako 

komplex přívodních kanálů bazického magmatu podél hlubinných zlomů během 

himalájsko- alpinského vrásnění vlivem saxonské tektoniky v průběhu třetihor. 

Sopečná aktivita přetrvala až do začátku kvartéru,  

tedy čtvrtohor. V této době se začal utvářet dnešní profil ČS vlivem exogenních 

činitelů, tzn. odnos křídových sedimentů vlivem fluviální a eolické eroze [12]. 

Magmatické horniny odnosu odolávaly, a proto je ČS tvořeno zbytky vulkanických 

přívodních kanálů a podpovrchových útvarů, jako jsou lakolity a pně. [8].  

     V CHKO ČS nalezneme také druhohorní a třetihorní sedimenty,  

popř. metamorfované horniny, jako jsou ruly, fylity nebo svory vyskytující se 

v oblasti Bíliny [12]. 

      

 

 

 

 

      Obr. 11 Pozice CHKO České Středohoří 

(www.fotokrasyprirody.blog.cz)  
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 CHKO ČS je bráno, jako oblast velmi vhodnou pro těžbu stavebních 

surovin. Ty jsou pro těžbu vhodné díky svým vlastnostem. Je tedy značně 

zatížené nejen těžbou na povrchových dolech, ale také průmyslem a samotnou 

dopravou. Tato oblast je nechvalně známá, jako nejméně zalesněné CHKO v ČR 

a zároveň s poměrně malým zastoupením zemědělské půdy [7].  

     CHKO ČS je bráno, jako samostatný správní celek. Správa CHKO nevznikla 

za účelem omezování lidské činnosti, jen jí usměrňuje za účelem zachování 

hodnot území pro další generace. Správa oblasti je součástí správního řízení o 

stavu dobývání v dané lokalitě a je schopna regulovat těžbu tím,  

že podpoří, nebo naopak zamítne návrh na otevření nové provozovny,  

ovšem samotnou těžbu povoluje příslušný báňský úřad [12].  

     Pokud se jedná o těžbu nerostných surovin v 1. ochranné zóně CHKO,  

kde je těžba zakázána, jediný, kdo smí udělit povolení, je vláda (viz provozovna 

Libochovany). Povinnost podniků hradit sanace a rekultivace vychází z horního 

zákona a musí je hradit v plném rozsahu, ale přístup konkrétních podniků k sanaci 

a rekultivaci je individuální. V zájmu společnosti je dle zákona o ochraně přírody  

a krajiny uchovat biodiverzitu v dané lokalitě [12]. 

     V dnešní době je v CHKO ČS v chodu 13 povrchových dolů, z toho se jich 

10 nachází přímo v chráněné oblasti. Dále pak 29 momentálně nečinných 

kamenolomů. Nejvíce kamenolomů je situováno v oblasti Porta Bohemica,  

nebo li kaňonu řeky Labe. Těžba stavebního materiálu v oblasti ČS nám poskytuje 

informace prostřednictvím odkrývání významných geologických útvarů,  

na kterých jsou prováděny geologické výzkumy [12].  

3.2 Čedič 

     Materiál, který se v kamenolomu v Chrabercích dobývá, se nazývá čedič 

nebo li bazalt. Jedná se o vulkanickou výlevnou horninu. Hlubinným ekvivalentem 

je gabro [9]. Čedič na provozovně v Chrabercích je specifický výskytem vyrostlic 

olivínu v řádech několika centimetrů.  
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Obr. 12 Čedič s vyrostlicemi Olivínu (www.ig.cas.cz)  

     Tato černá až tmavě hnědá hornina je jemnozrnná až celistvá a jen 

výjimečně zrna hrubšího. Snadno lze rozpoznat příměsi, jako jsou olivín, magnetit, 

pyroxen popř. plagioklas. V některých částech DP je čedič prostoupen  

aragonitem [13]. 

3.3 Charakteristika kamenolomu Chraberce 

     Čtyřetážový kamenolom v Chrabercích se nachází na severovýchodním 

okraji obce. Název původního čedičového masivu je Týnecký Chlum.  

Dobývací prostor samotného povrchového lomu se rozkládá od vrcholové části 

kopce a sestupuje směrem k jižnímu až jihovýchodnímu cípu obce [12].  

 

Obr. 13 Provozovna Chraberce (www.betonserver.cz)  
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     Čedičový masiv je uložen na sedimentárním křídovém podloží z období 

prvohor. Bloky vulkanické horniny jsou značně rozrušeny tektonickými oslabeními 

o rozměrech až do 10 cm. Strukturní oslabení jsou vyplněny jílovitými sedimenty  

a značně tak snižují kvalitu uloženého nerostu. Oslabení zároveň snižují stabilitu 

jednotlivých svahů a dochází zde často k sesuvům a osypům u paty ložiska. 

V severní části dobývacího prostoru je čedič obohacený prostupujícími žílami 

aragonitu, a proto není vhodný pro výrobu drceného kameniva. Západní část 

ložiska je tvořena pískovcem částečně metamorfovaný na křemenec.  

Dno dobývacího prostoru, tedy nejspodnější část etáže je vlivem dobývacích prací 

částečně zaplavena důlní vodou, která je následně odčerpávána a vypouštěna  

do říčky Dobročky. Plocha dobývacího prostoru je stanovena na 0,111975 km² 

k datu 30. 12. 1962 [12]. 

     První dobývací práce na této vulkanické kopě začaly již před rokem 1926. 

Tehdy byl kamenolom otvírán pouze malými povrchovými díly, které postupně 

zanikly. Oficiální těžba kameniva začala až v roce 1962, kdy byly definovány 

rozměry dobývacího prostoru. Otvírka proběhla na úbočí Týneckého Chlumu,  

a to v jeho jihozápadní části. Zvolené místo bylo pro otvírku kamenolomu 

nejideálnější. Těžba následně postupovala směrem k vrcholu čedičového masivu, 

přičemž původní vrchol masivu byl na kótě 438 m n. m. 

     První společností, která zde začala horninu dobývat, byla společnost 

Kamenoprojekt Turnov s.r.o. Následně iniciativu přejala společnost  

Wimpey -  Severokámen a.s. [13].      

     Trhací práce v kamenolomech se již řadu let orientují na těžbu horniny 

kontrolovanými odstřely. Zvolená metoda je účinnější a má daleko větší záběr,  

co do šířky dobývaných bloků kamene. Hornina se rozpojuje v maximálně 

účelném objemu a vznikají tak podmínky potřebné pro účelnou mechanizaci těžby 

[4]. Konkrétně jsou na provozovně v Chrabercích užívány clonové odstřely 

k primárnímu oddělení horniny od masivu. Sekundární rozpojovací práce 

k rozpojení větších kusů horniny zajišťují také výbušniny popř. rozrývače. 

Technologickou dopravu v dobývacím prostoru Týneckého Chlumu i mimo něj 



Tomáš Michel: Kamenolom Chraberce 

2014  22 
 

zajišťují pásové dopravníky, kolové nákladní automobily popř. pásové  

nakladače [12]. 

     Jižní část provozovny je využívána jako prostor určený pro ukládání 

odtěžených sedimentů do výsypek. Tyto výsypky jsou, co do výšky, limitovány 

hranicí maximálně 15 m. Deponovaný materiál bude po ukončení těžby použit 

k částečnému zavezení dobývacího prostoru a k zarovnání terénu.  

Terénní práce jsou součástí konečné sanace a rekultivace podle původního 

dokumentu POPD. Areál povrchového lomu má být odvodněn a následně 

zalesněn. Část bude znovu upravena k využívání pro zemědělské účely. 

V západní části kamenolomu jsou umístěna depa spolu s řídícím  

a technologickým zázemím [12].  

     Materiál je poměrně hodně znečištěn sedimentárními horninami.  

Znečištění dosahuje hranice až 18 %. Vytěžený materiál slouží k výrobě drceného 

kameniva vhodného do zásypů, přísada do asfaltových směsí apod. Konkrétní 

využití pak závisí na jednotlivých frakcích kameniva [13]. 

 

Obr. 14 Dobývací prostor kamenolomu Chraberce - jednotlivé etáže (Kadlec, 2011)  
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4 NÁVRH VYUŽITÍ KAMENOLOMU CHRABERCE PRO 

REKREAČNÍ ÚČELY 

 

     Těžba surovin vždy představuje velký zásah do ŽP, ale také do profilu 

krajiny, v tomto konkrétním případě do celého CHKO České Středohoří.  

Již při probíhající těžbě, respektive před jejím započetím, je potřeba věnovat 

velkou pozornost tomu, jak se bude nakládat s poškozenou plochou po ukončení 

těžby. Každá společnost má proto vyčleněné prostředky a vypracovaný plán 

zahrnutý v POPD, který je závazný a společnost se jejím prostřednictvím zavazuje 

k napravení škod vzniklých jejím počínáním vůči přírodě [13]. 

     Provoz jednotlivých, lomů se projeví na čistotě ovzduší, zvýšené prašnosti, 

hlučnosti, ale nejvíce na rozrušení původního reliéfu krajiny a zničení přirozeného 

ekosystému, ve kterém nacházeli útočiště mnozí zástupci fauny a flory.  

Z těchto uvedených důvodů, je ve společenském zájmu, aby dopady na ŽP byly 

co možná nejmenší a byl krajině, po ukončení těžby, navrácen pokud možno 

původní charakter nebo alespoň v rámci sanací a rekultivací upravený k dalšímu 

využití [12]. 

     Rekultivační práce lze rozdělit do dvou fází, a to na fázi báňsko - technické 

rekultivace a ekotechnickou fázi. První fáze je úprava plochy do podoby 

odpovídající jejich následnému využití. Tuto část rekultivačních prací provádí 

těžařská společnost již v průběhu samotné těžby [2].  

     Druhou fázi rekultivace, ekotechnickou fázi, lze chápat jako soubor 

technických a biologických rekultivací. Technická fáze se zabývá úpravou terénu, 

odvodněním svahů nebo odvodem povrchových vod a biologická fáze představuje 

úpravu zemědělskou, lesnickou, sadařskou nebo třeba vinařskou [2]. 
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Nejčastěji jsou pro úpravu poškozené krajiny užívány metody zahrnující 

lesnickou, zemědělskou nebo hydrickou úpravu terénu. Kombinace lesnické  

a zemědělské rekultivace není tolik finančně náročná, a proto je velmi často 

využívána [2]. Pro rozvoj turistického ruchu je ovšem daleko lákavější rekultivace 

hydrická. V takovém případě je areál lomu zaplaven, břehy upraveny k rekreaci  

a je vytvořeno vhodné prostředí pro rekreaci. Existuje ovšem celá řada možného 

využití takového to areálu. Jako příklad lze uvést terénní výuku v rámci geologie 

ZŠ nebo SŠ, prostor pro výcvik ozbrojených složek nebo vznik prostoru  

pro likvidaci odpadů.  

     Předložená závěrečná práce je zaměřena na jiné možnosti využití 

kamenolomu Chraberce po ukončení těžby. V rámci rozvoje turistického ruchu 

v lokalitě Chraberce tzn. i celého lounského okresu, jsou jako potenciální návrhy 

předloženy - návrh nového ekosystému, cyklokrosová dráha a návrh areálu, 

sloužícího jako paintballové či airsoftové hřiště. 

4.1 Vznik ekosystému 

     Oblasti zasažené dobýváním nerostných surovin utrpí změnou rázu krajiny a 

taky po stránce biologické. Tato území vždy poskytovala útočiště nespočetnému 

množství zástupců z říše rostlin a živočichů, a proto je v zájmu lidí i přírody,  

Obr. 15 Plán rekultivací v ČR do roku 2050 

(storm.fsv.cvut.cz)  
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aby došlo ke znovuzrození nového ekosystému. Ekosystém lze definovat,  

jako vzájemné společenství živé a neživé přírody, které je vzájemně spojeno 

výměnou látek, tokem energie a informací, vyvíjejících se v čase a určitém 

prostoru [19].   

     Ekosystém lze označit, jako celek, který se skládá ze čtyř na sobě závislých 

složek. První složkou je biotop. Za biotop lze označit neživou součást 

společenství, která vytváří prostředí pro živé složky ekosystému. Dále jsou zde 

producenti. Producenti jsou zdrojem potravy tj. látek a energie pro všechny 

heterotrofní organismy. Princip spočívá v tom, že zpracovávají anorganické látky  

a přeměňují je na látky organické. Patří sem zelené rostliny, které jsou díky 

chlorofylu schopny produkovat fotosyntézu. Kde jsou producenti,  

jsou i konzumenti. Tito zástupci ekosystému zpracovávají vzniklou organickou 

hmotu a jsou to všichni živočichové nebo vzrostlé nezelené rostliny, které nejsou 

schopny fotosyntézy. Poslední složkou jsou destruenti, nebo - li dekompozitoři. 

Jsou to veškeré plísně, houby nebo bakterie. Jejich přínos tkví v tom, že rozkládají 

složité organické hmoty a uvolňují z nich minerální živiny, které jsou prospěšné 

pro konzumenty [19]. 

     Cílem sanačních a rekultivačních prací je v tomto případě obnova života 

v postižené oblasti nebo ochrana ohrožených zástupců flory a fauny zde již 

žijících. Obecně lze říci, že každá takto narušená oblast je schopná se po určitém 

čase znovu obnovit. Tento fakt je označován jako přirozená sukcese.  

Taková to obnova je pochopitelně finančně nenáročná, z hlediska ekologie  

a biodiverzity podstatně hodnotnější, ale naopak značně zdlouhavá.  

Z tohoto důvodu se přistupuje k sukcesi umělé, kdy se vhodnými terénními 

úpravami, výsadbou a následnou údržbou dřevin, bylin vytváří vhodné podmínky 

pro život všech živých organismů, kterým vyhovují klimatické a jiné podmínky 

kamenolomů [10].  
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Obr. 16 16 Příklad přírodního a uměla vybudovaného biotopu 

(www.kalterersee.com, www.vil la-arlesheim.ch) 

     Kamenolomy či pískovny vytvářejí speciální podmínky pro rostlinná  

nebo živočišná společenstva. Jedná se zejména o srážkově teplotní podmínky  

a chemické vlastnosti půd, či zbylých částí masivu. Lomy obecně jsou známé 

zejména výskytem teplomilných rostlin, jímž vyhovují buďto skalní výčnělky  

nebo naopak vodní prostředí [11]. Takto optimální podmínky nabízí i provozovna 

v Chrabercích, která je zejména v SV části značně erodována, hromadí se zde 

suť, a v nejnižším patře etáže se hromadí spodní voda [12].  

     Dalším pozitivem, který zde předpovídá fungující a hlavně druhově bohatý 

ekosystém je to, že základem jsou bazické horniny, které jsou typické pro ČS. 

V CHKO ČS, tedy i v bezprostředním okolí Chraberce se vyskytuje pestrá paleta 

zástupců rostlinné říše a to hlavně kapradinka skalní, kozinec bezlodyžný, 

koniklec, mnohé druhy kavylů, hlohy nebo růže. Říše fauny není zdaleka tak 

prozkoumána, jako říše rostlinstva a je to dáno zejména nespočetným množstvím 

bezobratlých živočichů, zejména pak blanokřídlého hmyzu, který se vyskytuje 

pouze v jižní části CHKO ČS [20]. 

     Vybudování nového ekosystému se dá označit za jeden z nejvhodnějších 

způsobů rekultivace území po těžbě, protože tak vznikne čisté, estetické, druhově 

pestré prostředí, které bude za pár let přitahovat spoustu místních obyvatel  

a vznikne tak vhodné místo pro odpočinek a relaxaci. 
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Legenda: 1 - prostor pro luční porost, 2 - nejvíce erodovaný prostor 

kamenolomu,  

3 - výsadba křovin, 4 - nejspodnější patro etáže, průsak spodní vody,  

5 - výsadba listnatých stromů, 6 - výsadba smrčin 

Obr. 17 Návrh vybudování ekosystému (vlastní návrh)  

 

4.2 Cyklokros 

     Rekultivace území zasažených těžbou nerostných surovin vždy 

bezpodmínečně nemusí představovat jen „obyčejné“ zalesnění terénu, zaplavení 

nebo zavezení prostoru hlušinou či škodlivými odpady. Často po celém světě 

vznikají nádherné plány, jak tato území využít a upravit, tak aby byla estetická  

a hlavně využitelná pro obyvatele daného místa.  

     Nutno říci, že některé plány se i úspěšně realizují nebo jsou již zrealizovány. 

Jako příklad je možné uvést unikátní fotbalový stadion v Portugalsku „Estádio 

Municipal de Braga“. Stadion je situován v dobývacím prostoru bývalého žulového 

lomu a je znám zejména z fotbalového mistrovství Evropy z roku 2004 [22]. 

Dalším příkladem může být blízký areál bývalého lomu Vrbenský- Matylda, kde 

vznikl autodrom, vodní plocha a víceúčelové sportovně/rekreační středisko [21]. 
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Obr. 18 Příklad rekult ivace pro sportovní účely - Braga (www.fotbalnaplno.cz)  

     Tato podkapitola je věnována také sportovnímu areálu, konkrétně vzniku 

závodní cyklokrosové trasy. Jak je z grafického návrhu patrné, sportovní areál se 

bude rozkládat na ploše celé provozovny Chraberce, přičemž samotný závodní 

okruh je situován spíše do místa vlastní těžby kamenolomu. Dle plánu zde bude 

zřízeno optimální sociální zařízení a budou poskytovány služby, které mohou jak 

návštěvníci, tak samotní závodníci během sportovní události využívat.  

Základem je prostorné parkoviště, protože zejména závodníci si s sebou budou 

brát přípojná vozidla pro svá kola a jiné sportovní náčiní, popř. si zde budou moci 

návštěvníci zaparkovat karavany při příležitosti vícedenní akce. Samozřejmostí je 

dále odpovídající technické zázemí, tzn. dílna/opravna, kde si v případě nutnosti 

bude možné provést servis kolech. Dále pak veřejné záchody, šatna a umývárna  

a samozřejmě vhodné a prostorné občerstvení. V neposlední řadě budou zřízeny 

prostory pro diváky. K tomu mohou posloužit svrchní patra etáží kamenolomu, 

která budou upravena a zpevněna tak, aby se předešlo vzniku možných nehod. 

     Před vybudováním technického a sociálního zázemí, budou probíhat 

optimální sanační a rekultivační opatření. Tedy bude vhodně rozvezen a využit 

skrytý nadložní materiál, urovnán terén za pomocí těžké techniky,  

naopak v prostoru závodní trasy budou vybudována převýšení, klesání a jiné 

náležitosti odpovídající pravidlům cyklistiky či cyklokrosu, svedena povrchová 

voda, odvodněny svahy a dále všechny rizikové svahy upraveny tak, aby nedošlo 

k sesuvu čedičového masivu.  
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Legenda: 1 - WC, 2 - sprchy, šatny, 3 - bufet, 4 - parkoviště, 5 - servis kol, 6 - 

prostor pro diváky (bezpečností zóna B), 7 - výsadba křovin, 8 - výsadba  

listnatých stromů, 9 - nejspodnější patro etáže, průsak spodní vody,  

10 - bezpečnostní zóna A, 11 - polní cesta, 12 - štěrková cesta,  

13 - asfaltová cesta 
Obr. 19 Návrh vybudování tratě pro cyklokros (vlastní návrh)  

     Prostor bývalého kamenolomu bude osázen dřevinami, křovinami  

a bylinami, kterým tyto půdní podmínky vyhovují, a jsou charakteristické pro jižní 

oblast CHKO ČS. Tato fáze rekultivace povede ke zpevnění ploch a vytvoří se zde 

příjemné a estetické prostředí. 

     Samotná závodní trať podléhá přísným bezpečnostním opatřením,  

tedy musí mít homologaci platnou u Českého svazu cyklistiky (ČSC)  

nebo u Mezinárodní cyklistické unie (UCI). Veškeré použité materiály musí být 

odpovídající k místním geologickým a klimatickým podmínkám dle technické 

normy. Trať musí být dlouhá minimálně 2,5 km a musí se po čas závodu střídat 

povrch závodní dráhy, tedy kombinace asfaltu, polních cest a luk [23].  

     Cyklokrosový závod se zdolává jednak na kolech, ale obtížná stoupání 

závodník zdolává během, tedy 90% trati musí být sjízdných. Po celé délce závodní 

trati se musí dodržet šířka trati min. 3 metry. Start a cíl závodu je vždy na rovince 

dlouhé min. 200 m a široké 6 m. Trať musí být pestrá, protože je vhodné,  

aby se střídalo tempo závodu a v neposlední řadě bezpečná. Bezpečnost 

závodníků i diváků charakterizují jednotlivé zóny, viz obrázek níže [23]. 
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Obr. 20 Bezpečnostní zóny (www.bikeri.cz)       

      

     Tento návrh by mohl být vhodným řešením otázky, co s prostorem 

opuštěného kamenolomu a jeho přilehlých oblastí a mohl by sem přilákat celou 

řadu sportovních nadšenců, turistů či novinářů a za čas by se tato trať mohla stát 

vyhlášeným sportovištěm v ČR. 

4.3 Paintballové/ Airsoftové hřiště 

     Dalším potencionálním využitím dobývacího prostoru a celého areálu 

kamenolomu v Chrabercích je zřízení paintballového či airsoftového hřiště.  

Obě tyto možnosti se navzájem nevylučují, mají stejné podmínky na technické 

zázemí a nejsou nijak invazivní vůči okolnímu prostředí, tedy provoz  

paintball- airsoftového hřiště nepředstavuje riziko pro okolní ekosystémy v oblasti 

CHKO ČS. V dnešní době jsou tyto adrenalinové sporty velmi populární mezi 

mladými lidmi, tedy mezi možnými budoucími návštěvníky tohoto areálu.  

     Paintball je rychle rozvíjející se týmový sport, který se na světě řadí  

na 3. místo v žebříčku nejoblíbenějších adrenalinových sportů a hlásí se k němu  

12 milionů registrovaných členů po celém světě. Jako každý sport, má i tento jistá 

specifika a potřebu na vybavení, jak hráčů, tak samotného hřiště. Paintball se 

hraje buďto na tzv. military, rekreačních nebo sportovních hřištích, která jsou podle  

toho speciálně upravena [24]. Prostory kamenolomu v Chrabercích jsou optimální 

pro vybudování hřiště právě pro military nebo rekreační paintball, kde se využívá 

z velké části pouze přírodní materiál a překážky, tzn. je možno v rámci 
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rekultivačních prací vybudovat s nepříliš vysokými náklady optimální hřiště,  

které bude v souladu s technickými a bezpečnostními normami. Jinými slovy,  

dalo by se využít vše, co zde po těžbě zůstane, počínaje výsypek a odvalů až po 

budovy původně sloužící pro provoz a řízení kamenolomu.  

 

Obr. 21 Paintball- airsoftové military hřiště v přírodě (www.militarygames.cz)      

    Dalším krokem by byla fáze lesnické rekultivace, tedy potřeba osázet určité 

plochy dřevinami, které by byly součástí hřiště a poskytovaly by vhodné 

maskování pro hráče [24]. V případě situování hřiště do dobývacího prostoru 

kamenolomu by bylo hrací pole vymezeno přesnými rozměry. V jiných případech 

je prostor vymezen páskou nebo ochrannou síťovinou, chránící diváky. 

     Airsoft je obdobně jako paintball adrenalinový sport hojně rozšířený nejen 

mezi mladými lidmi, ale zejména pak mezi vojenskými nadšenci. Potřeby  

na technické zázemí jsou prakticky nulové, poněvadž tento sport se většinou 

odehrává na odlehlých, zalesněných a komplikovaných terénech  

nebo v opuštěných vojenských prostorech, které v samotných hráčích evokují 

pocit opravdové bitvy. U nás v ČR je pravděpodobně nejznámějším areálem  

pro pořádání airsoftových i paintballových klání opuštěný vojenský prostor 

v Milovicích u Prahy [25]. 
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Obr. 22 Hřiště na airsoft (www.militarygames.cz)  

     Areál kolem daného hřiště bude vhodně doplněn o potřebné technické  

a sociální zázemí a stejně jako u předešlého návrhu na vybudování cyklokrosové 

dráhy, zde bude rozlehlé parkoviště pro hráče i doprovodné osoby,  

veřejné záchody, šatny, sprchy a občerstvení.  

     Prostor opuštěného kamenolomu svými geologickými podmínkami, reliéfem 

a rozmanitostí krajiny tak vytváří jedinečné a ideální místo pro pořádání paintball- 

airsoftových klání. Hráči budou moci využít buďto umělých bariér, krytí nebo právě 

původních přírodních překážek, které zde po terénních úpravách zůstanou. 

 

Legenda: 1 - WC, 2 - sprchy, šatny, 3 - bufet, 4 - parkoviště, 5 - prostor pro 

diváky,  6 - výsadba křovin, 7 - airsoft- paintballové hřiště, 8 - výsadba listnatých 

stromů, 9 - správní budova, půjčovna vybavení 

 
Obr. 23 Návrh vybudování hřiště na paintball/airsoft (vlastní návrh)  
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5 ZÁVĚR 

     Jednotlivé návrhy, prezentované v kapitole o využití kamenolomu  

po ukončení těžby pro rekreační účely vychází z několika hledisek.  

Prvním výchozím bodem je využít těchto prostorů tak, aby byly co nejméně 

invazivní vůči okolnímu prostředí, tím pádem se rychleji začlenily do přirozeného 

rázu krajiny a byly, co možná nejrychleji plně využitelné pro obyvatele celé ČR. 

Dalším důležitým bodem je, aby tato místa byla atraktivní nejen pro zástupce 

rostlinné a živočišné říše, ale i pro člověka, který bude obec Chraberce 

navštěvovat. V neposlední řadě nutno vycházet z nízkého finančního rozpočtu. 

     Prvním návrhem, je vytvořit funkční ekosystém, který navrátí krajině 

rozmanitost, co se fauny a flory týče. Dobrým předpokladem pro uskutečnění 

tohoto plánu jsou optimální geologické a klimatické podmínky. České Středohoří, 

zvláště pak jeho lounská část je považována za jedno z nejslunečnějších míst 

v ČR, zejména potom jižní svahy masivů, na kterých se daří teplomilným 

ohroženým rostlinám.  

     Nutno říci, že těžba zásadním způsobem omezila jednotlivé ohrožené druhy 

živočišné i rostlinné říše, a proto je vybudování ekosystému optimálním řešením 

pro zachování biodiverzity v Týneckém Chlumu a celém CHKO ČS. Příprava 

terénu potřebná pro dosažení stanoveného cíle se může průběžně provádět již 

v průběhu samotné těžby, tedy bude prováděna společností Eurovia, která zde 

těží čedič, a to v rámci úmluvy o uvedení krajiny do původního stavu. Tento zásah 

bude z velké části financován z fondu sanací a rekultivací zmíněné společnosti. 

Podílet se na výsadbě stromků, menších terénních úpravách, případně situování 

estetických doplňků se můžou podílet žáci okolních základních škol v rámci 

přírodovědných či pěstitelských předmětů za finanční a mediální podpory 

okresního města Louny. 

     Zbývající návrhy jsou předpokládány jako specifické sportovní prostory, 

které vyžadují rozdílné terénní úpravy. Tyto úpravy ovšem může znovu provádět 

společnost již v průběhu těžby nebo po jejím ukončení za pomoci stávající těžké 

techniky a financovat je z vhodných fondů. V rámci finančních i časových úspor lze 

využít pro technické a sociální zázemí areálu stávající správní budovy,  
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které budou vhodně upraveny pro vybudování šaten, jídelních zařízení  

či servisních dílen. Oba tyto plány musí splňovat striktní bezpečností podmínky, 

které zajistí úplnou bezpečnost jak samotných sportovců, tak diváků  

a návštěvníků.    

     Sportovní areál a CHKO se navzájem nevylučují, protože během 

airsoftových/paintballových her či cyklokrosových závodů nedochází k vylučování 

zplodin, výfukových plynů, nehrozí únik pohonných hmot ani nijak zvýšený nárůst 

hlučnosti nebo prašnosti. 

      Lze předpokládat, že adrenalinové sporty provozované v areálu bývalého 

kamenolomu budou lákat mnohé příznivce těchto sportovních odvětví.  

Z pohledu rozvoje cestovního ruchu je tento fakt zcela jistě příznivým zjištěním  

pro místní obce, města, ale i restaurační a kulturní zařízení v bezprostředním okolí 

kamenolomu. Předpokladem pro toto tvrzení je skutečnost, že každý návštěvník si 

bude chtít při více denní sportovní akci zpříjemnit čas strávený zde, bude 

potřebovat doplnit pohonné hmoty, občerstvit se, ubytovat se v penzionu  

v Chrabercích či hotelu několik kilometrů vzdáleného města Louny.  

Využití kamenolomu Chraberce by tak přispělo ke zvýšení turistické atraktivity 

oblasti.
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