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ABSTRAKT 

Hlavním cílem disertační práce byl výzkum a zhodnocení surovinové základny 

karbonátových a cementá ských surovin v ČR a posouzení ložiskového potenciálu vápencové 

suroviny z pohledu možnosti jejího využití pro výrobu plniv z hlediska chemicko-

technologické kvality a b losti suroviny z činných vápencových lom , jakož i perspektivních 

net žených ložisek nerostných surovin v ČR. Krom  ešení a spln ní hlavního cíle byla 

vytyčena a spln na ada dílčích cíl . V úvodu je nejprve shrnuta historie využívání a význam 

vápenc  pro lidskou společnost. Dále je vyhodnocena obecná charakteristika vápenc  jako 

suroviny zam ená na její mineralogické a chemické složení, vznik a rozd lení. Rovn ž je zde 

dokumentováno rozd lení vápenc  jako nerostné suroviny dle kvality na surovinové typy dle 

celostátní Bilance zásob výhradních ložisek nerost  České republiky. V práci se dále 

zabývám pr myslovým, ale i širším využitím a novými trendy v použití této suroviny v 

souvislosti s chemickým složením a technologickou charakteristikou této suroviny. Podrobn  

je v práci rovn ž ešena problematika výroby a využívání plniv se zam ením na vápencová 

minerální plniva a požadavky na jejich vlastnosti. Stručn  je také p iblížena geologická 

historie a vývoj Českého masivu s ohledem na výskyty karbonátových hornin na našem 

území. Tzv. deskriptivní analýzou je v práci shrnut a vyhodnocen stav a vývoj t žby a zásob 

vápenc  na území ČR za uplynulé dvaceti sedmi leté období (tzn. 1988–2016ě. Rovn ž jsem 

provedl odhad životnosti zásob jednotlivých surovinových typ  a to v n kolika možných 

variantách s určením minimální a maximální životnosti zásob. K podrobnému 

technologickému výzkumu byla vybrána ložiska Kon prusy, Štramberk, Velké Hydčice-

Hejná, Skoupý, Velká Morava a Nezdice na Šumav , jež byla podrobena geologické 

dokumentaci s odb rem vzork , na kterých bylo následn  provedeno stanovení chemismu a 

parametru b losti. V neposlední ad  jsou v práci nastín ny základní podmínky upravující 

právní rámec dobývání vápence, neboli je v práci popsán legislativní proces pro získání 

povolení k hornické činnosti.  V souvislosti s tím pak byla vybraná net žená ložiska 

zhodnocena ve vztahu k povolovacímu procesu za účelem zahájení otvírky, p ípravy a 

dobývání.   

Klíčová slova:  t žba, ložisko, vápenec, plniva, nerostné suroviny    
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ABSTRACT 

The main objective of this dissertation was the research and evaluation of the raw material 

base of carbonate and cement raw materials in the Czech Republic and the assessment of the  

deposit potential of limestone raw material from the point of view of its use for the production 

of fillers in terms of the chemical and technological quality and the whiteness of raw 

materials from active limestone quarries as well as from prospective unworked deposit objects 

in the Czech Republic. A number of partial targets have been set forth and met to address and 

meet the main objective. The introduction describes the history of use and the importance of 

limestones for human society. Further on the general characterisation of the limestone as a 

rock is discussed that is focused on its mineralogical and chemical composition, its origin and 

its categorisation. Also described is the qualitative classification of the limestone as a mineral 

into raw material types that are based on the National Balance of the Reserves of Exclusive 

Mineral Deposits of the Czech Republic. The thesis deals not only with the industrial use but 

also with wider use and with new trends in the use of this raw material in connection with its 

chemical composition and its technological characteristics. In detail, the thesis also deals with 

the production and the use of fillers with a focus on limestone mineral fillers and 

requirements for their properties. The geological history and the development of the 

Bohemian Massif are also briefly presented, taking into account the occurrence of the 

carbonate rocks in this territory. The descriptive analysis summarises and describes the state 

and the development of the mining and the limestone reserves in the Czech Republic during 

the last twenty-seven years (i.e. 1988-2016).  An estimate of the lifetime of the individual raw 

material reserves was also carried out in several possible variants with the determination of 

the minimum and maximum lifetime of the reserves. The following deposits were selected for 

detailed technological research: Kon prusy, Štramberk, Velké Hydčice-Hejná, Skoupý, Velká 

Morava and Nezdice in Šumava, which were subjected to geological documentation with a 

collection of samples that were subsequently subjected to the determination of their chemical 

and whiteness parameters. Last but not least, the basic conditions that govern the legal 

framework for limestone mining are outlined in the work, including the legislative process for 

obtaining mining permit that is described in the thesis. In connection with this, selected 

unworked deposits were evaluated in relation to the permitting process in order to commence 

the extraction. 

Keywords: mining, deposit, limestone, fillers, minerals 
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MOTIVACE 

Vápence pro výrobu plniv p edstavují vysoce cen nou surovinu. Zp sob využití p itom určuje 

požadavky na jejich vlastnosti. Vápence musí splňovat p ísné požadavky zejména na 

chemické složení a b lost. Pro výrobu minerálních plniv se používají výhradn  

vysokoprocentní chemicky čisté vápence, p ičemž d raz není kladen pouze na základní oxidy 

CaO, MgO a SiO2, ale i na nerozpustný podíl a obsah stopových prvk  - škodlivin typu Fe, 

Mn, Cu apod. Z hlediska parametru b losti obecn  platí, že s vyššími hodnotami b losti 

nar stá možnost uplatn ní a také cena produktu. Pro posouzení možnosti využití vápencové 

suroviny z hlediska výroby plniv často chybí vstupní informace o kvalit  suroviny, zejména 

o b losti a obsazích stopových prvk , anebo jsou tyto informace neúplné. Použitelné údaje 

pro hodnocení využitelnosti suroviny bývají omezeny na základní chemické složení, množství 

a charakter vápenc  ložiska, jakož i určitá analogie se současnou výrobou nebo 

sousedními t ženými ložisky ve stejném geologickém útvaru.  Tento stav dané problematiky 

byl d vodem, který ovlivnil výb r tématu disertační práce na výzkum a hodnocení surovinové 

základny vápenc  z hlediska vhodnosti pro výrobu plniv na základ  chemicko-technologické 

kvality a b losti, a to jak z činných vápencových lom , tak i z perspektivních net žených 

ložiskových objekt  v ČR. 

P edevším bych cht l pod kovat své nejbližší rodin , která mne po celou dobu mého studia 

velmi podporovala a byla hlavní p íčinou mého dosaženého vzd lání. Velké díky pat í rovn ž 

mé p ítelkyni Josephine, která mne byla morální oporou zejména p i psaní této práce. Za 

velmi cennou pomoc a odborné rady p i tvorb  této práce bych rád pod koval svému školiteli 
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SEZNůM SYMBOL , ZKRůTEK ů ZNůČEK 

apod. a podobn  

CK cementá ské korekční sialitické suroviny 

ČGS Česká geologická služba 

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

DP dobývací prostor 

DL dolomit 

JV jihovýchod 

JZ jihozápad 

max. maximáln  

mil. milión 

min. minimáln    

MPO Ministerstvo pr myslu a obchodu 

MŽP Ministerstvo životního prost edí 
nap . nap íklad 

NPP národní p írodní rezervace 

PR p írodní rezervace  

PP p írodní památka 

resp. respektive 

Sb. Sbírka zákon  

SV severovýchod 

SZ severozápad 

t metrická tuna, 1000 kg 

tzv. takzvané  

tis. tisíc 

VA vápence  

viz odkaz na obrázek, tabulku, graf 

VJ vápence jílovité 

VO vápence ostatní  

VV vápence vysokoprocentní  

VZ vápence zem d lské 
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1 ÚVOD  

Lidský materiální blahobyt vyžaduje využívání nerostných surovin. To co člov k nem že 

vyp stovat, to musí získat resp. vyt žit ze zemské k ry. Nerostné suroviny doprovázejí 

lidstvo od zrodu civilizace p es celý její vývoj až po tu současnou, nejvysp lejší. Nerostné 

suroviny, které získáváme z nejsvrchn jších částí zem , tvo í materiální zázemí současné 

civilizace. Lze íci, že neexistuje žádná oblast života moderní společnosti, která by na nich 

nebyla závislá. 

T žba a použití vápencové suroviny provázejí obyvatelé naší zem  v jejich materiáln  

kulturním vývoji a byly vždy jednou z p edních nerostných surovin. T žba suroviny byla 

vždy omezena na oblasti jejího výskytu, užitek z výrobk  však sloužil všem.  

Od p edhistorické doby lze rozeznat n kolik hlavních sm r  uplatn ní karbonátových hornin 

resp. vápenc . P edevším to byl vhodný stavební kámen, který je relativn  m kký, dá se proto 

snadno lámat a opracovávat. Vápence proto pat í mezi první kamenné stavby u nás. Dále šlo o 

použití zrnitých a krystalických vápenc  Ěmramor ě k výrob  ozdobných p edm t . Toto 

využití se pozd ji vyvíjelo ve výrobu broušených a lešt ných výrobk . Záhy p istupovala 

výroba vápna, když lidé zjistili, že se dá vápenec pálit na hmotu, která má zvláštní vlastnosti a 

dá se použít na pojiva ve stavbách. Z prvních vápenných nát r  a malt se pozd ji vyvinul 

pr mysl maltovin. Nakonec našly vápence uplatn ní v dob  bronzové a železné, když lidé 

zjistili, že jejich p idáním se usnadňuje tavicí proces rud a barevných kov  i železa. Hlavní 

vzestup využití vápenc  a začátek jejich pr myslového zpracování nastává v druhé polovin  

minulého století. Spolu se zvýšením spot eby výrobk  z vápence a s rozvojem techniky 

vznikají v tší loma ské a vápenické podniky, které byly rozší eny koncem minulého století o 

cementárny.  

S využíváním nových pokročilých technologií v pr myslu došlo i k výraznému rozší ení 

využití vápenc . Vedle využití vápencové suroviny v tradičních oborech, kde vápenec 

p edstavuje stavební kámen, dekorační materiál, surovinu pro výrobu vápna a cementu, 

nachází vápencová surovina své využití v mnoha dalších pr myslových odv tvích. Stále v tší 

podíl vápenc  sm uje do ochrany životního prost edí a péče o krajinu Ěčišt ní odpadních 

vod, úprava kal  a odpad , odsi ování a čišt ní spalin energetických, teplárenských a jiných 

pr myslových za ízení, kde se jako palivo používá uhlíě. Použití vápence a následn  z nich 
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vyrobených produkt  je velice široké a zasahuje do mnoha pr myslových, ale i rozvojových 

v dních obor . 

Velmi významnou a nezastupitelnou pozici zastávají vápence v pr myslové výrob  

minerálních plniv. Problematika využívání nerostných surovin pro výrobu minerálních plniv 

začala nabývat na významu zejména na začátku sedmdesátých let a je konkrétn  spojena 

s událostmi kolem cen ropy a ropných produkt . S využitím minerálních plniv se sledují 

zejména dva cíle. Jednak zlevnit výrobu výrobk  na bázi ropy a ropných produkt , p ičemž 

zvýšeným stupn m pln ní se rovn ž zlepší n které užitkové vlastnosti výrobk . Minerální 

plniva se používají v pr myslu výroby plast , gumy, barev a nát rových hmot. Dále se 

uplatňují ve výrob  impregnací, tmel , jakož i v potraviná ském a farmaceutickém pr myslu. 

Existuje ale i skupina obor , nap . papírenství a výroba asfaltu, kde vápencové plnivo tvo í 

nezastupitelnou technologickou surovinu a kde se proto využívají již tradičn . 

Vápence pro výrobu plniv p edstavují vysoce cen nou surovinu. Zp sob využití p itom určuje 

požadavky na jejich vlastnosti. Vápence musí splňovat p ísné požadavky zejména na 

chemické složení a b lost. Pro výrobu minerálních plniv se používají výhradn  

vysokoprocentní chemicky čisté vápence, p ičemž d raz není kladen pouze na základní oxidy 

CaO, MgO a SiO2, ale i nerozpustný podíl, obsah stopových prvk  - škodlivin typu Fe, Mn, 

Cu apod. Z hlediska parametru b losti obecn  platí, že s vyššími hodnotami b losti nar stá 

možnost uplatn ní i cena produktu. 

T žební a zpracovatelský pr mysl se na našem území vyvíjel ve vazb  na zdroj surovin 

postupn  a dlouhodob . V České republice Ěv následujícím textu již jen „ČR“) se vápencové 

suroviny dnes t ží pouze povrchovým zp sobem jámovými a st novými lomy za použití 

trhacích prací. Současná t žba vápenc  je v ČR soust ed na v určitých geologických 

oblastech a je vázána na p esn  vymezené stratigrafické jednotky, obzvlášt  devonských 

stupň . B žn  se jedná o území s vysokou hodnotou krajiny a p írody. S ohledem na 

specifické vlastnosti vápencových území s vývojem krasových jev , mnohé z t chto oblastí 

jsou chrán ny zákonem jako maloplošná chrán ná území. Dosažený stupeň geologických 

znalostí a ložiskového vyhodnocení neposkytuje širší prostor pro nalezení nových t les 

vápencových hornin, vhodných pro dobývání a následn  pr myslové využití. Rozši ování 

zdroj  karbonátových hornin je tak omezeno pouze na dovoz anebo ov ování a dobývání 

finančn  a technicky náročn jšími dobývacími metodami.  
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Význam vápenc  v současné dob  stále roste a rozši ují se obory, kde nalézají uplatn ní. 

Bude tomu i v budoucnosti, je však t eba hospodárn  zacházet se zásobami zejména 

kvalitních vápenc , jež jsou omezené a vyžadují racionální t žbu a využití. Využití odlišné od 

toho k čemu je surovina určena je opodstatn né pouze v p ípadech, kdy karbonátová surovina 

má odlišné chemicko-technologické vlastnosti. Stejn  tak je nutné vyloučit využívání vysoce 

kvalitních vápenc  v technologiích, kde lze použít mén  kvalitní surovinu. Tento aspekt by 

m l být však v zájmu každého podnikatelského subjektu již s ohledem na tržní cenu 

využívané suroviny. 

Pro posouzení možnosti využití vápencové suroviny z hlediska výroby plniv často chybí 

vstupní informace o kvalit  suroviny, respektive údaje o b losti, obsazích stopových prvk , 

nebo jsou pouze informativní. Použitelné údaje pro hodnocení využitelnosti suroviny bývají 

omezeny na základní chemické složení, množství a charakteru vápenc  ložiska, jakož i určitá 

analogie se současnou výrobou nebo sousedními t ženými ložisky ve stejném geologickém 

útvaru.  Tento stav dané problematiky byl d vodem, který ovlivnil výb r tématu disertační 

práce. Jejím cílem je výzkum a zhodnocení surovinové základny vápenc  a ložiskového 

potenciálu vápencové suroviny z pohledu použitelnosti pro výrobu plniv na základ  

chemicko-technologické kvality a b losti, a to jak z činných vápencových lom , tak 

i z perspektivních net žených ložiskových objekt  v ČR. 
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2 CÍLE ů METODIKů ZPRůCOVÁNÍ DISERTůČNÍ PRÁCE 

Disertační práce s názvem „Výzkum vlastností vápenc  z činných vápencových lom  pro 

výrobu plniv“ má výzkumný charakter a pojednává o významu vápenc  jako suroviny pro 

lidskou společnost a její materiální rozvoj. 

Hlavním cílem disertační práce je výzkum a zhodnocení surovinové základny vápenc  a 

ložiskového potenciálu vápencové suroviny z pohledu možnosti jejího využití pro výrobu 

plniv z hlediska chemicko-technologické kvality a b losti suroviny, a to jak z činných 

vápencových lom , tak i z perspektivních net žených ložiskových objekt  v ČR. 

Pro ešení a spln ní hlavního cíle byla vytyčena ada dílčích cíl , jež jsou společn  

s metodikou jejich ešení popsány níže.  

P edkládaná disertační práce je rozd lena do dvou částí – teoretické a analytické. 

2.1 Teoretická část 

Cílem teoretické části disertační práce je stručn  p iblížit ešenou problematiku, vyhodnotit 

její současný stav a vytvo it tak vhodná teoretická východiska pro část analytickou. V úvodu 

nejprve eším historii využívání a význam vápenc  pro lidskou společnost. Dále je probrána 

obecná charakteristika vápenc  jako horniny, zam ená na mineralogické a chemické složení, 

vznik a klasifikaci. Rovn ž je zde dokumentováno rozd lení vápenc  jako nerostné suroviny 

dle kvality na surovinové typy dle státní Bilance zásob výhradních ložisek nerost  České 

republiky (dále jen „Bilance“). Práce se dále zabývá pr myslovým, ale i širším využitím a 

novými trendy v použití této suroviny v souvislosti s chemickým složením a technologickou 

charakteristikou této suroviny. Podrobn  je popsána také problematika výroby a využívání 

plniv se zam ením na vápencová minerální plniva a požadavky na jejich vlastnosti. Stručn  

je p iblížena i geologická historie a vývoj Českého masivu v souvislosti s výskytem vápenc  

na našem území. 

Teoretická část práce spočívala zejména ve studiu a rešeršní činnosti na základ  odborných 

publikací zabývajících se sedimentárními, resp. karbonátovými horninami, geologickou 

historií a vývojem Českého masivu, jakož i problematikou využívaní plniv a silikátových 

surovin. 
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2.2 Analytická část 

Jedním z vytyčených cíl  analytické části práce bylo podat ucelený obraz o surovinové 

základn  vápenc  ČR. Tzv. deskriptivní analýzou je v práci shrnut a popsán stav a vývoj 

t žby a zásob vápenc  na území ČR za uplynulé sedmadvacetileté období let 1988–2016. 

Mimo ádná délka tohoto období v sob  zahrnuje záv rečné dva roky socialismu a celé období 

postsocialistického vývoje ČR. Dlouhá časová ada umožňuje vysledování hlavních trend  

jak v t žb , tak i v zásobách. V neposlední ad  jsem provedl odhad životnosti zásob 

jednotlivých surovinových typ  v n kolika možných variantách s určením minimální a 

maximální životnosti zásob.  

Pro posouzení možnosti využití vápencové suroviny z hlediska výroby plniv často chybí 

anebo jsou neúplné vstupní informace o kvalit  suroviny, zejména údaje o b losti a obsazích 

stopových prvk . Informace použitelné pro hodnocení využitelnosti suroviny bývají omezeny 

na základní chemické složení, množství a charakter vápenc  ložiska, jakož i určitá analogie se 

současnou výrobou nebo sousedními t ženými ložisky ve stejném geologickém útvaru. 

Dalším cílem analytické části proto bylo na základ  získaných informací o geologické stavb  

ČR provést výb r perspektivních ložisek s potenciálem nejnáročn jšího zp sobu využití. P ed 

výb rem ložisek byl prostudován archivní materiál – záv rečné zprávy a výpočty zásob 

ložisek, neboť v tšina ložisek karbonátových hornin byla v p edchozích letech podrobena 

geologicko-ložiskovému pr zkumu. Krom  využívaných ložisek Ět žené lomy) byly do 

výb ru za azeny také perspektivní net žené ložiskové objekty. Ložiska byla následn  

podrobena terénní rekognoskaci, která zahrnovala fotografickou a geologickou dokumentaci 

spojenou s odb rem p íslušných vzork  suroviny. Na odebraných vzorcích jsem následn  

laboratorn  provedl stanovení chemismu a parametru b losti.   

Otvírka nového ložiska nebo rozší ení stávající t žby na t ženém lomu za účelem zajišt ní či 

rozší ení surovinové základny vápencové suroviny jsou provázeny adou povolovacích 

proces . V disertační práci jsou tak v neposlední ad  nastín ny základní podmínky upravující 

právní rámec t žby vápence, tj. je popsán legislativní proces pro získání povolení k hornické 

činnosti. Vybraná net žená ložiska byla hodnocena i ve vztahu k tomuto procesu.    

Pro zpracování deskriptivní analýzy byl základním zdrojem dat a informací Surovinový 

informační systém České geologické služby Ědále SurISě, v n mž jsou dlouhodob  

soust eďována a zpracovávána data a informace z výsledk  geologických prací a geologické 
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dokumentace z území ČR, ze státních statistických výkaz  jednotlivých ložisek nerostných 

surovin a vlastních šet ení p ímo na lokalitách a v t žebních podnicích, do níž jsou rovn ž 

ukládány i zásadní informace z otev ených zdroj  a publikací. Všechna použitá data byla 

analyzována a verifikována, informace byly ov eny. 

Jako další podklady pro zpracování analytické části disertační práce sloužila Státní bilance 

zásob výhradních ložisek nerost  České republiky (sestavována každoročn  vždy k 1. lednu, 

ČGS z pov ení MŽPě, jakož i publikace „Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny“ 

(vydávána ČGS, útvar d íve Geofond, každoročn  od roku 1992ě. Tato ročenka je v současné 

dob  jediným existujícím materiálem, který aktuáln  informuje širší odbornou ve ejnost 

v České republice i v zahraničí o stavu naší nerostn -surovinové základny, t žb  nerostných 

surovin a o zahraničním obchodu s nimi.  

Krom  t chto podklad  byly pro pot eby disertační práce použity i údaje ze záv rečných 

zpráv a výpočt  zásob ložisek, nepublikovaných zpráv a studií a dalších specializovaných 

studií, jakož i p ehled , zákon  a zpráv. 

V rámci terénní rekognoskace jsem ze 6 ložisek odebral celkem 42 r zných vzork . Pro 

ov ení základního chemismu vápenc  a obsahu stopových prvk  v terénu byla nejprve 

využita metoda p enosné rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF). Následn  byl vybrán 

jeden reprezentativní vzorek z každého ložiska, který byl podroben základnímu rozboru na 

celkovou chemickou silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  v akreditované Centrální 

laborato i společnosti LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza Ěspecifikace metody: KP 31-201 

IMP č. 1ě. V neposlední ad  byl na vybraných vzorcích stanoven parametr b losti. B lost R 

457 nm vápenc  po vysušení byla stanovena na spektrofotometru DC600 od firmy 

DůTůCOLOR v laborato ích firmy LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza, závod Kazn jov. 
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3 VÁPENEC 

Vápence pat í mezi horniny sedimentární. Pokud projdou metamorfními procesy, nazývají se 

vápenci krystalickými. Vápencem nazýváme takovou horninu, která obsahuje více než 50 % 

karbonátu a m že vznikat biochemickými i biogenními procesy. Podle Gemricha et. al. 

(1998) kolísá zastoupení vápenc  v zemské k e v rozmezí od 1Ř do 2ř % u všech 

sedimentárních hornin v ní obsažených. Kužvart (1983) odhaduje podíl vápenc  pouze na 

15 %. V Českém masívu, který tvo í v tší část území České republiky, je 9 % všech 

sediment  tvo eno vápenci. 

3.1 Vápenec jako hornina 

3.1.1 Mineralogické složení vápence 

Základní složkou karbonátových hornin je uhličitan vápenatý CaCO3 ve form  kalcitu a mén  

často i aragonitu, a dále uhličitan vápenato-ho ečnatý CaMgĚCO3)2, tj. minerál dolomit. Kalcit 

je zastoupen jako klastický materiál Ězrna, valounky i v tší úlomkyě nebo je 

organoklastického p vodu, tzn. vznikal p evážn  rozrušením schránek, kosterních části či 

jiných pevných částí t l organism . 

Aragonit jako rombická forma CaCO3 se nachází zejména v recentních uloženinách. Je 

součástí mnohých schránek organism , m že se objevit i ve vápnitých bahnech v jeho typické 

podob  jehlicovitých krystal .  

Dolomity m žeme rozd lit na dva genetické typt: dolomity primárního p vodu a dolomity 

sekundárního p vodu Ětj. diagenetické a epigenetickéě. Výskyt dolomit  primárního p vodu 

je vzácný. Vyznačují se nápadnou jemnozrnnosti svých částic Ěpod 0,01 mmě. Dolomity 

sekundárního p vodu se v p írod  vyskytují mnohem čast ji. Jsou charakteristické 

z eteln jším stupn m krystalizace, což platí zvlášt  pro dolomitické vápence (Petránek 1963). 

Minoritn  bývá ve vápencích zastoupen siderit, volný SiO2, sírany, sulfidy, objevují se rovn ž 

jílové minerály či autigenní živce (Konta 1973). Pro krystalické vápence je charakteristická 

p ítomnost silikát . 
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3.1.2 Chemické složení a rozd lení vápenc  

Chemické složení vápenc  je významn  ovlivn no p edevším obsahem kalcitu ĚCaCO3), 

dolomitu (CaMgCO3ě, k emene ĚSiO2), jílovými minerály s Al2O3, p ím sí železa, síry, 

fosforu a organických látek. D ležitým znakem pro rozpoznávání vápence od dolomitu je 

obsah uhličitanu ho ečnatého ĚMgCO3). Je-li MgCO3 p ítomen v hornin  do 2 %, m že jít 

o ho ečnatou izomorfní p ím s v kalcitu. Pokud je obsah MgCO3 vyšší, objevuje se zpravidla 

již samostatný dolomit. Horniny se pak v závislosti na obsahu CaCO3 a CaMg(CO3)2 označují 

jako dolomity, vápnité dolomity, dolomitické vápence a vápence (obr. 1).  

 
Obrázek 1: ada horniny vápenec-dolomit (dle Petránka 1963) 

 

Podle obsahu jílových minerál  se vápence klasifikují podle tabulky č. 1.  
Tabulka 1: Klasifikace ady vápenec - jíl (dle Vachtla et al. 1952) 

Metamorfované krystalické vápence klasifikujeme mineralogicky a chemicky stejn  jako 

vápence sedimentární podle p ím si dolomitu a jílu.  

 

 

Název horniny Obsah CaCO3  
(%) 

Obsah jílu 
 (%) 

Vápenec vysokoprocentní 100–98 0–2 
Vápenec chemický, čistý 98–95 2–5 
Vápenec 95–90 5–10 
Jílovitý vápenec 90–75 10–25 
Slín vysokoprocentní 75–40 25–60 
Slín nízkoprocentní 40–15 60–85 
Vápnitý jíl 15–5 85–95 
Jíl 5–0 95–100 
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3.1.3 Vznik vápencových sediment  a jejich diageneze 

Velký vliv na vznik vápenc  má prost edí sedimentace. Hloubka jejich usazování ovlivňuje 

velikost, tvar a čistotu vápenc . P evážná část vápenc  pochází z marinního prost edí a na 

jejich vzniku se podílely horninotvorné organismy, zejména koráli, ostnokožci, 

foramininifery, stromatofory, asy, plži, mlži atp. (Petránek 1963). Pokud vápence 

sedimentovaly v klastickém stavu, byly pozd ji zpevn ny diagenezí. Proces diageneze 

spočívá v druhotné rekrystalizaci karbonátu, p i které se p vodní jemný materiál m ní na 

pevnou zrnitou horninu (Svoboda et al. 1957). P em na usazeniny v pevnou horninu probíhá 

zároveň se zm nami minerálního složení (Kužvart 1řř7). Mezi tyto procesy pat í p edevším 

silicifikace a dolomitizace (Petránek 1963). Pokud byly vápence postiženy metamorfními 

procesy, nazývají se vápenci krystalickými. Tyto vápence obsahují p ím si vysokotlakých a 

vysokoteplotních minerál  Ěchlority, slídy, amfiboly, grafit). Celosv tov  tvo í krystalické 

vápence pouze malé procento z veškerých vápenc , v Českém masívu se však v n kterých 

metamorfních sériích nachází jejich d ležitá ložiska. Často se pro tento typ vápenc  užívá 

nep esn  název mramor (Kužvart 1983). 

3.1.4 Složení vápenc  

Složení vápenc  závisí na typu sedimentačního prost edí a faktorech, které sedimentaci 

ovlivňovaly. Významnou složkou vápenc  jsou poz statky organism  a jejich schránek. 

Jedná se o r zné druhy m kkýš , korál , ostnokožc , brachiopod , as a foraminifer (Flügel 

2010).  Nejjemn jší stavební prvek vápenc , který vzniká sedimentací jemného vápenatého 

kalu tvo eného biochemickým srážením, se nazývá mikrit. Tato matrix je tvo ena zrny kalcitu 

o velikosti 0,004 mm, jenž obklopuje všechna zrna minerál . Cement spojující jednotlivé 

složky vápenc , jenž je tvo en hrubšími kalcitovými krystaly 0,5–4 mm se nazývá sparit. 

Další významné složky vápenc  p edstavují vysrážená zakulacená zrna ooidy a drobné 

mikritové částice peloidy (Tucker 2001). V závislosti na prost edí, ze kterého pocházejí, se ve 

vápencích objevují intraklasty nebo extraklasty. Jedná se o úlomky karbonátového sedimentu, 

které jsou erodovány a uloženy v rámci sedimentační pánve. Intraklasty pocházejí z m lčího 

prost edí než je hornina, do které byly uloženy. Extraklasty jsou pevné úlomky hornin 

erodované ze starších geologických jednotek a v tšinou pocházejí z pevniny (Hladil 1996).   

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Erik+Fl%C3%BCgel%22
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3.2 Vápenec jako nerostná surovina a její uplatn ní v závislosti na chemickém 

složení  

V p írod  se vyskytující vápence obsahují vedle CaCO3 i r zné p ím si, a práv  ty jsou 

hlavním rozhodujícím činitelem pro jeho použitelnost, pro zp sob t žby a p ípadn  pro další 

úpravu. Pro posouzení využitelnosti a vhodnosti vápencové suroviny jsou významné 

technologické vlastnosti jako je chemické složení, obsah stopových prvk , b lost nebo 

barevnost suroviny, melitelnost a homogenita. U ady ložisek však obvykle nejsou vždy 

známé všechny požadované vlastnosti, nebo nejsou definovány zp sob a podmínky, za 

kterých byly stanoveny Ězejména stanovení b lostiě, nebo jak jsou hodnoty reprezentativní pro 

celé ložisko. Dále je b žný výskyt n kolika typ  surovin na jednom ložisku ať už primární, 

nebo sekundární geneze. Z hlediska použití vápenc  jako nerostné suroviny jsou vápence, dle 

České geologické služby -  útvar Geofond, d leny v registru ložisek do n kolika t íd.  

• vápence vysokoprocentní - obsah nad 96 % CaCO3 a pod 2 % MgCO3; 

• vápence ostatní - obsah nad Ř0 % karbonátu, p ičemž z toho max. 15 % ůl2O3 a 2 % 

MgCO3; 

• vápence jílovité - obsah CaCO3 kolem 70 % a s vyššími obsahy SiO2 a Al2O3; 

• vápence pro zem d lské účely - obsah nejmén  75% karbonát . 

Vápence vysokoprocentní jsou velmi významná surovina s obrovskou rozmanitostí jejich 

aplikací všude, kde závisí na chemické čistot . Zbylé vápencové druhy Ěvápence ostatní, 

vápence jílovité a karbonáty pro zem d lské účelyě mají vzhledem ke svému chemismu 

omezené oblasti možné aplikace. Okolo Ř0 % se jich využije ve výrob  cementu, kde složení 

surovinové sm si vyžaduje jen cca 7Ř % CaCO3. 

Obecné d lení vápencové suroviny podle chemického složení se v ČR užívá desítky let a bylo 

promítnuto do normy ČSN 72 1217, ze které vycházejí i specifika využívání. Obvyklé 

rozd lení na surovinové druhy vychází z kvalitativních ukazatel  obecných podmínek 

využitelnosti pro karbonátové horniny, které jsou odvozeny z ČSN 72 1217. 

P ehled t íd ní vápenc  podle chemického složení udává následující tabulka: 
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Tabulka 2: P ehled t ídění vápenců podle chemického složení 

Chemické složení (%) T ída jakosti 
 I II III IV V VI VII VIII 

CaCO3+MgCO3 min. 98,5 97,5 96,0 95,0 93,0 85,0 80,0 75,0 
Z toho MgCO3 max. 0,5 0,8 2,0 4,0 6,0 10,0 15,0  
SiO2  max. 0,3 0,8 1,5 3,0 4,5 6,0 8,0 18,0 
Al2O3+Fe2O3 0,2 0,4 0,8 2,0 3,5 5,0 6,0 6,0 
z toho Fe2O3 max. 0,03 0,1 0,3 1,0 2,0 2,5 2,5  
MnO max. 0,01 0,03 0,03 0,03 nestanoví se 
SO3 max. 0,08 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 2,0 

Jednotlivé t ídy vápenc  dle normy ČSN 72 1217 uvedené v tab. 2 jsou určeny p evážn  pro 

tyto účely: 

• t ída – sklá ské, gumárenské, pro chemii, hut , výrobu stavebních hmot, výrobu 

vzdušného vápna; 

• II. t ída – sklá ské, gumárenské, pro chemii, hut , výrobu stavebních hmot, výrobu 

vzdušného vápna; 

• III. t ída – cukrovarnické, potraviná ské, gumárenské, sklá ské, pro chemii, 

odkyselování vod, jemnou keramiku, výrobu stavebních hmot, hut ; 

• IV. t ída – sklá ské, pro výrobu stavebních hmot, hut , zem d lské účely; 

• V. t ída – sklá ské, pro výrobu stavebních hmot, zem d lské účely; 

• VI. a VII. t ída – zem d lské, výrobu stavebních hmot a další pr myslové účely; 

• VIII. t ída – zem d lské Ěhnojeníě a pro výrobu stavebních hmot. 

3.3 Odv tví se spot ebou vápencové suroviny 

Zcela p evažující produkce t žby vápencové suroviny je v celém sv t  určena pro pr mysl 

stavební a metalurgický. Objemov  podstatn  mén  jsou vápenci saturována tzv. speciální 

pr myslová odv tví se spot ebou vysoce kvalitní vápencové suroviny. 

V této kapitole jsou popsány možnosti využití vápenc  ve stavebním pr myslu, jakož 

i v oborech jako jsou sklá ství, keramika, zem d lství a cukrovarnictví. Rovn ž je popsáno 

využití vápence a jeho produkt  v odv tvích ochrany životního prost edí. Problematika 

využívání vápenc  p i výrob  minerálních plniv je samostatn  ešena v následující kapitole 

č. 4. 
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3.3.1 Stavební pr mysl  

Vápence jsou jednou ze základních surovinových složek pro výrobu anorganických pojiv. 

Jelikož vápence obsahují adu nečistot, které ovlivňují jejich konečné použití, platí pro 

vápence p i výrob  cement , vápna a maltovin jisté kvalitativní limity. 

Cement je hydraulické pojivo, tzn. jemn  mletá anorganická látka. Po smíchání s vodou 

vytvá í kaši, která tuhne a tvrdne v d sledku hydratačních reakcí a proces . Po zatvrdnutí 

zachovává svojí pevnost a stálost také ve vod  (Gemrich et al. 1998). Základní složkou pro 

výrobu cementu je portlandský slínek. Portlandský slínek je hydraulická látka, která musí 

sestávat ze dvou hmotnostních t etin ze silikát  vápenatých ĚCaOě3 x SiO2 a (CaO)2 x SiO2. 

Ve zbytku pak obsahuje oxid hlinitý (A12O3) a železitý ĚFe2O3) a další oxidy. Pom r ĚCaO) / 

(SiO2) podle hmotnosti nesmí být menší než 2,0. Obsah oxidu ho ečnatého (MgO) nesmí být 

v tší než 5,0 hm. %. Portlandský slinek se vyrábí pálením nejmén  do slinutí p esné 

p ipravené sm si surovin Ěsurovinové moučky, nebo kaluě obsahující CaO, SiO2, A12O3 a 

malá množství jiných součástí (Hlaváč 1řŘ1). Pro výpal portlandského slínku se tedy 

používají r zné druhy vápenatých uhličitanových hornin, vápence, vápenaté slíny, slíny a 

slínovce, dále b idlice a korekční k emičité a železité suroviny. Dalšími složkami vedle 

portlandského slínku mohou být granulovaná vysokopecní struska, p írodní pucolán, 

pr myslový pucolán, popílek k emičitý, vápenatý popílek, kalcinovaná b idlice či vápenec. 

Za účelem tuhnutí se v malém množství p idává k ostatním složkám cementu v pr b hu jeho 

výroby síran vápenatý. Ten m že být p írodního p vodu jako sádrovec a anhydrit nebo m že 

být získáván jako vedlejší látka z n kterých pr myslových výrob. Cementy se vyráb jí 

jemným semletím portlandského slínku s regulátorem tuhnutí, další hlavní složkou a p ípadn  

doplňujícími složkami a p ísadami (Těhník et al. 2007). 

Pro stavební účely se obecn  rozlišují dva hlavní druhy vápna, vzdušné a hydraulické vápno. 

Vápno vzdušné je v podstat  oxid vápenatý ĚCaOě. Vyrábí se pálením vápenc , vápenc  

s ho ečnatou p ím sí, dolomitických vápenc  vápnitých dolomit , p ípadn  dolomit  pod mez 

slinutí. Vápno hydraulické je maltovina získaná pálením uhličitan  vápenatých, pop ípad  

vápenato-ho ečnatých, s obsahem hydraulických součástí ĚSiO2, Al2O3 a Fe2O3) pod mez 

slinutí a jeho p ípadným semletím se sádrovcem, pop ípad  společným semletím tohoto vápna 

s aktivními p ísadami odpovídajícími p íslušným technickým normám (Hlaváč 1řŘ1). 
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Ve stavebnictví jsou vápence rovn ž používány ve form  kameniva do betonu a jako fulery 

do asfaltových sm sí. Vápence se využívají k výrob  drceného št rku, který je vhodný 

zejména p i stavb  cest, jako podkladový materiál dopravních komunikací, p ípadn  i jako 

samostatný silniční povrch. Tento št rk je také využíván jako podsyp kolejových loží. 

V neposlední ad  jsou krystalické vápence Ě„mramory“ě používány jako dekorační kameny 

(Polák 1972).  

3.3.2 Sklá ství a keramika 

Sklo je anorganický amorfní materiál vyrobený tavením vhodných surovin a jejich následným 

ízeným ochlazením vzniklé skloviny bez krystalizace. Sklo pak vzniká zvýšením viskozity 

zp sobeným ochlazováním (Vondruška 2002). Vápence jako druhá hlavní složka skla Ěza 

k emičitým pískemě plní nejen funkci levného tavidla, ale zvyšuje mechanickou odolnost a 

pevnost, nerozpustnost a celkový vzhled. Užívá se p i výrob  barevného i bílého skla 

obalového, tabulového, k išťálového i optického (Polák 1972). Pro jeho použití ve sklá ském 

pr myslu existují p esné specifikace, p edevším nízké obsahy Fe2O3. Množství této barvicí 

složky se pro r zné druhy skel liší. Limity pro obsah oxidu železitého se pohybují 0,05 % pro 

sklo optické a k išťálové speciální, p es 0,1 % pro sklo k išťálové, dále p es 0,3 % pro sklo 

obalové a skelná vlákna až po 0,5 % pro sklo polobílé a barevné (Gregerová 1996). Pozornost 

je však nutné v novat obsahu i dalším barvicím oxid m, a to TiO2 a ZrO2, které by m ly být 

vždy co nejnižší (Hlaváč 1řŘ1).  

V oblasti keramiky je jemn  mletý vápenec d ležitou složkou r zných typ  glazur a smalt . 

V určitém smyslu jej lze považovat za plnivo, ale p evážn  p sobí jako aktivní materiál. 

Využití keramiky je dosti široké - p es cihlá ské výrobky, výrobu užitkového a okrasného 

zboží až po výrobu tepeln  izolačních materiál  nebo materiál  pro elektrotechniku. Vápence 

pro tyto účely musí mít minimální obsahy ř7 % karbonát  a maximální obsahy 2 % SiO2, 

0,25 % Fe2O3 a 0,1 % SO3. Obsahy MgCO3 se podle konkrétního využití pohybují v rozmezí 

2–8 %.  

3.3.3 Mleté vápence pro zem d lské účely 

Jejich použití je k hnojivým a krmivá ským účel m. P i hnojení hraje významnou roli 

jemnost. Hrubé částice reagují pozd ji, okamžité účinky mají jemné částice. Významnou roli 

hraje závislost mezi chemickou čistotou a jemností mletí. Obecn  platí, že nízkoprocentní 
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vápence je t eba mlít jemn ji. Pro hnojení je účelné využívat nízkoprocentní vápence. Do 

krmných sm sí nacházejí hlavní uplatn ní vysokoprocentní vápence. Jimi se zvyšuje výživný 

účinek b žných krmiv (Těhník et al. 2007). 

3.3.4 Cukrovarnictví 

V cukrovarnictví se vápence využívají p i výrob  epného cukru, kde se používá k tzv. če ení 

Ěsaturaciě epné šťávy pomocí hydroxidu vápenatého a oxidu uhličitého. Tímto procesem se 

vysráží uhličitan vápenatý, který sebou strhne i ostatní nečistoty a následnou filtraci se odd lí 

jako saturační kal od lehké šťávy a po částečném odvodn ní Ěna 50 % H2O) se ukládá na 

skládku. Dalšími procesy vzniká samotný cukr. Práv  saturační kal je zdrojem dalších 

možností využití. P evážn  se používá jako hnojivo nebo p ídavek do krmných sm sí. Rovn ž 

m že být použit k zachycování spalin z fluidních kotl  (Gebler 1997). 

3.3.5 Ochrana životního prost edí 

Se vzr stající industrializací nar stalo i zat žování ovzduší, p dy, vodních tok  i pitné vody 

škodlivinami. Vápenec a vápno svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi tyto problémy 

účinn  odstraňují již u zdroje a jsou schopny sanovat i d ív jší zatížení (Těhník et al. 2007). 

Vápenec a vápno jsou nejúčinn jšími sorbenty pro odsi ování spalin elektráren, tepláren a 

spaloven. Odsi ování kou ových plyn  je dnes jediná, široce aplikovaná, a pro dodržení 

emisních limit  nezbytná metoda pro snižování sirných emisí z energetiky. Pro odsi ování 

spalin elektráren, tepláren a spaloven je nejvíce používána mokrá vápencová metoda. Produkt 

odsi ování, dihydrát síranu vápenatého, tzv. energosádrovec, je zčásti využíván pro výrobu 

sádry a jako regulátor tuhnutí p i výrob  cementu (Hemerka et al. 2010). 

V oblasti životního prost edí se vápenec rovn ž uplatňuje p i čist ní odpadních vod, jakož 

i p i úprav  kal  a odpad . V čistírnách odpadních vod se používá hydroxid vápenatý pro 

úpravu pH (neutralizace kyselin). Další oblastí aplikace je vápenná stabilizace kal  z čistíren 

odpadních vod. Vlivem vysoké hodnoty pH dochází též k částečné hygienizaci hmoty 

Ěsnižování počtu patogenních mikroorganism ; Gude et al. 2011). Vápenec se rovn ž používá 

pro úpravu pitné a užitkové vody. Vápno, polovypálený dolomit a vápenec se jako nezbytné 

p ísady používají p i či ení vody koagulací, úprav  podzemních vod srážením sloučenin Fe a 

Mn, srážení t žkých kov  a toxických prvk , úprav  tvrdosti pitné vody, odstraňování 



Tomáš Pechar: Výzkum vlastností vápenc  z činných vápencových lom  pro výrobu plniv. 

 

 

2018  15 

agresivního oxidu uhličitého, zm kčování vody, desilikaci vody a v ad  dalších aplikací 

(Těhník et al. 2007). 

Vápenec a dolomit slouží k udržení zdravého vývoje lesa a k jeho revitalizaci. Mleté a jemn  

drcené karbonáty se používají k úprav  kyselosti minerální p dy a kompost  a jsou zdrojem 

vápníku a ho číku. V siln  postižených imisních a dále v horských oblastech vede 

poprašování mletým vápencem p ípadn  dolomitem k odstran ní karenčních jev  a ke 

zlepšení fotosyntézy. Další uplatn ní mletých vápenc  je v rybníká ství, v rostlinné výrob  a 

ovocná ství (Gemrich et al. 1998). 
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4 PLNIVA 

4.1 Plniva a jejich rozd lení  

Obecn  lze jako plnivo charakterizovat materiál, který svou aplikací do základní matrice 

v množství v tším než 5 % umožňuje vyrobit heterogenní kompozici s vlastnostmi lišícími se 

od výchozích komponent, ale zachovávající si své individuální vlastnosti (Klement 1985). 

Dominantní funkcí plniva v produktu je funkce ekonomická. Plnivo, které je výrazn  levn jší 

než pojivo, p i ní vystupuje pouze jako objemová složka kompozitu. Plniva jsou však rovn ž 

nositeli r zných vlastností, p ičemž zvýšením stupn  pln ní se zlepší n které užitkové 

vlastnosti výrobk , jako jsou mechanické, fyzikáln  chemické nebo optické vlastnosti. 

V tšina plniv nesplňuje pouze jednotlivé funkce, nýbrž jejich kombinace (Pritchard et al. 

1998). 

Účelná a systematická klasifikace plniv neexistuje, avšak omezíme-li se pouze na pojem plniv 

získaných ze surovin, jejímž základem je n jaký minerál, vylučujeme celou adu materiál  

nemajících minerální strukturu. 

Podle zp sobu výroby lze plniva d lit na minerální Ěp írodníě a um lá Ěsyntetickáě. 

P írodní rozlišujeme podle chemického složení, jako:  

• uhličitany (vápenec, dolomit, witherit, magnezit), 

• sírany (sádrovec, anhydrit, baryt), 

• k emičitany Ěkaolin, wollastonit, mastek, slída), 

• oxidy Ěk emen, kyanit) atd. 

Tato klasifikace není dostačující a je nutno u jednotlivých surovin provést detailn jší rozlišení 

podle jiných fyzikáln -chemických vlastností. 

Mezi um lá plniva pat í srážený uhličitan vápenatý, syntetický oxid k emičitý, k emičitan 

vápenatý, hydratovaný oxid ho ečnatý, oxid titaničitý Ětitanová b lobaě, um lý korund a 

karbid k emíku, syntetický wollastonit, sklo v r zných formách Ěmoučka, kuličkyě a r zná 

speciální plniva, nap . vodivá, struska, popílek, saze apod. N která z nich však nelze 

považovat za minerální, protože nemají minerální strukturu (Klement 1985). 
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4.2 Druhy plniv a jich vlastnosti  

Každá surovina pro zpracování na plnivo vykazuje specifické vlastnosti, které jsou s výhodou 

využívány. U všech však lze udat n kolik základních fyzikálních vlastností, jako je tvrdost, 

m rná hmotnost, b lost nebo barevnost, a vlastností chemických, tj. obsah  základních prvk  

nebo jejich sloučenin. 

Surovina pro výrobu ideálního plniva by m la splňovat celou adu vlastností a požadavk  dle 

jednotlivých aplikačních obor .  

Z výše uvedeného stručného p ehledu je z ejmé, že problematika optimálního výb ru surovin 

pro výrobu plniv je velice obsáhlá a není p i ní možno vycházet z dosavadního tradičního 

využívání t chto surovin (Klement 1985).  

V tšina obor  začala používat plniva z d vodu šet ení drahých polymer , hlavn  ropných. 

K tomu p istupuje možnost modifikace vlastností produkt . Proto roste podíl plniv 

v materiálech a tím i jejich spot eba rychleji než spot eba produkt . Existují však i obory, 

nap . papírenství a výroba asfaltu, kde plniva tvo í nezastupitelnou technologickou surovinu a 

kde se pro to využívají již tradičn  (Wang et al. 2002). 

V tší část objemu používaných plniv tvo í plniva syntetická. Z p írodních plniv tvo í 

rozhodující část plniva vápencová (cca 65 %) a kaolin. 

4.2.1 Vápencová minerální plniva 

Vápenec je nejrozší en jší vápencové plnivo. Používá se tém  výhradn  vysokoprocentní 

chemicky čistý vápenec. Má vysokou b lost a malou tvrdost. Mikromletý vápenec je snadno 

dispergovatelný, povrchov  upravitelný a umožňuje vysokoprocentní pln ní Ěaž Ř0 %ě. Další 

z mnoha d vod , proč význam vápenc  pro výrobu plniv stále stoupá, je dostatek vápence 

jakožto nerostné suroviny a s tím souvisí i jeho relativn  nízká cena. V porovnání s jinými 

plnivy má CaCO3 také nižší ztužující efekt. Celosv tov  jsou hlavními spot ebiteli 

vápencových plniv pr mysl plastických materiál , barev a nát rových hmot a pr mysl 

papírenský (Čaučík et al. 1řŘ5).   
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4.2.2 Kaolinová minerální plniva 

Kaolín je po vápenci druhým nejrozší en jším plnivem. Mírn  vyztužuje, je m kký a má 

vysokou b lost. Snadno disperguje na velmi drobné šupinky Ěi 0,5 µm velkéě, což umožňuje 

nejvyšší koncentraci plniva v produktu Ědo ř0 %ě. Nevýhodou pro aplikaci v nát rových 

hmotách a n kterých plastech je značný obsah vody a kyselá reakce, kterou je možnou zmírnit 

povrchovou úpravou (Jesenák et al. 2007).  

Pro plnivá ské účely se používá kvalitní plavený kaolin Ěvýplav pod 20 µm, max. 10 % 

k emeneě, který je dost drahý. Hlavním spot ebitelem je papírenský pr mysl, ve kterém 

nachází použití jako plnivo papíru a na výrobu nát rových hmot papíru. Menší část 

spot ebovává gumárenský pr mysl. Využití v ostatních oborech je zanedbatelné. Spot ebitelé 

se snaží nahrazovat kaolin jinými levn jšími plnivy, p edevším mikromletým vápencem 

(Plachá et al. 2010).  

4.2.3 Ostatní druhy minerálních plniv 

Vyráb né objemy ostatních druh  plniv jsou zanedbatelné. Sortiment je však pestrý a rychle 

se rozši uje. V tšina z nich se používá pro své speciální vlastnosti, pouze výjimečn  nahrazují 

vápencová nebo kaolinová plniva.  

Dolomit pat í mezi velmi perspektivní plniva. Vyznačuje se mnoha stejnými vlastnostmi jako 

vápenec. Navíc je chemicky více inertní a má zaoblen jší částice. V plnivá ském pr myslu se 

využívá ve výrob  nát rových hmot, koberc , termosetických prysky ic, jakož i ve sklá ském 

pr myslu (www.imerys-perfmins.com). 

K emen se používá k pln ní silikonových kaučuk  a n kterých gum. Vyniká chemickou 

inertností, nízkou vlhkostí a vysokou tvrdostí.  

Čistý diatomit má obdobné uplatn ní jako k emen, mén  kvalitní se využívá nap . jako nosič 

pesticid  a insekticid . Diatomit se snadn ji rozpojuje a je m kčí než k emen, p itom si 

uchovává svou chemickou inertnost.  

Mastek je m kké, inertní a pom rn  levné plnivo. V produktu zlepšuje celou adu vlastností 

(ztužovadlo, dielektrické vlastnosti ap.ě. Používá se ho dost často ve všech oborech. 

Slída je kvalitní vyztužující plnivo s omezenými zdroji. Používá se pro pln ní plast  a 

nát rových hmot. Je cen na pro optický efekt Ěmalí ský leskě.  
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Wollastonit je vyztužující plnivo. Jeho zdroje jsou velmi omezené. Jehlicovitý tvar částic a 

chemická inertnost ho p edurčují pro speciální účely. Nevýhodou je značná tvrdost.   

Baryt se používá p i pln ní nát rových hmot a gumy. Je m kký, chemicky inertní a má 

vysokou hustotu.  

B idlice a fylity se používají ídce jako levné vyztužující plnivo. Nevýhodou je tmavé 

zbarvení a polyminerální složení (Klement 1985). 

4.2.4 Syntetická plniva 

V tší část objemu používaných plniv tvo í plniva syntetická, zejména srážený CaCO3. Díky 

menší vybarvovací schopnosti a vyšší cen  je v současné dob  d íve výhradn  používaný 

syntetický CaCO3 stále více nahrazován velmi čistým p írodním mikromletým vápencem. 

Syntetický uhličitan vápenatý je odlišný od p írodních typ  menšími rozm ry, úzkou 

distribucí velikostí částic, jakož i vyšší chemickou čistotou (Machek et al. 2008). Výroba 

syntetického vápence se provádí srážením CaĚOHě2 oxidem uhličitým. Nejprve se pálí 

uhličitan vápenatý na CaO a poté se hasí na CaĚOHě2. Uvoln ný CO2 z výpalu se použije ke 

srážení. Vysoké čistoty se dosahuje plavením vzniklého hydroxidu vápenatého. Tím se uvolní 

nečistoty: SiO2, Al2O3, Fe2O3. Velikost částic je možné ovlivnit rychlostí srážení a míchání. 

P i velké rychlosti srážení za silného míchání vzniká tzv. koloidní CaCO3 tvo ený 

mikrokrystalky o pr m ru 0,02 až 0,1 μm (Čaučík et al. 1řŘ5).  

4.3 Technologie výroby karbonátových plniv 

Technologie výroby karbonátových plniv z vápenc  spočívá v t žb , drcení, sítování (praní), 

sušení, mletí, t íd ní a povrchové úprav . 

4.3.1 T žba 

Jako vápencovou surovinu pro výrobu karbonátových plniv lze použít jen nejkvalitn jší 

vápence. T žby je nutno na n kterých ložiskách provád t selektivn , tzn. již p edem vyloučit 

znečišt né ložiskové partie.  
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4.3.2 Drcení (praní) 

Drcení probíhá obyčejn  v n kolika stupních, p ičemž pro výrobu je použita užitková frakce 

4–12 mm získaná sítováním. P i drcení a sítování lze u n kterých surovin docílit jistého 

zlepšení chemických parametr , a to z toho d vodu, že v jemných frakcích (obyčejn  pod 4 

mm) se hromadí lehce odlučitelné povlaky, které jsou p íčinou zhoršení chemismu. Tato 

frakce není pro zpracování použitelná a tvo í odpad. U suroviny vykazující vysoký stupeň 

znečišt ní Ězahlin níě je výhodné použít praní užitkové frakce drti tak, aby byly odstran ny 

odplavitelné nečistoty. Praní však vyžaduje zvýšené náklady. 

4.3.3 Sušení 

Sušení užitkové frakce 4–12 mm, p ípadn  až 24 mm, je možno provád t v sušárnách r zných 

typ . D ležitý je stupeň vysušení materiálu postupujícího k mletí. Optimální hodnota 

vysušené suroviny je 0,2–0,5 % H2O, ne mén  a ne více. Vyšší či nižší obsah H2O má 

podstatný vliv na další zpracování, zejména na melitelnost v kulových mlýnech a dodatečnou 

povrchovou úpravu, o které se zmíním pozd ji. Frakce 4–12 (24) mm se pak dále zdrobňuje 

nebo použije v p vodním stavu na mletí. 

4.3.4 Mletí 

Základním uzlem technologie výroby minerálních plniv je mletí, pro které je nutno volit 

taková za ízení, která splňují n kolik základních parametr :  

• možnost docílení granulometrie hluboko pod 40 µm, 

• minimální znečišt ní p i mletí, tj. kontaminace kovy či nekovy, 

• nízká energetická náročnost, 

• provozní spolehlivost a malé náklady na údržbu. 

Samotným mletím lze sice na n kterých typech mlýn  docílit požadovanou zrnitost plniva 

pod 10 či 20 µm, ale za cenu neúm rn  vysokých energetických nárok  (cca 8–10 x). N které 

typy mlýn  neumožňují docílení t chto granulometrií v bec, protože p i p ekročení jisté 

hranice (u vápenc  cca 40 µm) dochází ke zp tné aglomeraci jemných částeček ve mlýn . 

Toto se týká zejména kulových mlýn . 
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Provoz t chto mlýn  je nutno vést tak, aby výstupní granulometrie byla t sn  nad touto 

hranicí a doplnit mlecí okruh pneumatickým t íd ním a odstraňováním jemné frakce jako 

užitkové a s vracením hrubé frakce zp t do procesu mletí. 

Pro mletí se používají r zné typy mlýn  od kulových p es odrazové, b hounové a vibrační 

nebo r zné mikromlýny speciální konstrukce. Jejich nasazení je dáno specifikou použité 

suroviny. 

4.3.5 T íd ní 

Vzdušným t íd ním je nutno odd lit od meliva užitkovou jemnou frakci. Současné špičkové 

vzdušné t ídiče pracují v oblasti 5 – 150 µm u jemného produktu s t íprocentní chybou. 

Stupeň vytíženosti jemné frakce se liší podle zp sobu mletí a pohybuje se od 1Ř do 60 %. 

Podání na vzdušné t ídiče se liší podle velikosti a konstrukce a je od 50 do 50 00 kg/hod.  

Pro docílení nižších hodnot granulometrie než 5 µm nelze současné vzdušné t ídiče používat 

v provozním m ítku.   

4.3.6 Povrchová úprava 

Jedním z požadavk , který bezprost edn  souvisí s použitím plniv v n kterých aplikačních 

oborech, je povrchová úprava. Modifikační prost edky jsou zejména na bázi kyseliny stearové 

a jejích solí, silanové prost edky a organické sloučeniny titanu Ětitanoderiváty organických 

kyselině. Volbu t chto prost edk  je nutno pečliv  zvážit podle aplikačního účelu plniva 

(Těhník 2011). Každé povrchov  aktivní činidlo je ve svých vlastnostech specifické k r zným 

surovinám. Množství povrchov  aktivního činidla se pohybuje v rozmezí cca 0,3 – 3,0 % 

hmotnosti plniva. 

Povrchovou úpravou lze podstatn  zvýšit stupeň pln ní a zlepšit adhezi plniva, které má 

anorganický charakter s organickou matricí. 

Povrchovou úpravu plniva lze ešit dvojím zp sobem:  

• p idáváním povrchov  aktivního činidla do materiálu podávaného k mletí, 

• p idáváním povrchov  aktivního činidla do hotové vyt íd né frakce ve speciálních 

mísičích. 
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Každý zp sob má své výhody a nevýhody. Z praktického hlediska je dávána p ednost 

prvnímu zp sobu, a to proto, že p idávání n kterých povrchov  aktivních činidel do n kterých 

typ  mlýn  p sobí intenzifikačn  na mletí, tj. zm nou povrchov  aktivních sil zabraňuje 

aglomeraci a shlukování částic p i mletí (Klement 1985). 

4.4 Požadavky na minerální vápencová plniva 

Podle Brunnerové (1992) musí karbonátové suroviny pro výrobu plniv splňovat p ísné 

požadavky na chemické složení. Týká se to jednak obsahu základních oxid  CaO, MgO a 

SiO2, nerozpustného podílu, jednak množství stopových prvk  – kov , které jsou rozhodující, 

neboť jsou považovány za škodliviny a označovány jako p íčina degradačních efekt . Jsou to 

zejména Fe, Mn, a Cu. Z hlediska chemického složení a b losti bude tedy pro výrobu 

karbonátového plniva vyhovovat surovina, ze které bude mít vyrobené plnivo složení uvedené 

v tabulce č. 3.  

Tabulka 3: Požadované vlastnosti vápencové suroviny pro výrobu plniv 

CaCO3 + MgCO3 98,5 – 95,0 % 
z toho MgCO3 0,8 – 2,0 % 

alumosilikáty 0,5 – 2,5 % 

Fe2O3  0,03 – 0,2 % 

MnO 0,01 – 0,03 % 

Mn 0,002 – - 

Cu 0,001 – - 

b lost Ěstandard MgOě 82 – 92 

 

První uvedená hodnota vždy platí pro špičková plniva Ěpolyolefinyě, poslední pro mén  

náročné použití Ěkabely, barvy, lakyě. 

Další sledované fyzikální vlastnosti, které mají klíčový význam pro použitelnost karbonátu, 

jsou velikost a tvar částice, b lost, absorpční a disperzní vlastnosti, index lomu a specifická 

hmotnost.  

• Tvar a velikost částic. K ída, vápenec a mramor jsou horniny tvo ené kalcitem a mají 

z eteln  odlišné fyzikální vlastnosti. K ída je m kká, slab  zpevn ná hornina, p ičemž 

strukturní vazby vápenc  a mramor  jsou podstatn  siln jší. Na základ  t chto 

strukturních vlastností probíhá rozpojování k ídy procesem mírného rozrušování 
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materiálu na rozdíl od mletí krystalických vápenc  a mramor  výrazn  snadn ji. 

Jednotlivé částice meliv vykazují charakteristickou klencovou strukturu. Proto k ídy, 

které jsou všeobecn  m kčí, mohou být oproti vápenc m a mramor m rozemílány 

podstatn  snadn ji. Stanovení velikosti částic bývá provád no sítovými analýzami, 

mikroskopickým m ením, sedimentačními analýzami, či jinými metodami 

využívajícími rozptylu sv telného paprsku p i pr chodu suspenzí nebo zm ny 

elektrického odporu elektrolytu p i pr chodu částic št rbinou.  

• B lost m ená podle norem CIF ĚCommission Internationale d`Eclairageě je vlastností, 

která se liší v pom rn  širokém rozmezí r zných karbonátových plniv. Plavené k ídy 

mají index b losti Ř3 – ř3, bílé vápence až ř6 a vysrážený uhličitan vápenatý ř6 – 

100. Pro v tšinu aplikací obecn  platí, že s vyššími hodnotami b lostí nar stá i cena 

produktu.  

• Absorpce oleje je d ležitá vlastnost p edevším pro aplikace do barev a plastických 

materiál . Všeobecn  platí, že čím mén  oleje nebo polymeru plnivo absorbuje, tím 

v tší je podíl aktivního materiálu, který je k dispozici pro vlastní vazby sm si. Jako 

skupina mají uhličitanová plniva nejnižší absorpci oleje ze všech d ležitých 

objemových plniv, p ičemž kompaktní krystalické vápence vykazují nižší hodnoty  

než porézn jší k ídy. Klasickou metodou stanovení spot eby oleje je postup, p i n mž 

se do známého množství plniva p ikapává olej Ěnap . ln nýě až do vytvo ení husté 

tmelovité pasty. Spot eba oleje se pak vyjad uje v g na 100 g plniva. Z principu 

metody je patrno, že absorbce oleje je závislá na m rném povrchu a velikosti částic 

plniva. U vysoce kvalitních zahraničních produkt  vápencových i k ídových se 

hodnota absorpce oleje pohybuje b žn  v rozsahu 10 – 20 g/100g. 

• Disperzita je d sledn  sledovaná vlastnost plnivových produkt  v pr myslu 

nát rových hmot a p edevším p i výrob  plast . Snadná dispergovatelnost a mísivost 

plniv zajišťuje možnost vysokých hladin pln ní Ěaž Ř0 % plnivě a tím zlepšení ady 

užitných vlastností výrobk  Ězlepšení zpracovatelnosti, pružnosti, atmosférické 

odolnosti, tepelné stability apod..) i úspor drahých organických surovin. Povrchovou 

úpravou lze podstatn  zvýšit stupeň pln ní a zlepšit adhezi anorganického plniva 

s organickou matricí. Jako povrchov  aktivní činidla se používají vysokomolekulární 

mastné kyseliny nebo jejich soli, stearin nebo stearát vápenatý, v množství 0,3 – 3 % 

hmotnosti plniva.  
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5 VÝSKYT KARBONÁTOVÝCH ů CEMENTÁ SKÝCH SUROVIN 

S OHLEDEM NA GEOLOGICKOU STAVBU ČESKÉHO MůSIVU 

Karbonátové horniny se v Českém masivu vyskytují v ad  geologických útvar , z hlediska 

možného využívání se však jedná o horniny velmi r zného složení a kvality. Vzhledem 

k pestré geologické stavb  území je známá ada výskyt  vápenc  a dalších karbonátových 

hornin, nevyskytují se však jejich rozsáhlé masivy jako v n kterých jiných státech. Na 

základ  ady podrobných informací o známých výskytech a dobré znalosti geologické stavby 

území ČR nelze p edpokládat objevení karbonátových ložisek s možností pr myslového 

využití.  

Podle stratigrafického zastoupení mají vápence v ČR nejv tší ložiskový význam 

v sedimentárních oblastech staršího paleozoika, p edevším v devonu. Tato skutečnost je 

zap íčin na ideálními klimatickými a paleografickými podmínkami, které v Čechách 

panovaly v siluru a spodním devonu (barrandien, Chrudimsko-ostrovní zónaě a st edním a 

svrchním devonu na Morav  ĚMoravský kras, konicko-mladečský devon, p erovský a 

hranický devon). V Čechách se dále objevují ložiska vápence v ostrovní zón  paleozoika, 

cenomanu a terciéru, na Morav  pak v devonu Severomoravského krasu a Hornomoravského 

úvalu, ju e tektonických šupin st ední skupiny flyšových sediment  a v neogénu. 

V krystalinických oblastech se nejvýznamn jší ložiska nacházejí v moldanubiku, kde jsou 

nejstarší Ěproterozoikumě a vystupují ve dvou pestrých sériích – sušicko-votické a 

krumlovské. Další významná ložiska leží v krkonošsko-jizerském krystaliniku v západních 

Sudetech a v sérii Branné ve východních Sudetech (silesikum). V obou t chto p ípadech se 

jedná o p em n né devonské nebo silurské vápence. Ostatní známá krystalinická ložiska 

nemají podstatný význam a jsou evidována jako nebilanční Ěmoravská část moldanubika, 

moravikum, stroňská série, Krušné horyě. Na P erovsku rovn ž vystupuje ada menších 

ložisek travertin  ĚTučín, Kokoryě kvartérního stá í Ěpleistocén). Vápence, respektive hlavní 

výskyty karbonát  v České republice, je možno rozčlenit do následujících geologicko-

geografických oblastí: 
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Tabulka 4: Rozdělení výskytu karbonátů v Českém masivu dle geologicko-geografických oblastí 

Oblast Lokalizace Regionáln  geologická 
jednotka 

Východní Morava Štramberk, Mikulov Bradlové pásmo 
Ějura, k ídaě 

Česká k ída České st edoho í, Kutnohorsko Česká k ída 
Ěk ídaě 

Český kras Pražsko-berounská oblast Barrandien 
(silur, devon) 

Moravský kras Brn nsko-blanská oblast Moravský kras 
(devon) 

St ední Morava Olomoucko-P erovsko-Prost jovsko ostrovy Hornomoravského 
úvalu 
(moravský devon, 
čelechovický devoně 

Severní Morava Horní Lipová-Branná série Branné 
(devon) 

Krkonošsko-
jizerská 

Ješt dsko, Železnobrodsko, Krkonoše krkonošsko-jizerské 
krystalinikum 
Ěp evážn  fylitová sérieě 

Šumavská Sušice-Horažďovice, Strakonice, Č. 
Krumlov 

šumavská v tev moldanubika 
Ěsušická pestrá série 
krumlovská pestrá série) 

Vápence mesozoika 

• česká k ídová pánev 
• vn jší bradlové pásmo Západních Karpat 

Vápence paleozoika (silur, devon)  

• barrandien a ostrovní zóna 
• Železné hory 
• moravský devon 
• silesikum  

Vápence krystalinika 

• krkonošsko-jizerské krystalinikum 
• moldanubikum 
• orlicko-kladské krystalinikum 

 

Vápence r zného stá í se vyskytují v ad  geologických útvar . Z hlediska ložiskové 

akumulace a potenciální využitelnosti musí splňovat požadované limity kvality a minimálního 

množství zásob. Proto dále není komentován výskyt kvartérních a terciérních vápenc  a 

dalších výskyt  minimálního rozsahu. P ehled ložiskových vápencových oblastí na území 

České republiky p ináší obr. 2. 
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Obrázek 2: Ložiskové oblasti vápenců v České republice (Jirásek et al. 2008). 

5.1 Česká k ídová pánev 

Z karbonátových hornin náleží do tohoto útvaru vápence až slínovce z jižních okraj  Českého 

st edoho í a vápence p íbojové facie na Kutnohorsku. Jedná se o platformní sedimentaci 

vápenc  obvykle nízké kvality (Štefek et al. 2004). 

V rozsáhlé ložiskové oblasti u Čížkovic v severních Čechách leží jediné dnes t žené ložisko 

cementá ské a vápenické suroviny Úpohlavy. Oblast leží p i sz. okraji české k ídy, 

v oherském p íkopu sm ru ZJZ-VSV (Fišera et al. 1ř67). Litologický vývoj je 

charakterizován jílovito-karbonátovou sedimentací s p evahou slínovc  a jílovitých vápenc . 

Podloží k ídy je tvo eno karbonskými sedimenty, které mají v podloží krystalinikum. 

V nadloží jsou vyvinuty málo mocné a nevýznamné kvartérní uloženiny. Oblast je sporadicky 

pronikána terciárními vulkanity. Tento vývoj je typický pro celou oblast a platí i pro další 

zatím prozkoumaná a net žená ložiska (Krutský 1985).  
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5.2 Oblast Barrandienu, ostrovní zóny a Železných hor 

5.2.1 Barrandien 

Barrandienská ložiska vápenc  jsou vyvinuta v lineární struktu e pražské pánve sm ru VSV-

ZJZ s výplní kambrického až st edn  devonského stá í. Vápencová ložiska jsou t žena 

v silursko-st ednodevonském sedimentačním cyklu. V tšina karbonátových hornin náleží 

stupň m lochkov, prag a zlíchov v souvrstvích lochkovském, pražském a zlíchovském, mén  

pak stupň m dalej a eifel v souvrstvích dalejsko-t ebotovském a chotečském, které jsou 

charakterizována vyšším obsahem klastického terigenního materiálu. Vápence jednotlivých 

vrstevních jednotek mají dosti složité vzájemné prostorové vztahy v rámci litostratigrafických 

jednotek vyššího ádu vyplývající z paleofaciálního obrazu pražské pánve (Chlupáč et al. 

2002). Výplň pražské pánve je siln  zvrásn na do antiklinál a synklinál sm ru ZJZ-VSV 

s p evládající vergencí k JV a je porušena četnými sm rnými p esmyky. P íčné poklesy a 

další typy zlom  porušují tuto stavbu. Proto jsou pro ložiskové polohy v tšinou 

charakteristické značné úklony vrstev Ě30–80°) a výrazná segmentace do blok  (Havlíček 

1981). To ve spojení se st ídáním poloh vápenc  charakteristických litotyp  a r zné kvality 

vede k problém m a určitým omezením p i t žb  Ěselektivnost m že být p i hromadném 

zp sobu t žby místy velmi problematickáě. Vápencové typy Ěpolohyě udržují v rámci 

ložiskových blok  a i ložiska v tšinou stálé kvalitativní i kvantitativní charakteristiky. 

Výrazným rysem mnoha ložisek vysokoprocentních i cementá ských surovin je vysoká míra 

povrchového i p ípovrchového zkrasov ní a p ítomnost podzemních krasových dutin. Krom  

krasových jev  a dutin vypln ných r znými typy sedimentárního materiálu Ěk ída až kvartérě 

je společným rysem ložisek nepravidelná mocnost skrývek a také dlouhodobé využívání 

t chto ložisek a odt žení t ch nejkvalitn jších partií už v minulosti. Výjimkou je ložisko 

Kon prusy, kde naopak s postupem t žby do hloubky se objevují nejkvalitn jší vápence nejen 

v rámci ložiska, ale Barrandienu jako celku. V tšina ložisek leží v prostoru nebo p i okraji 

CHKO Český kras (Seidl 1993). 

Vápence s nejvyšším obsahem CaCO3 se vyskytují ve statigrafické pozici spodního devonu, 

ve stupni prag Ěvápence kon pruské, vina ické, slivenecké, lod nické a eporyjskéě. Od 

útesového centra v oblasti kon prus s nejvyšší mocností a kvalitou organodetritických 

vápenc  Ěkon pruské, vina ickéě se sm rem k okraj m mocnost snižuje a naopak nar stá 

mocnost vápenc  mikritových facií vzniklých v hlubším sedimentačním prost edí. Nadložní a 
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podložní vápence mají primárn  vyšší obsah SiO2 a dalších nekarbonátových p ím sí a jsou 

vhodné spíše pro cementá skou výrobu. Biodetritické vápence Ěkon pruské a sliveneckéě 

primárn  velmi čisté s vysokým obsahem karbonát  Ěřř,0–99,6 % CaCO3ě bývají často 

zkrasov lé (Brunnerová 1982). P ípovrchové intenzivní zkrasov ní často zasahuje i do 

značných hloubek zejména v místech tektonického porušení díky dlouhodobému odkrytí 

v tropickém klimatu mesozoika, n kde i s relikty bazálních sediment  Ěslepenc ě peruckých 

vrstev (Svoboda et al. 1957). Charakteristickým rysem t žených ložisek je značný úklon 

vrstev Ěnejčast ji 30–Ř0°ě a značné tektonické porušení. Mimo ložiska Kon prusy a blízkého 

okolí, kde je mocnost vápenc  až 350 metr , bývají mocnosti jednotlivých typ  vápenc  

v metrech až malých desítkách metr  (Brunnerová 1982). 

5.2.2 Ostrovní zóna 

Zbytky pánve paralelní s pražskou pánví jsou zachovány v tzv. ostrovní zón , která s 

p erušením na V navazuje na barrandienské spodní paleozoikum. Výplň pánve 

metamorfovaných ostrov  je tvo ena ordovikem až st edním devonem, zachovanými 

v ostrovech sedlčansko-krásnohorském, čerčanském, mírovickém, tehovském a zvánovickém 

(Žert et al. 1971). Sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov poskytuje nejúpln jší sled 

svrchní části výpln  pánve Ěbez kambriaě. Na metasiliciklastika Ěkrašovické souvrstvíě a 

cordieritické b idlice s rohovci Ěradešínské souvrstvíě ordoviku nasedají grafitické 

chiastolititické b idlice Ětisovnické souvrstvíě p echázející do krystalických vápenc  

Ětýnčanské souvrstvíě siluru. Devon je zastoupen sv tlými krystalickými vápenci zbirovského 

souvrství Ěskoupské vápence, čistá vysokoprocentní surovinaě a sloupskými slepenci 

s kvarcity a metaprachovci k emenického souvrství (Seidl 1993). Ložiskov  významné jsou 

vápence u obce Skoupý nedaleko Sedlčan. 

5.2.3 Železné hory 

Paleozoikum Železných hor pat í chrudimskému paleozoiku. Spolu s pánví metamorfovaných 

ostrov  tvo ilo jeden sedimentační prostor s blízkým faciálním vývojem. Kambrium (senické 

vrstvyě je tvo eno klastiky s faunou, ordovik Ělipoltické vrstvy, tremadocě pak klastiky 

transgredujícími na podloží, které výše p echázejí do tmavých fylitických b idlic Ěberouně. 

Silur začíná metamorfovanými graptolitovými b idlicemi Ěllandover–wenlockě, které výše 

p echázejí do tmavých grafitických vápenc  s b idličnatými vložkami Ěp ídolě. Devon je 
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zastoupen sv tlými krystalickými podolskými vápenci (Chlupáč et al. 2002). Vápence jsou 

velmi čisté. Vrstevní sled počínaje Berounem je zachován v jádrech synklinál. Vápence jsou 

omezeny na vápenopodolskou synklinálu, p ekocenou k J. Synklinála je tektonicky porušena 

a místy se objevují i drobné žíly paleobazalt  (Vodička 1ř77). T ženo je v této oblasti ložisko 

Prachovice. 

5.3 Moldanubikum 

Krystalinické regionáln  metamorfované horniny moldanubika zasahují do značné části jihu 

Čech a jihozápadní Moravy. P evahu hornin moldanubika tvo í ruly a migmatity, obsaženy 

jsou však i pruhy horninov  pest ejší. Jedná se o čočkovitá t lesa a polohy krystalických 

vápenc , erlan , kvarcit  často spojených s pruhy a vložkami grafitu a grafitických hornin 

(Kachlík 2003). 

Charakteristické pro vápencová t lesa zvrásn ná v okolních rulách jsou četné plastické 

deformace, často značný úklon Ě20–Ř0°ě, vložky nekarbonátových hornin nebo šmouhy 

silikátových minerál  a grafitu. Časté bývají i menší žíly aplit , leukokratních žul, porfyr  a 

lamprofyr . Vápencové t lesa n kdy obsahují i polohy primárních dolomit , čast ji 

epigenetické dolomitizace spojené s tektonickým porušením a výskytem žilných hornin. 

Zkrasov ní bývá obvykle menšího rozsahu i s mén  četnými projevy. Mocnost vápencových 

t les bývá v malých desítkách metr , výjimečn  více. Vlastní vápencová surovina bývá často 

velmi čistá, bílá, st edn  až hrub  krystalická. Nejvýznamn jší ložiska v moldanubiku 

vystupují ve dvou pestrých sériích – sušicko-votické a českokrumlovské (Brunnerová et al. 

1987). 

Pestrá skupina (sérieě sušicko-votická zahrnuje ložiska v širším okolí Sušice, Horažďovic a 

Strakonic. Ostatní území jsou ložiskov  prakticky bezvýznamná. Karbonátová t lesa r zné 

velkosti mají nejčast ji tvar protáhlých čoček uzav ených v okolních rulách a migmatitech. 

Obsahují často vložky rul, syngenetických dolomit , žíly granit , aplit , porfyr  a 

lamprofyr . Samostatné vložky grafitu v této oblasti bývají vzácné. Naopak čast jší bývá 

výskyt epigenetické dolomitizace vázaný na tektonické porušení a žilné horniny (Brunnerová 

1993). T ženo je v současné dob  ložisko Velké Hydčice – Hejná.  

Pestrá skupina (sérieě českokrumlovského moldanubika je tvo ena biotitickými a sillimanit-

biotitickými rulami, grafitickými rulami, grafity, krystalickými vápenci, erlany, kvarcity 
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a amfibolity. Karbonátové horniny obvykle obsahují v tší či menší podíl silikátových 

materiál , p ípadn  i grafitu (Brunnerová 1987). 

5.4 Krkonošská oblast 

Ve vrcholové partii Krkonoš se vyskytují nejstarší svorové horniny Ěvelkoúpská skupina) 

o mocnosti n kolik set metr . Sm rem k J jsou lemovány komplexem krkonošských rul 

špatn  datovatelného Ěp edvariskéhoě stá í s p echody do migmatit  a svor  (Kachlík 2003). 

V jižním podh í Krkonoš a v Rýchorách jsou kambrosilurské, slab ji metamorfované 

zvrásn né sedimenty Ěnejčast ji fylity až fylitické svory radčické a ponikelské skupinyě 

s mocností pod 300 m. Dále k J se krystalinikum no í pod mladší, nezvrásn né a 

nemetamorfované sedimenty mladšího paleozoika Ěpermokarbon podkrkonošské pánveě a 

mesozoika. Nejmladší horniny Krkonoš respektují variské granitoidy krkonošsko-jizerského 

masivu, na jejich kontaktu s krystalinikem bývá nápadný kontaktní dv r. Zmín né základní 

typy hornin krkonošského krystalinika obsahují množství pestrých vložek Ěrohovce, erlany, 

krystalické vápence až dolomity, kvarcity grafitické svory až fylity, amfibolity, zelené 

b idlice, porfyroidy, lydityě, v tšinou čočkovitého tvaru, jejichž pr b h je v souhlase 

s pr b hem základních regionálních struktur a kopíruje p edevším okraj krkonošsko-

jizerského masívu. P evažující strukturní sm r S-J p i v. okraji Krkonoš ĚRýchoryě se v 

oblasti Horní Maršova výrazn  stáčí do sm ru V-Z (Krutský 2008). 

Na j. svazích Krkonoš je registrováno pom rn  velké množství ložisek vápenc  až dolomit  

v metamorfovaných horninách krkonošského krystalinika Ěpestrá částě, které jsou stá í st ední 

proterozoikum – starší paleozoikum. Jde o sedimentární horniny, které tvo í protáhlé čočky. 

Karbonátové horniny jsou známy ve svorové Ěvelkoúpskéě skupin  na lokalitách Velká Úpa, 

Malá Úpa, Ob í D l, Svatý Petr a Strážné. Mnohem hojn jší a v tší ložiska karbonát  

v mladší fylitické Ěponikelskéě skupin  krkonošského krystalinika. Karbonátová surovina se 

vyskytuje v n kolika oblastech: maršovsko-rýchorské, vrchlabské, jílemnické a 

železnobrodské (Cmuntová et al. 1967). 

Nejperspektivn jší je oblast vrchlabská, kde se karbonátové čočky vyskytují p edevším 

v severní části intenzivn  zvrásn ného synklinoria. Čočky jsou se azeny do n kolika pásem 

sm ru V–Z, nejčast ji s úklony 60–75°, intenzivn  tektonicky postižené p edevším zlomy 

sm ru S–J. Registrovány byly jak čisté vápence, tak vápnité dolomity až dolomity (Velentová 
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1960). P evážná část ložisek není v současné dob  t žena, buď byla t žba ukončena, nebo 

p erušena. Využívána jsou v současné dob  pouze dv  ložiska – Lánov a Černý D l. 

5.5 Oblasti vápenc  na Morav  

Výskyt vápenc  na Morav  lze rozd lit do následujících oblastí: 

• Moravský devon  
• Oblast Boskovické brázdy 
• Drahanská oblast 
• Devon kry Maleníku 
• Metamorfované výskyty devonu - skupiny (série) Branné 
• Vn jší bradlové pásmo Západních Karpat 

Ložiskov  nejvýznamn jšími oblastmi vápenc  na Morav  jsou výskyty devonských vápenc  

a svrchnojurské vápence vn jšího bradlového pásma v čele dílčích flyšových p íkrov  

vn jších Západních Karpat. 

5.5.1 Moravský devon 

Podloží devonských vápenc  je tvo eno granitoidy brn nského masívu, který je 

proterozoického stá í. Nadloží devonských vápenc  v tšinou tvo í kulmské sedimenty, které 

mají flyšoidní charakter. P vodní povrch širšího okolí byl v mesozoiku a paleogénu 

peneplenizován. Zároveň docházelo za p íznivých klimatických podmínek ke krasov ní 

vápenc  (Chlupáč et al. 2002). 

Bazální devonská sedimentace na podložních granitoidech brn nského masívu začíná 

ukládáním bazálních klastik. Vápence vilémovické (givet-frasn) jsou členem devonského 

rifového komplexu Ěmacošské souvrstvíě, který budují ješt  starší vápence lažánecké, 

josefovské a vav inecké (Chlupáč et al. 2002). Vápence vilémovické jsou sv tle šedé, 

jemnozrnné nebo hrub ji organodetritické, chemicky značn  čisté, obvykle vývojov  stálé, 

náchylné ke krasov ní. Mocnost vápenc  je variabilní Ěobvykle 10–400 m), v ložiskové 

oblasti činí nejčast ji okolo 100 m (Brunnerová 1982). 

V nadloží vilémovických vápenc  leží souvrství líšeňské. Toto souvrství obsahuje na bázi 

polohu tzv. k tinských vápenc , výše vápence hádsko- íčské. Jde o sedimenty nejmladšího 

devonu Ěsvrchní fameně až spodního karbonu. K tinské vápence jsou šedavé, načervenalé 

nebo zelenavé. Vápence jsou mikritické, lavicovité, hlíznaté. Z ložiskového hlediska jsou 
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obvykle p i azeny k nadložním vápenc m hádským, do nichž také pozvolna p echázejí. 

Hádsko- íčské vápence jsou tmav  šedé až černošedé, deskovit  až lavicovit  odlučné. 

Vápence jsou biomikritické až organodetritické, čast ji pseudooolitické, idčeji 

pseudobrekciovité. Textura je místy hlíznatá. Vápence se vyznačují v tší petrografickou 

i chemickou variabilitou. Místy se v nich vyskytují hlízy, čočky a pásky černých rohovc . 

Hádsko- íčské vápence jsou náchylné k plastickým deformacím. Obsahují vložky černých 

vápnitých b idlic, které mají prom nlivý obsah prachovité p ím si.  P edpokládá se, že jejich 

mocnost se pohybuje mezi 150 až 250 m. Sm rem do nadloží p ibývají nejen rohovce, ale 

i písčitá frakce, tvo ená p edevším zrny k emene. Jde o faciální p echod mezi devonskou 

karbonátovou sedimentací a klastickou, resp. flyšovou sedimentací spodního karbonu (Crha 

1983). Surovina z t chto partií je tém  nepoužitelná. 

Nejv tší rozsah vápencových hornin je v CHKO Moravský kras, kde je pokryt ochranou 

p írody. Pouze v okrajových částech mimo CHKO nebo na jejím okraji je provozována t žba 

v n kolika lomech. Devonské vápence jsou dobývány na ložiskách Mokrá, Líšeň-Lesní lom a 

Líšeň 2.   

5.5.2 Oblast Boskovické brázdy 

P i východním okraji Boskovické brázdy, podél jejího východního okrajového zlomu, jsou 

p ítomny tektonické kry až šupiny vytažených devonských sediment . Faciální vývoj je tém  

shodný s vývojem Moravského krasu, výjimkou jsou vápencové čočky v eifelských bazálních 

klastikách. Zkrasov ní vápenc  je st ední, n které tvary fosilního krasu jsou p ikryty 

bádenskými sedimenty (Svobodová 1987). T ženo je v této oblasti ložisko Čebín. 

5.5.3 Drahanská oblast 

Devon v konícko-mladečském devonu má podobný vývoj jako devon Moravského krasu. 

Zóna je siln  tektonizována, zvrásn na, místy zb idličnat na a porušena komplikovanými 

soustavami p íčných zlom . Zkrasov ní je rovn ž velmi silné (Kudělásek 1řř0). T ženo je 

ložisko M rotín-Skalka. 
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5.5.4 Devon kry Maleníku 

Devon kry Maleníku je od ostatních výskyt  paleozoika Moravy odd len karpatskou 

p edhlubní. Stratigrafický sled má určité odchylky od vývoje Moravského krasu Ěhiáty 

i litofaciální vývojě. Celá kra je siln  tektonizována s vrásovými deformacemi Ěsm r S–J) 

a p esmyky. Zkrasov ní je místy velmi silné, zastoupeny jsou i formy fosilního krasu a 

jedinečný je výskyt hydrotermálního krasu ĚZbrašovské aragonitové jeskyn ě. T ženo je 

ložisko Hranice-Černotín (Crha et al. 1977). 

5.5.5 Metamorfované výskyty devonu - skupiny (série) Branné 

Devonské stá í je p ipisováno i metamorfovaným krystalickým vápenc m skupiny Branné. 

Epizonáln  metamorfované horniny pestré série vytvá í asi 40 km dlouhý pruh od okrajového 

sudetského zlomu Ěod žulovského plutonuě až k Šumperku. Vlastní evidovaná a t žená 

ložiska vápenc  náleží k devonským souvrstvím. Vápence se vyskytují ve form  protáhlých 

t les Ěčočekě ve dvou pozicích („oddílech“). Spodní oddíl obsahuje v tšinou vápence siln  

znečišt né, oddíl svrchní p evážn  čisté vápence dobré kvality a pr myslov  využitelné. 

Okolní horniny tvo í fylity, které jsou lokáln  zavrásn ny do vápenc  nebo jsou v nich 

primárn  p ítomné jako vložky a čočky. Celá zóna Branné i jednotlivé kry jsou postižené 

p íčnou i sm rnou tektonikou (Kudělásek 1řř0). 

Skupina Branné leží v podloží ramzovského nasunutí a bývá člen na na spodní a svrchní 

oddíl. Spodní oddíl je tvo en fylity, nečistými vápenci a kvarcity. Svrchní oddíl sestává 

z grafitických fylit , kvarcit , metakonglomerát  a vápenc . Pruh vápenc  je asi 60 km 

dlouhý, do 3–4 km široký a tvo í jej n kolik ker sm ru SV–JZ, které jsou rozd lené p íčnými 

poruchami. Vysokoprocentní vápence mají mocnost 70–ř0 m se st edním úklonem generáln  

k SZ a s kvarcity v nadloží (Kudělásek et al. 1994). T ženo je v současné dob  ložisko 

Pomezí-Lipová.  

V oblasti Vitošova, p i styku záb ežské skupiny a jižního uzáv ru jádra desenské klenby 

Ěrohelská skupinaě jsou v zón  Hornomoravského úvalu situovány tzv. vitošovské vápence. 

Tyto vápence jsou považovány za člen nejvyšší části skupiny Branné a pat í k okrajovému 

vývoji devonu na Morav , podobn  jako vápence kv tnické skupiny na Tišnovsku a vápence 

v boskovické brázd . Vápence se lateráln  zastupují s bradelskými klastiky a s málo mocným 
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fylitovým sledem, vystupujícím p i bázi vápenc  (Hrdlička et al. 1991). T ženo je v současné 

dob  ložisko Vitošov-Lesnice.  

5.5.6 Vn jší bradlové pásmo Západních Karpat 

Sedimenty p íkrovu slezské jednotky v prostoru ložiska vápenc  Štramberk jsou v tzv. 

bašském vývoji Ěoblast mezi Novým Jičínem, Frenštátem pod Radhošt m, Frýdkem-Místkem 

a P íboremě. Stratigraficky nejstarší jsou mo ské uloženiny svrchnojurské až spodnok ídové 

(tithon-albě, nejmladší spadají do svrchní k ídy, dle n kterých názor  i do nejspodn jšího 

paleogénu (Kudělásek 1řř0). 

Ložiskové vápence jsou p evážn  detritické, mén  kalové a organogenní, masivní, 

nevrstevnaté. Vyčleňovány jsou dva typy vápenc . Vápence štramberského typu Ětithonskéě 

jsou obvykle šedavé a reprezentují z ejm  vlastní rif Ěútesě. Pest ejší, sv tle šedé až nazelenalé 

vápence kop ivnického typu jsou zastoupeny jen menším podílem a p vodn  byly 

považovány za okrajovou facii rifu. Ob  facie obsahují i partie s brekciovitou texturou. Pokud 

brekciovité vápence obsahují jílovité útržky, dochází ke zhoršení jejich kvality, obvykle 

sm rem od st edu k okraji t les. Vápence štramberského typu se vyznačují relativn  stabilním 

kvalitním chemickým složením. Oba typy vápenc  Ěhlavn  kop ivnickéě místy obsahují 

terigenní p ím s nevápencového charakteru ve form  čočkovitých vložek Ěmocných obvykle 

n kolik dmě nejčast ji charakteru aleuropelit  Ěprachovce a jílovceě, nebo v podob  neost e 

i ost e ohraničených nepravidelných útvar . Prostorové rozmíst ní t chto poloh je 

nepravidelné až chaotické. Na heterogenní zóny jsou občas vázány i projevy krasov ní. 

Krasové projevy se vyskytují p evážn  v morfologicky vyšších úrovních (Štefek 2012). 
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6 LEGISLATIVNÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ LOŽISKů VÁPENCE ů 
POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI  

6.1 Právní rámec povolovacího procesu hornické činnosti   

Základní a obecný právní rámec nakládání s veškerými p írodními nerostnými zdroji je 

upraven článkem 17 ústavního zákona č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní 

pozd jších p edpis  hovo ící o povinnosti státu dbát o šetrné využívání p írodních zdroj  a 

ochranu p írodního bohatství, a dále článkem 11 ústavního zákona č. 2/1řř3 Sb., Listiny 

základních práv a svobod, ve zn ní pozd jších p edpis , obsahující zmocn ní upravit 

provád cím zákonem, který majetek je nezbytný k zabezpečování pot eb celé společnosti, 

rozvoje národního hospodá ství a ve ejného zájmu a smí tak být pouze ve vlastnictví státu, 

obce nebo určených právnických osob.     

Bližší úprava je vymezena zejména zákonem č. 44/1řŘŘ Sb., o ochran  a využití nerostného 

bohatství, ve zn ní pozd jších p edpis  (horní zákon, dále jen „44/1988 Sb.“ě, zákonem č. 

61/1řŘŘ Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správ , ve zn ní pozd jších 

p edpis  Ědále jen „61/1988 Sb.“ě a dále zákonem č. 62/1řŘŘ Sb., o geologických pracích, ve 

zn ní pozd jších p edpis  Ědále jen „62/1988 Sb.“ě. V roce 200ř byl p ijat čtvrtý zákon jako 

transpozice evropské sm rnice vztahující se k t žb  zákon č. 157/200ř Sb., o nakládání s 

t žebním odpadem, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vedle t chto hlavních zákon , které stanovují základní rámec horního práva, zde existuje 

ješt  soubor podzákonných norem týkajících se t žby a nep ímo i ochrany životního prost edí, 

které vydává ČBÚ a Ministerstvo životního prost edí. 

Vedle t chto p edpis  zákonných a podzákonných, které určují hlavní rámec horního práva, 

se do samotných t žebních ízení svými požadavky dostávají i jiné p edpisy, které mají za cíl 

chránit jiné ve ejné a soukromé zájmy mezi nimi i zájem na ochran  životního prost edí. 

Jedná se nap íklad o zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 

pozd jších p edpis , zákon č. 123/1řřŘ Sb., o právu na informace o životním prost edí, ve 

zn ní pozd jších p edpis , zákon č. 2Řř/1řř5 Sb., o ochran  lesa, ve zn ní pozd jších 

p edpis , zákon č. 334/1řř2 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších 

p edpis , zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , 
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zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis , 

zákon č. 254/2001Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis  a mnohé další. 

K t mto zákon m byly vydány i mnohé provád cí p edpisy, které konkretizují povinnosti 

v nich stanovené. 

Obecná procesní úprava je dále obsažena v zákon  č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 

pozd jších p edpis . 

6.2 Vyhledávání a pr zkum ložisek vyhrazených nerost  

Zákon č. 44/1řŘŘ Sb. rozd luje nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Specifikem ložisek 

vyhrazených nerost  je skutečnost, že jsou vlastn ná státem a pat í mezi n  prakticky všechny 

nerostné suroviny krom  stavebního kamene, št rkopísk  a cihlá ských surovin, které jsou 

nerosty nevyhrazenými. Z výčtu § 3 zákona č. 44/1řŘŘ Sb. je z ejmé, že vápenec je 

vyhrazeným nerostem, pokud je vhodný pro chemicko-technologické zpracování nebo 

zpracování tavením, jakž i pokud je blokov  dobyvatelný a leštitelný.   

Vyhledávání a pr zkum ložisek vyhrazených nerost  je možné pouze v platném pr zkumném 

území. Celý proces realizace zám ru ložiskov -geologického pr zkumu na vápence je proto 

nutno zahájit žádostí o stanovení pr zkumného území dle § 4 zákona 62/1988 Sb. 

Zpracovanou žádost a dokumentaci je nutno adresovat České republice – Ministerstvu 

životního prost edí Ědále jen „MŽP“ě a celý proces spadá pod režim správního ízení. 

V p ípad  obdržení kladného stanoviska je v rozhodnutí vymezeno konkrétní katastrální 

území, nerost Ěu vyhledáváníě nebo ložisko Ěu pr zkumuě, a dále stanoveny podmínky 

provád ní prací. Takové povolení sice zaručuje výlučné právo provád t práce za stanovených 

podmínek a p ednostní právo k podání žádosti o p edchozí souhlas ke stanovení dobývacího 

prostoru, ale nezakládá právní nárok na obdržení oprávn ní dobývat nalezené a pr zkumem 

ov ené ložisko.    

Další etapou nezbytnou pro možnost zahájení t žebních prací na nov  vyhledaném ložisku 

vápence je zajišt ní osv dčení o výhradním ložisku ze strany MŽP. Osv dčení bude vydáno 

po projednání a schválení záv rečné zprávy s výpočtem zásob, podmínkami využitelnosti a 

oponentním posudkem v KPZ p i MŽP ĚKomise pro projekty a záv rečné zprávyě. 

Chrán né ložiskové území se stanovuje na ochranu výhradního ložiska proti znemožn ní nebo 

ztížení jeho dobývání. Stanovuje se v období vyhledávání nebo pr zkumu po vydání 
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osv dčení o výhradním ložisku. Osv dčení je vydáváno MŽP v součinnosti s Českou 

republikou – Ministerstvem pr myslu a obchodu Ědále jen „MPO“ě a obvodním báňským 

ú adem po dohod  s orgánem územního plánování a místn  p íslušným stavebním ú adem a 

krom  výše uvedených subjekt  je samoz ejm  po jeho vyhotovení zasíláno i subjektu, pro 

který bylo provedeno vyhledávání nebo pr zkum výhradního ložiska. Osv dčení se vydává na 

základ  ustanovení § 6 a dále zejména § 16 a 17 zákona 44/1988 Sb. 

Je však t eba upozornit na skutečnost, že na ud lení výše uvedených povolení není právní 

nárok. 

6.3 Stanovení dobývacího prostoru 

Po úsp šném obdržení výše uvedených rozhodnutí je nezbytné p istoupit k zahájení procesu 

získávání oprávn ní dobývat ložisko, a to nejd íve k ud lení p edchozího souhlasu ke 

stanovení dobývacího prostoru dle § 24 odst. 2 zákona 44/1988 Sb. Souhlas je vydáván ze 

strany MŽP, a to po obdržení stanoviska MPO. P edchozí souhlas m že MŽP vázat na spln ní 

podmínek vztahujících se k tvorb  jednotné surovinové politiky České republiky 

a k návratnosti prost edk  vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a pr zkum 

výhradních ložisek. Tyto podmínky se p ípadn  uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru.  

Po obdržení p edchozího souhlasu ze strany MŽP je možno podat p íslušnému obvodnímu 

báňskému ú adu žádost o stanovení dobývacího prostoru dle § 24 odst. 1 zákona 44/1988 Sb. 
Současn  musí být dobývací prostor posouzen z hlediska jeho vlivu na životní prost edí, tzv. 

EIA, a to podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, ve zn ní 

pozd jších p edpis , jakož i vy ešena všechna možná rizika st etu zájm  dle jednotlivých 

zákonných p edpis , mezi n ž lze za adit zejména zákon č. 367/1řř0 Sb., o obcích, ve zn ní 

pozd jších p edpis , zákon č. 53/1ř66 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní 

pozd jších p edpis , zákon č. 13Ř/1ř73 Sb. o vodách Ěvodní zákoně, ve zn ní pozd jších 

p edpis , zákon č. 61/1ř77 Sb., o lesích, ve zn ní pozd jších p edpis  a celou adu dalších.  

Dobývací prostor se stanovuje na základ  výsledk  pr zkumu ložiska tak, aby ložisko mohlo 

být hospodárn  vydobyto, vychází se ze stanoveného chrán ného ložiskového území a musí 

se vždy p ihlédnout k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. Dobývací prostor 

stanoví p íslušný obvodní báňský ú ad v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, 
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zejména v dohod  s orgány ochrany životního prost edí a s orgánem územního plánování 

a místn  p íslušným stavebním ú adem. Stanovení dobývacího prostoru je i rozhodnutím 

o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.  

6.4 Povolení hornické činnosti 

Pro navazující vydání povolení k vlastní hornické činnosti je nutné zpracovat tzv. plán 

otvírky, p ípravy a dobývání, který musí mít náležitosti stanovené vyhláškou Českého 

báňského ú adu č. 104/1řŘŘ Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a 

ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti provád né hornickým zp sobem. Jedná 

se v podstat  o ízení obdobné povolování staveb, p i kterém je posouzen p edložený plán 

p ípravy, otvírky a dobývání ložiska. Plán otvírky, p ípravy a dobývání musí zajišťovat 

dostatečný p edstih otvírky a p ípravy výhradního ložiska p ed dobýváním a jeho hospodárné 

a plynulé dobývání p i použití vhodných dobývacích metod a zajišt ní bezpečnosti provozu. 

Nezbytnou součástí plánu otvírky, p ípravy a dobývání je vyčíslení p edpokládaných náklad  

na vypo ádání d lních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci 

a rekultivaci dotčených pozemk  včetn  návrhu na výši a zp sob vytvo ení pot ebné finanční 

rezervy. Účastníky ízení o stanovení dobývacího prostoru jsou dle zákonné dikce 

navrhovatel, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemk m 

nebo stavbám mohou být rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru p ímo dotčena, obec, 

v jejímž územním obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichž územní obvody mohou 

být stanovením dobývacího prostoru dotčeny. Po obdržení všech výše uvedených povolení je 

možné zahájit vlastní t žbu.  

6.5 ešení st et  zájm  

Jak vyplývá z p edchozího textu pro samotný hladký pr b h celého procesu a zejména 

jednotlivých správních ízení je nezbytná spolupráce a dohoda se všemi vlastníky dotčených 

nemovitostí, za souhlasu dotčené obce a za vypo ádání všech zákonem chrán ných zájm  

zejména všemi právnickými a fyzickými osobami.  
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7 SUROVINOVÁ ZÁKLADNA KARBONÁTOVÝCH A 

CEMENTÁ SKÝCH SUROVIN ČR 

Současná t žba vápenc  je v ČR soust ed na v určitých geologických oblastech a je vázána 

na p esn  vymezené stratigrafické jednotky, obzvlášt  devonských stupň . B žn  se jedná o 

území s vysokou hodnotou krajiny a p írody. S ohledem na specifické vlastnosti vápencových 

území s vývojem krasových jev , mnohé z t chto oblastí jsou chrán ny zákonem jako 

maloplošná anebo maloplošná chrán ná území. T žební a zpracovatelský pr mysl se na 

našem území vyvíjel ve vazb  na zdroj surovin postupn  a dlouhodob . V ČR jsou vápence 

t ženy povrchov  a zpracování vyt ženého vápence spočívá v drcení, t íd ní a mletí na 

jednotlivé frakce. Pr zkumné práce na vápence a cementá ské suroviny v současnosti 

prakticky neprobíhají vyjma t žebních pr zkum  v dobývacích prostorech. Dosažený stupeň 

geologických znalostí a ložiskového vyhodnocení neposkytuje na našem území širší prostor 

pro nalezení nových t les vápencových hornin, vhodných pro dobývání a následn  

pr myslové využití. Rozši ování zdroj  karbonátových hornin je tak omezeno pouze na dovoz 

anebo ov ování a dobývání finančn  a technicky náročn jšími dobývacími metodami. 

Klasifikace vápenc  dle České geologické služby -  útvar Geofond z hlediska jejich využití 

jako nerostné suroviny je uvedena v kapitole 3.2.  

Dle zákona 44/1988 Sb. se v ČR zásoby nerostných surovin klasifikují následovn : 

• Podle stupn  prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních pom r  

nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerost  a báňsko-technických 

podmínek na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané. 

• Podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti a 

vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního 

ložiska, a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože 

nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle 

p edpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a 

ekonomický vývoj. 

• Podle p ípustnosti k dobývání, která je podmín na technologií dobývání, bezpečností 

provozu a stanovenými ochrannými pilí i, na volné a vázané. 

Ne všechny pr zkumem zjišt né geologické zásoby se dají vyt žit. Geologické bilanční 

zásoby zmenšené o p edpokládané ztráty se označují jako zásoby vyt žitelné. Bilanční zásoby 
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vázané se nacházejí v územích chrán ných státní ochranou p írody ĚMoravský kras, 

Pavlovské vrchy, Ješt dsko, Barrandien, Šumava a dalšíě nebo v ochranných pilí ích 

inženýrských sítí, v blízkosti vodních zdroj  Ěhranický devon Teplickoě, v ochranných 

pásmech lázeňských pramen  či v ohnisku dalších st et  zájm . Nebilanční zásoby 

p edstavují rezervy vápencových surovin pro jejich značné množství. Bylo by možno je 

využiti po vypracování nové technologie výroby a také p i zm n  ekonomie t žby. T žba 

vápenc  sahá až do st edov ku a od 2. poloviny minulého století neustále stoupá. Proto jsou 

v tší ložiska již prozkoumána a v tšinou i dobývána. Prognózní zásoby je proto možné hledat 

pod úrovní t žebních bází stávajících zásob nebo je získat p i širším využívání mén  

kvalitních typ  vápenc  Ěk emité a jílovité vápence, slínovce a slínyě. 

V této kapitole je shrnut a popsán vývoj zásob a t žby karbonátových a cementá ských 

surovin na území ČR za uplynulé 27leté období 1988–2016. Mimo ádná délka tohoto období 

v sob  zahrnuje záv rečné dva roky socialismu a celé období postsocialistického vývoje ČR. 

Dlouhá časová ada umožňuje vysledování hlavních trend  v t žb  a v zásobách. 

V neposlední ad  byl proveden odhad životnosti zásob jednotlivých surovinových typ  

v n kolika možných variantách s určením minimální a maximální jejich životnosti.  

Pro ucelený p ehled o pohybu a stavu zásob karbonátových a cementá ských surovin na 

území ČR ve sledovaném období byly zpracovány jednotlivé grafy, v nichž jsou vyneseny 

zásoby geologické, které p edstavují zásoby v p vodním stavu bez uvážení ztrát a znečišt ní. 

Vedle úbytku zásob t žbou a t žebních ztrát m že být pohyb zásob zap íčin n nap . odpisem, 

p epočtem nebo vyčlen ním části zásob do samostatného surovinového typu. Pro každý 

surovinový typ byl rovn ž zpracován graf vývoje t žby vycházející z úbytku zásob t žbou.  

Jedním ze základních parametr  pro hodnocení ekonomické efektivnosti osvojování ložisek 

nerostných surovin je životnost ložiska, která je dána množstvím zásob na ložisku a výší 

t žby. Jelikož geologické zásoby p edstavují zásoby v p vodním stavu bez uvážení ztrát a 

znečišt ní, odhady na základ  „nadhodnocených“ stav  geologických zásob by m ly 

dramatické dopady na výsledky hodnocení ekonomického a technického významu ložisek, 

zejména p i projekci nových lom . Docházelo by k zásadním rozdíl m mezi 

p edpokládanými a skutečnými geologickými a báňsko-technickými podmínkami dobývání 

ložiska, zejména však mezi p edpokládanými a skutečnými ekonomickými parametry ložiska, 

jeho životností a následn  všemi základními ekonomickými hodnotami t žby ložiska. 

Skutečné dosahované ekonomické výsledky dobývání ložiska by byly horší než projektované 
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parametry. Z výše uvedeného d vodu vycházel odhad životnosti zásob jednotlivých 

surovinových typ  z kategorií zásob prozkoumané bilanční ĚPBě volné a vyhledané bilanční 

(VB) volné, u nichž lze v současné dob  p edpokládat, že vyhovují stávajícím technickým a 

ekonomickým podmínkám využití, jsou známy jejich úložní pom ry, jakosti a 

technologických vlastnosti a jsou z hlediska báňsko-technického a st et  zájm  p ípustné 

k dobývání.  

Odhad zásob byl proveden v následujících 4 variantách s určením minimální a maximální 

životnosti zásob: 

• varianta I: PB volné / Ět žba + t žební ztráty za poslední sledovaný rok);  

• varianta II: PB volné / Ěpr m rná t žba + t žební ztráty za poslední 3 sledované roky); 

• varianta III: ĚPB volné +VB volnéě / Ět žba + t žební ztráty za poslední sledovaný 

rok); 

• varianta IV: ĚPB volné +VB volnéě / Ět žba + t žební ztráty za poslední 3 sledované 

roky). 

7.1 Karbonátové a cementá ské suroviny celkem 

Vývoj t žeb a pohybu bilancovaných zásob t chto komodit se odvíjí od t žeb a pohybu zásob 

p edevším vápenc  vysokoprocentních a vápenc  ostatních, dále vápenc  jílovitých, 

dolomit , cementá ské korekční suroviny a v malé mí e vápenc  pro zem d lské účely. 

Geologické zásoby vápenc  a dolomit  se mezi roky 1řř1 až 1řř6 pohybovaly na nejvyšších 

pozicích kolem 6 300 mil. t. K zásadní zm n  zásob došlo v roce 1997, kdy byly 

z technologických typ  VO a VZ vyčlen ny dolomity a vápnité dolomity s obsahy MgCO3 

vyššími než 27,5 % a p evedeny do nov  vyčlen ného samostatného surovinového typu 

dolomitu. Od tohoto roku pak bylo evidováno n co málo p es 5 400 mil. t vápence. V období 

1řř7 až 2016 lze sledovat postupný klesající trend, jenž bez významných odchylek 

pokračoval v pr b hu celého nového tisíciletí. V roce 2016 bylo evidováno n co málo p es 

4 630 mil. tun geologických zásob vápence.  

Zcela rozhodující pro t žbu vápenc  a dolomit  byly roky 1řŘŘ až 1řř1, kdy z d vod  

zásadních společenských zm n spojených s restrukturalizací pr myslu produkce klesla tém  

o jednu t etinu z více než 16,3 mil. t ročn  Ě17,2 mil. t včetn  CKě na zhruba 10 až 11,5 mil. t 

Ě16,3 mil. t včetn  CKě. Vyrovnaný nár st a stabilizaci t žby pak lze zaznamenat 

v devadesátých letech, kdy se t žba pohybovala na cca 10 až 12 mil. tun za rok. Velký dopad 
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na t žbu m la následn  ekonomická krize mezi roky 200Ř a 200ř, kdy byl v ČR ve 

zkoumaném období zaznamenán úbytek t žbou ř,5 mil. t (9,8 mil. t včetn  CKě, resp. 9,9 mil. 

t (10,2 mil. t včetn  CK). V roce 2011 stoupla t žba k hodnotám minulých let na 11,2 mil. t 

Ě11,6 mil. t včetn  CKě, p ičemž v následujících dvou letech byl op t zaznamenán propad 

t žby na 10 mil. t Ě10,3 mil. t včetn  CKě v roce 2012 a na necelých 9,7 mil. t (10 mil. t 

včetn  CKě v roce 2013. Od roku 2014 pak lze sledovat postupný nár st t žby, kdy t žba op t 

dosahovala 10,5 mil. t Ě10,Ř mil. t včetn  CKě, 10,7 mil. t Ě11,0 mil. t včetn  CKě v roce 2015, 

resp. 11,4 mil. t Ě11,ř mil. t včetn  CKě v roce 2016. 

Životnost pr myslových zásob (kategorie PB a VB volné) vycházející z úbytku zásob t žbou 

včetn  t žebních ztrát u bilancovaných ložisek je u vápenc  a dolomit  v ádu stovek let. 

Velká část ložisek i zdroj  je však blokována st ety zájm  Ěp edevším z hlediska ochrany 

p írodyě a jejich využití je problematické a často dokonce i vyloučené. Platí to p edevším pro 

velkoplošná chrán ná území, nap . CHKO Český a Moravský kras, kde by potenciální zdroje 

hypoteticky mohly pokrývat značnou část území a kde leží 6 t žených ložisek. Rovn ž mnoho 

maloplošných chrán ných území ĚNPR, PR, NPP a PPě je tvo eno p ímo t lesy ložisek nebo 

zdroj  karbonát . 

K 1. 1. 2017 je dle registru České geologické služby, útvar Geofond evidováno celkem 85 

výhradních ložisek vápence a dolomit , z nichž bylo t ženo 23. Na mnoha vápencových 

ložiskách jsou t ženy vysokoprocentní vápence a ostatní vápence současn . Ze 14 ložisek 

cementá ských a korekčních sialitických surovin jsou 3 součástí t žených ložisek ostatních 

vápenc  Ěcementá skýchě. P ehled činných vápencových ložisek v ČR je uveden 

v následujících tabulkách (tab. 5 a obr. 3). 
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Tabulka 5: P ehled činných vápencových lomů v ČR 

Název a číslo ložiska Název a číslo CHLÚ Název a číslo DP Organizace Surovina 

Kozolupy - Če inka B-3065302 Kozolupy 06530200 Kozolupy - Če inka 60174 Lomy Mo ina spol.s r.o.,  VA, VO 

Lod nice B-3124500 Lod nice 12450000 Lod nice 60291 Českomoravský cement, a.s. VO 

Koso  - Hvížďalka B-3065800 - Zadní Kopanina I 60005 Českomoravský cement, a.s. VO 

Radotín - Špička  B-3065700 -  Radotín 60277 Českomoravský cement, a.s. VO 

Tetín u Berouna B-3178300 -  Tetín - Hostím 60106 Lomy Mo ina spol. s r.o., VA, VO 

Kon prusy B-3179500 -  Kon prusy 
Suchomasty I 

60150 
60295 

Velkolom Čertovy schody a.s. VA, VO 

Skoupý B-3066000 -  Skoupý 60115 Agir spol. s r.o. VA 

Prachovice B-3127600 Vápenný Podol I.  21580002 Prachovice 60257 Holcim ĚČeskoě a.s. VA, VO 

Velké Hydčice-Hejná B-3064400 Velké Hydčice - 
Hejná 

06440000 Velké Hydčice 60191 HASIT Šumava vápenice a 
omítkárny, s.r.o. 

VO 

Černý D l B-3101100 Černý D l I. 10110000 Černý D l 60013 Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. VO 

Lánov B-317900002 Horní Lánov 17900000 Horní Lánov 70374 Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. DL 

Úpohlavy-Chot šov B-3063700 Úpohlavy I. 
Chot šov 

06370000 
21560000 

Úpohlavy 
Úpohlavy I 
Chot šov 

60229 
60338 
60363 

Lafarge Cement, a.s., Čížkovice VJ 

Ochoz u Brna B-3035800 - - Ochoz u Brna I 70761 Kalcit s.r.o., Brno VO 

Mokrá u Brna B-3064800 - - Mokrá 60022 Českomoravský cement, a.s., 
Mokrá - Horákov 

VA, VO, 
CK 

Líšeň-Lesní lom B-3135900 Líšeň ĚLesní lomě Líšeň ĚLesní 
lom) 

Líšeň 60315 Kalcit s.r.o., Brno VO 

Líšeň 2 B-3135901 Líšeň ĚLesní lomě Líšeň ĚLesní 
lom) 

Líšeň II 60362 Kalcit s.r.o., Brno VO 

Čebín B-3064600 Čebín Čebín Čebín 60006 LB Cemix, s.r.o., Borovany VO 
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Název a číslo ložiska Název a číslo CHLÚ Název a číslo DP Organizace Surovina 

M rotín-Skalka B-3066200 Skalka – Brodka Skalka –  
Brodka 

M rotín 60289 Vápenka Vitoul s.r.o., Mladeč VA 

Hranice-Černotín B-3133500 Hranice – Černotín Hranice – 
Černotín 

Hranice 
Černotín 

60143 
60183 

Cement Hranice, a.s. VO, CK 

Vitošov-Lesnice B-3063800 - - Lesnice - Vitošov 60104 Vápenka Vitošov s.r.o., Leština VA 

Horní a Dolní Lipová B-3104200 Dolní Lipová I. Dolní 
Lipová I. 

Dolní Lipová I 60221 Omya CZ s.r.o. VA 

Štramberk B-3066500 Štramberk Štramberk Štramberk I 60167 KOTOUČ ŠTRůMBERK, spol. s 
r.o. 

VA 

Zblovice B-3147900 - - Zblovice 70899 PRACTIC 99, s.r.o., Brno VZ 

 

Poznámka: VA - vápence vysokoprocentní 

  VO - vápence ostatní 

VJ - vápence jílovité 

VZ - vápence pro zem d lské účely 

  CK - cementá ské korekční sialitické suroviny  

  DL - dolomit
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Obrázek 3: P ehledná mapa těžených ložisek vápence, dolomitu a sialitické korekce. 
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7.2 Vápence vysokoprocentní 

Vápence vysokoprocentní jsou vysoce cen nou a strategickou surovinou vzhledem 

k množství jejich bilančních volných zásob v kontextu prostoru st ední Evropy. V pr m ru 

umožňují 120 až 200 let t žby v dob , kdy životnost nejkvalitn jších ložisek v blízkém 

zahraničí postupn  skončí; p ičemž velikost n kolika významných ložisek zajišťuje objem 

dostačující pro t žbu v horizontu nejmén  300 let. Perspektiva našich ložisek je p edevším ve 

využití umožňujícím výrobu nejkvalitn jších produkt  Ěspeciální kusová vápna, kusový 

vápenec pro potraviná ský a chemický pr mysl, mleté vápence pro speciální využití atd.ě 

použitelných mj. pro ekologické účely Ězejména odsi ování tepelných zdroj  energie, 

vodárenství, apod.ě. Struktura vápenického pr myslu je již delší dobu stabilizovaná, 

charakterizovaná n kolika velkými hráči na trhu. Tyto skupiny zužitkovávají určitou část 

produkce ve vlastních výrobnách stavebních hmot Ěnap . maltové a omítkové sm siě anebo 

surovinu výrobc m t chto hmot dodávají. 

Pohyb a stav geologických zásob vápenc  vysokoprocentních v období od roku 1988 do roku 

2016 je patrný z grafu 1. Vývoj geologických zásob ve sledovaném období vlnovit  klesá. 

V letech 1988 až 1993 byly na území ČR evidovány zásoby vysokoprocentních vápenc  

v množství n co málo p es 2 200 mil. t. V roce 1994 lze sledovat pokles vykazovaných zásob 

o 10 % na cca 2 000 mil. t. Další výrazný úbytek zásob o 15 % nastal v roce 1997, kdy bylo 

na území ČR evidováno n co málo p es 1 700 mil. t. Následn  v roce 1řřř došlo 

k celkovému nár stu zásob vysokoprocentních vápenc  o 3 % na cca 1 760 mil. t. V roce 

2001 došlo op t k poklesu zásob o 4 % na cca 1 680 mil. t.. V roce 2003 byl zaznamenán 

další pokles o tém  15 % na 1 430 mil. t. O necelá 3 % pak poklesly zásoby i v roce 2006 na 

cca 1 389 mil. t. V roce 2009 byl zaznamenán nár st zásob o tém  2 % na 1 370 mil. t, 

p ičemž poslední výrazn jší zm nu p inesl rok 20016 kdy nastal úbytek zásob 

vysokoprocentních vápenc  o necelých 5 % na cca 1 140 mil t. Zásoby vysokoprocentních 

vápenc  ke dni 1. 1. 2017 uvádí tab. 6.  

Tabulka 6: Stav zásob vápenců vysokoprocentních k 1. 1. 2017 dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  

35 4508 87 860 448 772 66 238 186 062 

 Celkem geologických zásob 1 143 440 tis. t 
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Graf 1: Vývoj geologických zásob vápenců vysokoprocentních v letech 1řŘŘ-2016 

 

Vývoj t žby vápenc  vysokoprocentních je patrný z grafu 2. Maxima roční t žby vápenc  

vysokoprocentních bylo ve sledovaném období dosaženo v roce 1989, kdy t žba mírn  

p esáhla Ř mil. t. Poté následoval pom rn  prudký pokles až do roku 1řř5, kdy t žba dosáhla 

svého minima cca 4,1 mil. t a poté mírný vzestup až do roku 2001 na necelých 5,1 mil. t. Po 

tomto roce následoval op t mírný pokles až na 4,2 mil. t v roce 2005. Od roku 2006 do roku 

2016 je t žba vápenc  vysokoprocentních pom rn  stabilní a pohybuje se kolem hodnoty 4,5 

mil. t. V rozmezí t chto let pak bylo dosaženo nevyšší t žby roce 2007 (4,9 mil. t), a minima 

v letech 2009 a 2012 (4,2 mil. t). 

  

 

Graf 2: Vývoj těžby vápenců vysokoprocentních v letech 1988-2016 
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Vápence vysokoprocentní t ží celkem 9 organizací na 10 ložiscích. Dominantní postavení má 

dlouhodob  organizace Velkolom Čertovy schody, a.s., Tmaň, t žící velmi významné a 

nejv tší ložisko vysokoprocentních vápenc  Kon prusy, a jejíž podíl dlouhodob  p edstavuje 

36 až 40 % celkové t žby vysokoprocentních vápenc . Velký objem t žby vykazují rovn ž 

organizace jako je KOTOUČ ŠTRůMBERK, spol. s r.o. Ě0,7 až 0,Ř mil. t), Vápenka Vitošov 

s.r.o. Ě0,7 až 0,Ř mil. tě, Českomoravský cement, a.s. (kolem 0,5 mil. t), LOMY MO INů 

spol. s r.o. (kolem 0,4 mil. t na dvou ložiscíchě a CEMEX Cement, k.s. (kolem 0,2 mil. t). 

Ostatní 3 organizace t ží kolem 0,1 mil. t a mén . 

Odhad životnosti zásob vápenc  vysokoprocentních je patrný z tabulky 7. Z tabulky vyplývá, 

že pokud by byla t žena pouze kategorie zásob PB p i uvažovaném množství t žby a 

t žebních ztrát za rok 2016, jakož i pr m rné t žby a t žebních ztrát za posledních t i 

sledované roky 2014, 2015 a 2016, byla by životnost vápenc  vysokoprocentních 70 let 

(varianta I a IIě. Za p edpokladu stejného objemu t žby vychází u variant III a IV Ěuvažujících 

t žbu kategorie zásob PBV a VBVě životnost vápenc  vysokoprocentních na necelých 

160 let. 

Tabulka 7: Odhad životnosti zásob vápenců vysokoprocentních 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PB  354508 PB 354508 

Zásob (tis. t) 
    

     Úbytek  těžba + ztráty;  5074 těžba + ztráty;  5074 

Zásob (tis. t) 
  

těžba + ztráty;  4795 

   
těžba + ztráty;  5240 

   
Ø 5036 

 
životnost (rok) 70 životnost (rok) 70 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PB 354508 PB 354508 

Zásob (tis. t) VB 448772 VB 448772 

 
∑ 803280 ∑ 803280 

     
Úbytek  těžba + ztráty;  5074 těžba + ztráty;  5074 

zásob 
  

těžba + ztráty;  4795 

   
těžba + ztráty;  5240 

   
Ø 5036 

 
životnost (rok) 158 životnost (rok) 159 
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7.3 Vápence ostatní  

Vápence ostatní jsou díky pom rn  dobré odolnosti v či pov trnostním účink m a dobré 

opracovatelnosti využívány k výrob  drceného št rku, který je výhodný zejména p i stavb  

cest, jako podkladový materiál dopravních komunikací, p ípadn  i jako samostatný silniční 

povrch. Tento št rk je také využíván jako podsyp pod koleje. Dále je tento surovinový typ 

využíván pro výrobu cementu. Jejich t žba a využití se tak odvíjí od rozvoje stavebního 

pr myslu. 

Pohyb a stav geologických zásob vápenc  ostatních v období od roku 1988 do roku 2016 je 

patrný z grafu 3. Na počátku sledovaného období tzn. v roce 1řŘŘ bylo na území ČR 

evidováno 3 100 mil. t, p ičemž v roce 1989 pak 3 050 mil. t. V roce 1řř0 došlo k celkovému 

p ír stku geologických zásob VO o tém  ř % na cca 3 320 mil. t. Menší úbytek zásob 

o necelé 1 % nastal v roce 1993 kdy bylo evidováno cca 2 270 mil. t. V roce 1994 zásoby 

vápenc  ostatních naopak vzrostly o více než 10 % na cca 3 465 mil. t. O necelých 7 % nastal 

úbytek zásob v roce 1996 kdy bylo evidováno cca 3 200 mil. t. Významná zm na spojená 

s poklesem zásob o tém  23 % nastala v roce 1řř7, kdy byly z vápenc  ostatních a vápenc  

pro zem d lské účely vyčlen ny zásoby do nov  vyčlen ného samostatného surovinového 

typu dolomitu. Celkov  v tomto roce ubylo více než 720 mil. t, p ičemž pak bylo v tomto roce 

evidováno 2 475 mil t. vápenc  ostatních. Další pokles zásob o 3 % nastal v roce 2004 Ě2360 

mil. t.) a o 5 % v roce 2006 (2 260 mil. t.ě. Poslední výrazná zm na v pohybu zásob vápenc  

ostatních nastala v roce 2016, kdy byl zaznamenán p ír stek zásob o necelých 6 % na 

konečných cca 2 360 mil. t. K 1. 1. 2017 je dle Bilance zásob ČR evidován stav zásob 

vápenc  ostatních dle tab. 8. 

Tabulka 8: Stav zásob vápenců ostatních k 1. 1. 2017dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  

914 318 125 742 454 379 334 895 527 526 

Celkem geologických zásob 2 356 860 tis. t 
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Graf 3: Vývoj geologických zásob vápenců ostatních v letech 1řŘŘ-2016 

Vývoj t žby vápenc  ostatních je patrný z grafu 4. Výše roční t žby byla po výrazném 

poklesu v roce 1991 Ěo tém  35 % oproti maximu v roce 1988ě dlouhodob  stabilní okolo 

5 mil. t ročn  až do roku 2000. K dalšímu výraznému poklesu t žby na necelé 4 mil. t ročn  

došlo v letech 2001 a 2002. V následujících čty ech letech pak došlo k jejímu op tovnému 

zvýšení a stabilizaci mezi 4,5 až 4,7 mil. t. V roce 2007 a 2008 t žba op t p esáhla hranici 

5 mil. t (5,1 mil. t v roce 2007, resp. 5,2 mil. t v roce 200Řě. P edevším v d sledku 

celosv tové ekonomické krize pak následující rok poklesla o více než 1 mil. t na 4,1 mil. t. 

V roce 2010 jen velmi mírn  vzrostla na 4,3 mil. t. V roce 2011 se sice vrátila na hodnotu 5,2 

mil. t, ale hned v následujícím roce se propadla na 4,4 mil. t a v roce 2013 dokonce na 3,9 mil. 

t. Po roce 2014 se již projevilo oživení ekonomiky a t žba postupn  stoupala na 4,7 mil. t 

v roce 2014, 5 mil. v roce 2015, resp. na 5,5 mil. t v roce 2016. 

 
Graf 4: Vývoj těžby vápenců ostatních v letech 1řŘŘ-2016 
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Vápence ostatní t ží celkem 10 organizací na 16 ložiscích. Nejv tší objem t žby této suroviny 

kolem 33 až 3ř % dosahuje organizace Českomoravský cement, a.s., která t ží čty i ložiska. 

Velké objemy t žby vykazují také další společnosti jako CEMEX Cement, k.s. Ět sn  pod 

1 mil. t na dvou ložiscích) a Cement Hranice, a.s. (cca 0,9 mil. t). Již s odstupem dále 

následují Lomy Mo ina, s.r.o. Ěcca 0,37 mil. tě, OMYů a.s. Ěcca 0,3 mil. t) a HASIT 

Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. Ěmírn  pod 0,3 mil. tě. Velké množství vápenc  

ostatních Ěročn  kolem 0,22 až 0,35 mil. tě vyt ží rovn ž Velkolom Čertovy schody a.s.  

Odhad životnosti zásob vápenc  ostatních je patrný z tabulky 9. Z varianty I vyplývá, že 

pokud by byla t žena pouze kategorie zásob PB volné p i uvažovaném množství t žby a 

t žebních ztrát za rok 2016 činila by životnost zásob 151 let. P i t žb  této kategorie zásob a 

množství t žby vycházející z pr m rné t žby a t žebních ztrát za posledních t i sledované 

roky 2014, 2015 a 2016 byla by životnost vápenc  ostatních 163 let. Varianta III uvažující 

s t žbou kategorií zásob PB volné a VB volné a výší t žby a t žebními ztrátami za rok 2016 

ukazuje životnost vápenc  ostatních na 226 let. Nejdelší životnost 243 let pak vychází 

u varianty IV, která rovn ž počítá s t žbou obou kategorií zásob a s pr m rnou t žbou a 

t žebních ztrát za posledních t i sledované roky 2014, 2015 a 2016.   

Tabulka 9: Odhad životnosti zásob vápenců ostatních 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PB volné 914318 PB volné 914318 

Zásob (tis. t) 
 

 
 

 

  
 

 
 

Úbytek  těžba + ztráty;  6056 těžba + ztráty;  6056 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  5690 

  
 těžba + ztráty;  5131 

  
 Ø 5626 

 
Životnost (rok) 151 Životnost (rok) 163 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PBV 914318 PBV 914318 

Zásob (tis. t) VBV 454379 VBV 454379 

 
∑ 1368697 ∑ 1368697 

     
Úbytek  těžba + ztráty;  6056 těžba + ztráty;  6056 

zásob 
 

 těžba + ztráty;  5690 

  
 těžba + ztráty;  5131 

  
 Ø 5626 

 
Životnost (rok) 226 Životnost (rok) 243 
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7.4 Vápence jílovité 

Vápence jílovité jsou používány zejména pro výrobu cementu. Jejich t žba a využití se tak 

odvíjí od rozvoje stavebního pr myslu. 

Pohyby v objemu geologických zásob mimo t žbu a t žební ztráty byly ve sledovaném 

období 1řŘŘ až 2016 s výjimkou t í let velmi nízké nebo žádné (viz graf 5). Na počátku 

sledovaného období (rok 1988) bylo na území ČR evidováno 481 mil. t vápenc  jílovitých. 

První výrazný pokles zásob nastal v roce 1řř6, kdy se zásoby zmenšily o 24 % na cca 361 

mil. t. V roce 1řřŘ nastal druhý úbytek zásob o dalších tém  Ř % na 331 mil. t, p ičemž 

poslední t etí pokles zásob o 4 % na 308 mil. t se uskutečnil v roce 2010. K 1. 1. 2017 je dle 

Bilance zásob ČR evidován stav zásob jílovitých vápenc  dle následující tabulky. 

Tabulka 10: Stav zásob vápenců jílovitých k 1. 1. 2017 dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  

113 081 13 530 161 034 5 819 8 669 

Celkem geologických zásob 302 133 tis. t 

 

 

Graf 5: Vývoj geologických zásob vápenců jílovitých v období 1řŘŘ - 2016 

 

Vývoj t žby vápenc  ostatních je patrný z grafu 6. T žba vápenc  jílovitých nezaznamenala 

na počátku ř0. let tak výrazný propad, jako u vápenc  vysokoprocentních a vápenc  
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ostatních. Pokles t žby však byl patrný až do roku 1řř5, kdy dosáhl svého minima Ě0,7 

mil. tě. Následn  pak nastal výrazný nár st t žby, který svého maxima dosáhl v roce 1999 (1,4 

mil. tě. Od roku 2001 je výše roční t žby pom rn  stabilní a až do roku 200Ř se pohybovala 

kolem 1,1 až 1,2 mil. t. V letech 2009 a 2010 se t žba vápenc  jílovitých v d sledku 

ekonomické krize propadla blízko rekordnímu minimu na necelých 0,8 mil. V následujících 

dvou letech t žba mírn  stoupla a p esáhla 0,ř mil. t. Od roku 2013 do roku 2016 je t žba 

vápenc  jílovitých stabilizována a pohybuje se op t kolem hodnoty 0,Ř mil. t. 

 
Graf 6: Vývoj těžby vápenců jílovitých v období 1řŘŘ-2016 

Po celou dobu sledovaného období bylo v podstat  t ženo jen jedno ložisko, a to Úpohlavy-

Chot šov organizací Lafarge Cement, a.s., p ičemž surovina byla použita pro výrobu 

cementu. 

Odhad životnosti zásob vápenc  jílovitých je patrný z tabulky 11. Z tabulky vyplývá, že 

pokud by byla t žena pouze kategorie zásob PBV p i uvažovaném množství t žby a t žebních 

ztrát za rok 2016, jakož i pr m rné t žby a t žebních ztrát za posledních t i sledované roky 

2014, 2015 a 2016 byla by životnost vápenc  vysokoprocentních cca 115 let (varianta I a II). 

Za p edpokladu stejného objemu t žby vychází u variant III a IV Ěuvažujících t žbu kategorie 

zásob PBV a VBVě životnost vápenc  vysokoprocentních na bezmála 300 let. 
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Tabulka 11: Odhad životnosti vápenců jílovitých 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PBV  113081 PBV 113081 

Zásob (tis. t) 
 

 
 

 

  
 

 
 

Úbytek  těžba + ztráty;  987 těžba + ztráty;  987 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  849 

  
 těžba + ztráty;  1131 

  
 Ø 989 

 
Životnost (rok) 115 Životnost (rok) 114 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PBV 113081 PBV 113081 

Zásob (tis. t) VBV 161034 VBV 161034 

 
∑ 274115 ∑ 274115 

     
Úbytek  těžba + ztráty;  987 těžba + ztráty;  987 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  849 

  
 těžba + ztráty;  1131 

  
 Ø 989 

 
Životnost (rok) 278 Životnost (rok) 277 
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7.5 Vápence pro zem d lské účely  

Použití tohoto typu suroviny pro zem d lské účely a v lesnictví je jen omezené. Nelze proto 

očekávat výrazn  se zvyšující využívání dnes již dobývaných ložisek. Nicmén  lze však 

konstatovat, že část vyt žené suroviny není využívána pro zem d lské účely, ale jako drcené 

kamenivo pro pr mysl stavební. Zásoby této suroviny jsou v ČR vysoké a dalo by se íci, že 

jsou v podstat  nevyčerpatelné. 

Pohyb a stav geologických zásob vápenc  zem d lských v období od roku 1988 do roku 2016 

je patrný z grafu 7. Výchozí stav geologických zásob z roku 1řŘŘ činil 1Řř mil. t. První 

výrazná zm na, resp. nár st zásob o 56 %, nastala v roce 1993, kdy zásoby narostly na 262 

mil tun. O dalších 6ř % se zv tšily celkové geologické zásoby vápenc  zem d lských v roce 

1996 na 443 mil. t. Tyto zm ny jsou však, podobn  jako i u jiných typ  suroviny, hlavn  

administrativní. V roce 1997 byly z vápenc  zem d lských stejn  tak jako z vápenc  

ostatních vyčlen ny zásoby do nov  vyčlen ného samostatného surovinového typu dolomitu. 

Celkov  v tomto roce ubylo p e azením zásob do surovinového typu dolomitu tém  142 

mil. t vápenc  zem d lských, což p edstavovalo 32 % celkových geologických zásob. V roce 

1řř7 tak činil stav zásob 301 mil t. Poslední dv  zm ny v pohybu zásob, nastaly v roce 1998, 

kdy p ibylo 30 % zásob (392 mil. t) a v roce 2002 nastal jejich úbytek o 12 % (333 mil. t). Od 

této doby jsou zm ny geologických zásob vápenc  zem d lských mimo t žbu a ztráty již 

pom rn  malé. K 1. 1. 2017 je dle Bilance zásob ČR evidován stav zásob vápenc  pro 

zem d lské účely dle následující tabulky. 

Tabulka 12: Stav zásob vápenců pro zemědělské účely k 1. 1. 2017 dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  
3567  96115 170181 32746 

 
Celkem geologických zásob 302 609 tis. t 
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Graf 7: Vývoj geologických zásob vápenců pro zemědělské účely v období 1řŘŘ-2016 

 

Tak jak je patrné z grafu 8, i t žba karbonát  pro zem d lské účely zaznamenala počátkem 

90. let prudký pokles. Zatím co se v roce 1řŘř vyt žilo 0,49 mil. t suroviny, tak v roce 1992 

to bylo pouhých 45 tis. t. Po mírném zvýšení t žby v letech 1řř3 až 1řř5 se produkce op t 

snížila a od roku 1řř6 až do roku 2002 kolísala v úzkém rozmezí 72–87 tis. t, aby v roce 2003 

op t poklesla na historické minimum 45 tis. t. V následujícím roce došlo k mírnému nár stu 

t žby na 5Ř tis. t. Od roku 2005 je t žba již stabilní a pohybuje se kolem 20 až 30 tis. t ročn  

(max. 46 tis. t v roce 2011, min. 18 tis. t v roce 2007). Od roku 2013 t ží vápence pro 

zem d lské účely již jen jediná organizace PRACTIC 99 s.r.o., Brno na ložisku Zblovice. 

 

Graf 8: Vývoj těžby vápenců pro zemědělské účely v letech 1řŘŘ–2016 
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Velký rozdíl mezi variantami v životnosti zásob vápenc  pro zem d lské účely je patrný 

z tabulky 13. Zatímco u variant I a II, které počítají pouze s kategorií zásob PB volné p i 

uvažovaném množství t žby a t žebních ztrát za rok 2016, jakož i pr m rné t žby a t žebních 

ztrát za posledních t i sledované roky 2014, 2015 a 2016, vychází životnost zásob na 170 

resp. 162 let, tak u variant III a IV p i uvažované t žb  obou kategorií zásob (PB a VB volné) 

a za stejného objemu t žby vychází životnost zásob toho typu suroviny na 4 747 resp. 4 531 

let. Na základ  t chto výsledk  by se dalo íci, že zásoby této suroviny jsou v podstat  

nevyčerpatelné. 
Tabulka 13: Odhad životnosti zásob vápenců pro zemědělské účely 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PBV  3567 PBV 3567 

Zásob (tis. t) 
 

 
 

 

  
 

 
 

Úbytek  těžba + ztráty;  21 těžba + ztráty;  21 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  21 

  
 těžba + ztráty;  24 

  
 Ø 22 

 
Životnost (rok) 170 Životnost (rok) 162 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PBV 3567 PBV 3567 

Zásob (tis. t) VBV 96115 VBV 96115 

 
∑ 99682 ∑ 99682 

     
Úbytek  těžba + ztráty;  21 těžba + ztráty;  21 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  21 

  
 těžba + ztráty;  24 

  
 Ø 22 

 
Životnost (rok) 4747 Životnost (rok) 4531 
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7.6 Cementá ské korekční sialitické suroviny  

Jako cementá ské korekční sialitické suroviny jsou evidovány horniny, které ve sm si pro 

výpal slínku korigují obsahy SiO2, Al2O3 a Fe2O3 a umožňují tak upravit moduly na 

požadovanou výši. Tato skupina surovin je z petrografického hlediska mimo ádn  r znorodá. 

Zahrnuje paleozoické b idlice, tufy a diabasy, terciérní jíly, kvarterní hlíny, ale i k ídové 

písky. Objem jejich spot eby p i výrob  slínku kolísá v závislosti na chemismu výchozí 

vápencové suroviny Ěv tšinou vápenc  ostatníchě a nutnosti dosažení pot ebných modul  pro 

výrobu cementu. Z tohoto hlediska je životnost r zných typ  bilancovaných zásob velmi 

vysoká a z dnešního pohledu vlastn  nevyčerpatelná, mnohonásobn  tak p evyšuje životnost 

ložisek vápenc .  

Pohyb a stav geologických zásob sialitické korekce v období od roku 1988 do roku 2016 je 

patrný z grafu 9. Na počátku sledovaného období tzn. v roce 1řŘŘ bylo na území ČR 

evidováno cca 552 mil. t. První a nejvýrazn jší zm na v pohybu zásob nastala v roce 1989, 

kdy došlo k nár stu zásob o 14 % (cca 632 mil. t). Následující rok se zásoby op t zv tšily 

o více než 23 % na cca 780 mil. t. O tém  Ř % se zmenšily celkové zásoby v roce 1řř3 (cca 

717 mil. tě, p ičemž o více než 4 % stouply zásoby rovn ž i v roce 1995 (747 mil. t). 

K celkovému zv tšení zásob sialitické korekce o další 4 % pakl došlo i v roce 2001 (779 

mil. t). Poslední významná zm na resp. pokles zásob o 1ř % nastal v roce 2006 (cca 629 

mil. t). K 1. 1. 2017 je evidován stav zásob sialitické korekce dle tabulky. 

Tabulka 14: Stav zásob cementá ských korekčních sialitických surovin k 1. 1. 2017dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  

223 440 17 881 147 569 9 216 126 358 

Celkem geologických zásob 524 464 tis. t 
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Graf 9: Vývoj geologických zásob cementá ských korekčních sialitických surovin v období 1988-2016 

 

T žba sialitické korekce do značné míry kopíruje t žbu vápenc  ostatních, neboť se společn  

používají pro výrobu cementu (viz graf 10). Počátkem ř0. let tedy také došlo k jejímu poklesu 

Ěo cca 30 %ě, ale daleko výrazn jší pokles následoval až v roce 1998, kdy nastal další pokles 

o více než 50 %, v souvislosti s uzav ením n kterých cementáren. Minima Ě163 tis. t) pak 

dosáhla v roce 2002. Od té doby se t žba stabilizovala a pohybovala se zhruba kolem hodnoty 

250 tis. t ročn . V letech 2007 až 200Ř pak t žba výrazn  stoupla na 3ř1, resp. na 507 tis. t 

Ěspolu se zvýšením t žby vápenc  ostatníchě. Od roku 200ř pak z d vod  nižší t žby 

cementá ských vápenc  poklesla i t žba sialitické korekce. Od tohoto roku se pak t žba 

pohybuje kolem 350 tis. t ročn  (max. 421 tis. t v roce 2016, min. 302 tis. t v roce 2014). 

 

Graf 10: Vývoj těžby cementá ských korekčních sialitických surovin v období 1řŘŘ-2016 
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Odhad životnosti zásob cementá ské korekční sialitické suroviny je patrný z tabulky 15. 

Z varianty I vyplývá, že pokud by byla t žena pouze kategorie zásob PB volné p i 

uvažovaném množství t žby a t žebních ztrát za rok 2016 činila by životnost zásob 531 let. 

P i t žb  této kategorie zásob a množství t žby vycházející z pr m rné t žby a t žebních ztrát 

za posledních t i sledované roky 2014, 2015 a 2016 byla by životnost vápenc  ostatních 657 

let. Varianta III uvažující s t žbou kategorií zásob PB volné a VB volné a t žbou a t žebními 

ztrátami za rok 2016 ukazuje životnost vápenc  ostatních na ŘŘ1 let. Nejdelší životnost 1 090 

let vychází u varianty IV, která rovn ž počítá s t žbou obou kategorií zásob a s pr m rnou 

t žbou a t žebních ztrát za posledních t i sledované roky 2014, 2015 a 2016. 

Tabulka 15: Odhad životnosti zásob cementá ských korekčních sialitických surovin 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PBV  223440 PBV 223440 

Zásob (tis. t) 
 

 
 

 

  
 

 
 

Úbytek  těžba + ztráty;  421 těžba + ztráty;  421 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  293 

  
 těžba + ztráty;  307 

  
 Ø 340 

 
Životnost (rok) 531 Životnost (rok) 657 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PBV 223440 PBV 223440 

Zásob (tis. t) VBV 147569 VBV 147569 

 
∑ 371009 ∑ 371009 

     
Úbytek  těžba + ztráty; 2016 421 těžba + ztráty;  421 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  293 

  
 těžba + ztráty;  307 

  
 Ø 340 

 
Životnost (rok) 881 Životnost (rok) 1090 
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7.7 Dolomity 

Jako dolomity jsou v ČR klasifikovány karbonátové horniny s obsahy MgCO3 nad 27,5 % a 

MgCO3 + CaCO3 nad Ř0 %. Čistý dolomit je významnou surovinou pro mnoho pr myslových 

odv tví zejména však pro sklá ský, keramický a chemický pr mysl. Ložiska dolomitu jsou 

v Bilanci zásob sledována samostatn  od 1. 1. 1řř7, kdy byly z technologických typ  

vápenc  ostatních a vápenc  zem d lských vyčlen ny dolomity a vápnité dolomity s obsahy 

MgCO3 vyššími než 27,5 % a p evedeny do nov  vyčlen ného samostatného surovinového 

typu dolomitu.  

Pohyby v objemu geologických zásob mimo t žbu a t žební ztráty byly ve sledovaném 

období s výjimkou dvou let velmi nízké nebo žádné, což ukazuje graf 11. Na počátku vzniku 

samostatného surovinového typu dolomitu v roce 1řř7 bylo na území ČR evidováno 5Ř3 

mil. t. Hned v následujícím roce poklesly celkové zásoby dolomitu o 11 % na 518 mil. t. 

K mírnému nár stu zásob pak došlo o necelá 3 % v roce 2012 (4 769 mil. t). K 1. 1. 2017 je 

dle Bilance zásob ČR evidován následující stav zásob dolomitu: 

Tabulka 16:  Stav zásob dolomitu k 1. 1. 2017dle Bilance zásob ČR 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  
83872 114 141371 206917 93222 

Celkem geologických zásob 525 496 tis. t 
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Graf 11: Vývoj geologických zásob dolomitu v letech 1997-2016 

 

Vývoj t žby dolomitu je patrný z grafu 12. T žba dolomitu je za poslední desetileté období 

velmi stabilní a více mén  pravideln  kolísá mezi hodnotami 337 tis. t (rok 2009) a 450 tis. t 

Ěrok 200Řě. T žba za celé sledované období probíhá p edevším na velkém ložisku Lánov, 

které t ží organizace Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. a p edstavuje kolem řŘ % celkové 

t žby. Zbývající objem t ží na malém ložisku Bohdaneč organizace UNIKOM a.s. 

 

Graf 12: Vývoj těžby dolomitu v období 1řŘŘ-2016 
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T žba dolomitu za celé sledované období probíhá p edevším na velkém ložisku Lánov, které 

t ží Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. a p edstavuje kolem řŘ % celkové t žby. Zbývající 

objem t ží na malém ložisku Bohdaneč organizace UNIKOM a.s.  

Odhad životnosti zásob dolomitu je patrný z tabulky 17. U variant I a II, které počítají pouze 

s kategorií zásob PB volné p i uvažovaném množství t žby a t žebních ztrát za rok 2016, 

jakož i pr m rné t žby a t žebních ztrát za posledních t i sledované roky 2014, 2015 a 2016 

vychází životnost zásob dolomitu na 1ř1 resp. 1Ř7 let. P i uvažované t žb  obou kategorií 

zásob ĚPB a VB volnéě a za stejného objemu t žby vychází životnost zásob toho typu 

suroviny na 512, resp. 504 let (varianty III a IV). 

Tabulka 17: Odhad životnosti zásob dolomitu 

 

Varianta I 

 

Varianta II 

 Kategorie PBV  83872 PBV 83872 

Zásob (tis. t) 
 

 
 

 

  
 

 
 

Úbytek  těžba + ztráty;  440 těžba + ztráty;  440 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  452 

  
 těžba + ztráty;  450 

  
 Ø 447 

 
Životnost (rok) 191 Životnost (rok) 187 

     

 

Varianta III 

 

Varianta IV 

 Kategorie PBV 83872 PBV 83872 

Zásob (tis. t) VBV 141371 VBV 141371 

 
∑ 225243 ∑ 225243 

     
Úbytek  těžba + ztráty;  440 těžba + ztráty;  440 

Zásob (tis. t) 
 

 těžba + ztráty;  452 

  
 těžba + ztráty;  450 

  
 Ø 447 

 
Životnost (rok) 512 Životnost (rok) 504 
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8 VYBRANÁ T ŽENÁ A NET ŽENÁ LOŽISKA VÁPENC  
S P EDPOKLůDY DOBRÉ KVůLITY A S POTENCIÁLNÍ 

PERSPEKTIVOU P I VÝROB  PLNIV 

8.1 Kon prusy 

8.1.1 Základní a báňsko-legislativní údaje 

Název ložiska: Kon prusy 
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3179500 
Organizace: Velkolom Čertovy schody a.s. 

CHLÚ, ev.č.: Nestanoveno, zcela pokryto DP. 
Dobývací prostor, ev.č.: Kon prusy, 60150 

Suchomasty I, 60295 
Okres (CZ-NUTS): Beroun (3202/0212) 
Katastrální území ĚIČÚTJě: Suchomasty (759244) 

Kon prusy Ě66ř032ě 
Tmaň Ě767620ě 
Méňany Ě6ř3014ě 
Vina ice u Suchomast Ě7Ř2246ě 

8.1.2 Geografie a geomorfologie 

Ložisko Kon prusy se nachází v okrese Beroun cca 70 km jihozápadn  od Prahy. Ložisko se 

rozléhá na katastrálním území Suchomasty, Kon prusy, Tmaň a M ňany. Území je 

morfologicky značn  členité, nadmo ské výšky se pohybují od 245 do 4Ř2 m. Orograficky je 

ložisko součástí západní části karlštejnské pahorkatiny a je obtékáno z JZ, Z a SZ íčkou 

Litavkou. Osu území tvo í Suchomastský potok. St edem území prochází silnice II. t ídy 

Beroun - Dob íš a ada silnic III. a IV. t ídy. Severn  od ložiska probíhá železnice Praha - 

Plzeň, jižn  železnice Lochonice – Zadní T ebáň. Z Králova Dvora vede železniční vlečka do 

prostoru Velkolomu Čertovy schody. Na SV ložisko sousedí s p írodními rezervacemi 

Kon pruské jeskyn  a Kobyla. 
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Obrázek 4:Situační mapa ložiska Koněprusy 

8.1.3 Geologická charakteristika ložiska 

Ložisko Kon prusy je součástí kon pruského devonu barrandienského paleozoika. Je tvo eno 

tektonicky zakleslou krou kon pruského devonu, na jejímž omezení se uplatňují systémy 

poruchových zón. Starší tektonika má sm r V–Z, mladší S–J. Vrstvy ložiska mají p evážn  

sm r V–Z a prom nlivý úklon. Pro ložisko je d ležité zkrasov ní, jež postupovalo hlavn  

podle poruch S–J sm ru. Na zkrasov lých zónách bývají vápence znečišt ny hlinitými 

a reziduálními výpln mi, vlastní kvartérní skrývka je malá. Podloží ložiska tvo í devonské 

lochkovské vápence ve facii vápenc  kotýských, pro které je charakteristický obsah rohovc . 

Vlastní ložisko tvo í souvrství spodního devonu v následujícím sledu. Stupeň lochkov je 

zastoupen radotínskými vápenci na bázi a šedými spodními vápenci kon pruskými 

(v mocnosti 15–20 m). Stupeň prag začíná červenými až r žovými, hrub  i st edn  zrnitými 

biodetritickými vápenci vina ickými Ěv mocnosti až 65 mě, jež pozvolna p echázejí do 

hlavního souvrství ložiska, bílých až b lav  šedých svrchních vápenc  kon pruských. 

Vápence svrchní kon pruské o mocnosti 150–200 m p edstavují hlavní karbonátovou 

surovinu na ložisku. Svrchní kon pruské vápence jsou p evážn  biodetritické a hrub  zrnité. 

Barvy jsou v tšinou sv tle šedé až b lavé. Náleží k nejčistším vápenc m a s nejvyšším 

obsahem karbonát  v širší oblasti barrandienu. Celková mocnost s vápenci vina ickými 

v tšinou p esahuje 200 metr . V nadloží vápenc  svrchních kon pruských jsou místy 

vyvinuty st ednodevonské vápence suchomastské stupn  eifel. 
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Obrázek 5: Letecký snímek ložiska Koněprusy (Jaček 2015) 

8.1.4 Technologická charakteristika suroviny 

Pr m rné chemické složení t ch typ  karbonát , které tvo í vlastní užitkovou surovinu, uvádí 

Ovčarov et al. (1972). 

 Tabulka 18: Technologická charakteristika suroviny ložiska Koněprusy 

typ vápence ztráta žíháním 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

spod. kon pruské Ětmavéě 43,15 54,43 0,75 0,63 0,41 0,20 
spod. kon pruské Ěsv tléě 43,23 54,25 0,87 0,49 0,33 0,17 
hrubozrnné vina ické vápence 43,33 54,86 0,50 0,36 0,35 0,18 
jemnozrnné vina ické 43,37 54,68 0,54 0,37 0,36 0,20 
svrch. kon pruské hrubozrnné 43,44 55,20 0,43 0,25 0,24 0,09 
svrch. kon pruské jemnozrnné 43,47 55,03 0,41 0,32 0,24 0,10 

Z výše uvedené tabulky je z ejmé, že všechny petrografické typy vápenc  nacházející se 

v prostoru ložiska jsou po stránce chemického složení velíce vyrovnaného charakteru. 

Nejkvalitn jší jsou vápence svrchn  kon pruské. Pro ložisko je charakteristické zkrasov ní, 

které ovlivňuje kvalitu suroviny na celém ložisku.  
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8.2 Štramberk 

8.2.1 Základní a báňsko-legislativní údaje 

Název ložiska: Štramberk   
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3066500 
Organizace: KOTOUČ ŠTRůMBERK, spol. s r.o. 

CHLÚ, ev.č.: Štramberk, 06650001 
Dobývací prostor, ev.č.: Štramberk I, 60167                    
Okres (CZ-NUTS): Nový Jičín (3804/0814) 
Katastrální území ĚIČÚTJě: Štramberk Ě764116ě 

8.2.2 Geografie a geomorfologie 

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín. Leží 

v katastrálním území Štramberk, v jižní části vrchu Kotouč jižn  od Štramberka. Nadmo ská 

výška terénu se v okolí ložiska pohybuje od 320 do 532 m. Širší okolí ložiska je morfologicky 

členité. Celé území starší t žby se nachází v blízkosti zástavby m sta Štramberka a m sta 

Kop ivnice. Prostory ložiska i výrobního závodu jsou komunikačn  dob e p ístupné po silnici 

i železnici. Východn  a jižn  od ložiska prochází silnice Kop ivnice - Štramberk - Ženklava, 

západn  pak silnice Rybí - Ženklava. Do prostoru ložiska, resp. lomu je zavedena železniční 

vlečka z trat  P íbor - Kop ivnice - Mo kov - Valašské Mezi íčí. 

 

Obrázek 6: Situační mapa ložiska Štramberk 

 



 Tomáš Pechar: Výzkum vlastností vápenc  z činných vápencových lom  pro výrobu plniv.

 
 

 

2018  68 

8.2.3 Geologická charakteristika ložiska 

Vápence ložiska Štramberk jsou součástí slezské jednotky vn jších Karpat. Tato jednotka je 

popisována ve dvou faciálních vývojích: godulském a bašském. K ídové sedimenty p íkrovu 

slezské jednotky jsou v prostoru ložiska vyvinuty v tzv. bašském vývoji. Stratigraficky 

nejstarší jsou mo ské uloženiny svrchnojurské až spodnok ídové Ětithon-albě, nejmladší 

horniny náleží svrchní k íd . Ložisko Štramberk je budováno marinními vápenci stá í tithon-

berias, resp. valangin (svrchní jura-spodní k ídaě. Stratigrafické pom ry jsou vlivem 

faciálních p echod  dosti složité a občas i nejasné. Morfologicky má ložiskové t leso 

charakter bradla. Podle strukturních a texturních znak , pop . zbarvení jsou rozlišovány 

vápence štramberské a kop ivnické. Štramberské vápence jsou považovány za akumulace 

vápencového detritu, který vznikal rozrušováním korálového rifu. Mocnost sediment  

v jihozápadní části ložiska je až 300–350 m. Tyto vápence bývají obvykle brekciovité, 

dochází u nich ke zhoršení technologické kvality s p evažujícím trendem od JZ k SV. 

Štramberské vápence se vyznačují relativn  stabilním chemickým složením. Nejb žn jším 

horninovým typem je b lavý až b lav  hn došedý, hrub  až jemn  zrnitý vápenec detritického 

nebo organodetritického charakteru. Kop ivnické vápence jsou na ložisku zastoupeny mén  a 

jsou pokládány za okrajovou facii rifu, resp. vápencového masivu. Kop ivnický vápenec je 

slepencovitý až brekciovitý, zelenošedý až šedý ale i červenohn dý. Ve vápenci jsou z ejmé 

vlivy p ínosu terigenního materiálu z okolí. Spolu s t mito vápenci se vyskytují pest e 

zbarvené vápnité jílovce až slínité vápence stá í spodního valanginu. V nadloží obou typ  

vápenc  sedimentovalo t šínsko-hradišťské souvrství Ěberrias – cenomaně, p edstavující 500–

600 m mocný sled svrchnojurských až svrchnok ídových hornin s významnou p ítomností 

skluzových brekcií a blokových slepenc . V ložiskovém území jsou zastoupeny hlavn  jílovci 

a prachovci. Nejmladší sedimenty, p icházející do styku s vápencovým masívem na SZ, 

p edstavuje provrásn né bašské souvrství Ěalb-campan), transgredující místy vrstvami 

palkovickými na štramberské vápence. Mocnost bašského souvrství je 200–500 m. Je 

budováno klastickými sedimenty s p evahou pískovc  nad aleuropelity. Kvartérní sedimenty 

jsou zastoupeny hlavn  deluviálními, proluviálními a fluviálními sedimenty. Vápence jsou 

zkrasov lé, intenzita zkrasov ní však není velká. 
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Obrázek 7: Letecký snímek ložiska Štramberk ( archiv Lom Štramberk s.r.o.) 

8.2.4 Technologická charakteristika suroviny 

Pr m rné chemické složení t ch typ  karbonát , které tvo í vlastní užitkovou surovinu, uvádí 

Štefek et al. (2012). 

Tabulka 19: Technologická charakteristika suroviny ložiska Štramberk. 

typ vápence CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

vápence štramberské 54,11 0,58 1,16 0,39 0,16 0,58 
vápence kop ivnické a brekciovité 51,07 0,76 4,20 1,52 0,64 0,76 
vápence s heterogenní p ím sí 38,85 1,97 17,94 4,26 1,59 1,97 

V prostoru ložiska Štramberk se vyskytují karbonátové horniny, které se z technologického 

hlediska d lí na vápence vysokoprocentní, vápence ostatní a na karbonátové horniny nižší 

kvality; dále se zde vyskytují horniny nekarbonátové. Nejkvalitn jší jsou vápence 

štramberské.  
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8.3 Velké Hydčice-Hejná 

8.3.1 Základní a báňsko-legislativní údaje 

Název ložiska: Velké Hydčice-Hejná            
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3064400 
Organizace: HůSIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 

CHLÚ, ev.č.: Velké Hydčice – Hejná, 06440000 
Dobývací prostor, ev.č.: Velké Hydčice, 601ř1 
Okres (CZ-NUTS): Klatovy (3404/0322 ) 
Katastrální území ĚIČÚTJě: Hejná (638161) 

Velké Hydčice Ě77ŘŘ34ě                          

8.3.2 Geografie a geomorfologie 

Ložisko Velké Hydčice – Hejná se nachází p i východním okraji okresu Klatovy, mezi 

obcemi Velké Hydčice a Hejná. P evážná část území leží v Šumavském podh í, ale i na 

rozhraní Bavorské vrchoviny a Horažďovické pahorkatiny. Terén ložiska je členitý, okrajové 

části leží ve výšce 470 m n. m. Vlastní lom se nachází na západním svahu vrchu Radvanka ve 

výšce 450–576 m n. m.  

 

Obrázek 8: Situační mapa ložiska Velké Hydčice – Hejná 
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8.3.3 Geologická charakteristika ložiska 

Širší okolí ložiska náleží k pestré sérii moldanubika Ěpruh horažďovicko-sušickýě. 

Moldanubikum je tvo eno regionáln  metamorfovanými horninami, konkrétn  se zde jedná 

o biotitické a sillimanit-biotitické pararuly r zného stupn  migmatitizace. Ložisková výplň je 

tvo ena charakteristickými členy pestré série, a to p edevším krystalickými vápenci až 

dolomity a erlany. Mramory až dolomity Ěsyngenetickéě mají b lavou až b lošedou barvu, 

p evážn  jsou st edn  až hrub  zrnité. Bez provedení chemických analýz je prakticky 

nemožné tyto dva surovinové typy od sebe odlišit. Dalším typem karbonát , vyskytujícím se 

na ložisku, jsou epigenetické metasomatické dolomity. Epigenetické dolomity se vyznačují 

nažloutlou až nahn dlou barvou a značnou porozitou, která je výsledkem objemových zm n 

v d sledku metasomatické vým ny iont  Ca2+ a Mg2+. V malé mí e se rovn ž vyskytují 

jemnozrnné až drobn  zrnité, nazelenalé erlany. Lokáln  je ložisková výplň pronikána 

intruzemi variských granitoid  červenského typu. Vyskytují se zde žíly žulových porfyr , 

leukokratních žul, lamprofyr , ojedin le aplit  a pegmatit  i žilného k emene. Vlastní ložisko 

je tvo eno deskovitým nebo čočkovitým t lesem karbonát , které je p ekryto nadložními 

rulami, či terciérními a kvartérními sedimenty. Rozm ry t lesa jsou cca Ř00 x 400 m, pravá 

mocnost je odhadována až 300 m. Patrn  se jedná o nejmocn jší t leso karbonát  v pestré 

sérii moldanubika. Tento komplex hornin vznikl metamorfózou karbonátových sediment  

biogenního p vodu s jílovito-písčitými a prachovitými vložkami. Krom  regionální 

metamorfózy se na genezi ložiska podílí i n kolik fází tektonické aktivity, epigenetická 

dolomitizace a pr niky drobných i v tších žilných intruzí. Mezi dosud ne zcela objasn né 

pochody uplatňující se p i vzniku ložiska pat í nap . syngenetická dolomitizace Ěpatrn  ve fázi 

diageneze). 
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Obrázek 9: Lom Velké Hydčice - Hejná (Hanzlík 2015) 

8.3.4 Technologická charakteristika suroviny 

Podle Hrziny et al. (1993) jsou základní pr m rné chemické charakteristiky jednotlivých 

horninových typ  z celého ložiskového prostoru patrné z následující tabulky 20.  

Tabulka 20: Technologická charakteristika suroviny ložiska Velké Hydčice –Hejná 

horninový typ zastoupeni 
(%) 

z. ž. 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

vápence  14,5 42,11 52,36 1,66 2,45 0,25 0,57 
dolomitické vápence  35,8 42,22 49,04 4,73 2,42 0,35 0,61 
vápnité dolomity 6,9 43,50 35,15 15,68 3,17 0,98 0,87 
syngenetické dolomity 6,6 45,22 29,91 20,50 2,24 1,01 0,72 
epigenetické dolomity 21,3 42,87 32,10 16,55 4,77 1,56 1,16 
karb. horniny bohaté silikáty 5,7 35,29 41,62 4,37 13,48 0,74 2,95 
erlany a ruly 4,3 10,69 12,08 4,76 48,83 4,17 13,25 
žilné horniny 4,9 9,39 10,75 2,86 54,31 2,55 12,75 

Surovinová a jakostní skladba na ložisku je velmi pestrá a vyžaduje selektivní t žbu pro 

jednotlivé druhy výroby.  

 

 

 

 



 Tomáš Pechar: Výzkum vlastností vápenc  z činných vápencových lom  pro výrobu plniv.

 
 

 

2018  73 

8.4 Skoupý 

8.4.1 Základní a báňsko-legislativní údaje 

Název ložiska: Skoupý 
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3066000 
Organizace: Agir spol. s r.o. 

CHLÚ, ev.č.: Nestanoveno 
Dobývací prostor, ev.č.: Skoupý (60115)                         
Okres (CZ-NUTS): P íbram Ě3211/021Bě 
Katastrální území ĚIČÚTJě: Týnčany Ě77225řě 

Vitín u Počepic Ě723177ě 
Po ešice Ě725ř27ě 

8.4.2 Geografie a geomorfologie 

Ložisko Skoupý ĚB 306600ě se nachází ve St edočeském kraji, na katastrálních územích 

Po ešice, Skoupý, Týnčany a Vitín u Počepic. Tvo eno je celkem sedmi samostatnými 

ložiskovými úseky pokrytými DP Skoupý Ě60115ě. Zájmový ložiskový úsek Skoupý-lom je 

situován v severovýchodním p edpolí obce Skoupý, na jižním svahu vrchu K emenice, 

v nadmo ských výškách od 500 do 540 m. Komunikačn  dostupný je ze silnice III/10532 

napojené na silnici II/105. 

 

Obrázek 10: Situační mapa ložiska Skoupý s vyznačeným zájmovým úsekem Skoupý-lom. 
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8.4.3 Geologická charakteristika ložiska 

Zájmové území je z regionáln  geologického hlediska součástí ostrovní zóny st edočeského 

plutonu. Konkrétn  sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova tvo eného 

kontaktn  metamorfovanými horninami svrchního proterozoika a spodního paleozoika. 

Karbonátové sedimenty zde vystupují zejména v rámci zbirovského souvrství, které je dob e 

korelovatelné se sedimentárním vývojem barrandienu a azeno je do spodního devonu. 

Vlastní ložisko je tvo eno celkem sedmi ložiskovými úseky. T i ložiskové úseky jsou vázány 

na tzv. týnčanské vápence. Čty i ložiskové úseky včetn  hodnoceného ložiskového úseku 

Skoupý-lom jsou vázány na tzv. skoupské vápence. Skoupské vápence reprezentují hlavní 

karbonátovou polohu v rámci zbirovského souvrství o mocnosti až 100 m. Jedná se 

o metamorfn  rekrystalizované p vodn  m lkovodní organodetritické vápence, které svou 

čistotou odpovídají vápenc m vysokoprocentním. Nejlepší technologické vlastnosti vykazují 

masivní sv tle šedé st edn  až hrub  zrnité vápence, které vystupují v centrální části 

karbonátové polohy. O n co horší technologické vlastnosti mají vrstevnaté, tmav  šedé, 

st edn  zrnité vápence z okrajových částí karbonátové polohy. Charakteristické jsou vyšším 

podílem grafitického pigmentu a nečistot reprezentovaných zejména slídovými minerály a 

místy i pyritem. Podloží i nadloží skoupských vápenc  tvo í plodové a grafitické b idlice 

s kvarcity. Celá ložisková oblast je zvrásn na do podoby složité synklinály orientované ve 

sm ru SV–JZ až V–Z. To má v kombinaci s morfologií terénu za následek, že poloha 

skoupských vápenc  Ěa s ní i jednotlivé ložiskové úsekyě vystupuje po obvodu vrchu 

K emenice. V jeho vrcholové části jsou pak dochovány nejmladší devonské sedimenty 

v území reprezentované k emenickým souvrstvím tvo eným kvarcitickými b idlicemi, 

kvarcity a skoupskými slepenci. Celá ložisková oblast je navíc siln  tektonicky postižena a 

proniknuta žilnými horninami st edočeského plutonu, což společn  s krasovými jevy výrazn  

komplikuje využitelnost jednotlivých ložiskových úsek . Rozsah krasového postižení 

vápencové polohy a mocnost kvartérního pokryvu jsou v rámci jednotlivých ložiskových 

úsek  značn  prom nné dané intenzitou tektonického postižení a morfologií terénu.  
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Obrázek 11: Pohled na východní část ložiskového úseku Skoupý-lom (foto vlastní) 

8.4.4 Technologická charakteristika suroviny 

Pr m rné chemické složení karbonát , které tvo í vlastní užitkovou surovinu na ložisku 

Skoupý - úsek lom, uvádí v záv rečné zpráv  Žert et al. (1971). 

Tabulka 21: Technologická charakteristika suroviny na ložisku Skoupý - úsek lom 

typ vápence z . ž. 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

svrchní znečišt né partie 41,45 51,17 1,68 3,02 1,34 0,60 
znečišt né partie podél žilných vložek 42,39 52,15 1,98 1,80 0,82 0,38 
čisté vápence obsah CaO+MgO nad 55 % 43,09 53,78 1,29 0,91 0,44 0,22 
vápence, obsah CaO+MgO pod 55 % 42,94 53,21 1,65 1,11 0,53 0,26 
čisté vápence, obsah CaO+MgO nad 55 % 43,08 53,23 1,83 0,92 0,45 0,22 

V úseku Skoupý-lom jsou surovinou skoupské vápence, které jsou velmi čisté, ale mají 

pon kud zvýšený obsah MgO. 
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8.5 Nezdice na Šumav   

8.5.1 Základní a báňsko-legislativní údaje 

Název ložiska: Nezdice na Šumav  
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3111901 

B 3111900 
Organizace: Česká geologická služba 

Pr mysl kamene a.s., P íbram 
CHLÚ, ev.č.: 11190100 
Dobývací prostor, ev.č.: 70946 
Okres (CZ-NUTS): Klatovy (3404/0322) 
Katastrální území ĚIČÚTJě: Nezdice na Šumav  (704423)  

Šimanov na Šumav  (742341)                                                   

8.5.2 Geografie a geomorfologie 

Ložisko Nezdice na Šumav  ĚB 3111900) leží v okrese Klatovy, na katastru obcí Nezdice 

a Šimanov. Orograficky spadá toto území na rozhraní Svatohorské vrchoviny a Kvildských 

plání. Okolní terén je členitý, horského typu, z v tší části zalesn ný. P ístupnost k ložisku je 

po silnici III. t ídy Sušice - Nezdice. Vlastní ložisko je severním p edpolím výhradního 

ložiska Nezdice na Šumav  ĚB 3111ř00ě s dobývacím prostorem Nezdice (70946), se kterým 

tvo í jeden geologický celek. Žádné z t chto ložisek není v současné dob  t ženo. 

 

Obrázek 12: Situační mapa ložiska Nezdice na Šumavě 
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8.5.3 Geologická charakteristika ložiska 

T leso krystalického karbonátu u Nezdic náleží regionáln  do oblasti nezdicko-sob šické 

v sušicko-votické pestré sérii šumavského moldanubika. Pestré členy série zde tvo í polohy 

krystalických karbonát , které se táhnou v nesouvislém pruhu od Podmokel na Nezdice 

a Ostružno a dále na Strašín do Sob tic. Sušicko-votická pestrá sérii je tvo ená rulami, 

migmatity, mladšími žilami granitoid  a lokálními lamprofyry. Hydrotermální alterace se 

projevují sekundární metasomatickou dolomitizací a rozkladem silikátové p ím si erlanových 

vápenc . Podložní i nadložní biotitické pararuly jsou impregnačn  zrudn ny sulfidy Fe a Cu, 

karbonáty obsahují sulfidy pouze akcesoricky. Lokáln  mohou být vápence také zkrasov lé, 

p ípadn  dolomitizované. Nezdické t leso p edstavuje pravd podobn  nejv tší souvislou 

polohu krystalických vápenc  karbonát  v oblasti nezdicko-sob šické v sušicko-votické petré 

sérii moldanubika. Ložisková elevace z eteln  vystupuje z pararulové série, vápencový 

komplex je tektonicky omezen, s častými p irozenými výchozy. Délka ložiska je cca 1000 m 

a ší ka max. 300 m. Pravá mocnost kolísá okolo 150 m, sklon činí generáln  45° s úklonem 

k SV a V v jižní části t lesa a k SZ až SV v severní části ložiska. Podloží ložiskového t lesa 

p edstavuje pararulový komplex, p ičemž vlastní ložisková výplň je tvo ena mohutnou 

polohou pom rn  velmi čistého krystalického vápence. Zlomy regionálního sm ru S–J 

ohraničují ložisko na V a Z okraji, lokální zlomy probíhají jz. až sz. sm rem. Lavice vápenc  

mají pr m rnou mocnost 2 m. 

 

Obrázek 13: Pohled do starého lomu na ložisku Nezdice na Šumavě (foto vlastní) 
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8.5.4 Kvantitativní a technologická charakteristika suroviny 

Pr m rné chemické složení karbonát , které tvo í vlastní užitkovou surovinu na ložisku 

Nezdice na Šumav , uvádí v záv rečné zpráv  Bárta et al. (1975).   

Tabulka 22: Technologická charakteristika suroviny na ložisku Nezdice na Šumavě 

ztráta žíháním CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

40,88 50,92 2,42 3,58 0,67 0,31 

Vápence z ložiska Nezdice na Šumav  jsou po chemické stránce pom rn  čisté karbonáty 

s pon kud vyšším obsahem ho číku. Jejich kvalita je však v prostoru ložiska znehodnocována 

p ítomností n kolika typ  znečišt ní, velmi nepravideln  rozmíst ných. Znečišt ní p edstavují 

na ložisku dolomitické a granitoidní žíly, vložky erlan  a rul s primárními dolomity, jakož 

i krasové výpln . 

Stav zásob na ložiskách Nezdice na Šumav  B 3111901 a B 3111900 je dle bilancí ČR k 1. 1. 

2017 uveden v tabulce. 

Tabulka 23: Stav zásob na ložiskách Nezdice na Šumavě B 3111ř01 a B 3111ř00 dle bilancí ČR k 1. 1. 2017 

Ložisko 
Zásoby bilanční 

(tis. t) 

Zásoby nebilanční 
celkem 
(tis. t) 

 
prozkoumané vyhledané 

 

 
volné vázané volné vázané   

Nezdice na Šumav  ĚB 3111ř01ě      18 274     

Nezdice na Šumav  ĚB 3111ř00ě  1 164 
 

362 
 

545 

 
Celkem geologických zásob 20 345 tis. t 
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8.6 Velká Morava        

8.6.1 Základní a báňsko-legislativní údaje     

Název ložiska: Velká Morava                   
Číslo ložiska dle evidence ČGS: B 3063500 
Organizace: Česká geologická služba 

CHLÚ, ev.č.: Velká Morava I., 06350000                 
Dobývací prostor, ev.č.: Nestanoven 
Okres, CZ-NUTS: Ústí nad Orlicí, 3611/0534 
Katastrální území, IČÚTJ: Velká Morava, 629791                             

8.6.2 Geografie a geomorfologie 

Ložisko Velká Morava leží v okrese Ústí nad Orlicí na katastru obce Velká Morava. Leží 

v poho í Králického Sn žníku, na svazích údolí horního toku Moravy. Ložisková oblast, 

d lená na jižní část, která je vyhodnocena jako dekorační kámen Ěmramorě, a na severní část, 

vyhodnocenou jako vysokoprocentní vápenec, leží na levém Ěvýchodnímě b ehu eky Moravy 

v zalesn ném svahu mezi severním okrajem obce Velká Morava na jihu a Tvarožnými d rami 

na severu. Území ložiska, protažené v délce 4,5 km ve sm ru S-J, leží v nadmo ské výšce 

750–870 m. Území je p ístupné vozovými cestami lesní správy. 

 

Obrázek 14: Situační mapa ložiska Velká Morava 
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8.6.3 Geologická charakteristika ložiska 

Ložisko pat í k jádru orlicko-kladské klenby, jež je součástí západosudetského krystalinika. 

Krystalinikum této klenby, složené z hornin proterozoického stá í, zahrnuje oblast Orlických 

hor a masívu Králického Sn žníku. V jádru klenby p evažují ortoruly až migmatity s pruhy 

parab idlic tzv. stroňské série. Na Z a V k tomuto jádru p iléhají jako plášť metamorfity 

mladšího proterozoika, kde jsou siln  zastoupené amfibolity. Všechny výskyty karbonátových 

hornin oblasti jsou vázány na stroňskou sérii, která tvo í tektonické šupiny uprost ed 

sn žnických ortorul. Hlavní pruh, místy p erušovaný, mí í z polského Kladska kolem vrcholu 

Králického Sn žníku k jihu a tvo í ložiskové území Velké Moravy. Krystalické vápence, 

velmi čisté, jsou uloženy mezi svorovými rulami až pararulami. Karbonátové souvrství je 

tvo eno výlučn  krystalickými vápenci bez nekarbonátových vložek. Tyto vápence jsou často 

siln  zkrasov lé. Vývoj karbonátové polohy je v délce n kolika km pom rn  stálý. Ložiskový 

úsek, vyhodnocený v zásobách jako vysokoprocentní vápence, tvo í st ední část ložiskového 

pruhu, v území mezi údolím Kamenitého potoka na jihu a údolím Poniklece na severu. Tato 

část má ve sm ru SSV–JJZ délka Ř00 m a ší ku 200 m. Mocnost ložiska dosahuje kolem 

150 m. Pro stavbu a pr b h ložiska je d ležitá mladší zlomová tektonika.  

8.6.4 Kvantitativní a technologická charakteristika suroviny 

Pr m rné chemické složení vápenc , které p edstavují užitkovou surovinu na ložisku Velká 

Morava, uvádí v záv rečné zpráv  Krutský (1974). 

Tabulka 24: Technologická charakteristika suroviny na ložisku Velká Morava 

ztráta žíháním 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

42,89 53,99 0,57 1,25 0,39 0,27 

Stav zásob na ložisku Velká Morava je dle bilancí ČR k 1. 1. 2017 uveden v tabulce 25. 

Tabulka 25: Stav zásob na ložisku Velká Morava je dle bilancí ČR k 1. 1. 2017 

Zásoby bilanční 
(tis. t) 

Zásoby nebilanční celkem 
(tis. t) 

prozkoumané vyhledané  
volné vázané volné vázané  

  13 944   
 

Celkem geologických zásob 13 944 tis. t 
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9 METODIKA A ROZSAH VÝZKUMU 

9.1 Výb r t žených a net žených ložiskových objekt  vápenc  s p edpoklady 

dobré kvality a s potenciální perspektivou využití p i výrob  plniv 

Jedním z dílčích cíl  disertační práce je zhodnocení ložiskového potenciálu vápencové 

suroviny využitelných k výrob  plniv v Českém masivu z hlediska chemicko-technologické 

kvality a b losti suroviny. 

V ČR je dostatečn  rozší ena vápencová surovina s odpovídajícími zásobami vhodnými pro 

využití na výrobu plniv. P i výb ru vhodných ložisek je nutno mít na z eteli v prvé fázi 

chemické složení. To se týká zejména obsahu základních komponent, ale i obsahu stopových 

prvk  - kov , které hrají zásadní roli v oblasti využití vápenc  pro plnivá ské účely. 

Vycházíme-li z t chto požadavk , je z ejmé, že výb r vápencových lokalit se značn  zúží, a 

to zejména pro výrobu karbonátových plniv špičkových parametr . Významným hlediskem 

pro posouzení využitelnosti vápencových hornin je ochrana p írody, která často značn  

omezuje možnost t žebního využití, p íp. zcela vylučuje t žbu. ůle i hygienické limity, 

ochranná pásma komunikací a dalších inženýrských sítí, jímání zdroj  podzemních vodních 

značn  komplikuje vlastní povolování hornické činnosti. 

P ed samotným výb rem zkoumaných ložiskových objekt  ložisek byl prostudován archivní 

materiál – záv rečné zprávy a výpočty zásob ložisek, neboť v tšina ložisek karbonátových 

hornin byla v p edchozích letech podrobena alespoň p edb žnému geologicko-ložiskovému 

pr zkumu. 

Z t žených ložisek byly k podrobnému výzkumu a technologickému ov ení vybrány dva 

typy ložiskových objekt  v r zných geologických oblastech, r zného stá í, p vodu, odlišných 

struktur a mineralogického složení. Jednak to byla velkoobjemová ložiska vysokoprocentních 

vápenc  s nižší b lostí, jednak ložiska menšího rozsahu s variabilní chemicko-technologickou 

kvalitou suroviny, avšak s vysokou b lostí.  

P i výb ru potenciáln  využitelných net žených ložisek se vycházelo z minimálního objemu 

zásob a z p edpokladu roční t žby alespoň 0,2 milión  tun hrubé t žby a pot eby návratnosti 

vložených investic do 30 let, tedy min. objem zásob 6 milión  tun vápenc  na ložisku. 

Z dostupných údaj  o surovinách jednotlivých ložisek i analogie ložisek současn  t žených je 

z ejmá skutečná technologická využitelnost pouze části vápencové suroviny k náročným 
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účel m využití Ěpatrn  40–50 %). Z hlediska vysoké b losti Ěv hodnotách blízkých 90 %) pak 

vychází pozitivn  patrn  pouze oblast krystalických vápenc  v šumavské oblasti moldanubika 

a oblast severní Moravy ložisek ze série Branné a Kralické Sn žníku. V ostatních oblastech 

výskyt  není patrn  p edpoklad dobrých hodnot b losti, nebo se jedná o ložiska malého 

rozsahu. 

Výsledkem tohoto výb ru bylo celkem 6 ložisek vápence, z toho čty i ložiska t žená a dv  

ložiska net žená. Vybraná ložiska jsou uvedena v následující tabulce. 

Vybrané lokality byly podrobeny terénní rekognoskaci a geologické dokumentaci, v rámci 

které byly odebrány p íslušné vzorky suroviny Ěložiskové výpln ě. Chemická analýza 

odebraných vzork  vápence byla provedena rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF). 

Pro ov ení základního chemismu vápenc  a stanovení obsahu jejich stopových prvk  

v terénu byla nejprve využita metoda p enosné XRF. Následn  byl z každého ložiska vybrán 

jeden reprezentativní vzorek, který byl podroben základnímu rozboru na celkovou chemickou 

silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  v akreditované Centrální laborato i společnosti 

LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza (specifikace metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. V neposlední 

ad  byl na odebraných vzorcích vápenc  po vysušení stanoven na p ístroji DůTůCOLOR  

v laborato ích firmy LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza, závod Kazn jov, parametr b losti. 

Tabulka 26: P ehled vybraných ložisek k podrobnému výzkumu a technologickému ově ení 

Ložisko Dobývací prostor Geologická jednotka Pozn. 

Kon prusy 
B-3179500 

Kon prusy 
60150 
Suchomasty I 
60295 

barrandien t žené 

Štramberk 
B-3066500 

Štramberk I 
60167 

vn jší bradlové pásmo t žené 

Velké Hydčice – Hejná 
B-3064400 

Velké Hydčice 
60191 

moldanubikum  
Ěšumavská v tevě t žené 

Skoupý 
B-3066000 

Skoupý  
60115 

ostrovní zóna t žené 

Nezdice na Šumav  
B-3111900 /  B-3111900 

Nezdice 
70946 

moldanubikum  
Ěšumavská v tevě net žené 

Velká Morava nestanoven orlicko-kladská klenba net žené 
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9.2 Terénní práce 

V rámci terénních prací bylo na vybraných ložiskách realizováno technologické vzorkování a 

geologická dokumentace, zahrnující rovn ž dokumentaci fotografickou. Terénní práce 

probíhaly v období srpen – íjen 2017. B hem nich byly odebrány čerstvé vzorky z kvalitních 

poloh tak, aby reprezentovaly surovinu na ložisku, jednak vzorky ze „znečišt ných“ 

ložiskových partií Ěp i kontaktu s žilnou horninou atp.), které na ložiscích p edstavují t žební 

výkliz. 

Celkem bylo ze 6 ložisek odebráno 42 r zných vzork . P ehled vzork , jejich petrografická 

charakteristika a sou adnice odb ru vzorku uvádí p ehled v tabulce níže.  

P i odb ru byly vybrány kusy čisté čerstvé horniny o pr m rné velikosti cca 20 cm a 

hmotnosti 1–2 kg. Místa odebrání vzork  byla polohov  zam ena prost ednictvím p ístroje 

GPS GARMIN Etrex 20 s p esností cca 5 m. 

V rámci terénních prací nebyly provád ny technické práce spojené se zásahem do pozemku. 

Provád ná činnost nebyla ve st etu se zájmy chrán nými zvláštními p edpisy. 

 

Obrázek 15: Průběh vzorkování na ložisku Velká 
Morava (Králová 2017) 

  

Obrázek 16: Odebraný vzorek bílého krystalického 
vápence na ložisku Velká Morava (foto vlastní) 
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Obrázek 17: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Koněprusy 

 

 

Obrázek 18: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Štramberk 
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Obrázek 19: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Velké Hydčice – Hejná 

 

 

Obrázek 20: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Skoupý 
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Obrázek 21: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Nezdice 

 

 

Obrázek 22: Vyznačená místa odběru vzorků na ložisku Velká Morava 
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Tabulka 27: Seznam odebraných vzorků pro technologické zkoušky 

Ložisko Počet vzork  Označení vzork  Petrografický typ 
Sou adnice odb ru vzorku ĚS-JTSK) 

X Y 
Kon prusy 6 KO1 sv tle šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 058 260 771 157 
B-3066000   KO2 sv tle šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 058 383 771050 
    KO3 sv tle šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 059 027 770 508 
    KO4 sv tle šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 059 201 770 408 
    KO5 sv tle šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 059 279 770 388 
    KO6 tmav  šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 059 454 770 340 
  KO7 tmav  šedý, st edn  zrnitý biodetritický vápenec 1 058 976 770 750 
Štramberk 6 ST1 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 603 485 172 
B-3179500   ST2 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 618 485 365 
    ST3 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 462 484 878 
  

 
ST4 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 609 485 040 

  
 

ST5 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 582 484 815 
    ST6 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 418 484 668 
  ST7 sv tle šedý, biomikritový vápenec 1 128 672 485 160 
Velké Hydčice – Hejná 6 VH1 bílý, krystalický vápenec 1 054 827 571 206 
B-3064400   VH2 sv tle šedý, krystalický dolomitický vápenec 1 054 660 571 069 
    VH3 bílý, krystalický vápenec 1 054 707 570 982 
  

 
VH4 bílý, krystalický vápenec 1 054 649 570 875 

  
 

VH5 bílý, krystalický vápenec 1 054 517 570 712 
    VH6 sv tle šedý, krystalický dolomitický vápenec 1 054 423 570 723 
  VH7 bílý, krystalický vápenec 1 122 424 808 489 
Skoupý 6 SK1 hydrotermáln  p em n ná žilná hornina/erlan 1 098 182 755 806 
B-3066000   SK2 st edn  až hrub  krystalický vápenec 1 098 233 755 792 
    SK3 st edn  až hrub  krystalický vápenec 1 098 141 755 516 
  

 
SK4 st edn  až hrub  krystalický vápenec 1 098 184 755 527 

  
 

SK5 vápenec na kontaktu s žilnou horninou  1 098 184 755 551 
    SK6 st edn  až hrub  krystalický vápenec 1 098 199 755 665 
  SK7 st edn  až hrub  krystalický vápenec 1 098 151 755 664 
Nezdice na Šumav  6 NEZ1 bílý, krystalický vápenec 1 134 491 815 132 
B-3111900   NEZ2 bílý, krystalický vápenec 1 134 581 815 102 
B-3111901   NEZ3 bílý, krystalický vápenec 1 134 111 815 255 
   NEZ4 bílý, krystalický vápenec 1 133 980 815 520 
   NEZ5 sv tle šedý vápenec na kontaktu s žilnou horninou  1 134 166 815 440 
    NEZ6 sv tle šedý vápenec na kontaktu s žilnou horninou  1 134 305 815 359 
  NEZ7 bílý, krystalický vápenec 1 134 024 815 298 
Velká Morava 6 VM1 bílý, krystalický vápenec 1 054 827 571 206 
B-3063500    VM2 bílý, krystalický vápenec 1 054 660 571 069 
  VM3 bílý, krystalický vápenec 1 054 707 570 982 
  VM4 bílý, krystalický vápenec 1 054 648 570 875 
  VM5 bílý, krystalický vápenec 1 054 512 570 712 
  VM6 bílý, krystalický vápenec 1 054 423 570 723 
  VM7 bílý, krystalický vápenec 1 054 620 570 720 
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9.3 Laboratorní práce 

Chemická analýza odebraných vzork  vápence byla provedena rentgenovou 

fluorescenční spektrometrií (XRF). Tato metoda je využívána k identifikaci prvk  

v látce a k určení jejich množství na základ  zákonitostí interakce rentgenového 

zá ení s hmotou zkoumaného vzorku. 

Pro ov ení základního chemismu vápenc  a stanovení obsahu jejich stopových 

prvk  v terénu byla nejprve využita metoda p enosné XRF. Následn  byl vybrán 

jeden reprezentativní vzorek z každého ložiska, který byl podroben základnímu 

rozboru na celkovou chemickou silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  

v akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza 

(specifikace metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. 

V neposlední ad  byl na odebraných vzorcích vápenc  po vysušení stanoven na 

p ístroji DůTůCOLOR  v laborato ích firmy LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza, 

závod Kazn jov parametr b losti. 

9.3.1 P enosná XRF spektrometrie 

Pro ov ení základního chemismu vápenc  a stanovení obsahu jejich stopových 

prvk  v terénu byl použit bateriov  napájený energiov  disperzní fluorescenční 

spektrometr (ED-XRF) DELTA PREMIUM výrobce Innov-X Systems Inc., který je 

obzvlášt  vhodný pro rychlou nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní analýzu 

chemického složení r zných typ  vzork  o r zné velikosti a geometrii. Ve 

spektrometru je vestav n výkonný pr myslový počítač s floating point procesorem. 

V p ístroji jsou zabudované 3 výkonné custom-made dedicated DSP a iDPP 

procesory (signálové procesory) a multikanálový analyzátor MCů Ě40ř6 kanál ě, 

které provádí snímání, filtrování a kompletní zpracování energiového spektra 

v reálném čase. Zá ení je detekováno velkoplošným elektricky chlazeným SDD 

detektorem s Be okénkem a speciální geometrií. 

Spektrometr DELTA pracuje ve dvou základních kalibračních módech: 

• GEOCHEM - vhodný pro sedimenty, p dy a rudy; je kalibrovaný pro 
kvantitativní analýzy Ag, Al, As, Au, Bi, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Ir, 
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K, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Re, Rh, S, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Y, 
Zn a Zr; 

• SOIL - určený pro materiály typu zemin, písk , jíl , usazenin, stavebních 
sutí, strusek atp.; je kalibrovaný pro kvantitativní analýzy Ag, As, Bi, Ca, Cd, 
Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, 
V, W, Y, Zn a Zr. 

Spektrometr DELTů umožňuje uživateli výb r ze dvou kalibračních mód  

(GEOCHEM a SOIL), p ičemž byl pro m ení zvolen GEOCHEM, který je vhodný 

pro sedimenty, p dy a rudy a umožňuje uživateli vytvo ení vlastní sady faktor  pro 

jednotlivé prvky. Navíc jako jediný z interních kalibračních mód  detekuje lehké 

prvky jako Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca. 

Kalibrace p ístroje byla provedena na vzorcích vápence odebraných v rámci 

rozsáhlého vzorkování ložiska Mo ina (B-3065400) analyzovaných v centrální 

laborato i firmy GEMůTEST s.r.o. Vzorky byly rozloženy sm sí kyselin a 

v rozloženém vzorku se pak stanovily jednotlivé složky. ůl2O3, K2O, MnO a Na2O 

byly stanoveny atomovou absorpční spektrometrií. Stejn  tak tomu bylo do obsahu 

cca 3 hm. % u MgO, nad 3 hm. % pak titračním stanovením Ědle ČSN 72 0114ě. CaO 

bylo stanovené titračn  podle ČSN 72 0113. Spektrofotometrickým stanovením pak 

byly získány Fe2O3 Ědle ČSN 72 0110ě a TiO2 Ědle ČSN 72 0112ě. Protože bylo 

nutné získat výsledky v co nejkratším termínu, bylo dohodnuto, že hodnota SiO2 

bude stanovena dopočtem za použití výše uvedených hodnot.  

Kalibrační hodnoty byly získány pro prvky Ca, Mg, Si, ůl, Fe a Mn. Kalibrační 

k ivky jsou patrné z graf  na obrázku 2, kde na horizontále je hodnota m ená 

analyzátorem Delta p i faktoru = 1 Ěoffset = 0ě, na vertikále hodnota z certifikované 

laborato e. Získanými body byla proložena lineární regresní p ímka procházející 

počátkem. 
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Obrázek 23: Kalibrační grafy pro vlastní kalibraci ručního XRF spektrometru 
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Horninové vzorky nebyly pro účely m ení nijak upravovány. M eny byly vybrané 

rovinné plochy t chto vzork . M ení vzork  p enosným XRF bylo provád no za 

následujících podmínek. P ed vlastním m ením byl p ístroj standardizován vn jším 

kovovým standardem dodaným výrobcem. Pro samotné m ení byl zvolen mód 

GEOCHEM s vlastní kalibrací provedenou na základ  vytvo ených kalibračních 

graf . Obsahy sledovaných element  byly stanoveny jako aritmetický pr m r 

4 m ení, každé v délce 2 minut. Jde o automatickou proceduru v rámci nastavení 

p ístroje. Výsledky pak byly uloženy do interní pam ti p ístroje a následn  

zpracovány pomocí MS ůctive Sync. Obsahy prvk  získané m ením byly 

p epočteny na oxidy a karbonáty, které byly následn  pro vzájemné porovnání 

normalizovány na 100 %. Nam ené hodnoty se tak normalizací zm nily pouze 

v ádu setin až desetin %, výjimečn  v ádu jednoho procenta.  

Souhrnné výsledky m ení jsou uvedeny v kapitole 10, resp. v tabulce 26. 

 

 
Obrázek 24: Popis p enosného energiově disperzního spektrometru 

DELTA X (dle Bas Rudice 2011). 
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9.3.2 Laboratorní XRF spektrometrie 

Z každého ložiska byl z odebraných vzork  vybrán, jeden reprezentativní vzorek, 

který byl podroben základnímu chemickému rozboru na celkovou chemickou 

silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  v akreditované Centrální laborato i 

společnosti LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza. Chemické analýzy byly provedeny na 

rentgenfluorescenčním spektrometru ůXIOS firmy PANalytical (specifikace 

metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. Pr b h m ení se ídil normou ČSN. Hrub  namleté 

dodané vzorky vápence byly vysušeny a jemn  rozemlety v achátovém planetovém 

mlýn  na prášek o zrnitosti pod 63 µm. K vlastním rozbor m byly p ipraveny 

zkušební lisované tablety normovaných rozm r  a normovaným postupem a po 

provedené kalibraci na p íslušné standardy byla stanovena základní silikátová 

analýza, včetn  ztráty žíháním gravimetrickou metodou.  

Kalibrace analyzátoru byla provedena tím, že byly rovn ž zanalyzovány a 

porovnávány mezinárodn  uznávané certifikované standardy vápence pro m ení 

XRF publikované v BRAMMER standard online katalogu a kontrolní vzorky. 

 

 
Obrázek 25:Rentgen fluorescenční spektrometr AXIOS od firmy PANalytical. 

(archiv LB MINERALS s.r.o, Horní B íza) 
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9.3.3 Stanovení parametru b losti 

Vybraný vzorek suroviny, jenž byl vybrán jako reprezentativní vzorek pro 

laboratorní XRF analýzu byl rovn ž použit pro stanovení parametru b losti.    

Parametr b losti se vyjad uje pom rem intenzity difuzn  odraženého bílého sv tla od 

povrchu suchému, rozemletého a určitým tlakem stlačeného vzorku i intenzit  

difuzn  odraženého bílého sv tla od dohodnutého standardu BaSO4. M ení je 

provád no na modrofialovém filtru o vlnové délce 457 nm. Výsledek se udává v %. 

B lost R 457 nm vápenc  po vysušení byla stanovena na spektrofotometru DC600 

od firmy DATACOLOR v laborato ích firmy LB MINERALS s.r.o. Horní B íza, 

závod Kazn jov. 

 

Obrázek 26: Spektrofotometr DC600 od firmy DATACOLOR (www.datacolor.com) 
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10 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH PRACÍ  

10.1 P enosná XRF spektrometrie 

Pro ov ení základního chemismu odebraných vzork  vápence a stanovení obsahu 

jejich stopových prvk  byla využita metoda XRF spektrometrie. Podrobný 

metodický postup odb ru a p ípravy vzork , jakož i nastavení p ístroje a následného 

samotného m ení je popsán v kapitole 9.3 resp. 9.3.1. Prost ednictvím p enosného 

XRF spektrometru bylo prom eno celkem 42 vzork  Ě7 vzork  na každém ložisku). 

M ení byly podrobeny vzorky reprezentující jednak vápencovou surovinu z čistých 

ložiskových poloh, jednak vzorky odebrané ze „znečišt ných“ ložiskových partií 

Ěpartie ložiska p i kontaktu s žilnou horninou, horniny postižené silnou dolomitizacíě, 

které p edstavují na vybraných ložiskách t žební výklizy. Obsahy sledovaných prvk  

byly stanoveny jako aritmetický pr m r 4 m ení, každé v délce 2 minut. Výsledky 

analýz jsou uvedeny v následující p ehledné tabulce 28.  

M ení prost ednictvím p enosného XRF spektrometru potvrdilo, že vápencová 

surovina z ložiska Kon prusy je po chemické stránce velmi kvalitní, v pr m ru 

vykazuje velmi vysoké obsahy CaCO3 (98,94 hm. %ě a velmi nízké obsahy škodlivin 

typu MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO a Cu. 

ůnalýzy vzork  odebraných z ložiska Štramberk rovn ž vykazují v pr m ru velmi 

vysoké obsahy CaCO3 Ěř6,ř6 hm. %ě. Oproti ložisku Kon prusy však mají 

v pr m ru zvýšené obsahy SiO2 (2,69 hm. %). Stejn  tak jako v p edchozím p ípad  

byly u vápenc  z ložiska Štramberk ov eny velmi nízké obsahy škodlivin typu 

MgCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO a Cu. 

Surovina z ložiska Velké Hydčice – Hejná vykazuje v pr m ru nižší obsahy CaCO3 

(87,52 hm. %), avšak vysoké obsahy karbonát  Ěř6 hm. %ě. P i pohledu na nam ené 

analýzy je patrné, že pr m rné obsahy CaCO3 snižují zejména dva vzorky ĚVH2 a 

VH6) se zvýšeným obsahem MgCO3. Dle chemických analýz se v obou p ípadech 

jedná o vápence dolomitické. Mimo uvedené vzorky vykazují zbylé vzorky vápence 

pom rn  vysoké pr m rné obsahy CaCO3, které činí zhruba ř6 hm. %. Nam ené 

hodnoty SiO2 jsou variabilní a vysoké, a to bez ohledu na surovinový typ Ěvápenec či 

dolomitický vápenecě. Nam ené pr m rné obsahy SiO2 činí 3,36 hm. %. Pom rn  
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zvýšené byly rovn ž nam eny obsahy škodlivin typu ůl2O3.  Naopak jako p íznivé 

byly nam eny hodnoty p ím sí typu Fe2O3, MnO a Cu. Bez provedení chemických 

analýz je prakticky nemožné od sebe vápence a dolomitické vápence na ložisku 

rozeznat.  

ůnalýzy vzork  z ložiska Skoupý vykazují v pr m ru Ř3,33 hm. % CaCO3. Tato 

nízká pr m rná hodnota je ovlivn na vzorky SK1 a SK5. V obou p ípadech se jedná 

o vzorky odebrané ze znečišt ných“ ložiskových partií Ěpartie ložiska p i kontaktu 

s žilnou horninouě, které na ložisku p edstavují t žební výkliz. Mimo uvedené 

vzorky vykazují zbylé vzorky vápence velmi vysoké pr m rné obsahy CaCO3 (99 

hm. %), tedy srovnatelné s ložiskem Kon prusy. Zvýšené obsahy MgCO3, SiO2, 

Al2O3 a Fe2O3 byly nam eny pouze u vzork  odebraných ze znečišt ných partií, 

p ičemž u zbylých vzork  byly obsahy t chto škodlivin Ěaž na ůl2O3) pod mezí 

detekce. Velice nízké byly nam eny rovn ž obsahy p ím sí typu MnO a Cu. 

Pr m rné obsahy CaCO3 (89,54 hm. %) prom ených vzork  z ložiska Nezdice na 

Šumav  snižují nižší obsahy u vzork  NEZ5 a NEZ6, které byly odebrány p i 

kontaktu s žilnou horninou. Pokud bychom nebrali zmiňované vzorky v úvahu, 

vykazuje vápencová surovina velmi vysoké pr m rné obsahy CaCO3 (98 hm. %). 

Stejn  tak je to u celé sady vzork  v p ípad  SiO2. Vysoké nam ené pr m rné 

obsahy SiO2 (9,2 hm. %), jsou rovn ž ovlivn ny výše uvedenými vzorky. Bez t chto 

znečišt ných vzork  vykazuje surovina pr m rné obsahy SiO2 2 hm. %. Škodliviny 

typu Al2O3, Fe2O3, MnO a Cu nebyly spektrometrem prakticky detekovány, p ičemž 

zvýšené obsahy MgCO3 byly nam eny pouze u vzorku NEZ5. 

Velmi vysoké obsahy CaCO3 u vápenc  z ložiska Velká Morava byly nam eny 

prakticky u všech analyzovaných vzork . Nam ené hodnoty jsou u celé sady vzork  

stálé a vykazují v pr m ru 97,2 hm. % CaCO3. Naopak u všech analyzovaných 

vzork  byly obsahy MgCO3 pod mezí detekce. Pom rn  zvýšené hodnoty byly 

zjišt ny u SiO2. ůčkoliv jsou nam ené hodnoty SiO2 variabilní, vykazují prom ené 

vzorky vápenc  pr m rné obsahy 2,2Ř hm. %. Za p íznivé lze vedle CaCO3 a 

MgCO3 u vápenc  z ložiska Velká Morava považovat obsahy p ím sí a škodlivin 

typu Al2O3, Fe2O3, MnO a Cu, jejichž hodnoty jsou velice nízké nebo pod mezí 

detekce p enosného XRF spektrometru.  
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Tabulka 28: Výsledky chemických analýz namě ených p enosným XRF spektrometrem 

Ložisko Vzorek 
CaCO3 MgCO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO Cu 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Kon prusy KO1 99,27 ND 0,72 ND ND 0,01 ND 
 KO2 98,31 ND 1,3 ND 0,35 0,04 0,003 
 KO3 99,41 ND 0,57 ND ND 0,02 ND 
 KO4 98,94 ND 1,05 ND ND 0,01 0,005 
 KO5 99,22 ND 0,78 ND ND ND 0,004 
  KO6 98,48 ND 1,52 ND ND 0,01 0,005 

Štramberk ST1 96,98 ND 2,6 ND 0,38 0,04 0,006 
 ST2 96,47 ND 3,23 ND 0,25 0,04 0,004 
 ST3 96,87 ND 3 ND 0,12 0,01 0,006 
 ST4 94,62 ND 4,12 1,23 0,02 0,01 0,005 
  ST5 98,29 ND 1,69 ND ND 0,01 0,004 
  ST6 98,5 ND 1,48 ND ND 0,02 0,004 

Velké Hydčice- VH1 95,65 ND 3,72 0,54 0,08 0,01 0,006 
Hejná VH2 57,59 38,99 2,88 0,22 0,28 0,04 0,007 
 VH3 93,2 1,59 4,82 0,32 0,06 0,02 0,006 
 VH4 97,06 ND 2,64 0,25 0,03 0,01 0,005 
  VH5 98,28 ND 1,72 ND ND ND 0,004 
  VH6 83,35 11,17 4,38 0,87 0,2 0,03 0,006 

Skoupý -  SK1 78,05 ND 14,21 4,21 3,42 0,12 0,007 
úsek lom SK2 99,71 ND ND 0,26 ND 0,03 0,004 
 SK3 98,47 ND ND 1,52 ND 0,01 0,005 
 SK4 98,37 ND ND 1,6 0,03 0,01 0,006 
  SK5 25,82 6,5 42,13 13,72 11,72 0,12 0,008 
  SK6 99,6 ND ND 0,38 ND 0,02 0,004 

Nezdice na Šumav  NEZ1 98,36 ND 1,63 ND ND ND 0,005 
 NEZ2 97,65 ND 2,34 ND ND ND 0,007 
 NEZ3 97,78 ND 2,22 ND ND ND 0,007 

 NEZ4 98,28 ND 1,72 ND ND ND 0,006 
  NEZ5 75,55 7,47 16,96 ND ND 0,01 0,007 
  NEZ6 69,64 ND 30,35 ND ND 0,01 0,008 

Velká Morava VM1 96,51 ND 3,38 ND 0,09 0,02 ND 
 VM2 97,19 ND 2,78 ND ND 0,03 ND 
 VM3 96,89 ND 1,98 1,07 0,04 0,03 0,002 
 VM4 97,26 ND 1,75 0,96 0,01 0,02 0,002 
 VM5 97,34 ND 1,71 0,84 0,07 0,04 ND 
 VM6 97,85 ND 2,12 ND ND 0,03 ND 

 

Vysv tlivky: 
ND = nedetekováno 
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Z tabulky je patrné, že z hlediska obsahu karbonát  všechny analyzované vzorky 

z ložisek Kon prusy a Štramberk splňují požadavky  k výrob  plniv Ěobsahy 

karbonát  nad ř5 % p ičemž z toho max. 2,0 % MgCO3ě. Vysoké množství 

karbonát  vykazuje rovn ž surovina z ložiska Velké Hydčice – Hejná, jež díky 

dolomitizaci, která postihuje celé ložisko, nesplňuje požadavky z hlediska obsahu 

MgCO3 (max. 2,0 % MgCO3ě. Podobn  je tomu u ložisek Nezdice na Šumav  a 

Skoupý – úsek lom, které jsou nepravideln  znečišt ny žilnými horninami a 

hydrotermáln  r zn  intenzivn  ovlivn nými horninami. U t chto ložisek splňují 

stanovené limity pouze vzorky vápenc  odebraných z vybraných resp. kvalitních 

ložiskových poloh. Požadované obsahy alumosilikát  splňují všechny vzorky 

z ložisek Kon prusy a Štramberk Ěpouze s výjimkou vzorku ST4). U ostatních 

ložisek platí, že obsahy alumosilikát  u vápenc  z vybraných resp. kvalitních 

ložiskových poloh se více či mén  pohybují okolo požadovaných hodnot, p ičemž 

hornina ovlivn ná dolomitizací či znečišt ním neodpovídá z tohoto hlediska 

požadovaným limit m. To samé platí rovn ž pro obsahy p ím sí typu Fe2O3, MnO a 

Cu. 

10.2 Laboratorní XRF spektrometrie 

Vedle metody ruční XRF spektrometrie byla v rámci výzkumu použita rovn ž 

metoda laboratorní XRF spektrometrie. Z každého ložiska byl z odebraných vzork  

vybrán, jeden reprezentativní vzorek, který byl podroben základnímu chemickému 

rozboru na celkovou chemickou silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  

v akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza. 

Metodický postup odb ru a p ípravy vzork , jakož i kalibrace a m ení p ístroje je 

popsán v kapitole 9.3, resp. 9.3.2.  

V akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERůLS s.r.o. Horní B íza 

bylo na laboratorním spektrometru analyzováno celkem 6 vzork  Ě1 vzorek 

z každého ložiskaě. Pro laboratorní spektrometrii byly vybrány vzorky z čistých 

ložiskových poloh, tak aby reprezentovaly kvalitní surovinu na ložisku. 

Výsledky chemických analýz získaných prost ednictvím laboratorního spektrometru 

jsou uvedeny v tabulce 29. 
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Laboratorní analýzy vzorku KO7 z ložiska Kon prusy potvrdily bez výjimky 

hodnoty nam ené ručním spektrometrem. Zjišt ny byly vysoké obsahy CaCO3 

(99,50 hm. %) a nízké obsahy MgCO3 (0,71 hm. %) a SiO2 (0,25 hm. %). P ízniv  

nízké hodnoty pak vykazují rovn ž obsahy p ím sí typu Al2O, Fe2O3, MnO a Cu. 

Z ložiska Štramberk byl analyzován vzorek ST7, u n hož byly rovn ž potvrzeny 

vysoké obsahy CaCO3 (98,39 hm. %). Oproti ruční spektrometrii pak byly u tohoto 

vzorku nam eny mírn  zvýšené hodnoty MgCO3 Ě1,17 hm. %ě a naopak nižší 

hodnoty SiO2 (0,76 hm. %). Obsahy p ím sí Al2O3, Fe2O3, MnO a Cu se od hodnot 

nam ených ručním analyzátorem nikterak významn  nelišily.  

Z chemických analýz je patrné, že s obsahy 95,96 hm. % CaCO3 a 4,33 hm. % 

MgCO3 se v p ípad  vzorku VEL7 z ložiska Velké Hydčice – Hejná jedná 

o dolomitizovaný vápenec. Oproti ručnímu analyzátoru pak tento vzorek p ekvapiv  

vykazuje výrazn  nižší obsahy SiO2 (0,30 hm. %), jakož i mírn  zvýšené obsahy 

Fe2O3 (0,090 hm. %) a Al2O3 (0,060 hm. %). Zbytek škodlivin MnO a Cu svými 

obsahy spadají do rozsahu nam ených hodnot ručním analyzátorem.                 

Vzorek z ložiska Skoupý – SK7 svým chemickým složením rovn ž odpovídá slab  

dolomitizovanému vápenci (97,34 hm. % CaCO3 a 3,05 hm. % MgCO3). 

Laboratorním spektrometrem byly nam ené nízké obsahy SiO2 (0,25 hm. %) a MnO 

Ě0,014 hm. %ě, p ičemž byly více mén  potvrzeny i ručním analyzátorem nam ené 

obsahy p ím sí ůl2O3, Fe2O3 a Cu.  

Laboratorním spektrometrem byly rovn ž potvrzeny výsledky ručního analyzátoru u 

vzorku krystalického vápence NEZ7 z ložiska Nezdice na Šumav . Jednak byly 

potvrzeny vysoké obsahy CaCO3 (98,25 hm. %), relativn  zvýšené obsahy SiO2 (1,13 

hm. %ě a p ízniv  nízké obsahy p ím sí ůl2O, Fe2O3, MnO a Cu. Oproti sad  vzork  

prom ené ručním analyzátorem vykazuje vzorek NEZ7 o málo zvýšené obsahy 

MgCO3 (1,96 hm. %ě, což p edstavuje nejvyšší nam enou hodnotu MgCO3 

z prom ené sady vzork  prost ednictvím laboratorního spektrometru.   

Velmi vysoké obsahy CaCO3 (99,14 hm. %) srovnatelné se surovinou z ložiska 

Kon prusy byly laboratorním spektrometrem nam eny u vzorku VM7 z ložiska 

Velká Morava. Tento vzorek rovn ž vykazuje velice p ízniv  nízké obsahy SiO2 

(0,38 hm. %), Al2O, Fe2O3, MnO a Cu.              
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Tabulka 29: Výsledky chemických analýz namě ených na laboratorním XRF spektrometru 

Ložisko Vzorek CaCO3 MgCO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO Cu 

Kon prusy KO7 99,50 0,71 0,25 0,050 0,08 0,048 0,005 
Štramberk ST7 98,39 1,17 0,76 0,080 0,05 0,013 0,007 
Velké Hydčice-Hejná VEL7 95,94 4,33 0,30 0,060 0,09 0,021 0,007 
Skoupý SK7 97,34 3,05 0,25 0,070 0,06 0,014 0,007 
Nezdice na Šumav  NEZ7 98,25 1,96 1,13 0,070 0,04 0,000 0,006 
Velká Morava VM7 99,14 1,27 0,38 0,030 0,06 0,024 0,003 

 

Prost ednictvím laboratorní XRF spektrometrie byly úsp šn  verifikovány chemické 

analýzy získané ruční XRF spektrometrií. Z výsledk  laboratorní XRF spektrometrie 

vyplývá, že limitní obsahy karbonát  požadované k výrob  plniv (obsahy karbonát  

nad ř5 % p ičemž z toho max. 2,0 % MgCO3) splnily vzorky z ložisek Kon prusy, 

Štramberk, Nezdice na Šumav  a Velká Morava. Vzorky z ložiska Velké Hydčice-

Hejná, stejn  tak jako z ložiska Skoupý nesplnily požadavky díky vyšším obsah m 

MgCO3. Požadované hodnoty alumosilikát  ĚSiO2 + Al2O3 do 2,5 hm. %), jakož 

i Fe2O3 a Cu, splnily všechny analyzované vzorky ze všech ložisek, p ičemž limit pro 

obsah MnO p ekročil pouze vzorek K7 z ložiska Kon prusy.  

10.3 Stanovení parametru b losti 

Vybraný vzorek suroviny, jenž byl vybrán jako reprezentativní vzorek pro 

laboratorní XRF analýzu, byl rovn ž použit pro stanovení parametru b losti.    

B lost R 457 nm vápenc  po vysušení byla stanovena na spektrofotometru DC600 

od firmy DATACOLOR v laborato ích firmy LB MINERALS s.r.o. Horní B íza, 

závod Kazn jov. Výsledky stanovení b losti vybraných vzork  suroviny jsou patrné 

z tabulky 30. Výsledky parametru b losti jsou udávány v %. 

Tabulka 30: Výsledky bělosti stanovené na spektrofotometru DC600 od firmy DATACOLOR 

Ložisko Vzorek 
B lost R 457 nm 

(%) 

Kon prusy KO7 76,4 
Štramberk ST7 76,5 
Velké Hydčice-Hejná VEL7 89,6 
Skoupý SK7 89,8 
Nezdice na Šumav  NEZ7 93,8 
Velká Morava VM7 92,5 
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Z výše uvedených výsledk  vyplývá, že nejvyšší hodnoty b losti vykazují 

krystalické vápence z ložiska Nezdice na Šumav  Ěř3,Ř %ě a Velká Morava Ěř2,5 

%ě. Velmi vysoké hodnoty b losti rovn ž vykazují krystalické vápence z ložiska 

Velké Hydčice – Hejná (89,6 %) a Skoupý ĚŘř,Ř %ě. Všechna tato ložiska splňují 

požadavky na vápence k výrob  plniv. Naopak nízké a nevyhovující hodnoty b losti 

vykazují vzorky z ložiska Štramberk (76,5 %) a Kon prusy (76,4 %).  

Z  tabulky je z ejmé, že krystalické vápence a vápnité dolomity mají ve srovnání se 

sedimentárními vápenci vyšší b lost. 
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11 DISKUZE  

11.1 Zhodnocení surovinové základny karbonátových a cementá ských 

surovin 

Zcela rozhodující pro t žbu vápenc , dolomit  a sialitické korekce byly roky 1řŘŘ až 

1991, kdy produkce klesla tém  o jednu t etinu. Nejvíce se propad t žby dotkl 

vápenc  pro zem d lské účely a sialitické korekce, jejich celkové zastoupení je ale 

pod adné. T žba ostatních druh  je od roku 1řř2 pom rn  stabilní. Trend ve 

využívání jednotlivých komodit sv dčí v posledních letech o trvalejším zájmu 

o p írodní zdroje s vysokou kvalitou, tedy p edevším vápenc  vysokoprocentních, 

jejichž t žba byla v letech 2001 až 2003 a letech 200ř, 2010 a 2013 vyšší než VO. 

V delším časovém horizontu m žeme být sv dky značných posun  na trhu 

stavebních hmot v p íklonu k surovinám nepot ebujícím tepelnou úpravu produkující 

tzv. skleníkové plyny (CO2, CO, NOx, SOx, atd.ě, které mohou zp sobit snížení 

spot eby vápenc  Ězpoplatn ní emisí m že zp sobit r st ceny cementu/vápna, zm na 

p ístupu lidské civilizace k využívání zdroj , apod.ě. 

Krom  b žného úbytku zásob t žbou a ztrátami docházelo také k významným 

zm nám zásob prakticky po celé sledované období. K zásadní zm n  zásob došlo 

v roce 1997, kdy byly z technologických typ  vápenc  ostatních a vápenc  pro 

zem d lské účely vyčlen ny dolomity a vápnité dolomity s obsahy MgCO3 vyššími 

než 27,5 % a p evedeny do nov  vyčlen ného samostatného technologického 

surovinového typu dolomitu.  

Životnost pr myslových zásob jednotlivých surovinových typ  vycházející z úbytku 

t žbou včetn  t žebních ztrát byla odhadnuta jako minimální a maximální. 

Minimální životnost byla odhadnuta pouze z kategorie zásob PB volné, p ičemž 

maximální uvažuje s t žbou kategorií zásob PB volné včetn  VB volné. Životnost 

zásob vápenc  vysokoprocentních byla odhadnuta nejmén  na 70 let a maximáln  na 

159 let. Pr myslové zásoby vápenc  ostatních jsou oproti vápenc m 

vysokoprocentním více než dvojnásobné. T žba vápenc  ostatních bude probíhat 

minimáln  dalších 151 let, maximáln  pak 243 let. Na dalších minimáln  114 let a 

maximáln  277 let byla odhadnuta životnost zásob vápenc  jílovitých. Zásoby 

vápenc  zem d lských a sialitické korekce jsou prakticky nevyčerpatelné. 
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U vápenc  zem d lských byla odhadnuta minimální životnost zásob na 170 let, 

p ičemž v maximální variant  na 4 747 let. V p ípad  sialitické korekce byly 

odhadnuty zásoby na 531 let, resp. 1090 let. Pom rn  velké zásoby má také dolomit, 

u kterého byla odhadnuta minimální životnost zásob na 1Ř7 let a maximální na 512 

let. Velká část ložisek i zdroj  je však blokována st ety zájm  Ěp edevším z hlediska 

ochrany p írodyě a jejich využití je problematické a často dokonce i vyloučené. Platí 

to p edevším pro velkoplošná chrán ná území, nap . CHKO Český a Moravský kras, 

kde by potenciální zdroje hypoteticky mohly pokrývat značnou část území a kde leží 

6 t žených ložisek. Rovn ž mnoho maloplošných chrán ných území ĚNPR, PR, NPP 

a PPě je tvo eno p ímo t lesy ložisek nebo zdroj  karbonát . 

11.2 Posouzení dosažených výsledk  technologické kvality suroviny 

z pohledu možnosti jejího využití pro výrobu plniv 

Z hlediska obsahu karbonát  všechny analyzované vzorky z ložisek Kon prusy, 

Štramberk a Velká Morava splňují požadavky  k výrob  plniv Ěobsahy karbonát  nad 

ř5 % p ičemž z toho max. 2,0 % MgCO3ě. Vysoké množství karbonát  vykazuje 

rovn ž surovina z ložiska Velké Hydčice – Hejná, jež díky dolomitizaci, která 

postihuje celé ložisko, nesplňuje požadavky z hlediska obsahu MgCO3 (max. 2,0 % 

MgCO3ě. Podobn  je tomu u ložisek Nezdice na Šumav  a Skoupý – úsek lom, které 

jsou nepravideln  znečišt ny žilnými horninami a hydrotermáln  r zn  intenzivn  

ovlivn nými horninami. U t chto ložisek splňují stanovené limity pouze vzorky 

vápenc  odebraných z vybraných, resp. kvalitních ložiskových poloh. 

Limit na obsah alumosilikát  splňují rovn ž všechny vzorky z ložisek Kon prusy, 

Štramberk (pouze s výjimkou vzorku ST4) a Velká Morava. U ostatních ložisek 

platí, že obsahy alumosilikát  u vápenc  z vybraných resp. kvalitních ložiskových 

poloh se více či mén  pohybují okolo požadovaných hodnot, p ičemž hornina 

ovlivn ná dolomitizací či znečišt ním neodpovídá z tohoto hlediska požadovaným 

limit m. To samé platí rovn ž pro obsahy p ím sí typu Fe2O3, MnO a Cu. 

Krystalické vápence (i vápnité dolomity) mají ve srovnání se sedimentárními vápenci 

vyšší b lost, a to díky nižším obsah m Fe2O3, MnO a Cu. Nejvyšší hodnoty b losti 

vykazují krystalické vápence z ložiska Velká Morava a Nezdice na Šumav . Velmi 

vysokou b lost mají rovn ž krystalické vápence z ložiska Velké Hydčice-Hejná a 
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Skoupý. Všechna tato ložiska splňují požadavky na vápence k výrob  plniv. Naopak 

nízké a nevyhovující hodnoty b losti vykazují ložiska Štramberk a Kon prusy.  

ůčkoliv je surovina z velkoobjemových ložisek Kon prusy a Štramberk po 

chemicko-technologické stránce velmi kvalitní, nevyhovuje požadavk  na vápence 

pro výrobu plniv z hlediska b losti. Naopak krystalické vápence z ložisek Velké 

Hydčice – Hejná a Nezdice na Šumav  sice vykazují velmi vysoké hodnoty b losti, 

chemicko-technologická charakteristika suroviny je však u t chto ložisek velmi 

variabilní. Ze zkoumaných ložisek jsou tak nejvhodn jším zdrojem suroviny pro 

výrobu kvalitních vápencových plniv sv tle bílé, krystalické vápence z net ženého 

ložiska Velká Morava, které jsou jak z hlediska b losti, tak po chemicko-

technologické stránce velmi kvalitní a vyrovnané. Pro plnivá ské účely pak vycházejí 

velmi dob e rovn ž šedobílé, st edn  krystalické vápence z t ženého ložiska Skoupý. 

ůčkoliv je ložisko Skoupý místy znečišt no, „zdravá“ surovina je po chemicko-

technologické stránce velmi kvalitní a srovnatelná s vápenci z ložiska Velká Morava, 

Kon prusy a Štramberk. Vyhovující je u této suroviny rovn ž i parametr b losti. 

Výroba mikromletých vápenc  pro výrobu plniv by byla za p edpokladu selektivní 

t žby možná také na ložisku Nezdice na Šumav .  

11.3 Báňsko-technické zhodnocení vybraných net žených ložiskových 

objekt  z hlediska možné otvírky  

P íslibem pro zahájení t žby na ložiskách Velká Morava a Nezdice na Šumav  za 

účelem výrobu mikromletých vápenc  je chemicko-technologická charakteristika, 

b lost a množství suroviny. Naopak velkou nejistotou k uvažovanému zám ru jsou 

st ety zájm , které by museli být vy ešeny v rámci ízení o stanovení dobývacího 

prostoru.  

Ložisko Velká Morava je kvantitativn  i kvalitativn  velmi nad jnou oblastí 

p icházející v úvahu pro t žbu vápence pro plnivá ské účely. Využití ložiska bude 

však z ejm  narážet na zájmy ochrany p írody. ada objekt  bude jist  chrán na 

speleology, v souvislosti s výzkumem krasových jev  v této oblasti. Hlavní objekty 

pro ochranu leží mimo užší ložiskovou oblast, hlavn  na severu u Tvarožných d r. 

NPR Králický Sn žník je v t sném východním sousedství ložiska a severní část 

prognózních blok  leží dokonce uvnit , zde t žba je prakticky vyloučena. Celé 
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ložisko je jinak v PP Králický Sn žník. Po t žební stránce bude p i t žb  vápenc  

d ležitý charakter skrývkových pom r  a zkrasov ní suroviny. Ložisko by bylo 

možno otev ít buď od JZ od eky Moravy nebo od severu od potoka Poniklece. 

Doprava suroviny by musela být provád na nákladními automobily, p ičemž pro 

navazující dopravu by mohla být využita železniční trať Dolní Lipka - Hanušovice, 

která je od ložiska vzdálena cca 7 km. 

ůni na ložisku Nezdice na Šumav  se nevyskytují ne ešitelné st ety zájm . St et 

zájm  m že nastat s ochranou p írody, jelikož se ložisko nachází v PP Kašperská 

vrchovina. Ložisko bylo v minulosti t ženo n kolika st novými lomy, nejv tší je 

v severovýchodním cípu ložiska, další menší jsou v tšinou na východní stran . Lomy 

jsou zcela zarostlé a značn  zasucené. V budoucnu by bylo ložisko možné otev ít 

st novým lomem od V nebo SV. Nejvhodn jším zp sobem by bylo pokračovat 

v t žb  od J stávajícím st novým lomem.  
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12 ZÁV R 

Hlavním cílem disertační práce byl výzkum a zhodnocení surovinové základny 

karbonátových a cementá ských surovin v ČR a posouzení ložiskového potenciálu 

vápencové suroviny z pohledu možnosti jejího využití pro výrobu plniv z hlediska 

chemicko-technologické kvality a b losti, a to z činných lom  i perspektivních 

net žených ložiskových objekt . 

Vápence pro výrobu plniv p edstavují vysoce cen nou surovinu. Zp sob využití 

p itom určuje požadavky na jejich vlastnosti. Vápence musí splňovat p ísné 

požadavky zejména na chemické složení a b lost. Pro posouzení možnosti využití 

vápencové suroviny z hlediska výroby plniv často chybí vstupní informace o kvalit  

suroviny, respektive údaje o b losti, obsazích stopových prvk  nebo jsou pouze 

informativní. Použitelné údaje pro hodnocení využitelnosti suroviny bývají omezeny 

na základní chemické složení, množství a charakteru vápenc  ložiska, jakož i určitá 

analogie se současnou výrobou nebo sousedními t ženými ložisky ve stejném 

geologickém útvaru. 

Pro ešení a spln ní hlavního cíle byla vytyčena a spln na ada dílčích cíl . 

P edkládaná disertační práce je rozd lena do dvou částí – teoretické a analytické. 

Cílem teoretické části disertační práce je stručn  p iblížit ešenou problematiku, 

popsat její současný stav a vytvo it tak vhodná teoretická východiska pro část 

analytickou. Teoretická část práce spočívala zejména ve studiu a rešeršní činnosti na 

základ  odborných publikací zabývajících se sedimentárními, resp. karbonátovými 

horninami, geologickou historií a vývojem Českého masivu, jakož i problematikou 

využívaní plniv a silikátových surovin. 

P ípadná otvírka ložiska anebo rozší ení stávající t žby na t ženém lomu za účelem 

zajišt ní či rozší ení surovinové základny vápencové suroviny je provázeno adou 

povolovacích proces . V disertační práci jsou tak v neposlední ad  nastín ny 

základní podmínky upravující právní rámec t žby vápence, neboli je v práci popsán 

legislativní proces pro získání povolení k hornické činnosti.  V souvislosti s tím pak 

byla vybraná net žená ložiska zhodnocena ve vztahu k povolovacímu procesu za 

účelem zahájení t žby.    
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V rámci analytické části práce byla snaha podat ucelený obraz o surovinové základn  

vápenc  ČR. Tzv. deskriptivní analýzou je v práci shrnut a popsán stav a vývoj t žby 

a zásob vápenc  na území ČR za uplynulé 27leté období 1988–2016. Mimo ádná 

délka tohoto období v sob  zahrnuje záv rečné dva roky socialismu a celé období 

postsocialistického vývoje. Dlouhá časová ada umožňuje vysledování hlavních 

trend  jak v t žb , tak i v zásobách. V neposlední ad  byl proveden odhad životnosti 

zásob jednotlivých surovinových typ  a to v n kolika možných variantách s určením 

minimální a maximální životnosti zásob.  

Zcela rozhodující pro t žbu vápenc , dolomit  a sialitické korekce byly roky 1řŘŘ až 

1991, kdy produkce klesla tém  o jednu t etinu. Nejvíce se propad t žby dotkl 

vápenc  pro zem d lské účely a sialitické korekce, jejich celkové zastoupení je ale 

pod adné. T žba ostatních druh  je od roku 1řř2 pom rn  stabilní. Trend ve 

využívání jednotlivých komodit sv dčí v posledních letech o trvalejším zájmu 

o p írodní zdroje s vysokou kvalitou, tedy p edevším vápenc  vysokoprocentních, 

jejichž t žba byla v letech 2001 až 2003 a letech 200ř, 2010 a 2013 vyšší než 

vápence ostatní. V delším časovém horizontu m žeme být sv dky značných posun  

na trhu stavebních hmot v p íklonu k surovinám nepot ebujícím tepelnou úpravu 

produkující tzv. skleníkové plyny (CO2, CO, NOx, SOx, atd.ě, které mohou zp sobit 

snížení spot eby vápenc  Ězpoplatn ní emisí m že zp sobit r st ceny 

cementu/vápna, zm na p ístupu lidské civilizace k využívání zdroj , apod.ě.  

Krom  b žného úbytku zásob t žbou a ztrátami docházelo také k významným 

zm nám zásob prakticky po celé sledované období. K zásadní zm n  zásob došlo 

v roce 1997, kdy byly z technologických typ  vápenc  ostatních a vápenc  pro 

zem d lské účely administrativn  vyčlen ny dolomity a vápnité dolomity s obsahy 

MgCO3 vyššími než 27,5 % a p evedeny do nov  vyčlen ného samostatného 

technologického surovinového typu dolomitu.  

Životnost pr myslových zásob jednotlivých surovinových typ  vycházející z úbytku 

zásob t žbou včetn  t žebních ztrát byla odhadnuta jako minimální a maximální. 

Životnost zásob vápenc  vysokoprocentních byla odhadnuta nejmén  na 70 let, 

p ičemž maximáln  na 15ř let. Pr myslové zásoby vápenc  ostatních jsou oproti 

vápenc m vysokoprocentním více než dvojnásobné. T žba vápenc  ostatních bude 

probíhat minimáln  dalších 151 let, maximáln  pak 243 let. Na dalších minimáln  



 Tomáš Pechar: Výzkum vlastností vápenc  z činných vápencových lom  pro výrobu plniv.

 
 

2018  107 

 

114 let a maximáln  277 let byla odhadnuta životnost zásob vápenc  jílovitých. 

Zásoby vápenc  zem d lských a sialitické korekce jsou prakticky nevyčerpatelné. 

U vápenc  zem d lských byla odhadnuta minimální životnost zásob na 170 let, 

p ičemž v maximální variant  na 4 747 let. V p ípad  sialitické korekce byly 

odhadnuty zásoby na 531 let resp. 10ř0 let. Pom rn  velké zásoby má také dolomit, 

u kterého byla odhadnuta minimální životnost zásob na 1Ř7 let a maximální na 512 

let. Velká část ložisek i zdroj  je však blokována st ety zájm  Ěp edevším z hlediska 

ochrany p írodyě a jejich využití je problematické a často dokonce i vyloučené. Platí 

to p edevším pro velkoplošná chrán ná území, nap . CHKO Český a Moravský kras, 

kde by potenciální zdroje hypoteticky mohly pokrývat značnou část území a kde leží 

6 t žených ložisek. Rovn ž mnoho maloplošných chrán ných území ĚNPR, PR, NPP 

a PPě je tvo eno p ímo t lesy ložisek nebo zdroj  karbonát . 

Z t žených ložisek byly k podrobnému výzkumu a technologickému ov ení vybrány 

dva typy ložiskových objekt  v r zných geologických oblastech, r zného stá í, 

p vodu, odlišných struktur a mineralogického složení. Jednak byla vybrána 

velkoobjemová ložiska vysokoprocentních vápenc  s nižší b lostí, jednak ložiska 

menšího rozsahu s variabilní chemicko-technologickou kvalitou suroviny avšak 

s vysokou b lostí. P i výb ru potenciáln  využitelných net žených ložisek se 

vycházelo z minimálního objemu zásob a z p edpokladu roční t žby alespoň 0,2 

milión  tun hrubé t žby a pot eby návratnosti vložených investic do 30 let, tedy min. 

objem zásob 6 milión  tun vápenc  na ložisku. Výsledkem tohoto výb ru bylo 

celkem 6 ložisek vápence z toho čty i ložiska t žená a dv  ložiska net žená. Jde 

o ložiska Kon prusy, Štramberk, Velké Hydčice-Hejná, Skoupý, Velká Morava a 

Nezdice na Šumav .  

V rámci terénní rekognoskace bylo z 6 ložisek odebráno celkem 42 r zných vzork . 

Pro ov ení základního chemismu vápenc  a stanovení obsahu jejich stopových 

prvk  v terénu byla nejprve využita metoda p enosné rentgenové 

fluorescenční spektrometrie (XRF). Následn  byl vybrán jeden reprezentativní 

vzorek z každého ložiska, který byl podroben základnímu rozboru na celkovou 

chemickou silikátovou analýzu včetn  stopových prvk  a na stanovení b losti. 

ůčkoliv je surovina z velkoobjemových ložisek Kon prusy a Štramberk po 

chemicko-technologické stránce velmi kvalitní, nevyhovuje požadavk  na vápence 
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pro výrobu plniv z hlediska b losti. Naopak krystalické vápence z ložisek Velké 

Hydčice – Hejná a Nezdice na Šumav  sice vykazují velmi vysoké hodnoty b losti, 

chemicko-technologická charakteristika suroviny je však u t chto ložisek velmi 

variabilní. Ze zkoumaných ložisek jsou tak nejvhodn jším zdrojem suroviny pro 

výrobu kvalitních vápencových plniv sv tle bílé, krystalické vápence z net ženého 

ložiska Velká Morava, které jsou jak z hlediska b losti, tak po chemicko-

technologické stránce velmi kvalitní a vyrovnané. Pro plnivá ské účely vycházejí 

velmi dob e rovn ž šedobílé, st edn  krystalické vápence z t ženého ložiska Skoupý. 

ůčkoliv je ložisko Skoupý místy znečišt no, „zdravá“ surovina je po chemicko-

technologické stránce velmi kvalitní a srovnatelná s vápenci z ložiska Velká Morava, 

Kon prusy a Štramberk. Vyhovující je u této suroviny rovn ž i parametr b losti. 

Výroba mikromletých vápenc  pro výrobu plniv by byla za p edpokladu selektivní 

t žby možná také na ložisku Nezdice na Šumav .  

P íslibem pro zahájení t žby na ložiskách Velká Morava a Nezdice na Šumav  za 

účelem výroby mikromletých vápenc  je chemicko-technologická charakteristika, 

b lost a množství suroviny. Naopak velkou nejistotou k uvažovanému zám ru jsou 

st ety zájm , které by museli být vy ešeny v rámci ízení o stanovení dobývacího 

prostoru. V p ípad  obou ložisek se bude zejména narážet na zájmy ochrany p írody, 

jelikož se ob  ložiska nacházejí v blízkosti nebo p ímo v PP nebo NPR.  

Disertační práce m že sloužit jako odborný podklad pro využití ložisek vápenc  pro 

pr myslové využití, ale i jako studijní materiál pro studium obor  v oblasti t žby a 

využívání nerostných surovin. 
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