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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. 
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MOTIVACE 
Vápence pro výrobu plniv p edstavují vysoce cen nou surovinu. Způsob 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 důraz není 
kladen pouze na základní oxidy CaO, MgO a SiO2, ale i na nerozpustný podíl a 
obsah stopových prvků - škodlivin typu Fe, Mn, Cu apod. Z hlediska parametru 
b losti obecn  platí, že s vyššími hodnotami b losti narůstá 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 prvků, anebo jsou tyto informace neúplné. Použitelné údaje 
pro hodnocení využitelnosti suroviny bývají omezeny na základní chemické 
složení, množství a charakter vápenců ložiska, jakož i určitá analogie se současnou 
výrobou nebo sousedními t ženými ložisky ve stejném geologickém útvaru.  Tento 
stav dané problematiky byl důvodem, který ovlivnil výb r tématu disertační práce 
na výzkum a hodnocení surovinové základny vápenců z hlediska vhodnosti pro 
výrobu plniv na základ  chemicko-technologické kvality a b losti, a to jak z 
činných vápencových lomů, tak i z perspektivních net žených ložiskových objektů 
v ČR. 
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1 ÚVOD  

Velmi významnou a nezastupitelnou pozici zastávají vápence 
v průmyslové 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 produktů. S využitím 
minerálních plniv se sledují zejména dva cíle. Jednak zlevnit výrobu 
výrobků na bázi ropy a ropných produktů, p ičemž zvýšeným 
stupn m pln ní se rovn ž zlepší n které užitkové vlastnosti výrobků. 
Minerální plniva se používají v průmyslu výroby plastů, gumy, barev 
a nát rových hmot. Dále se uplatňují ve výrob  impregnací, tmelů, 
jakož i v potraviná ském a farmaceutickém průmyslu. Existuje ale i 
skupina oborů, 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. 
Způsob 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 důraz není kladen 
pouze na základní oxidy CaO, MgO a SiO2, ale i nerozpustný podíl, 
obsah stopových prvků - škodlivin typu Fe, Mn, Cu apod. Z hlediska 
parametru b losti obecn  platí, že s vyššími hodnotami b losti 
narůstá možnost uplatn ní i cena produktu. 

T žební a zpracovatelský průmysl se na našem území vyvíjel ve 
vazb  na zdroj surovin postupn  a dlouhodob . V České republice Ěv 
následujícím textu již jen „ČR“ě se vápencové suroviny dnes t ží 
pouze povrchovým způsobem jámovými a st novými lomy za 
použití trhacích prací. Současná t žba vápenců je v ČR soust ed na v 
určitých geologických oblastech a je vázána na p esn  vymezené 
stratigrafické jednotky, obzvlášt  devonských stupňů. B žn  se jedná 
o území s vysokou hodnotou krajiny a p írody. S ohledem na 
specifické vlastnosti vápencových území s vývojem krasových jevů, 
mnohé z t chto oblastí jsou chrán ny zákonem jako maloplošná 
chrán ná území. Dosažený stupeň geologických znalostí a 
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ložiskového vyhodnocení neposkytuje širší prostor pro nalezení 
nových t les vápencových hornin, vhodných pro dobývání a 
následn  průmyslové využití. Rozši ování zdrojů karbonátových 
hornin je tak omezeno pouze na dovoz anebo ov ování a dobývání 
finančn  a technicky náročn jšími dobývacími metodami.  

Význam vápenců 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 vápenců, 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 vápenců 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 prvků, nebo jsou 
pouze informativní. Použitelné údaje pro hodnocení využitelnosti 
suroviny bývají omezeny na základní chemické složení, množství a 
charakteru vápenců ložiska, jakož i určitá analogie se současnou 
výrobou nebo sousedními t ženými ložisky ve stejném geologickém 
útvaru.  Tento stav dané problematiky byl důvodem, který ovlivnil 
výb r tématu disertační práce. Jejím cílem je výzkum a zhodnocení 
surovinové základny vápenců 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 lomů, tak i z perspektivních net žených ložiskových 
objektů v ČR. 
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2 CÍLE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce s názvem „Výzkum vlastností vápenců z činných 
vápencových lomů pro výrobu plniv“ má výzkumný charakter a 
pojednává o významu vápenců jako suroviny pro lidskou společnost 
a její materiální rozvoj. 

Hlavním cílem disertační práce je výzkum a zhodnocení surovinové 
základny vápenců 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 lomů, tak i z perspektivních net žených ložiskových 
objektů v ČR. 

Pro ešení a spln ní hlavního cíle byla vytyčena ada dílčích cílů, 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 vápenců pro lidskou společnost. Dále je 
probrána obecná charakteristika vápenců jako horniny, zam ená na 
mineralogické a chemické složení, vznik a klasifikaci. Rovn ž je zde 
dokumentováno rozd lení vápenců jako nerostné suroviny dle 
kvality na surovinové typy dle státní Bilance zásob výhradních 
ložisek nerostů České republiky Ědále jen „Bilance“). Práce se dále 
zabývá průmyslovým, 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  
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je p iblížena i geologická historie a vývoj Českého masivu 
v souvislosti s výskytem vápenců 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. 

2.2 Analytická část 

Jedním z vytyčených cílů analytické části práce bylo podat ucelený 
obraz o surovinové základn  vápenců ČR. Tzv. deskriptivní 
analýzou je v práci shrnut a popsán stav a vývoj t žby a zásob 
vápenců 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 
trendů jak v t žb , tak i v zásobách. V neposlední ad  jsem provedl 
odhad životnosti zásob jednotlivých surovinových typů 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 
prvků. Informace použitelné pro hodnocení využitelnosti suroviny 
bývají omezeny na základní chemické složení, množství a charakter 
vápenců 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 způsobu 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 průzkumu. 
Krom  využívaných ložisek Ět žené lomyě byly do výb ru za azeny 
také perspektivní net žené ložiskové objekty. Ložiska byla následn  
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podrobena terénní rekognoskaci, která zahrnovala fotografickou a 
geologickou dokumentaci spojenou s odb rem p íslušných vzorků 
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 procesů. 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 
(dále SurIS), v n mž jsou dlouhodob  soust eďována a zpracovávána 
data a informace z výsledků geologických prací a geologické 
dokumentace z území ČR, ze státních statistických výkazů 
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 zdrojů 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 nerostů 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 podkladů byly pro pot eby disertační práce použity i 
údaje ze záv rečných zpráv a výpočtů zásob ložisek, 
nepublikovaných zpráv a studií a dalších specializovaných studií, 
jakož i p ehledů, zákonů a zpráv. 

V rámci terénní rekognoskace jsem ze 6 ložisek odebral celkem 42 
různých vzorků. Pro ov ení základního chemismu vápenců a obsahu 
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stopových prvků 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 prvků v akreditované Centrální laborato i 
společnosti LB MINERALS 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 vápenců 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. 

3 METODIKA A ROZSAH VÝZKUMU 

3.1 Výb r t žených a net žených ložiskových objektů 
vápenců s předpoklady dobré kvality a s potenciální 
perspektivou využití při výrob  plniv 

Jedním z dílčích cílů 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 prvků - kovů, které hrají zásadní roli v oblasti 
využití vápenců pro plnivá ské účely. Vycházíme-li z t chto 
požadavků, je z ejmé, že výb r vápencových lokalit se značn  zúží, a 
to zejména pro výrobu karbonátových plniv špičkových parametrů. 
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. Ale i hygienické limity, 
ochranná pásma komunikací a dalších inženýrských sítí, jímání 
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zdrojů podzemních vodních značn  komplikuje vlastní povolování 
hornické činnosti. 

P ed samotným výb rem zkoumaných ložiskových objektů 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 průzkumu. 

Z t žených ložisek byly k podrobnému výzkumu a technologickému 
ov ení vybrány dva typy ložiskových objektů v různých 
geologických oblastech, různého stá í, původu, odlišných struktur a 
mineralogického složení. Jednak to byla velkoobjemová ložiska 
vysokoprocentních vápenců 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 
miliónů tun hrubé t žby a pot eby návratnosti vložených investic do 
30 let, tedy min. objem zásob 6 miliónů tun vápenců na ložisku. 
Z dostupných údajů o surovinách jednotlivých ložisek i analogie 
ložisek současn  t žených je z ejmá skutečná technologická 
využitelnost pouze části vápencové suroviny k náročným účelům 
využití Ěpatrn  40–50 %). Z hlediska vysoké b losti Ěv hodnotách 
blízkých 90 %ě pak vychází pozitivn  patrn  pouze oblast 
krystalických vápenců v šumavské oblasti moldanubika a oblast 
severní Moravy ložisek ze série Branné a Kralické Sn žníku. 
V ostatních oblastech výskytů 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 vzorků vápence 
byla provedena rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF). Pro 
ov ení základního chemismu vápenců a stanovení obsahu jejich 
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stopových prvků 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 prvků 
v akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERALS 
s.r.o. Horní B íza (specifikace metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. 
V neposlední ad  byl na odebraných vzorcích vápenců po vysušení 
stanoven na p ístroji DATACOLOR  v laborato ích firmy LB 
MINERALS s.r.o. Horní B íza, závod Kazn jov, parametr b losti. 

Přehled vybraných ložisek k podrobnému výzkumu a 
technologickému ověření 

Ložisko Pozn. 
Kon prusy 
B-3179500 

t žené 

Štramberk 
B-3066500 

t žené 

Velké Hydčice – Hejná 
B-3064400 

t žené 

Skoupý 
B-3066000 

t žené 

Nezdice na Šumav  
B-3111900 /  B-3111900 

net žené 

Velká Morava 
B-3063500 

net žené 

3.2 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 různých vzorků.  
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P i odb ru byly vybrány kusy čisté čerstvé horniny o prům rné 
velikosti cca 20 cm a hmotnosti 1–2 kg. Místa odebrání vzorků 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. 

3.3 Laboratorní práce 

Chemická analýza odebraných vzorků vápence byla provedena 
rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF). Tato metoda je 
využívána k identifikaci prvků v látce a k určení jejich množství na 
základ  zákonitostí interakce rentgenového zá ení s hmotou 
zkoumaného vzorku. 

Pro ov ení základního chemismu vápenců a stanovení obsahu jejich 
stopových prvků 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 prvků 
v akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERALS 
s.r.o. Horní B íza Ěspecifikace metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. 

V neposlední ad  byl na odebraných vzorcích vápenců po vysušení 
stanoven na p ístroji DATACOLOR  v laborato ích firmy LB 
MINERALS s.r.o. Horní B íza, závod Kazn jov parametr b losti. 

3.3.1 Přenosná XRF spektrometrie 

Pro ov ení základního chemismu vápenců a stanovení obsahu jejich 
stopových prvků v terénu byl použit bateriov  napájený energiov  
disperzní fluorescenční spektrometr ĚED-XRF) DELTA PREMIUM 
výrobce Innov-X Systems Inc., který je obzvlášt  vhodný pro 
rychlou nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní analýzu 
chemického složení různých typů vzorků o různé velikosti a 
geometrii. Ve spektrometru je vestav n výkonný průmyslový počítač 
s floating point procesorem. V p ístroji jsou zabudované 3 výkonné 
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custom-made dedicated DSP a iDPP procesory (signálové procesory) 
a multikanálový analyzátor MCA Ě40ř6 kanálůě, 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. 

Horninové vzorky nebyly pro účely m ení nijak upravovány. M eny 
byly vybrané rovinné plochy t chto vzorků. M ení vzorků 
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 grafů. Obsahy sledovaných elementů byly 
stanoveny jako aritmetický prům 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 Active Sync. Obsahy prvků 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.  

3.3.2 Laboratorní XRF spektrometrie 

Z každého ložiska byl z odebraných vzorků vybrán, jeden 
reprezentativní vzorek, který byl podroben základnímu chemickému 
rozboru na celkovou chemickou silikátovou analýzu včetn  
stopových prvků v akreditované Centrální laborato i společnosti LB 
MINERALS s.r.o. Horní B íza. Chemické analýzy byly provedeny 
na rentgenfluorescenčním spektrometru AXIOS firmy PANalytical 
(specifikace metody: KP 31-201 IMP č. 1ě. Průb 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 rozborům byly p ipraveny zkušební 
lisované tablety normovaných rozm rů a normovaným postupem a 
po provedené kalibraci na p íslušné standardy byla stanovena 
základní silikátová analýza, včetn  ztráty žíháním gravimetrickou 
metodou.  
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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. 

3.3.3 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 vápenců 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. 

4 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH PRACÍ  

4.1 Přenosná XRF spektrometrie 

Pro ov ení základního chemismu odebraných vzorků vápence a 
stanovení obsahu jejich stopových prvků byla využita metoda XRF 
spektrometrie. Prost ednictvím p enosného XRF spektrometru bylo 
prom eno celkem 42 vzorků Ě7 vzorků na každém ložiskuě. 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 prvků byly stanoveny jako aritmetický prům r 4 
m ení, každé v délce 2 minut.  
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M ení prost ednictvím p enosného XRF spektrometru potvrdilo, že 
z hlediska obsahu karbonátů všechny analyzované vzorky z ložisek 
Kon prusy a Štramberk splňují požadavky  k výrob  plniv Ěobsahy 
karbonátů nad ř5 % p ičemž z toho max. 2,0 % MgCO3). Vysoké 
množství karbonátů 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  různ  intenzivn  ovlivn nými horninami. U t chto 
ložisek splňují stanovené limity pouze vzorky vápenců odebraných 
z vybraných resp. kvalitních ložiskových poloh. Požadované obsahy 
alumosilikátů splňují všechny vzorky z ložisek Kon prusy a 
Štramberk Ěpouze s výjimkou vzorku ST4ě. U ostatních ložisek platí, 
že obsahy alumosilikátů u vápenců 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 limitům. To samé platí 
rovn ž pro obsahy p ím sí typu Fe2O3, MnO a Cu. 

4.2 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 vzorků vybrán, jeden reprezentativní 
vzorek, který byl podroben základnímu chemickému rozboru na 
celkovou chemickou silikátovou analýzu včetn  stopových prvků 
v akreditované Centrální laborato i společnosti LB MINERALS 
s.r.o. Horní B íza. Metodický postup odb ru a p ípravy vzorků, 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 MINERALS 
s.r.o. Horní B íza bylo na laboratorním spektrometru analyzováno 
celkem 6 vzorků Ě1 vzorek z každého ložiskaě. Pro laboratorní 
spektrometrii byly vybrány vzorky z čistých ložiskových poloh, tak 
aby reprezentovaly kvalitní surovinu na ložisku. 
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Prost ednictvím laboratorní XRF spektrometrie byly úsp šn  
verifikovány chemické analýzy získané ruční XRF spektrometrií. 
Z výsledků laboratorní XRF spektrometrie vyplývá, že limitní 
obsahy karbonátů požadované k výrob  plniv Ěobsahy karbonátů 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 obsahům MgCO3. Požadované 
hodnoty alumosilikátů 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.  

4.3 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 vápenců 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.  

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 (89,8 %). 
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  výsledků je 
z ejmé, že krystalické vápence a vápnité dolomity mají ve srovnání 
se sedimentárními vápenci vyšší b lost. 
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5 DISKUZE  

5.1 Zhodnocení surovinové základny karbonátových a 
cementářských surovin 

Zcela rozhodující pro t žbu vápenců, dolomitů a sialitické korekce 
byly roky 1řŘŘ až 1řř1, kdy produkce klesla tém  o jednu t etinu. 
Nejvíce se propad t žby dotkl vápenců pro zem d lské účely a 
sialitické korekce, jejich celkové zastoupení je ale pod adné. T žba 
ostatních druhů 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 vápenců vysokoprocentních, jejichž t žba byla v letech 
2001 až 2003 a letech 200ř, 2010 a 2013 vyšší než VO. V delším 
časovém horizontu můžeme být sv dky značných posunů na trhu 
stavebních hmot v p íklonu k surovinám nepot ebujícím tepelnou 
úpravu produkující tzv. skleníkové plyny (CO2, CO, NOx, SOx, atd.), 
které mohou způsobit snížení spot eby vápenců Ězpoplatn ní emisí 
může způsobit růst ceny cementu/vápna, zm na p ístupu lidské 
civilizace k využívání zdrojů, 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 typů vápenců ostatních a vápenců 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 průmyslových zásob jednotlivých surovinových typů 
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 
vápenců vysokoprocentních byla odhadnuta nejmén  na 70 let a 
maximáln  na 159 let. Průmyslové zásoby vápenců ostatních jsou 
oproti vápencům vysokoprocentním více než dvojnásobné. T žba 
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vápenců ostatních bude probíhat minimáln  dalších 151 let, 
maximáln  pak 243 let. Na dalších minimáln  114 let a maximáln  
277 let byla odhadnuta životnost zásob vápenců jílovitých. Zásoby 
vápenců zem d lských a sialitické korekce jsou prakticky 
nevyčerpatelné. U vápenců 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 zdrojů je však blokována st ety zájmů 
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 zdrojů karbonátů. 

5.2 Posouzení dosažených výsledků technologické 
kvality suroviny z pohledu možnosti jejího využití 
pro výrobu plniv 

Z hlediska obsahu karbonátů všechny analyzované vzorky z ložisek 
Kon prusy, Štramberk a Velká Morava splňují požadavky  k výrob  
plniv Ěobsahy karbonátů nad ř5 % p ičemž z toho max. 2,0 % 
MgCO3ě. Vysoké množství karbonátů 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  různ  intenzivn  ovlivn nými 
horninami. U t chto ložisek splňují stanovené limity pouze vzorky 
vápenců odebraných z vybraných, resp. kvalitních ložiskových 
poloh. 

Limit na obsah alumosilikátů splňují rovn ž všechny vzorky 
z ložisek Kon prusy, Štramberk (pouze s výjimkou vzorku ST4) a 
Velká Morava. U ostatních ložisek platí, že obsahy alumosilikátů u 
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vápenců 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 limitům. 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 obsahům 
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 Skoupý. Všechna tato ložiska splňují požadavky na 
vápence k výrob  plniv. Naopak nízké a nevyhovující hodnoty 
b losti vykazují ložiska Štramberk a Kon prusy.  

Ačkoliv je surovina z velkoobjemových ložisek Kon prusy a 
Štramberk po chemicko-technologické stránce velmi kvalitní, 
nevyhovuje požadavků 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. Ačkoliv 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 vápenců pro výrobu plniv by 
byla za p edpokladu selektivní t žby možná také na ložisku Nezdice 
na Šumav .  
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5.3 Báňsko-technické zhodnocení vybraných net žených 
ložiskových objektů z hlediska možné otvírky  

P íslibem pro zahájení t žby na ložiskách Velká Morava a Nezdice 
na Šumav  za účelem výrobu mikromletých vápenců je chemicko-
technologická charakteristika, b lost a množství suroviny. Naopak 
velkou nejistotou k uvažovanému zám ru jsou st ety zájmů, 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 objektů bude jist  chrán na speleology, v souvislosti s 
výzkumem krasových jevů 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 bloků leží dokonce uvnit , zde 
t žba je prakticky vyloučena. Celé ložisko je jinak v PP Králický 
Sn žník. Po t žební stránce bude p i t žb  vápenců důležitý 
charakter skrývkových pom rů 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. 

Ani na ložisku Nezdice na Šumav  se nevyskytují ne ešitelné st ety 
zájmů. St et zájmů může 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 způsobem 
by bylo pokračovat v t žb  od J stávajícím st novým lomem.  
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6 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 lomů i perspektivních net žených 
ložiskových objektů. 

Vápence pro výrobu plniv p edstavují vysoce cen nou surovinu. 
Způsob 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 prvků nebo 
jsou pouze informativní. Použitelné údaje pro hodnocení 
využitelnosti suroviny bývají omezeny na základní chemické složení, 
množství a charakteru vápenců 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 cílů. 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 procesů. 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.  
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V souvislosti s tím pak byla vybraná net žená ložiska zhodnocena ve 
vztahu k povolovacímu procesu za účelem zahájení t žby.    

V rámci analytické části práce byla snaha podat ucelený obraz o 
surovinové základn  vápenců ČR. Tzv. deskriptivní analýzou je 
v práci shrnut a popsán stav a vývoj t žby a zásob vápenců 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 trendů jak v t žb , tak i v zásobách. 
V neposlední ad  byl proveden odhad životnosti zásob jednotlivých 
surovinových typů a to v n kolika možných variantách s určením 
minimální a maximální životnosti zásob.  

Zcela rozhodující pro t žbu vápenců, dolomitů a sialitické korekce 
byly roky 1řŘŘ až 1řř1, kdy produkce klesla tém  o jednu t etinu. 
Nejvíce se propad t žby dotkl vápenců pro zem d lské účely a 
sialitické korekce, jejich celkové zastoupení je ale pod adné. T žba 
ostatních druhů 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 vápenců vysokoprocentních, jejichž t žba byla v letech 
2001 až 2003 a letech 200ř, 2010 a 2013 vyšší než vápence ostatní. 
V delším časovém horizontu můžeme být sv dky značných posunů 
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 způsobit snížení spot eby vápenců 
Ězpoplatn ní emisí může způsobit růst ceny cementu/vápna, zm na 
p ístupu lidské civilizace k využívání zdrojů, 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 typů vápenců ostatních a vápenců 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.  
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Životnost průmyslových zásob jednotlivých surovinových typů 
vycházející z úbytku zásob t žbou včetn  t žebních ztrát byla 
odhadnuta jako minimální a maximální. Životnost zásob vápenců 
vysokoprocentních byla odhadnuta nejmén  na 70 let, p ičemž 
maximáln  na 15ř let. Průmyslové zásoby vápenců ostatních jsou 
oproti vápencům vysokoprocentním více než dvojnásobné. T žba 
vápenců ostatních bude probíhat minimáln  dalších 151 let, 
maximáln  pak 243 let. Na dalších minimáln  114 let a maximáln  
277 let byla odhadnuta životnost zásob vápenců jílovitých. Zásoby 
vápenců zem d lských a sialitické korekce jsou prakticky 
nevyčerpatelné. U vápenců 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 zdrojů je však blokována st ety zájmů 
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 zdrojů karbonátů. 

Z t žených ložisek byly k podrobnému výzkumu a technologickému 
ov ení vybrány dva typy ložiskových objektů v různých 
geologických oblastech, různého stá í, původu, odlišných struktur 
a mineralogického složení. Jednak byla vybrána velkoobjemová 
ložiska vysokoprocentních vápenců 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 miliónů tun hrubé 
t žby a pot eby návratnosti vložených investic do 30 let, tedy min. 
objem zásob 6 miliónů tun vápenců 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 .  
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V rámci terénní rekognoskace bylo z 6 ložisek odebráno celkem 42 
různých vzorků. Pro ov ení základního chemismu vápenců a 
stanovení obsahu jejich stopových prvků 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 prvků a na 
stanovení b losti. 

Ačkoliv je surovina z velkoobjemových ložisek Kon prusy a 
Štramberk po chemicko-technologické stránce velmi kvalitní, 
nevyhovuje požadavků 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 vycházejí velmi dob e rovn ž šedobílé, st edn  krystalické 
vápence z t ženého ložiska Skoupý. Ačkoliv 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 vápenců 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 vápenců je chemicko-
technologická charakteristika, b lost a množství suroviny. Naopak 
velkou nejistotou k uvažovanému zám ru jsou st ety zájmů, 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.  
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Disertační práce může sloužit jako odborný podklad pro využití 
ložisek vápenců pro průmyslové využití, ale i jako studijní materiál 
pro studium oborů v oblasti t žby a využívání nerostných surovin. 
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