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Anotace 

 

�����Tato bakalá�ská práce se zabývá problematikou t�žby nevyhrazených surovin v okrese 

Louny, a to jak z hlediska aktuálního stavu, tak i ve vazb� na tuto �innost provád�nou zde 

v minulosti. Jejím cílem je podat, co nejúpln�jší p�ehled sou�asného stavu využití ložisek 

nevyhrazených nerost� ve smyslu p�íslušných ustanovení zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a 

využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na to, 

zda jde o ložiska výhradní �i nikoliv, v�etn� zhodnocení jejich významu pro tento okres 

p�ípadn� i sousední regiony. 

 

  

Annotation 

 

�����This bachelor work is concerned with the issue of the mining of non-claimable raw 

materials in Louny district.  It shows the issue in light of both current stage and the 

attachment to the activity engaged here in the past.  

     The intention is to present the whole view of current state of the use of these seams by the 

course of appropriate provision of law 44/1988, digest about the protection and use of raw 

materials (the above mentioned law) in a word of further  regulations in disregard of the fact 

whether the seams are claimable or not, including the review of their importance for this 

region, eventually for neighbouring ones. 
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1.   Úvod  

      Dobývání nerost� v �eských zemích má dlouholetou tradici a je zdokumentováno 

velkým množstvím písemného i mapového materiálu. Všechny tyto materiály se v�tšinou 

týkají t�žby kov� a  pozd�ji i palivoenergetických surovin. Pouze výjime�n� se m�žeme 

setkat s dokumentací obsahující informace o dobývání nerudných surovin, pomineme-li 

posledních cca 20 až 30 let, kdy lze z nejr�zn�jších zdroj� získat alespo� základní 

informace i o tomto úseku našeho hornictví. Cílem této práce je zpracovat p�ehled t�žby 

nevyhrazených surovin v okrese Louny, za�adit tuto �innost do ur�itého historického 

rámce, stru�n� charakterizovat jednotlivé suroviny z hlediska jejich p�vodu i složení a 

zhodnotit význam t�žby pro tento region, p�ípadn� pro �eskou republiku. 

      V této práci používám v r�zných �ástech textu, zejména v návaznosti na použitou 

literaturu, termín „nerudná surovina“. Protože jeho význam není možné interpretovat zcela 

jednozna�n�, používám ho výlu�n� ve smyslu tzv. „nevyhrazeného nerostu“ dle § 3 zákona 

�.44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní jeho 

pozd�jších zm�n a dopl�k� a p�edpisy podle n�j vydaných (dále též „horní p�edpisy“) [19]. 

Tím je zajišt�na jednozna�ná vazba na platnou legislativu danou tímto zákonem a oficiální 

publikace vydávané n�kterými orgány Ministerstva životního prost�edí, zejména �eskou 

geologickou službou – Geofondem. Pro úplnost uvádím, že pojem „stavební suroviny“ je 

t�eba chápat pouze jako užší vymezení nevyhrazených nerost�, z nichž n�které mají použití 

i v  jiných pr�myslových odv�tvích. 

       Jen ve výjime�ných p�ípadech je vhodná k dalšímu užívání t�žená stavební surovina 

bez další úpravy drcením, praním nebo t�íd�ním. V p�ípad� t�žby pevných skalních hornin 

je t�eba pro výrobu p�íslušných zrnitostních frakcí, vyhovující normované kvalit�, 

vyt�žený materiál rozdrtit a na sítech rozt�ídit. Tento výsledný produkt se ozna�uje, 

v souladu s oficiálním názvoslovím, jako drcené kamenivo. Je-li p�edm�tem t�žby písek 

nebo št�rkopísek, ve v�tšin� p�ípad� odpadá po jeho vyt�žení drcení ve zdrob�ovacích 

strojích, ale následuje úprava vodou (praní), p�i které se sníží obsah jílovitohlinitých �ástic. 

Pak následuje technologický proces rozt�i�ování na vibra�ních sítech. Je-li obsah 

odplavitelných �ástic malý, je t�žená surovina p�ímo na sítech o p�íslušné okatosti 

rozt�i�ována na požadované zrnitostní frakce. Tyto produkty se ozna�ují jako t�íd�né 
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kamenivo. Oba tyto termíny mají úzkou souvislost se zpracovávaným tématem a v této 

práci byly použity v uvedeném významu. 

      Jak bylo nazna�eno výše, poda�ilo se pro pot�ebu této práce soust�edit z r�zných zdroj� 

dostatek materiál�, aby bylo možno podat ucelený obraz o využívání ložisek nerud 

v okrese Louny. Základním zdrojem informací o sou�asné t�žební �innosti v tomto regionu 

byly údaje orgán� státní správy, zejména Ministerstva životního prost�edí (dále též MŽP) 

[11], státní bá�ské správy [17], informace zve�ejn�né na webových stránkách �eské 

geologické služby-Geofondu [11], interní i ve�ejn� p�ístupné materiály p�íslušných 

t�žebních organizací, horní p�edpisy [20] i p�edpisy o životním prost�edí a ochran� p�írody 

a dostupné odborné publikace. N�které statistické údaje [18], které byly k dispozici, mají 

individuální a d�v�rný charakter ve smyslu § 2 zákona �.89/1969 Sb., o státní statistické 

služb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a proto jsem je nemohla v této práci uvád�t. Byly 

však d�ležité pro tvorbu n�kterých díl�ích záv�r� týkající se zejména prognózy dalšího 

vývoje t�žby nerudných surovin v daném území. 
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2.  Historie t�žby nevyhrazených surovin v okrese 

Louny 

      Okres Louny leží v jihozápadní �ásti Ústeckého kraje a svou rozlohou 1 118 km2 je 

nejv�tším v tomto kraji. Z hlediska po�tu obyvatel je ale posledním ze 7 okres� kraje, 

protože podle posledního statistického údaje má pouze 86 710 obyvatel.  Lounský okres 

má výrazn� zem�d�lský charakter s nejmenším po�tem pr�myslových podnik�. 

Makroklimaticky jde o nejteplejší oblast �eské republiky s nízkým ro�ním úhrnem srážek 

a mírnou zimou. Vedle nízké nadmo�ské výšky se zde uplat�uje efekt srážkového stínu 

Krušných a Doupovských hor. Nap�íklad pr�m�rné ro�ní teploty za posledních 15 let se 

v Žatci pohybují kolem 9,3 °C, v Lounech 9,1 °C a v Blšanech na Podbo�ansku 8,2 °C. 

Celkový ro�ní úhrn deš�ových srážek se v okrese Louny pohybuje do 470 mm. 
      	í�ní sí� okresu Louny vytvá�í �eka Oh�e s celou �adou p�ítok�. Nejvýznamn�jší z nich 

jsou z levostranných p�ítok� �í�ka Chomutovka a potok Hutná, pramenící v Krušných 

horách. Mezi pravostrannými p�ítoky Oh�e dominuje Blšanka a Liboc, pramenící 

v Doupovských horách. Petrohradská pahorkatina je rozvodnicí mezi povodím Oh�e a 

povodím Berounky, do kterého jsou odvád�ny vody prost�ednictvím p�ítok� Rakovnického 

potoka. 

      V okrese Louny leží celá �ada zvlášt� chrán�ných území i jiných chrán�ných �ástí 

p�írody ve smyslu pojm� užívaných zákonem �. 114/1992 Sb., o státní ochran� p�írody, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zejména jde o chrán�nou krajinnou oblast (dále jen „CHKO“) 

�eské st�edoho�í na severovýchod� a p�írodní park Džbán na jihu. Protože i tato v�c má 

návaznost na problematiku využívání ložisek nerostných surovin, považovala jsem za 

ú�elné, za�adit do této �ásti práce i mapku tohoto okresu, z které je patrné nejenom územní 

vymezení tohoto okresu s nejd�ležit�jšími sídelními útvary, ale i vymezení hranic 

uvedených zvlášt� chrán�ných území [19]. 
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Obr. �. 1 Okres Louny [19] 

1. Blatenský svah, 2. B�ezno u Postoloprt, 3. D�tanský Chlum, 4. Háj Petra Bezru�e, 5. Koštice, 6. Kozinecká 

strá�, 7. Malý a Velký štít, 8. Miocenní sladkovodní vápence v Tucho�icích, 9. Sta�kovice, 10. Stroupe�, 11. 

Travertinová kupa, 12. Velký vrch, 13. V hlubokém, 14. Žatec, 15. �i�ov, 16. Kamenná slunce, 17. Oblík, 18. 

Ranná, 19. Tobiáš�v vrch, 20. CHKO �eské st�edoho�í, 21.p�írodnípar Džbán 

 

       Nejvíce lokalit, kde byly provád�ny v první polovin� minulého století v tehdejším 

lounském politickém okrese t�žební práce, je t�ch, kde byly dobývány svrchnok�ídové 

slíny a slínovce mo�ského p�vodu, slab� pís�ité, ozna�ované jako opuka. Tato hornina, 

d�íve �asto používána ke stavb� r�zných objekt�, má nažloutlou až žlutohn�dou barvu a 

místy obsahuje jehlice k�emenných hub a dírkovc�. Obsahuje-li podstatné množství t�chto 

organických zbytk�, bývají tyto opuky nazývány jako spongility. Opuky mají obsah 

vápenné složky (CaCO3) cca od 25 do 75 %, a i když se v sou�asné dob� na stavby 
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používají jen výjime�n�, jsou cennou surovinou pro výrobu vápna a cement�.  Pro pot�eby 

této práce se poda�ilo získat zcela ojedin�lou publikaci, zabývající se problematikou t�žby 

stavebních surovin ve studovaném území, a to „Soupis lom� �SR, �. 7- okres Louny“, 

která popisuje celkem 127 míst, kde byly tyto práce provád�ny. Z tohoto po�tu byla v 84 

p�ípadech dobývána opuka, a to jak r�znými spole�nostmi, tak i jednotlivci. Velká obliba 

tohoto materiálu, používaného jak na stavbu obytných dom�, hospodá�ských stavení, tak i 

v�tších objekt� jako nap�íklad chrám svatého Mikuláše a Žatecká brána v Lounech, 

spo�ívala jak v jeho dostupnosti, tak i ve fyzikáln� mechanických vlastnostech. Je to 

nap�íklad pravoúhlá odlu�nost, pom�rná pevnost a snadná opracovatelnost. Hlavní 

soust�ed�ní t�chto lom� bylo v prostoru mezi Stradonicemi a Slav�tínem, v okolí Kožojed, 

východn� od Blšan a Chlum�an. Významné lomy byly i jihozápadn� od Loun u Zem�ch, 

kde se vyskytuje opuka s vysokým obsahem k�emitých schránek hub (spongilit), která je 

pevn�jší a lépe odolává pov�trnostním vliv�m. 

       Jako stavební kámen byly v omezené mí�e t�ženy v lounském okrese i pískovce, které 

se zde nazývají �asák pro své zelenavé zbarvení, zp�sobené zeleným jílovitým minerálem 

glaukonitem. Ve v�tšin� lokalit však byl t�žen pískovec s kaolinickým tmelem, který nebyl 

p�íliš soudržný. Na stavby se nehodil a spíše se po rozdrcení používal jako písek. 

V sou�asné dob� není v provozu v  okrese Louny žádný lom na tyto suroviny. Je zde 

evidováno v celostátní bilanci zásob pouze ložisko spongilit� u Zem�ch (viz výše), které 

slouží jako rezerva korek�ního materiálu pro výrobu cement� v závod� Lafarge Cement 

a.s. �ížkovice, v sousedním litom��ickém okrese. 

       Lomy, kde byl t�žen materiál na výrobu kameniva (p�evážn� drceného), byly 

provozovány výhradn� v místech výskytu �edi�e, prorážející k�ídové sedimenty 

v jihozápadním okraji �eského st�edoho�í, s výjimkou ložiska Vrbi�ka, které je svou 

genezí vázán na Doupovské hory. Toto ložisko, situované na západní okraj okresu, bylo 

ješt� v pom�rn�  nedávné minulosti t�ženo, ale po vydobytí všech bilan�ních zásob byl 

provoz ukon�en. Lom byl zlikvidován a p�edán k provedení sana�n� rekultiva�ních prací, 

které jsou prakticky ukon�eny. Informace o tom, kdy a v jakém rozsahu zde byla t�žba 

zapo�ata, se nepoda�ilo získat. Ostatní lokality, kde byly v minulosti, nebo ješt� jsou 

t�ženy neovulkanity Doupovských hor, leží již v sousedním okrese Chomutov nebo 

Karlovy Vary.  
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      Všechny lomy, které leží ve východní �ásti okresu, jsou až na jediný p�ípad 

(Chraberce), dlouhou dobu mimo provoz a s jejich znovuotev�ením nelze po�ítat z hlediska 

ochrany p�írody a krajiny. Celkem jde o 9 lokalit, z nichž nejvýznamn�jší byly asi vrch 

Raná a jihovýchodní úbo�í Chodovského vrchu. Ve všech p�ípadech šlo o velmi kvalitní 

materiál, který se také v omezené mí�e používal k vyzdívání hrází a rigol�. Jako dlažební 

kámen nebyl p�íliš vhodný, protože se snadno otloukal na hranách a po �ase byla z n�j 

provedená dlažba hrbolatá a nekvalitní (ko�i�í hlavy). Z hospodá�ského hlediska šlo pro 

tento okres o �innost pom�rn� významnou a d�ležitou.  

      Dlouhou tradici má v okrese Louny i využívání ložisek písk� a št�rkopísk�. Informace 

o t�žb� t�chto surovin jsou pom�rn� kusé, i když �etnost míst s možností t�žby tohoto 

materiálu je zde dostatek. Jsou to hlavn� terasové uloženiny hlavního �í�ního toku v tomto 

regionu, kterým je �eka Oh�e v�etn� jejích p�ítok�. Dosud bylo popsáno 10 terasových 

stup�� Oh�e, které jsou ale vyvinuty až v dolních �ástech toku.  

      V p�vodním lounském okrese bylo popsáno 17 lokalit, kde byla tato surovina t�žena. 

Protože tyto terasové uloženiny mají v�tšinou mocnost 3-5 m s  minimálním nadložím a 

leží v plochém terénu, jsou poz�statky po této �innosti dnes již velmi málo z�etelné. 

V sou�asné dob� nejsou tato ložiska využívána žádná a sou�asná t�žba št�rkopísku se 

p�enesla do okolí Postoloprt a jižního okraje bývalého okresu Žatec. 

       Nejmén� údaj� bylo k dispozici o t�žb� cihlá�ských surovin. Práce Dr. K. Urbana [8] 

se jí nezabývá, z�ejm� proto, že tyto t�žebny (hliništ�) nebyly považované za „lomy“ a 

v jiné dostupné literatu�e t�žba této suroviny zpracována není. P�esto se poda�ilo 

shromáždit informace o ukon�ené t�žb� na t�chto lokalitách: Louny I a II, Solopysky, 

Tucho�ice a Petrohrad. Ješt� v 90. letech minulého století byly v provozu všechny a byly 

provozovány pod Severo�eskými cihelnami n. p. Teplice. Po zm�n� politicko- 

hospodá�ských pom�r� po roce 1989 a následné privatizaci došlo postupn�, pod tlakem 

konkurence schopn�jších závod�, k likvidaci cihelen zpracovávající surovinu z t�chto 

ložisek a v d�sledku toho i zastavení jejich t�žby. Provoz nebyl zastaven pouze v 

rekonstruované ciheln� v Kryrech.   
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3.  Sou�asná t�žba nevyhrazených surovin v 

okrese Louny. 

3.1 Vliv politicko-hospodá�ských pom�r� na využívání ložisek 

nerostných surovin 

       D�íve pom�rn� �etná t�žba r�zných nerudných surovin, za�azených podle dnes 

platných horních p�edpis� do kategorie nevyhrazených nerost�, se od poloviny minulého 

století postupn� snižovala a v posledních cca 5 letech se ustálila v okrese Louny pouze na 

dobývání stavebního kamene, št�rkopísk� a cihlá�ské suroviny. Níže uvedený p�ehled a 

popis t�žených ložisek t�chto surovin se stavem k 1. 1. 2007, který k za�átku roku 2009 

doznal jen malých zm�n (bude dále uvedeno), p�edstavuje zárove� koncentraci jejich t�žby 

na ty lokality, které umož�ovaly dosahovat dostate�nou rentabilitu tohoto druhu podnikání. 

Tato podmínka, která v dob� tzv. „plánovaného hospodá�ství“ byla �asto druhotná, byla 

p�í�inou, že po roce 1989 zanikla velká �ást t�žebních provoz� a radikáln� se snížil objem 

t�žených nerost�. To se týkalo zejména nerost� vyhrazených (�erné uhlí, rudy, nerosty 

fluoru, baria apod.), které byly nahrazeny levn�jším dovozem ze zahrani�í, nebo se snížila 

jejich pot�eba poklesem pr�myslové produkce. Tyto nep�íznivé okolnosti pro hornické 

podnikání m�ly menší dopad na t�žbu surovin nezbytných pro stavebnictví, pr�mysl 

stavebních hmot, keramický a sklá�ský pr�mysl. 

       Mimo výše uvedené ekonomické vlivy vyvstal v d�sledku nových politických pom�r� 

v 90. letech minulého století další limitující faktor, zejména p�i povrchovém dobývání 

ložisek a to nové pom�ry ve vlastnictví pozemk�, kde právo jejich vlastníka bylo prioritní.  

       Nepoda�ilo-li se v dostate�ném p�edstihu p�ed otvírkovými �i dobývacími pracemi 

t�žebnímu subjektu vy�ešit majetkoprávní vztahy k p�íslušným pozemk�m, m�lo to za 

následek podstatné omezení postupu lomu, nebo jeho do�asné zastavení �i likvidaci. 

	ešení t�chto problém� bylo navíc komplikováno n�kterými nedostatky nových právních 

p�edpis� o privatizaci státního majetku, nebo jejich úmyslným �i neúmyslným 

nerespektováním. K tomu poznamenávám, že proces privatizace zcela pominul 

problematiku držení stanovených dobývacích prostor� ve vztahu k privatizovaným 

hornickým provoz�m a tedy i práva k dobývání výhradních ložisek, pro jejichž využívání 

byly tyto dobývací prostory stanoveny. 
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3.2 Charakteristika t�žených nevyhrazených nerost� 

      �Z oficiálních materiál� vydaných Ministerstvem životního prost�edí, �eskou 

geologickou službou odboru geologie (Geofond) [11] vyplývá, že v okrese Louny jsou 

dobývány pouze tyto nerudné suroviny, ozna�ené jako stavební kámen, št�rkopísek a 

cihlá�ská surovina. Všechny spl�ují podmínky pro za�azení do kategorie nevyhrazených 

nerost� dle § 3 odst. 2 a 3 HZ, i když z hlediska petrografického jde o horniny. V p�ípad� 

stavebního kamene jsou to vyv�eliny a u zbývajících dvou jde o horniny sedimentárního 

p�vodu. Jejich podrobn�jší charakteristika je následující: 

      Stavební kámen - V t�žených ložiscích je p�edm�tem exploatace �edi� (bazalt), který 

tvo�í vrcholky v�tší �ásti �eského st�edoho�í, jehož nejjižn�jší �ást zasahuje do okresu 

Louny. Jde o alkalické olivinické �edi�e t�etihorního stá�í, velmi hojn� zastoupené v celém 

�eském st�edoho�í. Olivín je v nich zastoupen od 5 do 10 %, tmavá sou�ást je tvo�ena 60 

až 70% augitu a zbytek tvo�í plagioklasy (sodnovápenaté živce) a akcesorické p�ím�si. 

V�tšinou jde o horninu s velmi jemnozrnnou základní hmotou, šedo�erné až �erné barvy, 

velmi pevnou a tvrdou, která má p�evážn� sloupcovitou, šestibokou odlu�nost. N�kdy se 

vyskytuje i odlu�nost kulovitá, která klade zvýšené nároky na další zpracování drcením, a 

výrobky z ní získané jsou pod�adn�jší kvality. Tyto výlevné horniny zde tvo�í v�tšinou 

vypreparované výpln� sope�ných p�ívodních kanál�, protože okolní m�k�í k�ídové 

sedimenty daleko snáze podlehly denuda�ním proces�m. Pouze v n�kterých okrajových 

�ástech t�žených ložisek se vyskytují  vulkanoklastika, která jsou nevhodná pro výrobu 

drceného kameniva pro svou malou pevnost a výskyt jílovitých minerál�. Tyto �ásti 

ložisek je nutno odt�žit jako výkliz, který je ukládán na výsypku v p�ípad�, že nelze zajistit 

jeho odbyt na stavbu r�zných zemních t�les realizovaných v nep�íliš velké vzdálenosti od 

ložiska. Zn�lcová (fonolitová) t�lesa v této �ásti �eského st�edoho�í p�edm�tem t�žby 

nejsou. V nadloží ložisek t�chto surovin je v�tšinou nep�íliš mocná vrstva nav�tralých 

�edi�� nebo kamenných sutí krytých minimální vrstvou humusu. 

      Cihlá�ská surovina - Pro cihlá�skou výrobu je možno použít celou �adu kvarterních 

sediment�, vyskytujících se v lounském okrese, které se podle petrografického a 

technologického hlediska ozna�ují jako spraše, sprašové hlíny nebo pouze hlíny. Ty 

obsahují r�zné jílovité podíly, které podstatn� ovliv�ují jejich plasticitu. Aby se docílilo 

vhodného složení pro požadovaný druh výrobku (plné cihly, d�rované bloky, tenkost�nné 
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výrobky, stropní tvarovky, st�ešní krytina apod.), je v�tšinou nutno tuto základní surovinu 

rovnom�rn� promísit s vhodnými korek�ními p�ísadami jako jsou nap�íklad jemnozrnné 

písky, elektrárenské popílky nebo vhodné tercierní jíly, které se vyskytují v nadloží 

mostecké �ásti Severo�eské hn�douhelné pánve.  Za škodlivou p�ím�s se považuje zejména 

výskyt klastických složek (valoun�), úlomk� r�zných hornin, vápnitých konkrecí (cicváry), 

schránek organizm�, organických látek, slídy apod. Protože se v sou�asnosti k t�žb� t�chto 

surovin používá výlu�n� vhodná mechanizace, jako jsou kolové naklada�e nebo kore�ková 

rypadla RK 25 je nezbytné vyt�ženou surovinu promísit s korek�ními složkami a ú�inn� 

homogenizovat. V rámci tohoto procesu se osv�d�ilo tzv. haldování, což je deponování 

vyt�žených hmot na odležovací deponii, kde na ni alespo� 9 m�síc� p�sobí atmosférické 

vlivy, takže následná úprava  kolovými nebo válcovými mlýny je snazší a ú�inn�jší. 

       Št�rkopísky – Tímto pojmem ozna�ujeme v ložiskové terminologii klastické 

nezpevn�né sedimenty s r�zným podílem št�rku a písku, p�i�emž p�esn� klasifikovat tyto 

materiály je dost obtížné pro nejednotnost ur�ujících kritérií, stanovených v této v�ci 

r�znými autory. Je nesporné, že velikost klastických (úlomkovitých) �ástic je základním 

hlediskem pro zat�íd�ní t�chto sediment�, které umož�uje i ur�it okolnosti jejich vzniku 

(genezi). Podle Petránka [7] má št�rk zrna o velikosti 1000 až 2 mm a písek od 2 do 0,05 

mm. V praxi jsou ale úlomky hornin o velikosti v�tší než 100 až 250 mm ozna�ovány jako 

balvany, kameny nebo bloky a za št�rk se nepovažují. Na kvalitu t�chto materiál� (dále jen 

„št�rkopísky“) má vliv �ada dalších znak� jako je tvar a opracování zrn, jejich povrch, 

procentní zastoupení jednotlivých zrnitostních t�íd (charakter zrnitosti), mineralogické a 

petrografické složení zrn a druh pojiva (jemnozrnná složka sediment�). Podstatný vliv na 

jakost t�žené suroviny má také obsah škodlivých p�ím�sí, jako jsou odplavitelné �ástice, 

hlinité hrudky, humusové látky, obsah síry, cizorodé látky, jako je volná slída apod. Pro 

použití upraveného št�rkopísku (praní, drcení, t�íd�ní) ve stavebnictví platí p�íslušné 

normy stanovující p�esné požadavky na použití jednotlivých druh�, t�íd a frakcí kameniva. 

      V okrese Louny p�evládají dv� hlavní skupiny ložisek št�rkopísk�. Nejstarší 

sedimentace t�chto klastik je �azena do spodního neogénu (miocén), kdy za�alo postupné 

zaklesávání mohutné kry mezi  oháreckým a podkrušnohorským zlomem. V tomto období 

se sem za�aly stahovat vodní toky a zapo�ala zde uhlotvorná sedimentace. Dále zde 

vznikla velká miocénní �eka, p�edch�dce dnešní Vltavy a Berounky, která do vzniklé 

deprese (mostecká pánev) transportovala sedimentární materiál v ohromném množství. 
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Delta této �eky ve vzniklé pánevní oblasti ležela jižn� od Žatce v okolí Holede�e a 

M�cholup. V oblasti delty �eka vytvá�ela �etná ramena, kde v klidných zátokách 

sedimentoval jíl. Koryto tohoto toku s výplní št�rkopísk� o mocnosti až 45 m je zachováno 

u M�cholup. V m�cholupském tektonickém p�íkopu má mocnost až 80 m [10]. Tyto 

št�rkopísky jsou p�evážn� drobnozrnné, zna�n� jílovité a tedy pom�rn� nekvalitní, p�esto 

jsou v sou�asnosti p�edm�tem t�žby v této �ásti okresu (Velká �ernoc, Holede�). 

      Druhou skupinu št�rkopískových sediment� v tomto okrese tvo�í kvarterní usazeniny 

�í�ních teras Oh�e a jejích p�ítok�. Klasifikace jednotlivých terasových stup�� není 

jednotná. I jejich po�et stanovují r�zní auto�i odlišn�. Vychází-li se z prací M. Ván� [10] a 

Balatky a J. Sládka [1], pak je zde 10 teras, kde nejstarší je ozna�ena písmenem „A“ a 

nejmladší „U“. �tvrtohorní sedimenty odlišného p�vodu než terasy Oh�e jsou 

št�rkopískové akumulace z vyso�iny Džbánu. Sedimenty teras potok� Džbánu jsou velmi 

charakteristické a nezam�nitelné. Jejich základem je jemnozrnný k�emitý písek, druhotn� 

�erven� zbarvený od �ervených karbonských jílovc�. Hojn� obsahující ploché valouny 

opuk o velikosti 1 až 10 cm. Po odd�lení nadsítného (opuky) jsou vhodné jako malta�ské 

písky (Vl�í atd). 

     

3.3 Základní charakteristika sou�asn� využívaných ložisek  

      Chraberce  -  Na rozhraní katastrálních území obcí Chraberce a Mnichovský Týnec, 

asi 8 km severn� od Loun je t�ženo významné ložisko stavebního kamene Chraberce. 

První informace o n�m jsem nalezla v monografii K. Urbana [8], kde je stru�n� popisován 

stav lomu v roce 1934, který byl založen v roce 1931 v jižním úbo�í kopce Týnecký Chlum, 

n�kdy ozna�ován pouze jako Chlum. Jeho vrchol, který m�l kótu 438 m n. m, byl odt�žen 

n�kdy v 50. nebo 60. letech minulého století a dnešní hrany Týneckého Chlumu dosahují 

maximáln� 400 m n. m. P�vodní tvar tohoto kopce, který je sou�ástí jihozápadního okraje 

�eského st�edoho�í, m�l charakter okrouhlé �edi�ové kupy, podobn� jako sousední Oblík. 

Týnecký Chlum byl v�tšinou holý, porostlý p�evážn� suchomilnou stepní flórou, pouze 

jeho severní svah, sm�rem k Mnichovskému Týnci je zalesn�n. 

      Vznik ložiska �edi�e Chraberce je vázán na t�etihorní vulkanizmus �eského st�edoho�í, 

kdy basické horniny pronikající hluboko ležícím krušnohorským krystalinikem (ruly), 

prorazily nadložní druhohorní (k�ídové) sedimenty tvo�ené slíny a slínovci. Tato sope�ná 
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�innost probíhala v n�kolika fázích s maximem na rozhraní paleogénu a neogénu. Do 

tohoto období spadají i kupy této �ásti �eského st�edoho�í jako Oblík, Chožovská hora, 

Raná, Blšanský Chlum aj. Hlavní vulkanickou horninou v této oblasti jsou alkalické 

olivinické �edi�e obsahující p�evážn� augit a plagioklasy v celkovém množství až 90%. 

Zbytek tvo�í hlavn� olivín a magnetit. Ve spodních partiích ložiska se vyskytuje i biotit 

(tmavá slída), který ve vrchních �ástech chybí. Podle pom�r� jednotlivých složek je toto 

ložisko tvo�eno nefelinickým bazanitem, stejn� jako Oblík a Chožovská hora [10]. 

      V okolí všech výlev� v této oblasti chybí povrchové formy vulkanizmu jako jsou 

provazové nebo siln� bublinaté lávy (pemza), sope�né pumy a sope�né sklo (obsidián). 

Všechny tyto povrchové vulkanické formy podlehly následným denuda�ním proces�m, 

takže dnešní kopce �eského st�edoho�í jsou vlastn� vypreparované sope�né jícny a jejich 

kupovitý charakter je spíše druhotným projevem. 

      Ložisko Chraberce tvo�í velmi pevná �edi�ová hornina, šedé až modro�erné barvy, se 

sloupcovitou, p�evážn� šestibokou odlu�ností, o pr�m�ru sloupk� 20 – 40 cm. Pouze 

výjime�n� se vyskytují partie s kulovitou odlu�ností, které se obtížn�ji drtí. V centrální 

�ásti ložiska jsou sloupky orientovány p�ibližn� svisle, sm�rem k okraji se v�jí�ovit� 

odklán�jí. P�dorysný tvar ložiska je p�ibližn� kruhovitý o pr�m�ru cca 300 m. Ložisko 

prakticky neobsahuje nekvalitní výklizové partie, mimo jeho okrajové �ásti. Jen ojedin�le 

se vyskytují jílovité pukliny o ší�ce 2 - 10 cm, obsahující žlutozelený jílovitý minerál 

montmorilonit. Nadloží tvo�í slabá vrstva humózních hlín a p�i úpatí se vyskytuje balvanitá 

�edi�ová su�. V místech, kde se p�ívodní kanál (sopouch) sm�rem k povrchu rozši�uje, se 

v podloží vyskytují st�ípkovit� rozpadavé slínovce. Hydrogeologicky tvo�í tyto slínovce 

nepropustné podloží, po jehož povrchu dochází �asto k sesuv�m p�dy.  Na svazích 

Týneckého Chlumu, v okolí ložiska a jeho bezprost�edního okolí, však tyto jevy zjišt�ny 

nebyly [10]. P�ibližn� st�edem ložiska prochází rozvodí mezi pramennou �ástí 

Chožovského potoka na jihu a prameništ�m potoka Dobra�ka na severu. Celý prostor t�žby 

i p�íslušné za�ízení lomu je vysoko nad erozními bázemi obou t�chto vodote�í. Pr�m�rný 

ro�ní úhrn deš�ových srážek je malý a nep�evyšuje 500 mm. P�estože sou�asné dno lomu 

již leží pod úrovní okrajových �ástí ložiska, nedochází zde k dlouhodob�jšímu hromad�ní 

srážkových vod, které se v d�sledku puklin v �edi�ovém t�lese zasakují do nižších 

partií ložiska. Také zde nebyly zjišt�ny žádné výrony podzemních vod, které by zt�žovaly 

t�žební práce [10]. 
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      První pr�zkum ložiska s p�íslušným výpo�tem zásob byl proveden v roce 1957 a 

zásoby schválené komisí pro klasifikaci zásob (dále jen „KKZ“) dne 27. 5. 1955 �inily 

celkem 3 900 000 m3. Z podn�tu t�žební organizace byla provedena v letech 1981 – 1982 

další podrobná etapa pr�zkumu s cílem ov��it zásoby suroviny pod stávajícím platem 

lomu. Ov��ené zásoby touto etapou pr�zkumu byly schváleny KKZ dne 6. 10. 1983 

v celkové výši 2 202 000 m3. Tento výpo�et zárove� nahradil p�vodní z roku 1955. K 1. 1. 

2007 zde bylo evidováno cca 1,1 mil. m3 bilan�ních zásob stavebního kamene [4]. 

      T�žba zde m�la být zahájena v roce 1931, i když otvírka tohoto ložiska byla z�ejm� 

uskute�n�na d�íve, jak bude uvedeno dále. Tato spole�nost zde t�žila stavební kámen až do 

období let 1948 – 1950, kdy byl tento provoz v rámci znárodn�ní za�len�n do nov� 

vzniklého národního podniku Severo�eský pr�mysl kamene se sídlem v �eské Líp� [9]. 

Uvedený autor mimo stru�ný popis ložiska uvádí, že dobývání bylo provád�no 

ru�n�, lomová st�na m�la výšku 15 m a ro�ní t�žba �inila 7 – 13 tisíc m3. K drti��m a 

t�ídi��m se nat�žená surovina dopravovala po úklonné dráze. Provoz byl celoro�ní 

s výjimkou zimního období a po�et d�lník� se pohyboval od 13 do 25.  

      Po za�len�ní lomu Chraberce do Severo�eského pr�myslu kamene n. p. byl tento 

provoz posupn� modernizován a objem t�žby vzr�stal. P�estože p�esné statistické údaje o 

výši t�žby na  této lokalit� nebyly k dispozici lze tuto skute�nost nep�ímo odvodit z ve�ejn� 

publikovaných údaj� o celkové výrob� kameniva této organizace ve vybraných letech od 

roku 1949 do 1999 a po�tu provoz� t�žících stavební kámen [3]. Zjišt�né údaje podává 

následující p�ehled:  
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Tabulka �. 1[3] Celková t�žba kameniva 

Rok    1949    1958    1963   1974    1980   1993    1996    1999 

 

Pr�m�rná t�žba v [tis. t]  

                     50        88       195     258     308     128       143    199  

 

������Pro využití tohoto ložiska byl stanoven DP Chraberce v roce 1962 o ploše 0,111 km2. 

Ten zasahuje jak do k. ú. Chraberce (0,058 km2), tak sousedního k. ú. Mnichovský Týnec 

(0,053 km2) [14]. V sou�asné dob� zde provádí hornickou �innost  Tarmac  CZ a.s. 

Liberec [3]. Ložisko je dosavadními pracemi rozt�ženo �ty�mi etážemi, z nichž nejnižší 

leží na kót� 328 m n. m., která tvo�í t�žební bázi, na kterou byl proveden výpo�et zásob. 

Všechny p�ípravné (otvírkové) a t�žební práce jsou vedeny v hranicích DP. Vlastní 

za�ízení lomu, tj. úpravna, depa, administrativní budovy, sklad výbušnin, jako i n�které 

p�íjezdové komunikace do lomu jsou situovány p�evážn� za jeho hranicemi. Rovn�ž vn�jší 

výsypka (odval), kam je ukládán vyt�žený materiál nevhodný k výrob� drceného 

kameniva, leží za jižní hranici DP. P�ibližn� do konce osmdesátých let zde byly 

k uvol�ování horniny z lomové st�ny používány komorové odst�ely. V následujících 

letech, kdy byly vytvo�eny nižší etáže, se postupn� p�ešlo na odst�ely clonové, které 

vykazují p�ízniv�jší fragmentaci suroviny v rozvalu (menší výskyt v�tších blok�), mají 

menší seismické ú�inky na okolí a dochází p�i nich daleko mén� k mimo�ádným 

událostem. Tyto vysoce odborné práce zajiš�ují pro celou akciovou spole�nost a tedy i pro 

lom Chraberce, specializované odborné firmy [9]. 
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Obr. �. 2 Letecký snímek lomu Chraberce [http://www.betonserver.cz/tarmak-chraberce] 

 

      Prakticky všechna vyt�žená hornina, s výjimkou vyklizových hmot, je zpracovávána 

drcením a t�íd�ním na kamenivo nejr�zn�jších zrnitostních frakcí vhodné 

k nejnáro�n�jšímu využití ve stavebnictví. I když p�esné údaje o výši t�žby v jednotlivých 

letech nebyly k dispozici, v posledních letech se tato hodnota z�ejm� pohybuje kolem 

100 000 m3 [12]. Provoz lomu bývá v�tšinou dvousm�nný a k zajišt�ní provozu sta�í 15 

zam�stnanc�. Na ložisku je cca 1 mil m3 bilan�ních zásob kamene, což zajiš�uje životnost 

lomu p�ibližn� na dalších 10 let. V souladu s p�íslušnými horními p�edpisy a zákonnými 

normami o ochran� životního prost�edí a krajiny je pro tento lom zpracován p�íslušný plán 

sanace a rekultivace, který po�ítá po provedení technické rekultivace p�evážn� se 

zalesn�ním ploch devastovaných t�žbou [3].  

      B�vany - Druhé ložisko stavebního kamene, kde je v sou�asné dob� provozována t�žba 

v okrese Louny, leží cca 3,5 km severn� od Postoloprt a asi 0,5 km jihozápadn� od obce 

B�vany. Je sou�ástí výrazné vyvýšeniny B�vanský vrch, ležící v okolním dosti rovinatém 

terénu, která je morfologicky �len�na do t�ech pahork�, ležící p�ibližn� v linii  ssv – jjz 

z nichž nejvyšší, situovaný nad vlastním lomem, má kótu 302,5 m n. m. Prost�ední 

dosahuje výšky 297 m n. m. a pahorek na severu je nejnižší a má vrchol na kót� 258 m n. 

m. 
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      Z hlediska geomorfologického jde o nejjižn�jší okraj �eského st�edoho�í, kde 

svrchnok�ídové sedimenty (slíny a slínovce) p�ekryté terciérními usazeninami 

s hlinitosprašovým kvarterním pokryvem, proráží �edi�ový sopouch, který se ve své vrchní 

�ásti nálevkovit� rozši�uje. V n�kterých místech, formou menších p�íkrov�, p�ekrývají 

�edi�ové výlevy podložní k�ídové sedimenty turonského stá�í, tvo�ené sv�tlehn�dými slíny 

až slínovci se st�ípkovitou odlu�ností. 

      Ložisko �edi�e B�vany, které má p�vod v t�etihorním vulkanizmu �eského st�edoho�í, 

leží na západním okraji ohárecké k�ídové tabule v oblasti za�átku sedimentace severo�eské 

tercierní pánve. Na západ od ložiska v okolí Vyškova a Vrbky se vyskytují tercierní 

sedimenty oligocenního a mioceního stá�í (jíly s polohami písk�), které nasedají na 

k�ídový podklad. Jinak je celá oblast B�vany siln� postižena tektonickou �inností, což 

dokládá skute�nost, že k�ídové polohy na B�vanském vrchu leží cca o 130 m výše, než 

sedimenty stejného stá�í ve vzdálenosti 1 km jižn� (okolí Vrbky). Pr�zkumná díla na 

ložisku prokázala, že mezi uvedenými t�emi vrcholy B�vanského vrchu jsou �edi�ové 

výlevy p�erušeny k�ídovými sedimenty zapadající pod �edi�. Pro ložiskovou výpl� je 

charakteristická sloupcovitá odlu�nost vytvá�ející pravidelné šesti nebo p�tiboké sloupky o 

pr�m�ru kolem 30 – 60 cm. Sloupky jsou orientovány kolmo k omezení �edi�ového t�lesa 

s v�jí�ovitým uspo�ádáním. Po stránce petrografické jde o olivínický nefelinit. Je to 

tmavošedá až šedo�erná jemnozrnná hornina, v �erstvém stavu velmi tvrdá a kompaktní. 

Obsahuje n�kolika milimetrové vyrostlice sv�tlezeleného olivínu a titanaugitu. Místy je 

p�ítomen kalcit, p�i�emž jemnozrnnou základní hmotu tvo�í plagioklasy, pyroxen, nefelin 

sklo, magnetit a apatit.      

      Ložisko leží vysoko nad erozní bází krajiny, kterou je Oh�e. Jde o oblast s malým 

výskytem deš�ových srážek, takže povrchová voda nijak nekomplikuje t�žební práce. 

Rovn�ž podzemní voda nebyla na ložisku zastižena žádnými pr�zkumnými díly nebo 

t�žebními pracemi. 

      Geologickým pr�zkumem v roce 1959 zde bylo vyhodnoceno celkem 506 000 m3 

zásob [12]. DP B�vany o ploše 0,032525 km2 zde byl stanoven v roce 1962 a v sou�asné 

dob� zde provádí t�žbu EKOSTAVBY Louny s.r.o. [18]. Dosavadními pracemi zde byl 

vytvo�en na západním úbo�í B�vanského vrchu st�nový lom. T�žba je zde vedena ve dvou 

etážích, pomocí trhacích prací malého rozsahu. Od trhacích prací velkého rozsahu 
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(komorové odst�ely), které zde byly používány d�ív�jšími t�ža�i, se upustilo z d�vodu 

ochrany nedalekých zdroj� minerálních vod (B�vanská kyselka). Ro�ní t�žba je velmi 

malá, protože surovina není dále nijak upravována a t�žební organizace ji používá jako 

stavebního kamene p�evážn� pro vlastní pot�ebu. Není zde vybudováno žádné stabilní 

za�ízení nebo provozní objekty a t�žební práce jsou provád�ny pouze ob�as podle pot�eby 

[10]. 

      Kryry – Užitkovým nerostem, pro jehož využívání byl stanoven v roce 1972 DP Kryry 

II o vým��e 0,281445 km2, je cihlá�ská surovina zpracovávána  sousedním moderním 

cihlá�ským závodem. Ložisko je dob�e p�ístupné, protože v blízkosti jeho východní hranice 

je vedena silnice II. t�ídy Podbo�any-Petrohrad. Území ložiska leží v mírn� zvln�né plošin� 

se sklonem od severozápadu k jihovýchodu do p�ilehlé rokle. Nejvyšší nadmo�ská výška 

terénu dosahuje 378 m n. m. a nejnižší je na východní �ásti dobývacího prostoru ve výšce 

280,5 m n. m. Hydrologicky náleží toto území do povodí Oh�e a hlavní erozní bázi o 

nadmo�ské výšce cca 310 m n. m. je zde Podvinecký potok, který ústí do Blšanky, 

pravostranného p�ítoku Oh�e. 

      Vlastní ložisko s okolím náleží do podbo�anského permokarbonu, který tvo�í severní 

okraj st�edo�eské kamenouhelné Rakovnické pánve. Na stavb� vlastního ložiska se podílí 

permské usazeniny tvo�ené jíly, jílovci, prachovci a i �áste�n� písky a št�rkopísky. 

V�tšinou p�echází jeden typ horniny pozvoln� do druhé, a to jak ve vertikálním, tak 

horizontálním sm�ru. To platí i o jejich barevných odstínech, kde p�evládá �ervenohn�dá, 

rudá a místy i nafialov�lá, zp�sobených vysokým obsahem kysli�ník� železa. Úklon vrstev 

je horizontální až mírn� uklon�ný (do 5 °) k jihovýchodu až jihu. 

      Ložisková výpl� je tvo�ena dv�ma základními typy cihlá�ské suroviny.  Nejvýše leží 

sprašové hlíny až spraše, které jsou již prakticky vyt�ženy a pod nimi leží permské jíly, 

prachovce a jemnozrnné pískovce. Geologické zásoby byly pr�zkumem ov��eny na kótu 

350 m n. m. Báze technologicky vhodné suroviny je ale dost prom�nlivá a v n�kterých 

místech leží až cca o 13 m výše. Skrývku zde tvo�í humózní hlíny o mocnosti cca 0,3 m 

nebo zpevn�né písky až pískovce. 

      Horniny nevhodné pro výrobu (výkliz) zde p�edstavují nerozpojitelné proplástky a 

lavice hrubozrnných písk� až št�rkopísk� a polohy s vyšším obsahem úlomkovitého 

materiálu. 



���������	
���
�����������	�������	���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�����

�

      Hydrogeologické pom�ry jsou zde jednoduché a propustné polohy jsou tvo�eny 

polohami písk�, št�rkopísk� a arkoz. Protože je toto ložisko t�ženo podúrov�ovým 

jámovým lomem (hliništ�) a v�tšinou se zde nacházejí jíly a jílovce, které jsou 

z hydrogeologického hlediska prakticky nepropustné, akumuluje se p�i v�tších deš�ových 

srážkách na dn� lomu voda. P�ítoky podzemních vod t�žbu nijak nekomplikují a ložisko se 

nachází nad erozivní bází, jak bylo výše uvedeno, takže zatopení lomu p�i pr�valem 

povrchových vod nehrozí. P�i v�tších deš�ových srážkách však nelze zabránit rozb�edání 

pracovních ploch, což komplikuje dobývací práce a dopravu suroviny do závodu. 

      Ložisko se nachází v klimatickém regionu MT1 (mírn� teplý, suchý) s mírnými 

zimami, což umož�uje prakticky celoro�ní t�žbu. Ta je provád�na etážovým lomem 

pomocí naklada��, nebo menších lopatových rýpadel s nakládkou a odvozem nákladními 

automobily. Tyto práce jsou provád�ny v�tšinou nárazov�, dodavatelskými organizacemi 

specializující se na zemní práce. Surovina je odvážena na odležovací haldu v závod�, na 

kterou jsou navezeny ost�ící p�ísady, a teprve po delším p�sobení pov�trnostních vliv� se 

dál zpracovává na materiál vhodný pro další technologické zpracování na cihlá�ské 

výrobky. 

�

Obr. �. 3 Letecký snímek lomu Kryry [http://www.betonserver.cz/tarmak-kryry] 

�
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      Z výše uvedeného vyplývá, že bá�sko-technické podmínky dobývání tohoto ložiska 

jsou jednoduché. Jeho životnost lze odhadnout na 12 – 14 let vzhledem k výrobní kapacit� 

závodu, který je provozován fy Cihelna Kryry a.s., Plze�, na kterou je evidován i dobývací 

prostor Kryry II. Stejná spole�nost má v držení dobývací prostor Petrohrad, pro využívání 

ložiska cihlá�ské suroviny.  Jeho vzdálenost od závodu v Kryrech není velká a v p�ípad� 

pot�eby je možno zajiš�ovat surovinu i z n�ho. Na záv�r uvádím, že provoz byl 

v cihlá�ském závod� Kryry p�erušen, z�ejm� z ekonomických d�vod�. 

      Lišany – Ložiska št�rkopísku Lišany I a III (dále též pouze „Lišany“) navazují na 

známé výskyty této suroviny západn� od Postoloprt. P�evážná �ást ložiska Lišany I již byla 

vyt�žena pracemi vedenými v DP Lišany, Lišany I a Selibice. V roce l997 zde byl 

v souvislosti se zrušením vojenských za�ízení (letišt� Žatec) stanoven Obvodním bá�ským 

ú�adem v Most� další DP s názvem Lišany II. Následn� v n�m byla povolena hornická 

�innost pro PÍSKY – Elsnic s. r. o., která probíhá doposud. 

      Ložisko Lišany je sou�ástí Mostecké kotliny a leží p�i jihovýchodním okraji p�tipesko-

žatecké hn�douhelné oblasti. Je tvo�eno 4 terasovými stupni Oh�e, jejichž podloží je 

tvo�eno t�etihorními (miocénními) sedimenty. V�tšinou jde o pís�ité jíly nazelenalé a šedé 

barvy. Jednotlivé terasové stupn� jsou ozna�eny jako O1, O2, O3  a O3a a jsou od sebe 

odd�leny zahlin�nými podložními horninami nebo lokálními jalovými h�bety bez 

p�ítomnosti št�rkopísku. Uvnit� teras se vyskytují mírné nerovnosti podloží, což má za 

následek kolísání mocnosti ložiskové výpln�. Ta se pohybuje cca od 2 do 4 m. V nadloží, o 

pr�m�rné mocnosti cca 0,7 m, se vyskytují spraše a ornice. Na spodu teras jsou uloženy 

hrubší frakce št�rkopísku a sm�rem k povrchu velikost zrn klesá maximáln� do pr�m�ru 15 

– 20 cm. Celkový obsah pís�ité a št�rkové frakce je zhruba v pom�ru 2 : 3. Barva 

št�rkopísk� je šedavá až nahn�dlá, i když místy byly zastiženy i velmi sv�tlé partie. Jílovité 

proplástky se vyskytují pouze ojedin�le a i jílovitost je pom�rn� nízká. Generální úklon 

teras je jižní a jihovýchodní v kolmém sm�ru na p�vodní �í�ní tok. Št�rkopísková surovina 

je zna�n� prom�nlivá, a to jak po stránce mineralogicko-petrografické, tak i z hlediska 

obsahu jednotlivých zrnitostních frakcí. Vliv tektonických pohyb� na tyto kvarterní 

usazeniny je minimální.   

      Hydrogeologické pom�ry ložiska jsou jednoduché. Ve št�rkopíscích není nikde vyvinut 

souvislý vodní horizont. Zvodn�ní št�rkopísk� je p�ímo závislé na atmosférických 
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srážkách, které jsou zde minimální. Rovn�ž hydrologická situace ložiska je p�íznivá. 

Hladina �eky Oh�e, do jehož povodí povrch ložiska spadá, zde má nadmo�skou výšku 

188,0 – 188,5 m n. m. a je hluboko pod bází jednotlivých teras ložiska Lišany. 

      Zásoby št�rkopísku zde byly provedenými geologickými pr�zkumy zjišt�ny zna�né. 

Pro informaci uvádím, že na ložisku Lišany I bylo ov��eno celkem cca 16 milion� m3 

geologických zásob št�rkopísku. V sou�asné dob� jsou tyto zásoby p�evážn� vyt�ženy a 

další postup dobývání je plánován do sousední �ásti Lišany III. Uskute�n�ní tohoto zám�ru 

však p�edpokládá vy�ešení všech st�et� zájm� s následným stanovením nového DP a 

povolením p�íslušné hornické �innosti podle plánu otvírky, p�ípravy a dobývání. 

      V sou�asnosti jsou t�žební práce na ložisku Lišany provád�ny organizací PÍSKY – J. 

Elsnic s.r.o. se sídlem v Postoloprtech, I�O 43147939.  Jedná se o malou rodinnou firmu, 

která z konkuren�ních d�vod� neposkytuje údaje týkající se množství t�žby. Lom 

(pískovna) je zahlouben pod úrove� terénu cca 2,5 – 4,5 m. Dobývací práce jsou 

provád�ny lopatovými naklada�i a nakládány na p�emístitelné pasové dopravníky, 

transportující surovinu k další úprav� praním a t�íd�ním. V dostate�ném p�edstihu p�ed 

t�žebním �ezem je buldozerem shrnuta ornice a další rekultivace schopné vrstvy a 

samostatn� deponována pro následné sana�n� rekultiva�ní práce. Ty jsou v souladu se 

schváleným plánem provád�ny na vyt�žených plochách tak, aby pozemky narušené t�žbou 

byly vráceny zem�d�lskému p�dnímu fondu. 
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Obr. �. 4 Letecký snímek lomu Lišany [http://www.betonserver.cz/tarmak-lišany] 

 

      R v e n i c e -  P�ibližn� 1,5 km na severozápad od Postoloprt a asi 0,7 km severn� od 

osady Rvenice leží jižní okraj rozsáhlého ložiska št�rkopísku Rvenice. Stejn� jako 

v p�ípad� blízkého ložiska téže suroviny v Lišanech (viz výše), jde o nevyhrazený nerost, 

jehož p�írodní nahromad�ní v t�chto místech má charakter ložiska výhradního ve smyslu 

p�íslušných ustanovení horních p�edpis�. Jeho okolí leží na jižním okraji severo�eské 

hn�douhelné pánve a geologické pom�ry této oblasti byly podrobn� zpracovány �adou 

prací z konce 60. a poloviny 80. let minulého století. Také zde byl proveden celkem 

podrobný vrtný pr�zkum s cílem ov��it výskyt nejsvrchn�jších št�rkopískových sediment�. 

Na základ� t�chto výsledk� bylo stanoveno plošné a prostorové vymezení ložiska a 

proveden p�íslušný výpo�et geologických zásob [11]. 

      Vlastní ložisko je sou�ástí kvarterního terasového systému Oh�e, tvo�eného zde 

terasovými stupni  O4 a O3 dle klasifikace obecn� užívané p�i specifikaci t�chto klastických 

sediment� [1,10]. Starší terasa O4 je situována v jeho východní �ásti a št�rkopísek zde 

dosahuje nejv�tších mocností (až 9 m). Surovina je zde zbarvena do hn�dé až okrové barvy 

a místy se vyskytují rezavé i �ern�jší partie. Ve srovnání s výše položenou terasou O3, 

která leží v západní �ásti, má nižší podíl hrubších frakcí a v�tší procento pís�itých podíl�. 
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Vrstva št�rkopísku je zde tvo�ena horizontálními vrstvi�kami a �o�kami r�zného 

petrografického charakteru o mocnosti n�kolika cm až desítek cm. Místy je patrné i šikmé 

zvrstvení a sm�rem k bázi terasy se zvyšuje podíl hrubších frakcí a valoun� (až 10 cm). 

Petrograficky p�evládá k�emen, v�tšinou mlé�né až šedé barvy. Na hlav� terasy jsou dob�e 

pozorovatelné fosilní mrazové deformace (klíny a hrnce). V terénu vytvá�í terasa ploché 

deskovité t�leso s mírn� zvln�nou bází na úrovni cca 210 m n. m. V�tší porušení erozí 

nebylo zjišt�no.  

      Vrchní terasa O3 vykazuje menší mocnosti než spodní terasa. Maximáln� dosahuje 5 m, 

která se sm�rem k jejím okraj�m plynule snižuje. Barva št�rkopísku je obdobná jako u 

terasy O4, ale p�eci jenom jsou její odstíny trochu tmavší. Je zde v�tší výskyt 

hrubozrnn�jších frakcí a pís�itá složka je v menšin�. Je zde také více v�tších valoun� (až 

20 cm) a na bázi terasy se n�kdy nachází i v�tší. V ostatním jsou její pom�ry podobné jako 

u starší terasy, pouze její báze leží ve výšce cca 223 m n. m., která sm�rem k okraji mírn� 

upadá k východu [11].  

      Ob� terasy jsou od sebe odd�leny výrazným meziterasovým stupn�m a rozdíl mezi 

jejich bázemi je cca 13 m. I p�esto, že je tento stupe� p�ekryt n�kolikametrovou vrstvou 

hlíny, je dob�e patrný v terénu. Nadloží ložiska tvo�í hlíny sprašového charakteru, hn�dé, 

hn�došedé, místy narezlé barvy, v n�kterých místech pís�ité s p�ím�sí št�rkového 

materiálu. Nejsvrchn�jší polohy tvo�í tmav� hn�dá, humusovitá ornice. V n�kterých 

místech dosahuje mocnost t�chto nadložních materiál� i více než 4 m. 

      V rámci hydrogeologického pr�zkumu byla ve vrtech sledována i hladina podzemních 

vod. Ve spodní terase (O4) byla zjišt�na volná hladina podzemní vody, která mírn� upadá 

k jihovýchodu, sm�rem k odvod�ovací bázi tvo�ené Chomutovkou s hladinou na cca 203 

m n. m.  Ve vrchní terase (O3), se hladina podzemních vod pohybuje v širokém rozmezí od 

215,7 do 221,3 m n. m. Srážkové vody zasakující se do št�rkopísk�, se pohybují po 

nepropustném podloží sm�rem ke spodní terase. V lokálních depresích vznikají místní 

akumulace malého množství vod. Voda ve št�rkopíscích je siln� mineralizovaná ionty 

vápníku a má neutrální reakci. Do prostoru ložiska nezasahuje žádná vodote�. Jeho spodní 

partie leží v takové výši nad hydrologickou bází (Chomutovka), že povrchové vody 

nemohou ohrozit využívání tohoto ložiska [11]. 
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Obr. �. 5 ložisko št�rkopísku Rvenice [http://www.betonserver.cz/tarmak-rvenice] 

�

      Pro ochranu proti znemožn�ní nebo ztížení jeho dobývání zde bylo stanoveno CHLÚ o 

ploše 2,2998 km2 a jeho správcem je Tarmac CZ, a.s. V jeho jižní �ásti byl pak stanoven 

v roce 1997 DP Rvenice o ploše 0,4336602 km2, který je situován západn� od silnice 

Rvenice – Vrbka. Krátce po jeho stanovení v n�m byla provedena uvedenou organizací 

otvírka ložiska s následným rozvinutím t�žebních prací sm�rem do jižní �ásti DP. 

Vzhledem k rychlému postupu t�žebního �ezu a zkracující se životnosti lomu byl v roce 

2002 p�i severní hranici DP stanoven další DP s ozna�ením Rvenice I o ploše 0,081582 

km2. Oba dva jsou v držení Tarmac CZ, a.s. Surovina je t�žena lopatovými naklada�i, 

jedním �ezem, je zpracovávána na mobilním t�ídícím za�ízení bez použití vody na p�íslušné 

zrnitostní frakce. Hotové t�íd�né kamenivo je ukládáno na skládky uvnit� lomu pro další 

expedici odb�ratel�m. 

      Podle dostupných informací tuto hornickou �innost nekomplikují žádné st�ety zájm�. 

V zájmu pozd�jších rekultiva�ních prací, kterými mají být narušené pozemky vráceny zp�t 

zem�d�lskému p�dnímu fondu, musí být p�i podloží ponechána nedot�žená minimáln� 0,5 

m silná vrstva št�rkopísku, aby bylo zabrán�no jejímu pozd�jšímu zamok�ování. Na celém 
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ložisku bylo k  1. 1. 2007 celkem cca 3 mil. m3 geologických zásob, z  nichž v�tšina leží 

mimo oba dva DP.  

 

Tabulka �.2  P�ehled t�žby- Rvenice 

Rok 
Ro�ní t�žba 

[t] 

Pr�m�rné 

po�ty pracovník� 

Celkové 

náklady na 1 tunu v 

[K�] 

1999   90 500 3  41,55 

2000 223 792 5  34,75 

2001 239 581 5  33,08 

2002 217 441 5  44,72 

2003 329 784 5  49,26 

2004 310 602 5  59,81 

2005 227 779 5  66,15 

2006 240 449 4  60,86 

2007 120 877 3 106,76 

2008  88 405 3  61,41 

 

      Velká �ernoc (Žele�) – Na rozdíl od kvarterních sediment� �í�ních teras Oh�e je 

ložisko št�rkopísku mezi Velkou �ernocí a Žel�í, p�i jižním okraji okresu Louny, 

t�etihorního stá�í a je sou�ástí mohutné akumulace klastických sediment� vytvo�ené již 

zaniklým veletokem, jehož osa prochází od jihu z Rakovnicka p�es Holede� a M�cholupy 

k severu do oblasti tzv. Žatecké delty. Tento druhý typ sedimentace št�rkopísk� 

v lounském okrese (viz úvodní �ást této kapitoly) je též ozna�ován jako hlava�ovské 

št�rkopísky.  Tvo�í je drobnozrnné št�rky, zna�n� jílovité, sv�tle žlutorezavé až sv�tlešedé 

barvy s polohami jemnozrnných písk� a šedých jíl�. Materiál t�chto sediment� je nebo byl 

odkryt t�žebními pracemi ve velkých pískovnách na Hlava�ov� po severní stran� 

Rakovníka, p�i karlovarské silnici jihozápadn� od Nesuchyn�, u Svojetína a v lounském 
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okrese u Velké �ernoce, Žel�e, severozápadn� pod nádražím Sádek, u Holede�e a 

M�cholup [10].  

      Na základ� výsledk� geologického pr�zkumu zde byl v roce 1999 proveden výpo�et 

zásob a následn� stanoveno CHLÚ  Velká �ernoc o ploše 2,034 km2 a v jeho jihozápadním 

sousedství CHLÚ Velká �ernoc I o rozsahu 3,033 km2. Vlastní ložisková výpl� je tvo�ena 

št�rkopísky p�evážn� šedé barvy, jejich kvalitu zhoršují polohy jílovitých písk� až jíl� s 

nepravidelným uložením i mocností. Detailní petrografická stavba ložiska je pom�rn� 

pestrá a �asto se st�ídají vrstvi�ky r�zného zrnitostního složení o síle jen n�kolik cm. 

B�žn� se zde vyskytuje k�ížové uložení vrstev. Valounky jsou tvo�eny p�evážn� 

k�emenem, mén� kvarcitem a buližníkem, ojedin�lé jsou valouny pískovc�, fylit� a b�idlic. 

P�evážná �ást valounk� spadá svou velikostí do frakce 4 – 32 mm. V�tší valouny se 

vyskytují zejména p�i bázi ložiska. Výskyt valoun� nad 10 cm je ojedin�lý. Na ložisku 

bylo zjišt�no postupné zjem�ování sedimentace od báze ke stropu. Bezprost�ední podloží 

ložiska je tvo�eno permokarbonskými sedimenty kladensko – rakovnické pánve. Kontakt 

s podložím je vcelku horizontální s nevýraznými depresemi. Svrchu je ložisko omezeno 

denuda�n�. Kvartérní pokryv ložiska je velmi prom�nlivý. Místy je tvo�en jen málo 

mocnými (první desítky cm) píse�nými hlínami, místy naopak dosahuje zna�ných 

mocností (až n�kolik m) a je tvo�en splachovými pís�itými hlínami a pís�itými jíly 

hn�dých a na�ervenalých barev, které jsou dob�e patrné na snímku tohoto lomu v jeho 

východní �ásti (viz obr. 6). Pro ložisko št�rkopísku Velká �ernoc je charakteristická 

pom�rn� velká detailní jakostní variabilita suroviny, vyplývající z petrografické 

charakteristiky lokality a vysokého podílu odplavitelných �ástic. Celkov� je kvalita této 

suroviny horší než u výše uvedených ložisek prvého typu (Lišany a Rvenice). Naopak 

z hlediska bá�sko-technického je p�ízniv�jší jeho mocnost, která je v�tší než 10 -12 m. 

P�esn�jší údaj není možno uvést, protože nebyly k dispozici výsledky vrtného pr�zkumu a 

ani charakteristické profily ložiska. Zásoby suroviny jsou zde pom�rn� zna�né. Bilan�ních 

zásob št�rkopísku bylo k 1. 1. 2007 evidováno cca 5,3 mil. m3 a v nebilan�ních kategoriích 

p�es 6,5 mil. m3. 

      Severní �ást ložiska, která je p�edm�tem sou�asn� provád�né t�žby, leží v CHLÚ 

Velká �ernoc, p�i západním okraji silnice vedoucí ze stejnojmenné obce až k severn� ležící 

odbo�ce na Deštnici. Terén je v centrální �ásti jen mírn� zvln�ný s maximální kótou cca 



���������	
���
�����������	�������	���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

�����

�

435 m n. m., okraje jsou však zbrázd�né hlubokými erozními rýhami, kde terén 

v n�kterých místech klesá až na 380 m n. m. V severní �ásti jsou poz�statky staré t�žby 

 

Tabulka �.3 P�ehled t�žby- Velká �ernoc 

Rok 
Ro�ní t�žba 

[t] 

Pr�m�rné 

po�ty pracovník� 

Celkové 

náklady na 1 tunu v 

[K�] 

1999 135 000 4 34,21 

2000   97 048 3 39,73 

2001 108 724 3 41,34 

2002   97 788 4 49,03 

2003 109 610 2 45,95 

2004   98 033 2 52,49 

2005   81 045 2 59,33 

2006   89 114 2 58,72 

2007   47 406 1,5 62,77 

2008   64 166 1 51,88 
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      Hydrogeologickým pr�zkumem nebyl zjišt�n žádný v�tší výskyt podzemních vod. 

Pouze u báze terciérní sedimentace byla zjišt�na volná hladina podzemních vod.   Podložní 

horniny mají dobrou puklinovou propustnost. Vlastní ložisko tvo�í dob�e propustné 

št�rkopísky a podzemní vody jsou závislé výlu�n� na srážkách. Z hydrologického hlediska 

jsou pom�ry na ložisku velmi jednoduché, protože po jeho povrchu probíhá rozvodí t�í 

vodote�í. Sm�rem k jihu jsou povrchové vody odvád�ny do �ernockého potoka, východní 

�ást je odvod�ována bezejmenným pravostranným p�ítokem Blšanky a k severovýchodu 

odtékají vody do p�ítoku Klu�eckého potoka, který ústí rovn�ž z pravé strany do Blšanky. 

Ložisko tedy leží vysoko nad okolními hydrologickými bázemi a komplikovat jeho t�žbu 

mohou pouze v�tší deš�ové srážky.      

      V roce 1991 zde byl stanoven DP Žele� o ploše 1,544775 km2, který je v držení 

Tarmac CZ, a.s. Lom (pískovna) je zahloubena cca 12 – 15 m pod úrove� okolního terénu, 

který je prakticky celý zalesn�ný (viz obr. 6). T�žba zde byla z�ejm� provád�na již p�ed 

stanovením DP a v sou�asnosti je zde dobývání provád�no dv�ma t�žebními �ezy o výšce 

cca 5 m, lopatovými naklada�i, které surovinu odvážejí k mobilnímu t�ídícímu za�ízení 
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nebo k p�ímé expedici. T�žební �ezy jsou pouze v n�kterých místech vedeny v p�ímé linii a 

i pracovní plošiny jsou pom�rn� neurovnané, pravd�podobn� v d�sledku nerovného 

podloží a ponechaných nekvalitních �ástí suroviny v d�sledku horší technologické kázn�. 

Vzhledem k vysokému podílu jílovitých p�ím�sí by výroba kvalitních frakcí kameniva 

vyžadovala mokrou úpravu (praní). To se však nepoda�ilo zajistit pro nedostatek vody 

nutné pro tuto technologii, a proto jsou zde vyráb�ny kvalitní frakce jen v menších 

sortimentech.  

 

Obr. �. 6 Letecký snímek lomu Velká �ernoc (DP Žele�) [http://www.betonserver.cz/tarmak-cernoc] 

�

       Hornickou �innost, provád�nou zde Tarmac CZ, a.s., nekomplikují žádné vážn�jší 

st�ety zájm�. Jak již bylo uvedeno, jsou bá�sko-technické podmínky dobývání celkem 

p�íznivé a p�íslušný plán sanace a rekultivace po�ítá s navrácením pozemk� devastovaných 

t�žbou zp�t do lesního p�dního fondu. I když harmonogram t�chto prací nebyl k dispozici, 

lze mít za to, že této problematice by mohla t�žební organizace v�novat v�tší pozornost. 
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4. Význam t�žby nevyhrazených surovin v okrese   

Louny 

      Ve studovaném území se nenachází žádné významné ložisko stavebních surovin, 

které by m�lo nadregionální význam. Ložiska kamene a to jak stavebního, tak na výrobu 

drtí, jemných malta�ských písk�, št�rkopísku nebo cihlá�ských surovin, která zde byla 

v minulosti t�žena, m�la podle všech dostupných informací pouze lokální význam. To 

vyplývá nejenom z dostupných písemných podklad�, ale i vcelku malým rozsahem zm�n 

terénu v místech, kde t�žba v minulosti probíhala, protože rekultiva�ní práce, které by 

ú�inn� zahladily destrukci povrchu po t�chto pracích, se v d�ív�jších dobách prakticky 

neprovád�ly. 
      St�ední �ást tok� �eky Oh�e mezi Kadaní a Louny, p�edstavovala v minulosti 

významný surovinový zdroj št�rkopísk�, sloužící p�i výstavb� celé �ady velkých 

pr�myslových komplex� na Chomutovsku, Lounsku a Mostecku (Hydriawerke u Mostu, 

elektrárna Po�erady, sypaná hráz Nechranické p�ehrady aj.). V sou�asné dob� je v okrese 

Louny otev�eno již dostate�né množství pískoven, které pln� pokrývají pot�eby regionu, a 

zárove� velké množství této suroviny se vyváží do okres� sousedních – Most, Chomutov a 

Teplice.  

      T�žba surovin, o kterých pojednává tato práce, zaujímá pouze malou �ást výrobního 

potenciálu lounského okresu, ve kterém dominuje p�edevším zem�d�lství a na n�j 

navazující potraviná�ský pr�mysl. P�esto jde o d�ležitou složku �innosti, která podmi�uje 

efektivní provoz výroben stavebních hmot a vytvá�í p�íznivé p�edpoklady pro realizaci 

d�ležitých stavebních investic jako nap�íklad p�eložky silnic, pr�myslových zón apod. 

Nemalá �ást t�íd�ného i drceného kameniva vyt�ženého na lokalitách tohoto okresu je 

expedována do sousedních region�, zejména na Mostecko, které je v t�chto surovinách 

výrazn� deficitní. Ložisko kamene zde již n�kolik let není využíváno žádné a kvalitn�jší 

št�rkopísky jsou zde t�ženy pouze v Poleradech (t�žba z vody) fy BEST, a.s., v pr�m�rném 

ro�ním objemu cca 80 000 m3 [12]. 

      Jak bylo d�íve uvedeno, surovina vyt�žená na ložiscích kamene, slouží p�evážn� 

k výrob� drceného kameniva o r�zných zrnitostních frakcích. V okrese Louny je to p�ípad 

lomu Chraberce, který v sou�asnosti produkuje 16 t�chto frakcí od 0/4, 4/8, 8/11 až po 
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0/63 a 0/250, které jsou v ceníku Tarmac CZ, a.s., nabízené v rozp�tí od 140 K� (frakce 

0/22) do 300 K� (frakce 8/11). Mimo to má ve své nabídce i lomový kámen net�íd�ný (180 

K�) a odhlin�ní (60 K�), což je v podstat� hlinitojílovitý odpad odstran�ný z vyt�ženého 

materiálu v tzv. odhli�ova�ích, aby tato nežádoucí složka neznehodnocovala výsledný 

produkt. P�esto i tento materiál je v n�kterých p�ípadech zužitkovatelný, nap�íklad na 

vyrovnávání terénu, v kombinaci s mén� hodnotnými frakcemi kameniva se používá na 

úpravu polních a lesních cest a je zejména vhodný na stavbu zemních t�les v silni�ním 

stavitelství apod. V�tší množství tohoto materiálu, spolu s mén�hodnotnými partiemi 

ložiska št�rkopísku v Lišanech bylo nap�íklad využito pro stavbu silni�ního obchvatu Loun 

a bude mít i nemalý význam p�i stavb� dalších silni�ních staveb plánovaných v tomto 

okrese. 

      Lom Chraberce je jediným zdrojem drceného kameniva v okrese Louny a na jeho 

dodávkách je závislá v�tšina závod�, které v tomto regionu vyrábí betonové sm�si, jako je 

nap�íklad Prefa Žatec, TBG Louny. Dalším velkým odb�ratelem kameniva jsou r�zné 

stavební firmy realizující v�tší investi�ní akce, p�i kterých je nezbytné drcené kamenivo 

(silni�ní stavby, úpravy vodních tok�, pr�myslové zóny apod.). Nemalý objem tohoto 

materiálu, zejména drobn�jších frakcí, se také využívá p�i výrob� asfaltových sm�sí, 

nap�íklad v obalovn� asfaltových sm�sí firmy Ekostavby Louny.  

      Lom B�vany, kde je rovn�ž t�žen kámen, má oproti výše uvedené lokalit� daleko menší 

význam. Tato skute�nost není dána n�jakými výrazn� horšími úložními pom�ry, kvalitou 

ložiskové výpln� nebo komplikovanými st�ety zájm�, ale p�edevším absencí jakéhokoliv 

za�ízení pro další úpravu vyt�žené suroviny. Výsledným produktem využívání tohoto 

ložiska je mén� hodnotný produkt, kterým je neupravený lomový kámen, s velmi 

omezenými možnostmi použití, jehož význam pro stavební �innost v lounském okresu je 

minimální.  

      Dalším druhem nevyhrazeného nerostu t�ženého v okrese Louny je št�rkopísek. 

Nároky na dodávky této suroviny po její úprav� na t�íd�né kamenivo jsou vzhledem 

k jejímu charakteru a technologii dalšího využití ve stavebnictví daleko v�tší než u 

drceného kameniva. Tomu odpovídá i v�tší po�et t�žených ložisek a výše celkové ro�ní 

t�žby št�rkopísku, která je více než dvojnásobná oproti t�žb� kamene. Nap�íklad v roce 

2006 �inila t�žba kamene na ložiscích B�vany a Chraberce 144 000 m3 a št�rkopísku se 
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vyt�žilo v lomech Lišany, Rvenice a Velká �ernoc 297 000 m3 [12]. Význam t�žených 

ložisek št�rkopísku pro pot�ebu okresu Louny však podle mého názoru není stejný, což je 

dáno zejména kvalitou t�ženého nerostu.  Jak bylo uvedeno, kvarterní terasové akumulace 

Oh�e jsou hrubozrnn�jší s menším podílem jílovité složky a umož�ují tedy výrobu 

kvalitn�jších frakcí t�íd�ného kameniva. Naproti tomu ložisko Velká �ernoc (DP Žele�), 

ležící v oblasti sediment� již zaniklého terciérního vodního toku, vykazuje zásoby s v�tším 

podílem menších zrn a v�tší jílovitostí, takže produkuje mén� kvalitní frakce, mající 

omezen�jší použití a tedy i menší význam ve stavebnictví.  

      Využití cihlá�ských surovin je odlišné od užívání drceného nebo t�íd�ného kameniva. 

Prakticky se s ní neobchoduje a slouží pouze jako vstupní materiál pro další zpracování 

v n�jakém konkrétním cihlá�ském závod�. To je i p�ípad t�žby v jediném �inném lomu 

(hliništi) v Kryrech, jehož celá produkce slouží pro zajišt�ní p�ilehlé cihelny. Význam 

t�žby této suroviny je tedy p�ímo závislý na hodnocení d�ležitosti tohoto závodu. Ten je 

v zásad� dvojí, pomineme-li ekonomické aspekty. P�edevším to je produkce kvalitních 

zdících materiál� v širokém sortimentu. Je však skute�ností, že kdyby byl tento provoz 

zrušen, zásobování lounského okresu t�mito výrobky by nebylo nijak ohroženo, protože 

v sousedních okresech Teplice a Litom��ice jsou v provozu srovnatelné, ne-li v�tší, 

cihlá�ské závody (Hostomice, Libochovice) s nadregionálním významem, které by 

výpadek produkce závodu v Kryrech bez problém� nahradily. Další p�ínos, zejména pro 

samotnou obec Kryry a její blízké okolí, je zvýšení nabídky pracovních p�íležitostí pro 

ob�any v této okrajové �ásti okresu, což považuji v sou�asné dob� za nejv�tší klad 

plynoucí z využívání ložiska cihlá�ské suroviny v DP Kryry II. 

      Význam t�žby stavebních surovin pro lounský okres je možno �ešit pouze rámcov�, i 

když ur�ité záv�ry je možno u�init již nyní za p�edpokladu, že nedojde k zásadn�jším 

zm�nám v politicko hospodá�ských pom�rech našeho státu a zásadn�jším ekonomickým 

ot�es�m. Ty podléhají takovým náhodným jev�m, že vyjád�it se konkrétn� v této v�ci by 

bylo podle mého názoru nezodpov�dné a šlo by pouze o spekulaci. Na základ� zjišt�ní 

uvedených v p�edchozích �ástech této práce, lze oprávn�n� p�edpokládat další pokra�ování 

t�žebních prací na ložiscích s v�tším objemem bilan�ních zásob nerost�, pro jejichž 

využívání byl v souladu s p�íslušnými horními p�edpisy stanoven dobývací prostor. 

P�edpokládat otvírku nových výhradních ložisek nevyhrazených nerost� považuji 

v horizontu 10 až 15 let za nereálné vzhledem ke stávající legislativ�. Oproti situaci, která 
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platila p�ed ú�inností dnes platného horního zákona, je správní �ízení v této v�ci zna�n� 

složit�jší a pro p�edkladatele nepom�rn� finan�n� náro�n�jší. Na druhou stranu poskytuje 

fyzické nebo právnické osob�, která má dobývací prostor v držení podle p�íslušné evidence 

vedené orgány státní bá�ské správy nesporné výhody p�i uplat�ování jejích práv 

k využívání p�íslušného ložiska. V souvislosti s tím uvádím i ustanovení § 27 odst. 6 HZ, 

ve kterém je uvedeno, cituji: 

      „ Stanovení a zm�na dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu 

jeho vymezení na povrchu“.  

       I když v rámci stanovení dobývacího prostoru dochází �asto ke st�etu zájm� 

chrán�ných podle zvláštních p�edpis� (nap�. zákony o ochran� zem�d�lského p�dního 

fondu, životním prost�edím a ochran� p�írody, obcích, drahách, telekomunikacích, lesích 

vodách apod.), je ješt� nutno p�ed vlastní hornickou �inností, aby organizace, jíž vzniklo 

oprávn�ní k dobývání výhradního ložiska, vypracovat plán otvírky, p�ípravy a dobývání¨, 

který je základním podkladem pro následné správní �ízení, na jehož základ� rozhodne 

p�íslušný obvodní bá�ský ú�ad o povolení hornické �innosti v p�íslušném dobývacím 

prostoru. V sou�asné dob� má ale v�tšina výhradních ložisek nerost� v okrese Louny 

hornickou �innost povolenou prakticky až do dot�žení všech bilan�ních zásob, takže 

dlouhodob�jší výhled t�žby je prakticky zajišt�n u ložisek t�chto nevyhrazených nerost�: 

Chraberce (�edi�), B�vany (�edi�), Lišany (št�rkopísek), Žele� (št�rkopísek), Rvenice 

(št�rkopísek), Kryry (cihlá�ská surovina).  

      Je nepochybné, že pro další existenci stavebnictví v okresu Louny bude i nadále 

nezbytná další t�žba stavebních surovin a to v objemu odpovídajícím p�ibližn� dnešním 

pot�ebám. S n�jakým extrémním nár�stem se nedá po�ítat a to z n�kolika d�vod�. 

P�edevším nejsou žádné známky toho, že by v dohledné dob� došlo k realizaci n�jaké 

investi�ní akci, vyžadující mimo�ádn� velký objem stavebního kamene nebo št�rkopísku. 

Kdyby p�ece jen k takové situaci došlo, je v sousedním okrese Litom��ice n�kolik velkých 

a perspektivních ložisek obou nerost�, která by tuto zvýšenou pot�ebu bez problém� 

pokryla. Dále je skute�ností, že možnost v�tšího nár�stu t�žby v provozovaných lomech 

okresu Louny (Chraberce, B�vany, Lišany II, Žele�) je omezena horšími úložními pom�ry 

p�íslušných ložisek a menším objemem dobyvatelných zásob. 
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5.  Z á v � r 

�

      Lounský okres má v Ústeckém kraji pon�kud výjime�né postavení, což do ur�ité míry 

ovliv�uje i stávající realitu v problematice t�žby stavebních surovin. P�estože jde o okres 

s nejv�tší rozlohou, je v po�tu obyvatel na posledním míst� v kraji, s nízkým pr�myslovým 

potenciálem ale výrazn� zem�d�lským charakterem, protože leží p�evážn� v rovinatém 

terénu povodí �eky Oh�e v jedné z nejteplejších oblastí �ech. Dále je toto území jednou 

z nejzajímav�jších a nejsložit�jších oblastí nejmladší geologické historie severozápadních 

�ech ležící v n�kolika odlišných geomorfologických jednotkách, z nichž zejména �eská 

k�ídová tabule vytvá�í p�edpoklady pro vznik celé �ady ložisek stavebních surovin, 

p�evážn� však št�rkopísk�, cihlá�ských surovin a stavebního kamene sedimentárního 

p�vodu, jako jsou opuky a pískovce. Protože do tohoto okresu zasahují i vyv�elá t�lesa 

�eského st�edoho�í a Doupovských hor náležející do Krušnohorské soustavy, nachází se 

zde i ložiska stavebního kamene na bázi t�etihorních vyv�elin, zejména �edi�e. 

      Výše uvedené okolnosti vytvá�ely p�edpoklady pro využívání t�chto ložisek jak 

v minulosti, tak i v sou�asné dob�, i když rozsah a zp�sob t�žebních prací doznal 

podstatných zm�n. To se týká zejména druhu t�žených surovin, kdy se v tomto okrese 

p�evážn� t�žila opuka, v menší mí�e i št�rkopísek a zcela ojedin�le zde byl t�žen �edi�. 

V�novat se v rámci historického hodnocení t�žby stavebních surovin v okrese Louny 

podrobn�ji mi umožnila práce Dr. K. Urbana vydaná v roce 1935 �eskoslovenským 

svazem pro výzkum a zkoušení technicky d�ležitých látek a konstrukcí v sou�innosti se 

Státním ústavem geologickým v Praze [11]. Tento autor v letech 1929 až 1934 provedl 

inventarizaci všech lom� na území tehdejšího okresu Louny, kde u každé lokality uvádí 

�adu unikátních údaj�, jako jsou vlastnické pom�ry, výše t�žby, mechanizace, popis 

t�ženého nerostu a v n�kterých p�ípadech i po�et d�lník�. Když jsem v další použité 

literatu�e našla n�jakou informaci o lomu v tomto regionu, v žádném p�ípad� jsem se 

nesetkala s n�jakým rozporem, který by mohl zpochyb�ovat v�rohodnost této ojedin�lé 

publikace. 

       Hlavní t�žišt� mé práce spat�uji v t�etí kapitole pojednávající o sou�asném stavu t�žby 

stavebních surovin v lounském okrese, která je velmi odlišná od situace v první polovin� 
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minulého století. Zp�sob, podmínky a další okolnosti této t�žby jsou dnes výrazn� jiné než 

d�íve. Zm�ny ve stavebnictví a koncentraci pr�myslu, ke kterým došlo v druhé polovin� 

minulého století, m�ly výrazný vliv na skladbu t�žených surovin a výrazn� snížily po�et 

t�žených lokalit. Oproti minulosti zanikly všechny lomy t�žící opuku a pískovec a výrazn� 

se zv�tšil objem t�žených vyv�elin (�edi�), pot�ebných pro výrobu betonových sm�sí. Také 

se snížil po�et využívaných ložisek na pouhých šest lom�, které však svou t�žbou 

n�kolikanásobn� p�evyšují ty, které zde byly v provozu p�ed II. sv�tovou válkou. Sou�asná 

koncentrace t�žby má mimo nesporné ekonomické výhody, jako je vyšší produktivita 

práce, v�tší mechanizace t�žby a úpravy vyt�ženého nerostu a používání moderních 

zp�sobu dobývání i daleko šetrn�jší p�ístup k ochran� p�írody a krajiny a minimalizaci 

nep�íznivých ú�ink� dobývání na blízké sídelní útvary. S klesajícím po�tem lomových 

provoz� se snižuje i rozsah ploch zasažených t�žbou, p�i�emž zp�soby dobývání jsou 

vedeny tak, aby bylo umožn�no po skon�ení t�žby jejich navrácení p�vodnímu ú�elu 

v souladu s generely plán� sanace a rekultivace, které mají všechny tyto provozy 

vypracovány a jejich dodržování je závazné. Platná legislativa, daná horními p�edpisy a 

zákonnými normami o ochran� životního prost�edí a krajiny, dále neumož�uje 

nekontrolovatelné a živelné otvírání nových lom�, což nutí t�žební organizace využívat co 

nejefektivn�ji již otev�ená ložiska nerostných surovin a omezovat zábor nových pozemk� 

pro další t�žbu na co nejmenší míru. Dokladem toho je nap�íklad ložisko �edi�e Chraberce, 

kde již delší dobu nebyly narušeny t�žbou žádné nové pozemky, a dobývání je 

soust�e�ováno do nižších partií ložiska pod úrove� okolního terénu. U ložisek št�rkopísku 

v okolí Postoloprt (Lišany, Rvenice), kde jsou menší mocnosti ložiska, jsou zase 

skrývkové zeminy z p�edpolí lomu p�ímo odváženy do vyt�žených partií, kde probíhá 

rekultivace pozemk� na zem�d�lský p�dní fond, p�i�emž kvalita t�chto pozemk� je 

mnohdy vyšší, než byla d�íve. 

      Význam t�žby uvedených surovin jsem ve �tvrté kapitole posuzovala zejména 

z hlediska surovinového potenciálu lounského okresu, jeho vazby na ostatní pr�myslovou 

�innost a schopnost zajistit pot�ebu drceného a t�íd�ného kameniva pro stavebnictví v této 

�ásti Ústeckého kraje, p�ípadn� možností jejich expedice do dalších oblastí. Také jsem 

považovala za nezbytné v�novat se i sortimentu a jakosti výsledných produkt� úpravy 

t�žených surovin, jakož i jejich užití. Celkov� hodnotím t�žbu nerudních stavebních 

surovin v okrese Louny jako vyváženou vzhledem k jejich pot�eb� v tomto regionu. 
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K vývozu drceného nebo t�íd�ného kameniva do sousedních okres� dochází pouze 

výjime�n� a rozsah dobývání stávajících ložisek nevytvá�í žádné p�edpoklady pro jejich 

vývoz za hranice našeho státu. Pracovních p�íležitostí poskytují provozované lomy 

v lounském okrese relativn� málo, p�i�emž nespornou p�edností je to, že jde o místa 

s velmi omezenou možností zam�stnání, kde v�tšina zam�stnanc� t�chto provoz� dosahuje 

spíš nadpr�m�rných výd�lk� a využívá i n�které sociální výhody plynoucí z hornické 

profese. 
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