
1.ÚVOD 

 

 

     Břidlice byly využívány k pokrývání střech již v dávných dobách. Nejstarší nám známé 

písemné zmínky pocházejí z období po roce 1200 z oblasti německého Mayenu, avšak 

hornická činnost v mayenské oblasti  probíhala zřejmě už v dobách starých Římanů. 

Dle dochovaných dokumentů se v oblasti Nízkého Jeseníku břidlice těžila již v 18. století, 

dřívější těžba však není vyloučena. Těžba ve všech lokalitách byla v prvních počátcích 

povrchová a opracování se provádělo klínováním suroviny a osekáváním ploten 

motyčkami.  

     Mezi nejstarší břidlicové lomy na Nízkém Jeseníku patří zároveň i největší lom u 

Svobodných Heřmanic, kde se podle Řiháka břidlice těžila od roku 1775. Archivně 

doložená těžba je  z let 1832 v oblasti Velká Střelná a podle Staňka v roce 1836 u 

Klokočova. Ve zprávě olomoucké komory z roku 1860 se hovoří o dobývání břidlice na 

severní Moravě u dvaceti sedmi obcí. 

     Pozdější hlubinnou těžbou se začala získávat nezvětralá a neporušená surovina. 

Výrobky z takovéto suroviny těžené hlubinným způsobem mají mnohem větší kvalitu a 

trvanlivost. Jednou z prvních lokalit, kde se břidlice začaly dobývat hlubinným způsobem, 

byla Velká Střelná. Doly ve Velké Střelné dosahovaly hloubky okolo 150metrů a takto 

těžená břidlice splňovala i ta nejpřísnější kritéria kvality.  

     Těchanovicko-Lhotecká lokalita nabízela již od počátku velmi výhodné podmínky k 

těžbě. Především sklon uložení kvalitního ložiska  a možnost otevření ložiska ze strání 

údolí řeky Moravice sehrály hlavní roli při vzniku rozsáhlé důlní činnosti v této lokalitě. 

     Těchanovicko–Lhotecká břidlicová oblast má stejné složení ložiskových pásem jako 

lokalita Zálužné (za řekou), z čehož vyplývá, že zde došlo k přetržení původních ložisek a 

jejich rozdělení údolím vyhloubeným Moravicí. Na pěti těžených pásech jsou známy tři 

důlní komplexy, které byly postupem časů zcela propojeny, a jedna povrchová otvírka. 

Lokalita je jediná z kulmských lokalit, kde se přírodní břidlice nepřetržitě dobývají dodnes. 

Těžba byla zahájena koncem 19. století prvním odkryvem u stezky v blízkosti Moravice 

zhruba v úrovni dnešního nového dolu Lhotka. 

 

 



1.1 Charakteristika ložiska, úložně-geologické poměry, zásoby a    

        jejích kvalitativní  parametry 

 

     Lhotka u Vítkova se nachází v okrese Opava, leží 3,5 km severozápadně od Vítkova a 8 

km východně od Budišova nad Budišovkou . Činný důl těžící pokrývačskou  břidlici leží 

přibližně 500 metrů severně  od obce . Tato břidlice je velmi kvalitní materiál , její černé 

až šedé lesklé zbarvení se hodí všem ,kteří mají rádi přírodní materiály a používají tuto 

břidlici jako obkladový materiál.Těžba břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu má 

několikasetletou tradici.  

     Těžba byla prováděna lomovým, jámovým i štolovým způsobem. V roce 1880 je 

uváděno 52 závodů na těžbu a zpracování břidlice. Před první světovou válkou bylo známo 

72 dolů, z nichž po válce byly obnoveny pouze doly ve Velké Střelné, Nepřívazi, 

Mokřinách, Svobodných Heřmanicích,Klokočově,Staré Oldřůvky, Hrubé Vodě a Nových 

Těchanovicích. Po druhé světové válce zůstalo v těžbě jen ložisko Lhotka u Vítkova. 

Nejstarší údaje o těžbě na ložisku Nové Těchanovice – Lhotka pochází z let 1854 – 1856, 

kdy bylo těženo povrchově.  

 

 
Obr.č. 1 Letecká mapa oblasti 
(ttp://www.mapy.cz/?query=lhotka%20u%20vitkova&portWidth=529&portHeight=470&z
oom=5&mapType=base&centerX=135549861&centerY=134989697# 



Na těžbě se podílela řada drobných podnikatelů. (Kapitoly geologie i historie jsou 

zpracovány podle Wagnera a Staňka, 1991.) Začátkem 20.století  jsou vyraženy dvě 

překopové otvírky.  

     První horizont byl v úrovni asi 8 metrů nad hladinou řeky podnikatelem Pollakem a 

dnes je známý jako Pollakova štola. Druhý horizont byl ražen o padesát metrů výše 

překopovou štolou Lhotka a původní těžba postupovala opačným směrem. V roce 1941 

byla vyražena jáma Lhotka, propojující lhotecký důl na povrch. S koncem 2. světové války 

nastává úpadek a zkáza břidlicového průmyslu. Velkou roli sehrál odsun Němců, kteří byli 

jedinými odborníky tohoto průmyslového odvětví. Nástup komunistů a komunistická vláda 

nepřikládala těžbě břidlice příliš velký význam. Svědčí o tom i fakt, že postupně byla 

zastavena těžba na všech z tehdejšího pohledu moderně vybavených dolech. Jediným 

těženým dolem se tak stal právě důl Těchanovice-Lhotka. 

     Po 2. světové válce se zde těžilo pouze na I. horizontu u řeky, a to zcela zastaralými 

metodami, a za špatných pracovních podmínek. Provedením odkryvu ve vzdálenosti 140m 

jižně od Kružberského převaděče bylo zjištěno, že všechna tato pásma pokračují směrem 

jižním, přičemž zachovávají přibližně stejný směr a sklon jako před přivaděčem.Těžba 

probíhala také v Klokočově a Starých Oldřůvkách. O tomto území možno s určitostí říci, 

že všechna užitková pásma směřují až k železniční dráze Vítkov-Čermná ve Slezsku, ba 

dokonce, že užitkovost mezi obcí Lhotka a stávající jámou bude mnohem vyšší než–li v 

úseku těchanovickém. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.2 Historická mapa oblasti 
http://www.mapy.cz/?query=lhotka%20u%20vitkova&portWidth=529&portHeight=470&
zoom=5&mapType=base&centerX=135549861&centerY=134989697#centerX=14075863
1@centerY=134961241@typ=army2@zoom=9@vizType=none@vizIds=none) 



2 Stávající těžba a úprava surovin na lokalitě Lhotka u Vítkova  

 

2.1 Těžba břidlice 

 

     Těchanovické ložisko je  tvořeno zbytkem vrásy.Jeho geologicko úložní poměry jsou  

ve směru 10°- 15° severovýchodně se zapadáním k severozápadu o úklonu vrstev 78 - 80°. 

Na katastru novotěchanovickém je otevřeno dvěma překopovými štolami, jednou v 

blízkosti řeky Moravice asi 200metrů dlouhou a druhou asi 120 metrů dlouhou naraženou 

nedaleko katastrálních hranic obcí Nové Těchanovice – Lhotka.  

     V prvním případě se postupuje s těžbou od severozápadu k jihozápadu, kdežto štolou 

Lhotka se ložisko těžilo směrem opačným – od jihozápadu k severovýchodu. Kromě toho 

ložisko bylo otevřeno svislou jámou cca 45 – 50 metrů hlubokou, která byla naražena v 

době pozdější teprve v prvních letech protektorátu. Oba hlavní překopy v I. a v II. patře 

byly těženy už v počátku 20. století. Naproti tomu se zde nacházejí odkryvy v blízkosti 

řeky Moravice založené již koncem 19. století. Tyto odkryvy jsou otevřeny v pásmech 1 – 

6 do hloubky 10 – 20 metrů.  

     Těžba je soustředěna do západní břidlicové polohy, která je tvořena ramenem 

překocené antiklinály s východní vergencí. Východní hranici tvoří ostrý přechod do 

drobové polohy asi 130 metrů mocné, západní hranice nebyla báňsky ověřena. V západní 

břidlicové poloze bylo vyčleněno 5 ložiskových pásem o mocnosti 9 – 13 metrů. Ve 

východní břidlicové poloze je jedno ložiskové pásmo, méně vhodné pro průmyslové 

zpracování, o mocnosti až 30 metrů.   

Hlavní dobývací metoda se nazývá Rýnská metoda.  

     Komora má délku 25metrů,záběr komory v ložisku je 10metrů  a povoleno je 3x6 

metrů.  Takže od základu může mít až 18metrů vysoko. Systém dobývání je takový že 

přibližně co 80 centimetrů se vyvrtají vrty,to znamená jak po obvodu komory ,boky ,úbočí 

i u stropu . Tyto navrtané části se odpálí pomocí trhaviny a kusy se individuálně rozpojí 

pomocí kladívka a majzlíku. Používá se skalní trhavina,je hodně brizantní ,ale z důvodu 

vlhkosti ve štolách se jiná trhavina nadá ale také nesmí použít. 

     Je zde povolená jiná metoda dobývání a to tak že se může jít až 50 metrů do hloubky 

záběr neboli šířka komory je 25metrů a výška je 8metrů ± 1metr,ale rozdíl od rýnské 

metody je takový že se nesmí dobývat nahoru ale může se jít až 30metrů dolů. 



  

 

 

 

(podle Wagnera a Staňka, 1991) 
 

 



2.2 Kvalita a vlastnosti břidlice 

 

     Zdejší břidlice jsou tvrdosti 2,5 – 3,5° podle Mohsovy stupnice. Vyznačují se velmi 

dobrou jakostí. Skládá se z různých krystalinických zrnek a šupinek slídy, chloritu, 

křemene, živce, turmalinu, hlinitých látek. 

     Kvalitní břidlice musí kromě fyzikálně-mechanických vlastností splňovat i kritéria 

nízké hmotnosti, dané možností štípat je na velmi tenké desky (0,4 – 0,6 cm) s rovným 

povrchem a zároveň s největšími rozměry. V součastné době jsou využívány zejména na 

výrobu střešní krytiny a také obkladů  a dlažby. Vysoce kvalitní, tence štípatelné břidlice 

s rovným povrchem velkých desek vznikla tam, kde jsou splněna následující kritéria: 

     Kritéria litologická  představují existenci alespoň několik metrů mocných poloh, 

v nichž zcela převládají jílové břidlice bez hrubozrnnějších lamin a vložek. Takové polohy 

jsou s ohledem na flyšovou povahu zdejších souvrství zastoupeny zejména ve svrchních 

částech flyšových megarytmů.   

     Kritéria strukturn ě-tektonická a metamorfní jsou též ložiskově nezbytná. Dobře 

štípatelné jílové břidlice vznikly především v oblastech, v nichž je dobře vyvinutá osní 

kliváž subparalelní s vrstevnatostí, tedy zejména v oblastech s dlouhými izoklinálními 

vrásami. Zdejší štípatelné břidlice mají povahu prachovitých nebo jílových břidlic. 

V břidlicích se nachází tyto fosílie : relativně hojný je zde mlž Posidonia becheri, z 

goniatitů Goniatites striatus falcatus; velmi časté jsou ichnofosilie.  Na plochách 

břidličnatosti se někdy nachází pyrit a produkty jeho supergenní přeměny (limonit a také 

sádrovec). 

 

Obr.č.4 Otisk prvohorního života. 
http://www.bridlicovydullhotka.cz/firma.htm 

 



     Pukliny v břidlicích jsou často vyplněny hydrotermálními minerály- křemenem a 

kalcitem. Křemen i kalcit jsou často šedozeleně zbarveny inkluzemi chloritu řady. Místy 

tento chlorit tvoří i několik cm velké, jemně šupinkovité agregáty zelené barvy. Jen 

ojedinělou součástí hydrotermální mineralizace je pyrit. Mocnost hydrotermálních žil je 

obvykle v řádu cm, zcela výjimečně nad 15 cm     

 

 

  
   Obr.č.5  Břidlice s křemenem  (originál) 
 

 

Dobře štěpný materiál se vytvářel tam, kde kliváž zdůrazňuje vrstevní břidličnatost za 

vzniku litonů řádově milimetrové mocnosti.Podmínkou je i určitý stupeň metamorfózy, při 

němž vznikala kliváž střihu s metamorfní krystalizací fylosilikátů, které umožňují snažzší 

oddělení litonů. Slabá metamorfóza rovněž zajiš
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