
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  

Hornicko-geologická fakulta  

Institut hornického inţenýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

NÁVRH POSTUPU TĚŢBY A ZPRACOVÁNÍ 

SLOUPCOVITÉHO ČEDIČE  

V LOMU SOUTĚSKY 

 

bakalářská práce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        František Baar  

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Miroslav Seidl  

 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

Prohlášení 
 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution–NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

V Mostě dne 12. 4. 2011      František Baar 

 

 



 

 

 

ANOTACE  

Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací z odborné literatury a na základě 

vlastního průzkumu, charakterizovat současnou těţbu a zpracování sloupcovitého čediče 

v lomu Soutěsky na Děčínsku a rovněţ porovnat současné těţební postupy s postupy 

pouţívanými v minulosti. Cílem vlastního průzkumu bude navrhnout způsob řešení 

problematiky těţebního postupu v severovýchodní části lomu západním směrem 

a následného zpracování suroviny. Dílčím cílem bakalářské práce je zmapování 

významnějších loţisek a lomů sloupcovitého čediče v severozápadních Čechách. 

Klíčová slova: Soutěsky, sloupcovitý čedič, kamenné varhany, těţba suroviny, zpracování 

suroviny 

 

SUMMARY 

The aim of this Bachelor Thesis is based on information obtained from literature and on 

my own survey to characterize the current mining and processing of columnar basalt 

quarry in the Soutěsky quarry in the field of Decin and also to compare the current mining 

practices with the procedures used in the past. The aim of this survey will be to devise way 

of dealing with the issue of the extractive process in the west part of northeast of the 

quarry, and subsequent processing of raw materials. A partial aim of this thesis is to map 

the significant deposits and quarries of columnar basalt in northwestern Bohemia. 

Key words: Soutěsky, columnar basalt, rock organs, raw material extraction, processing 

raw material 
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ÚVOD 

Na úvod bych citoval majitele kamenolomu Ing. Martina Weise: „Jiţ staří Římané 

a Řekové oceňovali výhody vulkanického čediče. Jeho vysokou měrnou hmotnost 

a odolnost proti povětrnostním vlivům. Proto jsou i veškeré dochované cesty z tohoto 

období výhradně z čediče. Od té doby se mnohé změnilo, ale kvalitní přírodní materiály 

jsou stále nenahraditelné“. Těţba sloupcovitého čediče mě natolik oslovila, ţe jsem 

podlehl kouzlu „kamenných varhan“ a bakalářskou práci věnuji tomuto tématu 

a výhradnímu loţisku lomu Soutěsky, kde se tato vulkanická surovina těţí.  

Kámen je nejstarším kaţdodenním průvodcem člověka. V dávnověku mu pomáhal 

jako pracovní nástroj a později se stal stavebním materiálem pro budování obydlí od toho 

nejprimitivnějšího, přes hrady aţ po výstavní paláce. Kámen je jedinečný materiál, který 

vznikl před miliony let při obrovském tlaku a vysokých teplotách. Jedná se o materiál, 

který je tvrdý a odolný a právě pro tyto vlastnosti byl a je stále hojně pouţíván. Vysoká 

tvrdost je však také nevýhodou, a to pro jeho obtíţnou těţbu a zpracování. Aţ současné 

moderní technologie dávají moţnost plně vyuţít kamene pro dlaţby a obklady v interiérech 

i v exteriérech. Pouţití velmi kvalitních a pro tyto účely vhodných řezných nástrojů při 

zpracování kamene však nemálo zvyšuje jeho cenu. Přesto však je v ţivotě člověka pro 

jeho vysokou estetickou funkci a kouzlo i v dnešním civilizovaném světě pro kámen 

významné místo [12]. V přírodě nacházíme pozoruhodné skalní útvary připomínající 

varhany. Varhany patří k nejmonumentálnějším hudebním nástrojům, bez kterých si těţko 

představíme chrámový kůr. Štíhlé sloupce píšťal se staly inspirací k pojmenování těchto 

velmi působivých výtvorů přírody – kamenných varhan. Pojmenovaly se tak výchozy 

čedičů s dokonalou sloupcovitou odlučností. Většina z nich byla odkryta postupnou 

těţbou, bez které by je lidské oko nikdy nespatřilo [11]. 

Hlavním tématem bakalářské práce je popis těţby a zpracování sloupcovitého čediče, 

jak si s těţbou této horniny poradili naši předkové a jak těţba probíhá dnes. Tato práce se 

rovněţ zaměřuje na budoucnost lomu, který spočívá v rozšíření těţby severovýchodní části 

dobývacího prostoru. Kamenolom Soutěsky se v současné době jako jediný v České 

republice specializuje na výrobky ze sloupcovitého čediče.  

Dílčím cílem bakalářské práce je zmapování významnějších lomů sloupcovitého 

čediče a významných lokalit s jeho výskytem v oblasti severozápadních Čech. 
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1 CHARAKTERISTIKA TĚŢENÉ SUROVINY A JEJÍ LOŢISKA  

Od té doby, co člověk pouţívá pro své potřeby kámen, ví, ţe tento přírodní materiál 

má různé kvality a vlastnosti [12]. Znalost technologických a mechanických vlastností 

hornin je důleţitá z hlediska jejich pouţití a hospodárného dobývání. 

1.1 Charakteristika těţené suroviny 

Čediče jsou tmavé, intruzivní, výlevné vyvřelé horniny, porfyrické nebo sklovité 

struktury. Odlučnost čedičových hornin je obvykle sloupcovitá, někdy deskovitá nebo 

balvanovitá. Textura bývá všesměrná nebo proudovitá. Jeho zrnitost je jemná, barva 

šedočerná aţ černá. Základní skupinou jeho nerostného sloţení jsou plagioklasy (labradorit 

– anortit) a pyroxeny (augit, titan-augit). Můţe zde být zastoupen i olivín. Čedič tvoří 

z velké části zemskou kůru a je nejrozšířenější magmatickou horninou na zemském 

povrchu [2]. Čedič je přírodní kámen s maximální odolností proti otěru, kyselým dešťům 

a chemikáliím s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům. Je prakticky nezničitelný 

a přetrvá staletí. Kaţdý sloupek je jedinečný svým tvarem.  Skalní útvar kamenných 

varhan vzniká díky sloupcovité odlučnosti čedičů, která je způsobena účinkem vnitřního 

napětí při ochlazování horniny provázeném krystalizací a smršťováním lávy. Jako při 

vyschnutí bláta na dně vypuštěného rybníka se vytvářejí bahenní praskliny, dochází při 

zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku 

pentagonálních či hexagonálních hranolů, které mohou dosahovat délky aţ několika 

desítek metrů [1]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu proudů, tj. z jedné 

strany k chladné podloţce a z druhé strany ke vzduchu. Vlivem denudací povrchu a erozi 

Obr.  1 Rozpukání čediče Obr.  2 Rozpukání čediče 
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jsou okolní méně odolné horniny rozrušeny a odneseny pryč, čímţ se odhalují odolnější 

vulkanické horniny. Vznikají tak skalní útvary v podobě pěti aţ šestihranných sloupců. 

Tato odlučnost většinou zasahuje rozsáhlejší oblasti, kde se nachází nespočet sloupců 

dohromady tvořících těleso.  

1.1.1 Technologické a mechanické vlastnosti těţené suroviny 

Je všeobecně známo, ţe materiály – horniny – nejsou stejně dobré ani stejně vhodné. 

Pro jejich těţbu a následné pouţití je potřeba znát jejich technologické a mechanické 

vlastnosti.  

Vlastnosti horniny těţené v lomu Soutěsky jsou následující:  

Barva:  tmavošedá aţ černošedá 

Stavba:  všesměrná, kompaktní 

Velikost zrn: velikost do 1,5 mm – velmi drobná velikost – zrno základní hmoty je zcela 

pod hranicí mikroskopie, 

Struktura horniny: nenápadně drobně porfyrická s holokrystalicky zrnitou strukturou 

Textura horniny:    i ve výbruse všesměrná 

Objemová hmotnost horniny:   2,95 - 3,00 Mg/m
3
 

Odolnost proti obrusu: 18,8 mm 

Petrografický rozbor horniny: olivín (5% objemu), pyroxen (46% objemu), plagioklas 

(26% objemu), analcim (13% objemu) a ruda (10% objemu) 

Geologická příslušnost: severočeská alkalická kenozoická subprovincie, úsek České 

středohoří [23]. 

1.1.2 Zpracovatelnost suroviny  

Obtíţnost nesnadného opracování suroviny jako je řezání, vrtání či broušení, 

předurčuje její pouţití především na spodní vrstvy komunikací (drcené kamenivo) nebo 

svrchní vrstvy (dlaţby z čedičových kostek). Pro svou tvrdost se jedná o horninu obtíţně 

opracovatelnou a je tak pouţívaná zejména v neopracované nebo drcené podobě. 

Výjimkou je lom Soutěsky, kde se pouţívá surovina i pro kamenickou výrobu. 

1.1.3 Pouţitelnost suroviny 

Fyzikálně – mechanické vlastnosti těţené suroviny jsou vynikající jak pro výrobu 

drceného kameniva, tak pro výrobu kusového kamene. Surovina je vhodná pro výrobu 
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drceného kameniva tříd BI, KI i NI a vyhovuje poţadavkům ČSN pro skupinu I/C a je tedy 

pouţitelná jako stavební kámen pro kamenické výrobky [19]. 

Vzhledem ke značné pevnosti a velké houţevnatosti, lze čedič pouţít i pro ty 

nejnáročnější stavební a architektonické účely. Je vhodný pro hrubou kamenickou výrobu, 

dlaţbu a zejména na drcené kamenivo. Uplatnění ve stavební výrobě je však značně 

omezené, a to vzhledem k jeho mechanickým a fyzikálním vlastnostem. Je obtíţné jeho 

zpracování, řezání a vrtání. Pro svou velkou odolnost se sloupcovitý čedič pouţíval i při 

stavbě mořských hrází v Nizozemí [2]. 

Čedič je odolný proti obrusu a chemickým látkám a taví se při teplotách okolo 

1300 °C. S rozvojem petrurgie ve 20. století, slévárny čediče produkují např. dlaţby, ţlaby 

a i otěruvzdorná potrubí. Dlaţby byly vhodné zejména pro odolné průmyslové podlahy. 

Ţlaby a trouby se pouţívaly i pro kanalizaci. Čedičovou taveninu lze rozvláknit. Vlákna 

svými vlastnostmi předčí fyzikální, mechanické či chemické vlastnosti vláken skleněných 

nebo azbestových. Tkaniny z čedičových vláken se pouţívají jak ve stavebnictví, tak 

i v leteckém průmyslu pro výrobu tepelných, zvukových a chemických izolací.  

1.2 Výskyt a těţba sloupcovitého čediče v severozápadních Čechách 

V této kapitole postupně nahlédneme do světa kamenných varhan v oblasti 

severozápadních Čech. Oblast severozápadních Čech jsem vybral z důvodu bohatého 

výskytu příkladů sloupcovité odlučnosti čediče, obzvláště v oblasti Českého středohoří 

a v podhůří Luţických hor. Oblast je rozdělena a popisována dle jednotlivých pohoří. 

Kamenné varhany jsou součástí třetihorního vulkanického pásma, které protíná 

severozápadní Čechy z Polska aţ do severního Bavorska. Objevíme místa s výskytem 

sloupcovitého čediče a odhalíme bývalé lomy s těţbou této horniny. Zjistíme, a pro mnohé 

Obr.  4 Hráze v Nizozemí Obr.  3 Hráze v Nizozemí 
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to bude překvapením, ţe spousta obdivovaných přírodních památek, jsou bývalé lomy, 

se kterými si příroda dokonale poradila. Při mapování a fotografování jsem byl mnohokrát 

překvapen krásnými zákoutími. Některé lokality jsou nám notoricky známé uţ od dětských 

let. Kaţdý určitě zná záběry z pohádky Pyšná princezna na kamenné varhany 

u Kamenického Šenova. Dnes je to hojně navštěvované místo. Málokdo však ví, ţe 

se jedná rovněţ o bývalý lom se zatopenou lomovou jámou. Naopak mnohá místa jsou 

ukrytá, ale i ta jsou neméně cenná jak svou geologickou stavbou, tak i svým malebným 

výrazem v krajině. Málo známé jsou Rotavské varhany u Kraslic, přírodní výtvor na 

Zlatém vrchu u České Kamenice či nádherný vrch Vrkoč u Ústí nad Labem nebo vrch 

Radobýl nad Litoměřicemi, odkud údajně běţel hasit poţár K. H. Mácha. Drtivá většina 

dřívějších lomů je pro impozantní vzhled sloupcovitého čediče vyhlášena přírodními 

rezervacemi.  

Tab. č. 1 Přehled některých lomů těžící sloupcovitý čedič v SZ Čechách 

  OBLAST NÁZEV LOMU         SOUČASNÉ VYUŢITÍ 

PŘÍLOHA Č. 1 

LOKALITA Č. 

   České středohoří Dobkovičky lom v provozu 1 

 

  

Dubičná lom v provozu 2 

 

  

Dubí hora národní přírodní památka 3 

 

  

Měrunice lom v provozu 4 

 

 

  Panská skála chráněná přírodní památka 5 

 

 

  Radobýl chráněná přírodní památka 6 

 

 

  Soutěsky lom v provozu 7 

 

  

Ţandov lom – přerušená HČ 8 

 

 

Luţické hory Lom Císařský lom v provozu 9 

 

  

Klučky ukončená HČ 10 

 

 

  Smrčník chráněná přírodní oblast bez vyobrazení 

 

 

  Zlatý vrch chráněná přírodní oblast 12 

 

 

Krušné hory Lom Hřebečná chráněná přírodní oblast 13 

 

 

  Rotava chráněná přírodní památka 14 

 

 

  Hora Suk ukončená HČ 15 

 

 

Slavkovský les Hlinky chráněná přírodní památka 16 

 

 

  Horní Tašovice lom v provozu 17 

 

 

Doupovské hory Těšetice významný krajinný prvek 18 
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Výčet těchto lokalit není encyklopedický. Jde jen o základní seznámení s vybranými 

lokalitami s výskytem sloupcovitého čediče a s jeho těţbou. Ve větších i menších 

čedičových lomech byla těţba sloupcovitého čediče většinou postupně ukončena ve druhé 

polovině minulého století, a to i v drobných lomech nacházejících se na úpatí téměř 

kaţdého čedičového kopce, ve kterých byl kámen lámán ručně pomocí jednoduchých 

nástrojů. 

1.2.1 Oblast České středohoří  

Celá oblast Českého středohoří je chráněnou krajinnou oblastí a je rovněţ tradiční 

oblastí těţby stavebního kamene. Čedičové horniny, které se zde nacházejí, jsou pro své 

vlastnosti k tomuto účelu velmi vhodné. Zaujímá pouhé 2 % rozlohy státu, ale bylo zde 

produkováno 8 % celostátního objemu těţby kamene. V současné době se těţí kámen jiţ 

v menším počtu lokalit, ale za to intenzivněji [1]. S pozůstatky po staré lomové těţbě i se 

současnými lomy se můţeme setkat po celém území této CHKO. Například tyto lokality:  

 Dobkovičky – jedná se o jeden z největších čedičových kamenolomů v Českém 

středohoří. Těţí se zde lávové proudy olivinických čedičů na drcené kamenivo, a to jiţ 

od roku 1910. V roce 1930 byla v Dobkovičkách postavena první úpravna kameniva 

a nakládka na ţelezniční dopravu. V roce 1993 došlo k úplnému ukončení těţby. Roku 

2001 byla těţba a činnost kamenolomu plně obnovena a postupně byla provedena 

modernizace technologie. Kromě sloupcovité odlučnosti čediče, bylo v lomu odkryto 

několik výlevů s výskytem tzv. olivínických koulí o velikosti aţ 25 cm.  

 Dubičná – lom se nachází na východním svahu vrchu Dubí hory u obce Úštěk 

na Litoměřicku. Zdejší kamenolom se specializuje na hrubou kamenickou výrobu 

štípaného čediče (tefritu). Kromě sloupcovité odlučnosti čediče je v lomu ojedinělá 

i odlučnost deskovitá. Vyrábí se zde štípaná i řezaná dlaţba, dlaţební kostky, 

obrubníky a další kamenické výrobky.  

 Dubí hora  - u obce Konojedy na severozápadním svahu vrchu Dubí hory bylo 

malotěţbou kamene odkryto čelo tefritového lávového proudu. V lomové stěně jsou 

dobře patrné v horní části hákovitě ohnuté sloupce, které jsou rozpukané a dochází tím 

i k odlučování oválných kamenů ve tvaru bochníku, tzv. Konojedské bochníky. Od 

roku 1966 je zdejší lokalita národní přírodní památkou [3]. 

 Měrunice – činný lom, který se nachází mezi obcemi Ţichov a Měrunice. Jedná 

se o nevýrazný čedičový pahorek. Loţisko čediče o mocnosti cca 40 m je těţeno ve 



František BAAR:  Návrh postupu těţby a zpracování sloupcovitého čediče v lomu Soutěsky 

2011                                                                                                                         Str.: 7/29 

 

4. etáţích. Surovina se zpracovává na drcené kamenivo do ţivičných a betonových 

směsí a pouţívá se rovněţ při výstavbě komunikací. 

 Panská skála u Kamenického Šenova - jedná se o nejznámější kamenné varhany 

v České republice, které se nacházejí u Kamenického Šenova. Pohádkovou scenérii 

tvoří téměř ze všech stran odkryté svislé a mírně skloněné čedičové sloupce s výškou 

aţ 12 m a s jezírkem v místě bývalé lomové jámy. I tato přírodní památka je však 

pozůstatkem někdejší hornické činnosti. Tento nádherný skalní výtvor byl koncem 

18. století odkryt těţbou kamene. Byl zde lom těţící sloupy, které byly na přelomu 

19. a 20. století výhodným exportním artiklem (nizozemské hráze). Intenzivní těţba 

začala odkrývat pozoruhodnou vnitřní stavbu Panské skály (původně Kříţový vrch), 

tvořenou štíhlými čedičovými sloupy. Po odhalení této unikátní geologické scenerie, 

se začaly objevovat první snahy veřejnosti o zastavení těţby. Po zásahu prof. J. E. 

Hibsche, který se věnoval geologickému studiu Českého středohoří, byla těţba v roce 

1904 na vrcholu zastavena. Těţba pokračovala v předpolí a lámáním kamene zde 

vznikla těţební jáma, která se po čase zaplnila vodou a vytvořila jezírko. V roce 1939 

měl zdejší čedič slouţit k vybudování zabezpečení ponorkové základy na ostrově 

Helgoland. K tomuto záměru však nedošlo a v roce 1948 zde byla těţba definitivně 

zastavena, zakonzervována a v roce 1953 byla oblast vyhlášena přírodní rezervací. 

Kamenné varhany tak zůstaly na odiv dalším generacím. Jedná se o naší nejstarší 

geologickou památku (od roku 1895) [1]. 

 Radobýl – jedná se o výraznou krajinnou dominantu nad městem Litoměřice. 

Na svislých stěnách bývalého lomu je odkryt severojiţní profil kopcem. V lomové 

stěně lze sledovat vnitřní stavbu s názorně vyvinutou sloupcovitou odlučností horniny 

z různě orientovanými čedičovými sloupci. Odkryv patří svou orientací a rozlohou 

mezi nejlepší v severozápadních Čechách. Niţší partie kamenolomu pokrývá suťový 

plášť s rozsáhlými sesuvy. Chráněné území je od roku 1966 a od roku 1992 je 

chráněnou krajinou památkou [1]. 

 Lom Soutěsky (viz kapitola 3) 

 Lom Ţandov – v současné době čedičový lom s přerušenou hornickou činností. 

Důvodem přerušení činnosti jsou sesuvy.  

Významným skalním výtvorem s charakteristickou sloupcovitou odlučností, na kterém 

však těţba čediče neprobíhala, je vrch Vrkoč. 

 Vrkoč - jedná se o tvarově a strukturou charakteristický skalní útvar vybíhající 
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z levého svahu labského údolí s vynikající ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče 

orientované do tvaru obráceného vějíře (milíř). Zvláštní orientace odlučných sloupců 

je způsobena působením tří ochlazovacích ploch v době tuhnutí. Odlučnost 

se vyvinula kolmo na tyto plochy. Vějířovitý útvar je tvořen z pěti aţ šestibokých 

hranolů o průměrné tloušťce okolo 20 cm. V souvislosti s výstavbou ţelezniční trati 

Praha – Ústí nad Labem bylo odtěţeno v polovině devatenáctého století čelo ţíly, coţ 

přispělo k odkrytí nejznámější ukázky vějířovitého uspořádání sloupců. Vrkoč je svým 

vějířovitým uspořádáním čedičové horniny skutečně proslulý a jedinečný. Byl 

vyhlášen za národní přírodní památku v roce 1966 [1]. 

1.2.2 Oblast Luţické hory 

Luţické hory leţí v nejsevernějším území severních Čech mezi Šluknovským 

a Frýdlantským výběţkem. Na jeho území se nacházejí zejména usazené horniny, ale také 

horniny vulkanické. Metamorfované horniny se zde nacházejí zřídka. Lokalita byla 

významnou oblastí těţby lomového kamene. Těţil se zde především pískovec. Jako 

stavební kámen se těţil na mnoha místech i čedič pouţívaný často jako sloupky nebo 

k dláţdění. Kromě malých drobných lomů, zde bylo i několik velkých lomů s průmyslovou 

těţbou (Zlatý vrch). Těţba byla postupně ukončována vyhlašováním lokality jako 

maloplošného chráněného přírodního území. Veškerá těţba skončila vyhlášením chráněné 

krajinné oblasti v roce 1976 [6]. V Luţických horách je hodno se zmínit o těchto 

lokalitách: 

 Lom Císařský – nachází se ve Šluknovském výběţku. Těţba ve zdejším lomu byla 

zahájena jiţ v roce 1881. Nachází se zde velmi kvalitní čedič, ze kterého se vyrábí 

drcené kamenivo pro silniční stavitelství.  

 Klučky (Polevsko) - táhlý čedičový vrch s opuštěným lomem na jeho východním 

konci. Lom byl dvouetáţový s výraznými v průměru aţ půlmetrovými svislými 

čedičovými pětibokými sloupci, zčásti zřícenými [6]. 

 Smrčník - je to poměrně plochý, ale rozloţitý převáţně zalesněný čedičový hřbet asi 

1 km západně od Kamenického Šenova. Je tvořen olivinickým čedičem s výraznou 

sloupcovitou odlučností a své okolí převyšuje cca o 20 metrů. V roce 1913 se mělo 

začít těţit a hornina měla být přeměněna na silniční štěrk. Těţbě bylo zabráněno a celé 

navrší tak zůstalo zachováno. Čedič se tu lámal jen v malé míře při stavbě místní 

dráhy [16].  
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 Zlatý vrch – jedná se o výrazný čedičový kopec, který je významnou geologickou 

lokalitou evropského významu. Na jiţních a jihovýchodních svazích byla lomovou 

těţbou odkryta vnitřní stavba neovulkanického tělesa s vertikální sloupcovitou 

odlučností čediče. Dokonalé sloupce jsou dlouhé aţ třicet metrů a na svou délku jsou 

velmi tenké (cca 20 cm v průměru). To vypovídá o patrně velmi pomalém 

a rovnoměrném utuhnutí v poměrně homogenním tepelném poli. Výjimečný charakter 

této lokality je znám uţ z přelomu 19. a 20. století. V této době, kolem roku 1870, byl 

na jihovýchodním úbočí zaloţen lom. Při těţbě čediče byly odhaleny sloupce 

neobvyklé délky a dokonalého vyvinutí. Byly málo rozpukané, a tak se daly lámat 

sloupce aţ o délce 6 m. Zdejší sloupce jsou dokonaleji tvarovány a jsou aţ 2,5x delší 

neţ na populárnější Panské skále. Lom byl původně rozdělen do dvou pater, v nichţ 

délka svisle postavených sloupců dosahovala aţ 18 m. V 1. polovině 20. století se ale 

uţ uvaţovalo o tom, ţe by odtěţením dolního patra aţ ke stěně patra horního vznikla 

souvislá stěna se sloupy dlouhými kolem 30 m. Poprvé byl Zlatý vrch, spolu 

se sousedním Stříbrným vrchem, chráněn podle říšskoněmeckého zákona na ochranu 

přírody v roce 1940. Po válce však byla těţba čediče obnovena a pokračovalo se s ní 

aţ do poloviny 60. let 20. století. V roce 1964 byl Zlatý vrch vyhlášen chráněným 

přírodním výtvorem a od roku 2002 je národní přírodní rezervací [1], [16].   

1.2.3 Oblast Krušné hory 

Severozápadní hranici popisované oblasti tvoří hradba Krušných Hor v délce cca 

130 km. Nynější geologická podoba Krušných hor vznikla v třetihorách poklesem 

podkrušnohorské pánve podél Krušnohorského zlomu. Krušné hory byly zasaţeny 

hornickou činností jiţ od středověku. Těţil se zde zejména cín a stříbro. V menším 

mnoţství se dobývalo olovo, měď a ţelezo a v Jáchymově probíhala těţba uranu. 

Vzhledem k silné průmyslové činnosti zde vznikali velké městské aglomerace. Hlavně 

zásluhou těţby hnědého uhlí, která probíhá podél celého úpatí pohoří. Těţba kamene byla 

v Krušných horách ojedinělá. Lomy zabývající se dobýváním sloupcovitého čediče 

se nacházejí jen v západní části Krušných hor mezi Kraslicemi a Boţím Darem 

a u Karlových Varů. Jde o tyto lokality: 

 Lom Hřebečná – jedná se o bývalý lom nedaleko obce Boţí Dar v nadmořské výšce 

1030 m nad mořem. Lom je umístěn ve výrazném horském hřebeni, který je z větší 

části tvořen horninami vulkanického původu. Surovina zde byla těţena v několika 
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menších a v jednom větším stěnovém lomu. V hlavním lomu je skvěle odkryta 

charakteristická sloupcovitá odlučnost horniny. Sloupcovitý čedič se těţil od počátku 

20. století aţ do roku 1960. Surovina byla zpracována na drcené kamenivo, které bylo 

pouţívané pro stavby a údrţbu okolních komunikací. V současné době je lom součástí 

území, které bylo z důvodu ochrany nejen ohroţeného rostlinného a ţivočišného 

společenství, ale i pro ochranu odkryvu čedičových sloupců, prohlášeno v roce 1996 

přírodní rezervací Rýţovna [15].   

 Rotava - přírodní památka Rotavské varhany jsou vynikající ukázkou sloupcovitého 

rozpadu čediče. V současné době se jedná o státem chráněnou přírodní památku, která 

se stala symbolem Rotavy. Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů 

vysokých, vějířovitě rozloţených hranolů, které neskutečně připomínají varhanní 

píšťaly. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Těţba zde byla 

ukončena v roce 1953. Důvodem ukončení těţby byl jednak malý objem loţiska, 

jednak otevření rozsáhlého čedičového kamenolomu mezi Rotavou a Jindřichovicemi. 

V tomto lomu je těţba rovněţ ukončena. Skalní útvar rotavských kamenných varhan 

byl prohlášen za chráněný přírodní výtvor [10].  

 Hora Suk - je výraznou krajinnou dominantou nacházející se západně od lázní 

Karlových Varů. V lokalitě byly odkryty plochy se sloupcovitou odlučností čediče. Od 

počátku 19. století se lámal místní čedič pro stavbu komunikací. V 70. letech patřil 

v západočeském kraji mezi největší lomy. V současné době je těţba čediče zastavena. 

Důvodem bylo narušení krajinného rázu. Upomínkou na těţební činnosti zde zůstaly 

například staré násypky na vytěţené kamení.  

Skalním výtvorem s výraznou sloupcovitou odlučností v Krušných horách je například 

lokalita Boč. 

 Boč - lokalita se sloupcovitým rozpadem čediče se nachází jeden kilometr 

severovýchodně od obce Stráţ nad Ohří. V současné době se jedná o přírodní 

památku, vyhlášenou v roce 1960. Má rozlohu 1,33 ha [14]. 

1.2.4 Oblast Slavkovský les 

Slavkovský les je chráněnou krajinnou oblastí a nalézá se v Karlovarském kraji jiţně 

od Sokolovské pánve. Pro území je charakteristická různorodost hornin a geologicky 

atraktivních jevů. I Slavkovský les je oblastí, kde se objevují pozůstatky hornické činnosti. 

Od středověku je v oblasti těţen cín a také měď, olovo, zinek a rovněţ stříbro. Hornická 
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činnost poznamenala zdejší krajinu prováděnými těţebními pracemi a dodnes jsou v ní její 

stopy patrné (haldy, propadliny, vodohospodářská díla pro potřebu dolů). Dobývaly se zde 

i další suroviny jako ţula, hadec, rašelina a čedič. Jediným těţeným loţiskem v CHKO 

Slavkovský les, je těţba feldspatitů [14]. Těţba sloupcovitého čediče probíhala v těchto 

lomech:   

 Lom u Hlinek – nachází se cca jeden kilometr od obce Hlinky pod vrchem Hůrka ve 

Ţlutické vrchovině. V  lomové stěně je ukázkově vyvinutá sloupcovitá odlučnost 

čedičové horniny ve vertikálním směru. Těţba v lomu byla ukončena a v roce 1997 

byl lom vyhlášen přírodní památkou s plochou 0,69 ha.  

 Horní Tašovice - lokalita leţí přibliţně 10 km jihovýchodně od Karlových Varů na 

hranici CHKO Slavkovský les. Hornická činnost zde probíhá od roku 1980. Loţisko 

představuje tmavošedá čedičová hornina, velmi jemně zrnitá, jejíţ charakteristickým 

znakem je nedostatek olivínu. V lomových stěnách je místy patrná výrazná 

sloupcovitá odlučnost čediče. Sloupky jsou převáţně 30 - 50 cm široké a s různým 

úklonem. Ve svrchních etáţích mají místy aţ strmý úklon. Ve spodní etáţi je úklon 

sloupků téměř horizontální. Těţba zde stále probíhá a surovina se zpracovává na 

drcené kamenivo.  

Významným skalním výtvorem s charakteristickou sloupcovitou odlučností v této oblasti 

je vrch Homolka. 

 Homolka – jedná se o výrazný vrch s homolovitým tvarem a se sloupcovitou 

odlučností čediče, který je od roku 1972 přírodní památkou. Nachází se jiţně od obce 

Bečov nad Teplou [14]. 

1.2.5 Oblast Doupovské hory 

Pohoří se nalézá z převáţné části na pravém břehu řeky Ohře. Celé pohoří je 

pozůstatkem činnosti stratovulkánu, ze kterého vlivem eroze zůstala kaldera s plochým 

tvarem a s kruhovým půdorysem. Její okraje ohraničují vyšší vrchy. Od roku 1953 byla 

celá oblast Doupovských hor vyuţívána pro vojenské účely, a tak hornická činnost zde 

nebyla moţná. Jen na jeho okraji mimo vojenský prostor se nalézá bývalý malý lom [14].  

 Těšetice – nápadný čedičový vrch u obce Bochov. Jedná se o bývalý lom 

se sloupcovitou odlučností čediče. Vrch je od roku 1995 evidován jako významný 

krajinný prvek. 
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2 HISTORIE TĚŢBY SLOUPCOVITÉHO ČEDIČE V LOMU 

SOUTĚSKY 

Jiţ od nepaměti vyuţívá člověk kámen pro své potřeby. Vyuţíval i ta nejmenší 

loţiska pro stavbu svých obydlí. Na úpatí téměř kaţdého čedičového kopce tak vznikaly 

drobné lůmky, ve kterých byl ručně nebo pomocí jednoduchých nástrojů kámen lámán. 

Sloupcovitý čedič měl tu výhodu, ţe se dal jednoduše ze skalního bloku odlamovat.  

2.1 Historie těţby sloupcovitého čediče  

Těţba v lomu Soutěsky probíhá jiţ od roku 1933. Po sloupcovitém čediči byla 

značná poptávka. Surovina se zpracovávala na štěrk, kostky a sloupky. Tyto výrobky byly 

pouţívány v širokém okolí na stavbu silnic, podezdívek, 

opěrných zdí a další. Kámen se vyváţel i do zahraničí, na 

stavbu přímořských hrází, protoţe čedič odolává slané 

vodě. Před druhou světovou válkou patřil lom panu 

Františku Böhmovi ze Soutěsky. Po dobu druhé světové 

války byl lom uzavřen. Po válce došlo k jeho opětovnému 

otevření. Kámen se přestal vyváţet do zahraničí a vyuţíval 

se pouze pro tuzemsko. V roce 1962 bylo rozhodnuto 

o průmyslovém dobývání v tomto lomu. K opětovnému 

rozvoji však došlo aţ v posledních desetiletích. Současná 

hornická činnost na výhradním loţisku stavebního kamene 

(čediče) Soutěsky je prováděna na základě povolení z roku 

1995. Čedičové sloupky a výrobky z nich se staly pro svůj 

jedinečný vzhled a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům vyhledávanou 

surovinou nejen v tuzemsku, ale opět i v zahraničí, zvláště pak v Nizozemí a v Německu. 

V současné době je lom provozován soukromou společností Weiss spol. s r. o. [24]. 

2.2 Technologie dobývání a zpracování suroviny v lomu Soutěsky 

Zpočátku se jednalo výhradně o ruční zpracování. Sloupcovitý čedič se získával 

odlamováním z čedičových skal. K dělení čedičových hranolů se pouţívalo obouruční 

kladivo klínovitého tvaru. Bylo zde zaměstnáno okolo 30 dělníků. Po druhé světové válce 

byla těţba prováděna velkými komorovými odstřely. V této době se pouţívalo často 

Obr.  5 Ruční těžba v 50. letech 



František BAAR:  Návrh postupu těţby a zpracování sloupcovitého čediče v lomu Soutěsky 

2011                                                                                                                         Str.: 13/29 

 

trhavin a nábojů z války, a aţ později byly pouţívány průmyslové trhaviny. Komorový 

odstřel byl vţdy událostí, na kterou se mnozí dívali s obdivem. Například v roce 1952 bylo 

pouţito 1,3 t třaskavin. Odstřely se významně dotýkaly i ţivota obyvatel ţijících v okolí 

lomu. Před odstřelem otevřeli okna a odešli z domů. Stávali na protější stráni a pociťovali 

pohyby půdy jako při zemětřesení. Vše se obešlo bez škod, ale nebylo tomu tak vţdy. 

Mnohdy vyletěly kameny aţ za silnici. Kámen se dopravoval v šedesátých letech do 

říčního přístavu v Děčíně a odtud se plavil jak do tuzemska, tak i do zahraničí [13]. Kolem 

roku 1976 začalo v lomu ubývat kvalitních čedičových sloupců a muselo se dobývat z větší 

hloubky. Při pouţívání komorového odstřelu se do lomu sesypalo velké mnoţství hlušiny, 

kterou bylo nutné následně odváţet na skládku, která byla umístěna na druhé straně silnice. 

Kámen se v této době uţ nevyváţel a slouţil pouze pro tuzemské potřeby. Počátkem 80. let 

byl proveden poslední komorový odstřel [24]. Bohuţel dobývání s pouţitím komorových 

odstřelů značně poškozovalo sloupky čediče. Dodnes je patrné, v kterých částech lomu 

byly tyto komorové odstřely prováděny. Struktura sloupků je znatelně porušena.  
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3 CHARAKTERISTIKA LOŢISKA A ROZSAH TĚŢBY 

V SOUČASNÉM OBDOBÍ 

Kamenolom Soutěsky se nachází v Ústeckém kraji cca 8 km východně od centra 

města Děčína u obce Malá Veleň. Výhradní loţisko leţí v Českém středohoří na pravém 

břehu řeky Ploučnice. Dobývací prostor lomu Soutěsky má rozlohu cca 148 000 m
2
. 

Nachází se v katastrálním území Malá Veleň. 

3.1 Charakteristika loţiska 

Loţiskovou výplň představuje kompaktní hornina šedočerné barvy, petrograficky 

určená jako nefelinový bazanit s proměnlivým podílem analcimu a natrolitu. Vznik loţiska 

se předpokládá na období oţivení vulkanické činnosti v Českém středohoří v průběhu 

miocenu. K výstupu magmatu došlo pravděpodobně na trhlině v křídovém podloţí. 

Čedičové magma se pak rozlilo do tektonicky predisponované deprese směrem do údolí 

Ploučnice. Charakteristickým znakem loţiska je dokonalá sloupcovitá odlučnost. Sloupky 

dosahují průměru 15 - 30 cm, mají hladké a rovné hrany a dobrou štípatelnost kolmo 

k jejich ose. Hydrogeologické poměry jsou v lomu Soutěsky jednoduché. Sráţková voda 

snadno prosakuje hustou sítí puklin v čediči v nejniţším místě lomu. Vzhledem 

k morfologické pozici lomu a úrovní místní erozivní báze řeky Ploučnice, dochází 

k plynulému odvodňování podzemních vod [19], [20]. 

O loţisku Soutěsky, jako loţisku nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene - 

čediče), bylo rozhodnuto Severočeským KNV v Ústí nad Labem dne 5.3.1962, ţe je 

vhodné pro potřeby národního hospodářství, a proto je loţiskem výhradním ve smyslu 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Rozhodnutí o průmyslovém dobývání bylo vydáno Severočeským 

KNV v Ústí nad Labem dne 5.3.1962. Dne 30.12.1962 byl na loţisku Soutěsky stanoven 

dobývací prostor Soutěsky. Povolení k hornické činnosti na výhradním loţisku stavebního 

kamene (čediče) Soutěsky probíhá na základě povolení,  které vydal OBÚ dne 31.1.1995 

a doplňku ze dne 5.3.2001. Těţba je prováděna v souladu s dokumentací POPD a doplňku 

k POPD č. 1. Předpoklad ukončení těţební činnosti je do roku cca 2030 [19], [20]. 

3.2 Popis současného způsobu těţby a zpracování suroviny 

Těţba horniny je prováděna lomovým dobýváním. Těţba je prováděna bez pouţití 
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trhavin. K primárnímu rozpojování sloupků čediče se pouţívá pouze "rypr", který je 

umístěn na rýpadlu Volvo EC-390. Metoda těţby bez pouţití trhavin je šetrná k vlastní 

těţené surovině, maximálně zachovává tvary kamene a je zároveň ohleduplná k okolnímu 

prostředí. To není zatěţováno hlukem a otřesy. Surovina získaná tímto způsobem nemá 

narušenu vnitřní strukturu a výrobky tak mohou být pouţity pro ty nejnáročnější stavební 

a architektonické účely. Hlavní těţba probíhá v zahloubeném 5. řezu. Nad ním jsou stěny 

4. a 2. řezu, jeţ jsou částečně zasypány hlinitým výklizovým materiálem (osypy 

z nadloţních vrstev + úprava pracovních plošin pod těţební stěnou). V horní části je 

vysoká stěna 1. řezu s nadloţními tufy. Těţba suroviny v zahloubeném 5. řezu probíhá 

vylamováním lopatovým rýpadlem ze stěny. Surovina je nakládaná jak rýpadlem, tak 

ručně do ocelových kontejnerů, které jsou následně vysokozdviţným vozíkem odváţeny na 

místo dalšího zpracování, a to buď na dlaţbu či na sloupky o různých délkách. Sloupky 

s porušenou strukturou nebo sloupky o velkých rozměrech, jsou po přistavení mobilních 

drtičů drceny na poţadované frakce. Kolovým nakladačem je rubanina nakládána do 

primárního čelisťového drtiče a je drcena na hrubou frakci. Z tohoto drtiče je pásovým 

dopravníkem, který je součástí tohoto drtiče, materiál dopravován na mezideponii 

a následně rýpadlem naloţen do odrazového drtiče. Z odrazového drtiče vychází po 

dopravnících nadrcený materiál a je buď sypán na mezideponii nebo je přímo dopravován 

pásovým dopravníkem do mobilního třídiče. Pomocí jednoho hlavního pevného pásu 

a dvou bočních hydraulických sklopných haldovacích pásech jsou získávány jednotlivé 

frakce. Kolovým nakladačem je postupně kamenivo přemístěno na konečnou deponii. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe si lom najímá technologické zařízení na drcení, veškerá 

rubanina je skladována na mezideponiích v jednotlivých řezech. Po nashromáţdění většího 

mnoţství jsou povolány firmy vlastnící stroje na zpracování suroviny a je provedeno drcení 

a třídění veškerého nashromáţděného materiálu na jednotlivé poţadované frakce [19]. 

3.2.1 Těţba suroviny 

Otvírka loţiska čediče v lomu Soutěsky byla provedena v pěti etáţích v úrovních 

223 m, 214 m, 205 m, 195 m a 187 m nad mořem. Odtěţené tufy a odpad z výroby ze 

severního a východního okraje lomu jsou vyuţívány na sanaci a rekultivaci jeho západní 

části. Doprava probíhá nákladními automobily a kolovými nakladači. Vlastní těţební práce 

jsou prováděny rýpadlem a jen v mimořádných případech pomocí trhacích prací malého 

rozsahu. Ruční výroba je prováděna v niţších řezech. Výroba drceného kameniva je 
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zajišťována zejména z 1. etáţe. V současné době probíhají těţební práce na řezech 

v úrovních 224 m, 214 m, 204 m, 197 m a 192 m nad mořem. Různorodost fyzikálně –

mechanických vlastností suroviny nacházející se v lomu ovlivňuje nejen dobývání 

v jednotlivých partiích lomu, ale i následné zpracování a vyuţití suroviny. Při současné 

těţbě nedochází ke skrývkovým pracím s ohledem na značnou svaţitost a nedostupnost 

vrchních partií v předpolí lomu. Na těţbě a zpracování suroviny se podílí cca od 6 aţ po 25 

zaměstnanců.  

3.2.2 Zpracování suroviny 

Vlastní zpracování suroviny je závislé na finálním výrobku, zda surovina bude 

pouţívaná na výrobu sloupků, dlaţby či drceného kameniva. 

a) Výroba sloupků - po rozpojení horniny jsou jednotlivé sloupky zkracovány pomocí 

ručního nářadí nebo strojní kotoučovou pilou dle poţadavku zákazníků. 

b) Výroba dlaţby -  čedičová dlaţba se vyrábí řezáním pěti a šestibokých sloupků 

na dlaţdice v různých tloušťkách. Řezání se provádí strojní pilou s kotoučem 

o průměru 900 mm nebo případně pilou s kotoučem o průměru 600 mm. 

c) Výroba drceného kameniva - surovinou pro výrobu drceného kameniva jsou nevhodné 

sloupky, odpadový materiál z ruční výroby a rubanina z těch částí loţiska, která není 

vhodná k ruční výrobě. Tato surovina je zpracována na technologickém zařízení pro 

výrobu drceného kameniva. Rubanina je nakládána hydraulickým pásovým rýpadlem 

nejdříve do hrubotřídiče k oddělení jemných částic. Tyto jemné částice jsou pásovým 

dopravníkem hrubotřídiče dopravovány na terénní nákladní automobil a odvezeny do 

západní části lomu na rekultivovanou plochu. Rubanina je z hrubotřídiče sypána na 

pracovní plošinu o etáţ níţe a je opět rýpadlem nakládána do primárního mobilního 

čelisťového drtiče na housenicovém podvozku, kde je drcena na hrubou frakci. 

Z tohoto drtiče je pásovým dopravníkem, který je jeho součástí, materiál dopravován na 

mezideponii a následně rýpadlem naloţen do odrazového drtiče. Z odrazového drtiče 

vychází po dopravnících nadrcený materiál a je buď sypán na mezideponii nebo je 

přímo dopravován pásovým dopravníkem do mobilního třídiče. Jednotlivé frakce 

kameniva jsou pomocí hlavního pevného pásu a dvou bočních hydraulických sklopných 

haldovacích pásů mobilního třídiče sypány na mezideponii v poţadovaných frakcích. 

Kolovým nakladačem je postupně kamenivo přemístěno na konečnou deponii. 
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Jednotlivé výsledné frakce jsou deponovány v upravené západní části lomu. V lomu 

se vyrábí kamenivo převáţně ve frakcích 0 –  32 mm, 32 –  63 mm a 63 – 125 mm. 

3.3 Produkce těţby  

Porovnání, v jakém mnoţství se těţilo v první polovině sedmdesátých let a v jakém 

po roce 2000, je uvedeno v tabulce č. 2 a v grafu č. 1 [19]. 

Tab. č. 2 Produkce těžby lomu Soutěsky v období 1971–1975 a v období 2000 –2003 

PRODUKT 1971 1972 1973 1974 1975 2000 2001 2002 2003 

  t t t t t t t t t 

frakce 0 - 8 0 0 0 0 0 0 0 325,7 445,6 

frakce 0 - 22 0 0 0 0 0 1028,0 615,0 0 0 

frakce 0 - 32 13814,0 12872,5 14726,5 13252,0 10566,5 0 0 15106,3 9743,0 

frakce 0 - 45  0 0 0 0 0 0 0 0 2298,9 

frakce 8 - 16 0 0 0 0 0 0 0 270,0 435,0 

frakce 16 - 32 0 0 0 0 0 0 0 608,9 1160,7 

frakce 32 -63 15745,0 15916,0 16827,0 12412,5 15136,5 1096,0 832,5 18935,3 10064,0 

frakce 63 - 125 19764,0 24884,5 23805,5 16275,0 14926,5 2000,5 927,6 3040,4 6383,5 

HDK 0 0 0 0 0 0 0 355,6 0 

odval 0 0 0 0 0 0 0 2348,0 1311,3 

zához lehký 2137,0 3916,5 6614,0 22655,0 7823,0 2189,0 2377,0 4805,2 3225,8 

rigol 6503,5 7110,5 10599,0 7279,5 8207,0 1515,3 2617,0 4211,3 3764,3 

zához export 3427,4 365,9 0 0 0 0 0 0 0 

sloupkovina 2575,5 2263,8 67,5 3187,7 1100,0 49,0 21,5 601,6 217,6 

ostatní 0 0 0 0 0 244,0 0 1352,4 0 

celkem: 63966,4 67329,7 72639,5 75061,7 57759,5 8121,8 7390,6 51635,0 38604,1 

Výše roční těţby lomu je velmi závislá na odbytu. Vyrábí se jen to, co se prodá. 

Kaţdoročně se mění i struktura prodávaných výrobků. Od roku 2002 firma Weis spol. 

s r. o. začala vyrábět drcené kamenivo mobilními technologiemi. Od roku 2004 je 

průměrná roční výroba cca 40 000 t. 

Při porovnání s produkcí těţby z roku 1994 na jiných čedičových lomech v CHKO 

České středohoří je z grafu jasně zřetelné, ţe lom Soutěsky patří se svojí nízkou produkcí 

mezi malé lomy [1]: 

 Chraberce  drcený kámen  151 000 t 

 Měrunice  drcený kámen  432 000 t 

 Obřice  drcený kámen    51 000 t 

 Dobkovičky  drcený kámen  590 000 t 
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 Libochovany  drcený kámen  341 000 t 

 Těchlovice  drcený kámen    76 000 t 

 Soutěsky  stavební kámen   17 000 t 

 Volfartice  drcený kámen    85 000 t 

 Ţandov  stavební kámen   37 000 t 

 Dolánky  drcený kámen  144 000 t 

 Všechlapy  drcený kámen  152 000 t 

Graf  č. 1 Produkce těžby kamene v CHKO České středohoří v roce 1994 
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3.4 Popis současného strojního zařízení pro těţbu, zpracování a dopravu 

suroviny 

V povrchovém lomu Soutěsky se pouţívají tyto stroje a strojní zařízení: 

a) housenicové rýpadlo VOLVO EC 390 

b) třídič ETEX ROBOTRAC  

c) třídič Finlay 683 SUPERTRAC 

d) čelisťový drtič HARTL PC 1265 J 

e) odrazový drtič RESTA 1120/1000 

f) kolový nakladač LIEBHERR L 550 

g) vysokozdviţný vozík Pogruščik 

h) nákladní automobily TATRA 148 
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i) univerzální nakladač ZTS UN 053.2 

j) strojní pila PKM s hydraulickým posunem stolu a s řezným kotoučem 

o průměru 900 mm 

k) strojní pila s ručním posunem kotouče a s řezným kotoučem o průměru 

600 mm. 

3.4.1 Strojní zařízení pro těţbu 

a) housenicové rýpadlo VOLVO EC 390  

Pro lepší pohyb v lomu je pouţíváno hydraulické rýpadlo na housenicovém podvozku. 

Je určeno k rozpojování horniny pomocí "rypru" a k nakládání suroviny. Rýpadlo má 

maximální hloubkový dosah 6 m a výškový dosah 10,5 m. Výkon rýpadla je 190 kW.  

b) Pro třídění rubaniny od jemného materiálu se v lomu pouţívá třídič EXTEC 7000 

RoboTrac: 

Je to universální plně mobilní hrubotřídič na housenkových pásech, jehoţ pohyb po 

lokalitě je řízen dálkovým ovládáním. Umoţňuje třídění vstupního materiálu na dvě 

zrnitostní frakce pomocí vibračního roštu. Rošt má v horní vrstvě ochranné 

lichoběţníkové roštnice s mezerou 95 mm na horním konci a 130 mm na dolním, coţ 

umoţňuje snadný propad materiálu a minimální ucpávání roštu. Ve spodní vrstvě jsou 

uchycena tři pole síta o rozměrech 1 x 2 m, charakter sít je volen podle aplikace. Sklon 

roštu je stavitelný v rozmezí úhlů cca 25° aţ 35°. Pohon stroje obstarává vznětový 

motor o výkonu 75 kW. Výkon stroje je aţ 200 tun za hodinu v závislosti na charakteru 

vstupu a zrnitosti výstupu. Ve standardní sestavě je zahrnuto i dálkové ovládání zdvihu 

roštu a pohybu stroje. RoboTrac o délce 11,3 m, šířce 2,7 m, výšce 3,5 - 3,8 m 

a hmotnosti 21,6 t, bývá přepravován na podvalníku. 

c) Pro třídění nadrceného materiálu se v lomu pouţívají třídiče Finlay 683 SUPERTRAC: 

Násypka má objem 7 m
3
 s pásovým podavačem o šířce 1050 mm. Rychlost posuvu lze 

plynule regulovat od 0 po 16 m/min. Jedná se o aktivní dvouplošinový vibrační třídič 

s moţností změny amplitudy s horním sítem 3,6 x 1,52 m a spodním sítem 3,0 x 

1,52 m. Třídič má hydraulicky stavitelný sklon třídící skříně. Kolem celého třídiče je 

umístěna pracovní plošina se zábradlím a přístupovým ţebříkem. Hlavní pás má šířku 

1000 mm. Dva boční hydraulické sklopné haldovací pásy s profilovaným běhounem 

mají šířku 650 mm, výsypná výška 4,7 m. Haldovací kapacita třídiče je cca 194 m
3
. 

Čelní hydraulický sklopný vynášecí pás má šířku 1200 mm. Jeho výsypná výška je 0 - 
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3,85 m a kapacita cca 106 m
3
. Třídič je opatřen dvěmi hydraulickými stabilizačními 

opěrami pod násypkou s ochranným spínačem. Housenicový podvozek je s roztečí 

3800 mm a se šíří botky 500 mm. Ovládání pojezdu je kabelové. Třídič je opatřen 

pohonnou jednotkou DEUTZ BF4L 2012 o výkonu 72 kW. Celková hmotnost stroje je 

cca 24 t [17]. 

d) čelisťový drtič  

Na primární drcení je pouţíván mobilní čelisťový drtič HARTL PC 1265 J s pohonem 

222 kW, výkonem aţ 250t/hod (podle materiálu) a se vstupním otvorem 1250 x 650 

mm. Tento typ drtiče je osazen na housenicovém podvozku. 

e) odrazový drtič 

Na sekundární drcení je pouţíván mobilní odrazový drtič RESTA 1120/1000, který je 

osazen na kolovém návěsovém podvozku. 

f) kolový nakladač LIEBHERR L 550 

Jedná se o velký kolový nakladač o objemu lopaty cca 3 m
3
. Pouţívá se pro nakládání 

suroviny zejména drceného kameniva.  

g) univerzální nakladač ZTS UN 053.2 

Jedná se o dalším pouţívaný nakladač, který je oproti LIEBHERRU menší. Pouţívá 

se zejména jako skládkový stroj na deponii drceného kameniva.   

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3.2, mobilní hrubotřídič a mobilní drtiče na 

zpracování rubaniny a odpadového materiálu z ruční výroby, nejsou součástí strojního 

parku lomu. Při potřebě si  lom tyto stroje najímá.  

3.4.2 Strojní zařízení pro kamenickou výrobu 

Vytěţené sloupky jsou řezány na strojní pile PKM s hydraulickým posunem stolu 

a s řezným kotoučem o průměru 900 mm. Pomocné řezání je prováděno na strojní pile 

s ručním posunem kotouče o průměru 600 mm. 

3.4.3 Strojní zařízení pro dopravu 

Přeprava suroviny je zajištěna nákladními automobily TATRA 148. Dále je pro 

přepravu vylámané či ručně zpracované suroviny pouţíván speciálně upravený 

vysokozdviţný vozík Pogruščik. Ten na svém rameni převáţí surovinu v ocelovém 

kontejneru. Pro dopravu suroviny na krátkou vzdálenost se pouţívá i kloubový nakladač 

LIEBHERR nebo univerzální nakladač ZTS UN 053.2. 
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3.5 Produkty a jejich pouţití 

Hlavním zaměřením produkce lomu je hrubá kamenická výroba. Jednotlivé sloupky 

čediče se zpracovávají dle potřeby zákazníků. V prostoru lomu je prováděna i ušlechtilá 

kamenická výroba. Sortiment produktů je široký. 

3.5.1 Sortiment produktů lomu 

 řezaná venkovní dlaţba 

 originální světla z čedičových sloupků 

 čedičové bloky 

 čedičové sloupky 

 rigolový kámen 

 záhozový kámen 

 drcené kamenivo 

3.5.2 Řezaná venkovní dlaţba 

Popis výrobku: Řezaná čedičová dlaţba se vyrábí řezáním pěti a šestibokých sloupků na 

dlaţdice o tloušťce 2, 3, 5 a 10 cm s tolerancí +/- 4 mm. Povrch je po řezu hladký a lze jej 

jednoduše dodatečně zdrsnit i po pokládce. 

Pouţití: Obklad v tloušťce 2 cm pro sokly splňuje  poţadavek  na rovinatost povrchu. 

Dlaţba v tloušťkách od 3 cm je vhodná pro dláţdění ploch a dlaţba v tloušťkách od 5 cm  

pro vysoké zatíţení těţkými motorovými vozidly. 

Výhody: Atraktivní vzhled zcela nesrovnatelný s výrobky z "umělého kamene", vysoká 

odolnost proti povětrnostním vlivům, kyselým dešťům a chemikáliím, stálost barvy 

a tvaru, maximální trvanlivost (prakticky nezničitelná), kaţdý kus je originál. 

3.5.3 Originální světla z čedičových sloupků 

Popis výrobku: Originální světla z čedičových sloupků v solární nebo 12 V/230 V variantě. 

Solární varianta se pouţívá spíše jako dekorativní osvětlení samotného sloupku, zatímco 

12 V/230 V variantu lze pouţít i jako osvětlovací těleso. Výsledná podoba světla je 

vyráběna na přání klienta. Na výběr jsou dvě nebo tři mezivrstvy a přírodní nebo seříznutý 

horní díl o výšce světla 60 - 100 cm. Kaţdý kus je originál, světla jsou zhotovena 

z kamene, dle výběru zákazníka. Mohou být solární, halogenové či s LED diodami.  
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Pouţití: Dekorativní osvětlovací prvky do zahrad. 

3.5.4 Čedičové bloky 

Popis výrobku: Samostatné čedičové prvky různých rozměrů a tvarů. Jedná se o blok 

sloţený z několika sloupců. 

Pouţití výrobku: Pouţití v zahradní architektuře. Navrtávané sloupky nebo kameny pro 

doplnění skalky nebo jako solitéry do zahrady. 

Výhody: Jedinečný vzhled, zpracování s ohledem na přirozený tvar kamene, kaţdý kus je 

originál. 

3.5.5 Čedičové sloupky 

Popis výrobku: Samostatné pěti nebo šestiboké čedičové sloupky délky od 50 cm aţ do 

220 cm a průměru od 20 do 40 cm. Sloupky jsou expedovány volně loţené nebo na 

paletách. 

Pouţití: Bloky čediče v jeho přirozené krystalické formě jsou velmi vhodné pro pouţití 

v zahradní architektuře. 

Výhody: Ojedinělý a velmi atraktivní vzhled, vynikající odolnost proti povětrnostním 

vlivům, kaţdý kus je originál. 

3.5.6 Rigolový kámen 

Popis výrobku: Ručně štípané pěti a šestiboké čedičové sloupky. Tento výrobek je nabízen 

ve třech kategoriích podle délky, tj. 15 – 25 cm, 15 – 40 cm a 50 – 60 cm.  

Pouţití: Výrobek je určen pro opěrné a obkladové zdivo na ţelezničních a vodních 

stavbách a pro soklové a rampové zdivo v občanské a průmyslové výstavbě. 

Výhody: Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, jedinečný vzhled. 

3.5.7 Záhozový kámen 

Popis výrobku: Záhozový čedičový kámen je dodáván ve dvou kategoriích. Jednak pro 

lehký zához o hmotnosti do 50 kg pro ruční zpracování a jednak pro těţký zához 

o hmotnosti 50 – 300 kg.  

Pouţití: Výrobek je určen pro pouţití jako základní materiál na silničních, ţelezničních 
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a vodních stavbách. Dále ke štětování, do základů stavebních děl, k zajištění svahů, 

ochraně příkopů a rigolů, opevňování koryt a hrází. 

Výhody: Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, pouţití i pro nejnáročnější 

stavební  účely.  

3.5.8 Drcené kamenivo 

Popis výrobku: Drcené kamenivo je vyráběno na mobilní dvoustupňové drtící lince 

(čelisťový a odrazový drtič) a následně tříděno na frakce dle poţadavků odběratelů. 

Zpracovává se pouze kvalitní čedič bez příměsí tufoviny. Na deponiích jsou vţdy 

připraveny k okamţitému odběru frakce 0 - 32B, 0 - 63, 32 - 63B a 63 - 125C, frakce 0/4, 

4/8, 8 - 16, 16 - 32, 32 – 45. Další frakce jsou dodávány dle dohody. 

Pouţití: Drcené kamenivo má velmi široké pouţití v silničním a ţelezničním stavitelství. 

Výhody: Vysoce kvalitní surovina, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům [24]. 

3.6 Vliv těţby suroviny na okolní krajinu 

Vliv těţby surovin v lomech na ţivotní prostředí představují haldy a deponie 

skrývek, prameny a vývěry důlních vod, znečištění podzemních vod, důlní otřesy, 

vydobyté prostory, prachové a plynné emise, změny mikroklimatu, ohroţení ekologické 

stability, ohroţení biocenter ekologické stability, změny reliéfu krajiny, zásah do systému 

komunikací a inţenýrských sítí, ohroţení hlukem, kontaminace prostředí a poddolování, 

poklesy a sesuvy [5].  

Lomy na úpatí kopců (stěnové dobývání) mají výhodu v dopravě surovin a v malých 

problémech se spodní vodou. Způsobují však jizvu v krajině a rovněţ většinou zasahují do 

linie horizontu. Dobývací prostor lomu Soutěsky je stanoven tak, aby nedošlo k zásadnímu 

narušení krajinného reliéfu a vazby v krajině.  

Při postupu těţby severovýchodním směrem na 1. řezu dojde, na rozdíl od doposud 

pouţívané technologie, jiţ k pouţití trhavin, coţ způsobí negativní vliv těţby suroviny 

na nejbliţší okolí. Budou to zejména prachové emise, vibrace a hluk. K omezení těchto 

negativních faktorů je proto nutné zohlednit při navrhování náloţí a pouţívat při trhacích 

pracích přiměřené mnoţství trhaviny.  
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3.7 Plán sanace a rekultivace 

Plán sanace a rekultivace, který je součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání, 

se zabývá stavem dobývacího prostoru lomu Soutěsky po jeho vytěţení, respektive ploch 

uvnitř hranic tohoto prostoru. Těţba v lomu probíhá jiţ téměř 80 let. Za tuto dobu byla 

těţební činností dotčena plocha o velikosti cca 5,5 ha. Těţba probíhá zejména ve střední 

a východní části lomu, a proto byly jiţ zahájeny sanační a rekultivační práce v západní 

okrajové ploše lomu. Na sanační a rekultivační práce budou pouţity veškeré hmoty vzniklé 

při dobývání suroviny. Cílem rekultivace vytěţeného lomu je vrátit tento prostor zpět do 

krajiny, zvýšit ţivočišnou a rostlinou rozmanitost v území a tím i jeho ekologickou 

stabilitu. Biologická rekultivace bude probíhat ve formě řízené sukcese. Je to optimální 

řešení, neboť bude v relativně krátké době obnovena pestrost ţivé přírody v této lokalitě. 

Při porovnání s tradiční rekultivací, se při její realizaci formou řízené sukcese významně 

nezmění počáteční přírodní podmínky dotěţeného lomu. Jeho konečné vzezření ve 

vrcholných fázích sukcese bude harmonicky korespondovat s okolní krajinou. Veškeré 

sanační a rekultivační práce jsou prováděny v souladu s poţadavky orgánů státní správy 

[19]. 

3.8 Zajištění bezpečnosti při těţbě 

Všichni zaměstnanci lomu včetně externích pracovníků, jsou informováni 

o hrozících rizicích a jsou proškoleni z bezpečnostních předpisů. Při práci na lomu je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti z důvodu například pádu uvolněných balvanů z lomové stěny, při 

trhacích pracích, v pracovním prostoru dobývacích a jiných strojů (drtičů, třídíren, 

okruţních pil apod.). Dále je nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci ve výškách. Při 

činnosti v lomu je nutné dodrţovat vyhlášku ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů. Na dobývání suroviny je zpracován 

technologický postup, který kromě technologických postupů stanovuje zásady na dodrţení 

bezpečnosti v lomu. Jedná se například o práci ve zhoršených klimatických podmínkách, 

odstavení strojů, nejmenší přípustnou vzdálenost strojů od hrany niţšího řezu, vymezení 

odpovědnosti. Veškeré stroje a strojní zařízení pouţívané v lomu podstupují stanovené 

revize a prohlídky. 
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4 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY TĚŢEBNÍHO POSTUPU V SV ČÁSTI 

LOMU  

Plánovaný postup těţby ve východní části lomu byl v minulosti dočasně zastaven 

vzhledem k umístění mezideponie rekultivačních zemin. V průběhu cca 3 let došlo k jejich 

postupnému přemístění do západní části lomu za účelem provádění rekultivačních prací. 

Bylo tak opět umoţněno pokračovat v těţbě suroviny v celém rozsahu lomu. 

4.1 Popis současného stavu řešené problematiky 

Cílem vedení lomu je pokračovat v těţbě čedičových sloupců v severovýchodním 

okraji lomu v úrovni řezu č. 1. Nachází se zde však bazaltové lávy v různém stupni 

alternace prostřídané redeponovaným klastickým materiálem hyaloklastitových brekcií 

[21]. Těţbu lze provádět v těchto místech dvěma způsoby: 

 bez pouţití trhacích prací a provádět dobývání za pomocí dobývacích strojů, 

 rozrušení skalní stěny provést za pouţití trhacích prací a dále pokračovat 

s dobývacími stroji. 

Existují zde však dva problémy. Jednak značný podíl hlinitých částí v lomové stěně a dále 

vysoká mocnost skrývkových materiálů. Je tedy nutné řešit: 

 oddělení hlinitých částí od suroviny, a to včetně mokrého materiálu, kdy by mohlo 

docházet k jeho nalepování na třídiče pouţívané v lomu, 

 co se skrývkovými materiály; zda je uloţit v prostoru lomu k rekultivačním pracím 

či na mezideponii.  

4.2 Způsob řešení 

Pro obě varianty platí, ţe je nutné nejdříve vybudovat přístupovou cestu k provedení 

skrývky. To znamená, ţe je nutné kácení vzrostlé zeleně v pruhu cca 6 m širokém. Dále 

bude provedena skrývka zeminy, která je zde cca v tloušťce 800 – 2000 mm. Skrývka bude 

naloţena rýpadlem CATTERPILAR 345D L na nákladní automobily TATRA a odvezena 

na vymezené místo pro dočasnou deponii a bude pouţita při provádění rekultivačních prací 

v severozápadní části lomu. 

a) varianta č. 1: bez pouţití trhacích prací a provádět dobývání za pomocí dobývacích 

strojů. Tato varianta respektuje stávající těţební postupy bez pouţití trhavin. Je tak 

nutné zajistit dobývací stroj, který zvládne vysoký rypný odpor suroviny. Po konzultaci 
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v odborném středisku společnosti Phoenix - Zeppelin, spol. s r. o. v Mostě, navrhuji na 

tuto práci nasadit hydraulické rýpadlo 345D L s housenicovým podvozkem. Rýpadlo 

bude vybaveno speciálními pracovními nástroji pro těţbu čediče: 

 Zesílená skalní lopata je určená pro náročné rýpání a nakládání vysoce abrazívních 

materiálů jako je ţula nebo čedič. Má šípový řezný břit, nejvyšší moţnou ţivotnost 

pro mimořádnou odolnost vůči otěru, tlustší boční otěrové desky s vyšším 

dosahem, vnitřní obloţení proti otěru z vysoce pevné otěruvzdorné slitinové oceli. 

Je standardně vybavená chrániči bočních lišt a segmentovým řezným břitem, aby 

se prodlouţila ţivotnost. Zuby jsou provedené z vysoce abrazívních materiálů.  

 Rozrývač působí penetrační silou soustředěnou do jednoho místa a vylamuje 

kameny a obtíţně rýpatelné horniny. Při nejnáročnějších aplikacích rozrývání je 

vhodný krátký rozrývač. Jeho pouţití s rychloupínacím zařízením a kompatibilní 

skalní lopatou umoţňuje uplatnit pracovní techniku rozruš a naloţ [22]. 

  

 

 

 

 

 

Hydraulické rýpadlo CAT 345D L s housenicovým podvozkem bude vybaveno 

výloţníkem ME pro výkonné rýpání. Maximální hloubkový dosah je cca 7 m a výškový 

dosah aţ 11 m. Výkon rýpadla je 283 kW.  

b) varianta č. 2: Rozrušení skalní stěny provádět za pouţití trhacích prací a dále pokračovat 

s dobývacími stroji. Primární rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhacích 

prací malého rozsahu dle projektu, který bude zpracován oprávněnou osobou. Vrtací 

práce doporučuji provádět malou vrtnou soupravou, například univerzální vrtací 

soupravou Atlas Copco ROC 203, která je vhodná pro otvory o velikosti 35 aţ 89 mm. 

Je to levný, ale účinný výběr pro dobývací práce [18]. Vývrty budou prováděny patní. 

Případné sekundární rozpojování bude prováděno mechanicky, bouracím kladivem. 

Rubanina bude odtěţena lopatovým rýpadlem a nakládána do hrubotřídiče pro oddělení 

zeminy od rubaniny. Vzhledem k vysokému obsahu hlinitého materiálu v nadloţních 

Obr.  7 Rozrývač Obr.  6 Zesílená skalní lopata 
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vrstvách, je nutné zohlednit lepivost materiálu. Z tohoto důvodu navrhuji pouţít mobilní 

hrubotřídič FINLAY 595 HYDRATAK s dvouplošinovým vibračním třídičem na 

housenicovém podvozku. Jedná se o hrubotřídič určený ke zpracování odvalu či rozvalu 

v kamenolomech, pro recyklaci stavebních odpadů či sutí, a to s vysokým výkonem 

a nízkými provozními náklady. Jeho velkou předností jsou právě silně zahliněné partie. 

Jejich hlavní specialitou je sice odhlinění, ale jsou schopné i klasického třídění 

v tandemu s drtičem nebo i samostatně [17]. Další technologický postup zpracování 

rubaniny bude jiţ shodný se stávajícím.  

4.3 Vyhodnocení výsledků  

Z výše uvedených variant doporučuji pokračovat v dobývání dle varianty č. 2, to je 

rozrušení skalní stěny provést za pouţití trhacích prací a hydraulického rýpadla. K tomuto 

řešení se přikláním z důvodu, ţe v této části lomové stěny se nenachází čedič 

se sloupcovitou odlučností a její primární rozpojování jen pomocí rýpadla by bylo velmi 

obtíţné. Natěţenou surovinu z této části lomu lze pak dále pouţít na výrobu drceného 

kameniva. Z výše uvedeného však vyplývá, ţe bude nutné zajistit malou vrtnou soupravu 

pro provádění trhacích prací a primární mobilní hrubotřídič. Vzhledem k předpokládanému 

nadměrnému mnoţství skrývkových materiálů a tufů, je dle mého názoru nutné na okraji 

lomu, případně v jeho bezprostřední blízkosti, na tyto skrývkové materiály zaloţit 

mezideponii a pouţít je k rekultivačním pracím po vytěţení nejspodnějších etáţí. 

Vzhledem k plánované těţbě nejhodnotnějších sloupků čediče, které se nacházejí v dolních 

partiích lomu, nelze v současné době vyuţít postupné zasypávání. Pokud by však byl 

splněn předpoklad budování regionálních komunikací v okolí lomu, bylo by moţné tyto 

nevhodné materiály vyuţít při budování těles budoucích komunikací.  
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5 ZÁVĚR 

Jako zájmové území jsem si pro vypracování bakalářské práce zvolil oblast 

severozápadních Čech vzhledem k velkému mnoţství výskytu významných lomů i zcela 

zapomenutých starých lomů, kde se původně těţil sloupcovitý čedič. Rovněţ jsem si tuto 

oblast vybral z důvodu, ţe se zde nalézá jediný lom, který se zaměřuje na zpracování 

sloupcovitého čediče pro jiné účely neţ pro drcené kamenivo. Byli tak prozkoumány 

oblasti Luţických hor, Českého středohoří, Doupovských hor, Slavkovského lesa 

a Krušných hor. V bakalářské práci jsou uvedeny významnější lokality bývalých 

i stávajících lomů s těţbou sloupcovitého čediče. V popisovaném území se nachází mnoho 

dalších menších přírodních lokalit nebo bývalých drobných lomů s výskytem čediče 

se sloupcovitou odlučností jako například Vlčí hora na Šluknovsku, Vrabinec na Děčínsku, 

Hradiště a Sovický vrch na Litoměřicku, Dětaň a Házmburk na Lounsku. Sloupcovitá 

odlučnost ve tvaru kamenných varhan je natolik zajímavá a atraktivní, ţe z bývalých lomů 

vznikaly přírodní rezervace či významné krajinné prvky, u kterých si stát dal za úkol 

chránit je i pro příští generace. Z těchto důvodu by bylo v současné době obnovení těţby 

v původních lomech velmi obtíţné a ve většině lokalit spíše nemoţné. Cílem uvedení 

přehledu lokalit s těţbou sloupcovitého čediče (viz bod 1.2 bakalářské práce) bylo ukázat, 

jaké problémy měli těţaři s veřejností po odkrytí jedinečných sloupcovitých útvarů. Na 

těţaře byl vţdy okamţitě vyvíjen tlak na ukončení těţby a vytvoření přírodní rezervace. 

Coţ se jim ve většině případů podařilo. Záměr zachování co nejpřirozenějších tvarů 

sloupců čediče značí mnoho těţké ruční práce. To je další důvod, proč mnoho lomů 

ukončilo jeho těţbu a zpracování nebo proč jeho zpracování zaměřili jen na výrobu 

drceného kameniva, kde lze pouţít moderní strojní zařízení.   

Při dalším postupu těţby v lomu Soutěsky, je z mého pohledu jiţ nutné pouţití 

trhacích prací a moderního víceúčelového hydraulického rýpadla. Větším problémem je 

nutnost odtěţit velké mnoţství nadloţního materiálu. Dle mého názoru to bez změny 

prostorového uspořádání lomu nebude moţné. Je nutné vytvořit prostor pro mezideponii 

skrývkového materiálu.  Při dalším postupu lomu dojde na odkrytí jeho nejvyšších pater 

a tím i bohuţel k zviditelnění v krajině. Naštěstí je okolí lomu kopcovité, a tak to bude 

problém snad jen lokální. Nesmí se zapomenout, a to v dostatečném předstihu, smluvně 

vypořádat veškeré dotčené pozemky, které nejsou ve vlastnictví lomu. Vypořádání 

vlastnických vztahů můţe značně zkomplikovat další postup lomu. Plán otvírky, přípravy 

a dobývání výhradního loţiska čediče Soutěsky je zpracován na období do dotěţení 
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veškerých těţitelných zásob suroviny, tj. celkem 202 000 m
3
. Při předpokládaném objemu 

těţby cca 12 000 – 14 000 m
3
 ročně, je ţivotnost lomu do roku 2024 - 2028. Uplatnění 

sloupcovitého čediče pro účely stavební výroby, přes své omezené mechanické a fyzikální 

vlastnosti i v současné době, která je plná umělých materiálů a napodobenin, se však stále 

nachází. 
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