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Anotace 

Hlavním tématem této bakalářské práce je vápenec, přesněji památky po těžbě vápence 

na území České republiky. V práci jsou shrnuty základní údaje o vápenci jako surovině, 

historie těžby vápenců na našem území. Jsou zde uvedena významná ložiska vápenců 

a cementářských surovin a památky po těžbě. Cílem této práce je sumarizace poznatků 

o vápenci a cementářských surovinách včetně ložisek a pozůstatků po jejich těžbě, jejich 

následné údržbě a hlavně využití v dnešní době v jednom dokumentu. 

 

Klíčová slova: vápenec, cementářské suroviny, těžba, ložisko, technická památka, 

vápenka, Česká republika 

 

Summary 

The main topic of this thesis is limestone, remnants connected to limestone mining in the 

Czech Republic. The work summarizes basic data about limestone as raw material, and 

also limestone mining history in our country. Significant deposits of limestone for 

production of lime, cement, and other purposes are introduced. The point of this work is 

resume informations about limestone and cement productions, including deposits and the 

remains after their extraction maintenance and especially use in these days in one 

document.  

 

Keywords: limestone, cement raw materials, mining, mineral deposit, technical 

monuments, lime works, Czech Republic 
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1 Úvod 

Jak již z názvu mé bakalářské práce „Památky po těžbě vápence na území České 

republiky“ vyplývá, je jejím hlavním tématem vápenec. Jedná se o nerudní surovinu, která 

je pro lidstvo významná již od dob pravěku a jejíž využívání a zpracování se neustále 

zlepšuje.  

Toto téma jsem si vybrala proto, neboť navštěvuji Hornicko-geologickou fakultu 

a téma spojené s geologií mě postupně během studia nejvíce oslovilo. Zvolila jsem 

konkrétně vápenec, neboť mě zaujalo množství využití, které tato surovina má a zaujala mě 

také část, ve které jde o vyhledávání pozůstatků po těžbě. Doufám, že se díky této práci 

dozvím více o místech v České republice, jež jsem dosud neznala a neměla možnost 

navštívit. Významným se vápenec stal hlavně díky svému využití ve stavebnictví, 

hutnictví, v chemickém průmyslu a mnoha dalších. 

V úvodu své práce se budu věnovat základní charakteristice suroviny a historii 

těžby vápenců na našem území. Další významnou kapitolou mé práce budou ložiska 

vápenců a cementářských surovin na našem území a v poslední, ovšem neméně důležité 

kapitole s názvem Památky po těžbě vápenců na území ČR, se budu snažit sepsat všechny 

pozůstatky po těžbě, z nichž část je v současné době prohlášena za technické 

památky.V této práci se nezabývám lomy a podzemní těžbou. Součástí této kapitoly také 

bude mé vlastní hodnocení památek mnou navštívených. Jednotlivé památky, které v práci 

budou zmíněny, rozdělím do podkapitol podle krajů, v nichž se památky nacházejí.  

Cílem práce je tedy zmapovat dostupné informace o vápenci, jeho ložiscích 

a pozůstatcích po letech těžby na našem území z různých literárních pramenů a částečně 

z vlastního hodnocení památek vycházejícího z osobní zkušenosti.  
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2 Historie těžby vápenců na našem území 

2.1    Charakteristika vápence  

Výraz vápenec pochází ze slovanského slova vápno, z církevněslovanského slova 

vapa neboli barva z řeckých slov bathé; chális, přeloženo jako malý kámen.  Jedná se 

o karbonátové horniny prekambrického až recentního stáří. Vápence tvoří přibližně 

15 % sedimentární litosféry téměř po celé Zemi (Kužvart 1984). 

Vápenec (obr. 1) je nerostná surovina, tvořená CaCO3 (kalcit nebo aragonit). 

Vápence mohou být sedimentární nebo metamorfované (krystalické vápence nebo 

mramory). Mohou vznikat chemickými, biogenními i mechanickými procesy nebo jejich 

kombinacemi. Primární a sekundární příměsi tvoří dolomit a složku křemičitou, 

fosfatickou a silikátovou (Starý a kol. 2010). 

Jedná se o celistvé až zrnité sedimenty, organického nebo chemického původu. 

Naprostá většina vápenců vnikla usazením vápenitých schránek živočichů a rostlin. 

Vápence mohou obsahovat pro ně charakteristické krasové útvary, jako například rýhy, 

propasti, dutiny, komíny a mnoho dalších. Krasové útvary ve vápencích vznikají díky 

činnosti srážkových, říčních anebo podzemních vod (Těhník 2010). 

 

Obrázek 1: Bituminózní tmavě šedý vápenec s žilkami bílého kalcitu (Jirásek 2006) 

 

Nejrozšířenější jsou vápence, dolomity a horniny, které jsou minerálním složením 

na rozhraní mezi dolomitem a vápencem. Máme vápence obsahující do 10 % dolomitické 
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složky, dolomitické vápence obsahující 10 až 50 % dolomitu, kalcitové dolomity s 50 až 

90 % dolomitu a dolomity s obsahem do 10 % kalcitu. Pokud má horniny nad 

10 % nekarbonátové příměsi projeví se v názvu samotné horniny, jedná se například 

o vápenec písčitý, jílovitý nebo sericitický. Kalcit a dolomit ve vápenci nejsou na první 

pohled rozeznatelný, a proto se využívají barvící zkoušky nebo RT-metody (pokud jsou 

k dispozici standardní vzorky pro hodnocení) (Kužvart 1984). 

Vápence vykazují různé fyzikální charakteristiky, strukturu, tvrdost, hustotu, barvu 

a pórovitost od málo zpevněné slíny přes křídu až po kontaktní vápence, toto je závislé 

na vzniku vápence (Kužvart 1984, Starý a kol. 2010).  

Druh příměsí ovlivňuje barvu vápence, pyrit a organická hmota – černá, bez 

příměsi – světlá až bílá. Častou příměsí vápence jsou rohovce, které výrazně zhoršují 

drtitelnost, pokud obsahují opál, snižuje se možnost jeho využití jako plniva betonu 

(Kužvart 1984, Starý a kol. 2010). 

Krystalické vápence vznikaly na základě tlakové a tepelné přeměny vápence, 

tzv. kalcitické mramory (Starý a kol. 2010).  

Krystalické vápence mají nejčastěji granoblastickou, dlažební nebo zubovitou 

stavbu. Mají různé zbarvení od bílé až po černou, kdy bílé a šedé zbarvení je nejčastější. 

Textura je proměnlivá, může být například celistvá, krystalická, žilkovaná, brekciovitá 

a další. Stupeň metamorfózy se projevuje zvětšováním zrn, kdy například z jemnozrnných 

až celistvých vápenců vznikají krystalické vápence, které s přibývající metamorfózou 

zvětšují zrno. Krystalické vápence tvoří čočky a vyskytují se v asociacích s fylity, svory 

a pararulami (Kudělásková 1991). 

 Vápence můžeme nalézt téměř ve všech sedimentárních geologických formacích 

a jejich metamorfovaných ekvivalentech po celém světě (Starý a kol. 2010). 

 

2.2    Vznik a staří 

Vápence s vysokým obsahem karbonátové složky mají organogenní nebo 

organodetrický původ (obr. 2). Vznikaly v teplých, dobře provzdušněných mořích s čistou 

vodou, kde byly dobré podmínky pro rozvoj organismů (Kraus a Kužvart 1987). 
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Na genezi vápenců se podílely horninotvorné organismy a téměř všechny vápence 

vznikly v mořích za přispění biogenních a chemických pochodů. Nejdůležitější organismy 

podílející se na genezi jsou korály, stromatopory, mlži, plži, ostnokožci, ramenonožci, 

a další. Organismy se mohly usazovat buď jako pevné struktury nebo jako sypké 

usazeniny, které se později zpevnily během diageneze. Menší podíl vápenců vznikl také 

ve sladkovodním prostředí, vápence vznikaly jak v jezerech, řekách, tak také v jeskyních. 

Důležitým kritériem pro vznik vápenců byly klimatické podmínky a nepřítomnost 

jílovitého popřípadě písčitého materiálu. V tropickém a subtropickém klimatickém pásmu 

a v místech, kde řeky nepřinášely nevápnitý klastický materiál, vznikaly vápence velkých 

mocností (Gemrich a kol. 1998, Svcement 2016). 

 

Obrázek 2: Světle šedý organodetritický vápenec (Jirásek 2006) 

 

Vápence jsou třetí nejhojnější sedimentární horninou hned po jílovitých 

a pískových sedimentech. V Českém masivu, který tvoří významnou část České republiky, 

je 9 % sedimentů tvořeno vápenci. Časově je tvorba vápenců rozdělena velice 

nerovnoměrně (Gemrich a kol. 1998). 

Pro Český masiv jsou nejvýznamnější vápence spodního, středního a svrchního 

devonu. Tyto vápence jsou produkty organogenní sedimentace, která probíhala 

za příznivých klimatických a paleogeografických podmínek. Poté došlo k významnější 

karbonátové sedimentaci až ve svrchní křídě.  
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V Západních Karpatech byly nejlepší podmínky pro mořskou sedimentaci 

ve středním a svrchním triasu v době vzniku vápenců wettersteinského typu. Zbylé 

vápence středního triasu jsou často znehodnoceny diagenetickou dolomitizací. Patří zde 

vápence gutesteinského typu, což jsou vápencové sedimenty rozsáhlých mělčin, kdy se 

po odlivu lokálně vytvářely hypersalinní podmínky.  

Dalším, ovšem méně významným obdobím vzniku vápenců, byla svrchní jura. 

Jednalo se o vápence ve flyšovém a bradlovém pásmu. V tomto období se tvořily slínovce 

a jílovité vápence především vhodné pro výrobu cementu (Kraus a Kužvart 1987). 

 

2.3 Užití  

Vápenec se řadí mezi nerudní suroviny, které měly velký význam pro člověka již 

v pravěku. První nerostou surovinou, kterou pračlověk začal využívat, byl kámen. Nerudní 

suroviny neztratily nic ze své důležitosti ani po objevu zpracování kovů. Přestaly se téměř 

využívat na výrobu nástrojů, ale staly se důležitou součástí stavebních materiálů a ozdob. 

Zásadní obrat v jejich využívání nastal na přelomu 19. a 20. století, kdy je lidé začali 

využívat v průmyslových odvětvích. Rozvoj stavebnictví včetně výstavby komunikací 

a rozvoje chemického průmyslu přinesl zájem o stavební suroviny, evapority, vápence 

a dolomity a další (Kraus a Kužvart 1987). 

Vápence se využívají při výrobě stavebních hmot, jako jsou maltoviny, drtě, vápno, 

cement, dekorační a stavební kámen atd., dále v hutnictví (pro vysoké pece a aglomerace) 

a v průmyslu potravinářském (saturace cukerných šťáv při výrobě cukru z řepy) 

a chemickém průmyslu (dusíkárny, výroba celulózy, papírny, výroba sody, chlorového 

vápna, karbidu, gumárny, atd.). V posledních letech se začal vápenec využívat 

při odsiřování tepelných elektráren, v zemědělství (hnojivé a krmné vápence) a v dalších 

oborech jako jsou sklářství, keramický průmysl apod. Při zpracovávání vápenců 

v hutnictví, v chemickém průmyslu nebo ve speciálních oborech jsou kladeny větší 

požadavky na čistotu vápenců než ve stavebnictví nebo zemědělství (Kužvart 1984, Starý 

a kol. 2010). 
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2.4 Dělení vápenců  

Vápence se dělí do mnoha tříd a rozdělujeme je podle řady hledisek (Starý a kol. 

2010). 

2.4.1 Podle použitelnosti 

Podle použitelnosti se vápence dělí na vysokoprocentní s obsahem minimálně 96% 

karbonátové složky (používají se v průmyslu potravinářském, chemickém, sklářském, 

chemickém, gumárenském, v hutnictví k odsiřování a k výrobě vápna nejvyšší kvality), 

ostatní s obsahem karbonátů alespoň 80 % (výroba cementu, vápna, pro odsiřování apod.), 

jílovité vápence s obsahem CaCO3 kolem 70 % a vyšším obsahem SiO2 a Al2O3 (výroba 

cementu a různých typů vápna), karbonáty pro zemědělské účely s obsahem karbonátů 

alespoň 70 až 75 % (úprava zemědělských a lesních půd). Všechny uvedené vápence jsou 

vhodné jako dekorační a stavební kámen (Starý a kol. 2010). 

Nečistoty obsažené ve vápenci jsou důležitým faktorem pro jeho využití. Některé 

sekundární druhy nečistot lze mechanicky odstranit při úpravárenském procesu, jako 

příklad můžeme uvést proces praní. Nečistoty je možno odstranit také při sekundárním 

drcení velkých frakcí z již vytříděných materiálů. Konečná čistota vápenců je ovlivňována 

způsobem a organizací těžby (Svcement 2016). 

2.4.2 Podle chemického složení 

 Vápence a dolomity jsou podle chemického složení řazeny do VIII. kategorií 

jakosti a jsou rozděleny podle obsahu CaCO3+MgCO3 a dalších oxidů. Dělení vápenců 

do těchto tříd je prováděno zejména kvůli jejich využití (Těhník 2010). 

2.4.3 Podle velikosti krystalů  

Struktura vápenců má vedle chemického složení velký vliv na výrobu vápna, 

ovlivňuje jak průběh výpalu, tak kvalitu vápna. Nejvhodnější jsou pro výrobu vápna 

jemnozrnné, celistvé vápence. Hrubozrnné vápence pro výrobu vhodné nejsou, neboť 

rozpad zrn v žáru může způsobit technologické problémy při výpalu. Přes tyto problémy je 

vápno z hrubozrnných vápenců vydatnější a vápenitá kaše má větší plasticitu (Těhník 

2010). 
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Tabulka 1: Strukturní klasifikace podle velikosti krystalů (Gemrich a kol. 1998, upraveno) 

Velikost krystalů v mm Struktura vápence 

Nad 1,0 Hrubě krystalický 

0,25 – 1,0 Středně krystalický 

0,05 – 0,25 Jemně krystalický 

0,005 – 0,05 Mikrokrystalický 

Pod 0,005 Kryptokrystalický 

 

2.5            Recyklace  

Vápenec se jako surovina nerecykluje s výjimkou některých výrobků v oblasti 

stavebnictví a sklářství a dalších (Starý a kol. 2010). 

 

2.6            Možnosti náhrady  

Vápence mají obsáhlé možnosti využití, v řadě oborů je možno vápence nahradit 

nebo mohou být zastoupeny vzájemně. Při odsiřování spalných plynů je možno užít různé 

směsi karbonátů podle technologie. Hořečnaté minerály, přírodní i syntetické zeolity 

a anaerobní bakterie mohou nahradit vápenec a výrobky z něj při neutralizaci kyselých 

vod, plynů a půd (Starý a kol. 2010). 

Ve výrobě vápna, cementu a v černé metalurgii (tavidlo pro vysokopecní výrobu 

surového železa a oceli) jsou vápence zcela nenahraditelné (Starý a kol. 2010). 

 

2.7           Historické využívání vápenců 

Člověk využíval krasové jeskyně a výklenky jako svůj úkryt, již od pradávna, první 

využívání vápence člověkem bylo tedy pasivního charakteru. Postupem času začal člověk 
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vápence aktivně využívat a začalo to malováním vápencových bloků a stavbou ohnišť. 

Přechod od pasivního využívání po aktivní byl sice pomalý, ale probíhal.  

V mladší době kamenné a v neolitu bylo využívání vápenců a vápna již zcela 

běžné. Vápenců bylo v tomto období všude dostatek a byl tedy pro člověka snadno 

dostupný. Také se s ním pracovalo lépe než například s pazourkem, neboť vápencové 

kameny se rozpadaly na bloky nebo menší kameny a byly měkčí (Gemrich a kol. 1998). 

Dodnes není známo, jak se lidé naučili pálit a využívat vápno, ale víme, že to 

nastalo poměrně brzy. Je možné, že k tomu došlo při vypalování vápencových kamenů 

na otevřeném ohništi, kdy déšť vápno rozhasil na vápenitý hydrát, které poté s vodou 

vytvořil plastickou maltu (Gemrich a kol. 1998) 

Výraznější vzestup využívání vápenců přišel s nástupem křesťanství, kdy se 

za pomoci vápna začaly stavět křesťanské stavby římským způsobem konstrukce. To 

dokazují stavby kostelů a dalších světských budov z 9. Století (Dvě tisíciletí vápenictví 

a cementárenství v českých zemích 2001). 

Z počátku 10. století již máme první písemné zmínky o zpracování vápence. Velký 

rozvoj nastal za vlády Karla IV., tedy ve 14. století, kdy se vápno pálilo ve vápenkách 

hlavně v Podolí a Radlicích. (Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích 

2001). 

V Praze a v jejím okolí se v 18. století naprosto běžně pálilo vápno. Vápno se pálilo 

například v Braníku, v Podolí, v Ralicích a všude tam, kde byly velké zásoby místních 

silurských a devonských vápenců. Hydraulické vápno vyrobené v České republice bylo 

ceněno i v cizině. Bylo dováženo například do Benátek na stavbu paláců anebo 

do Londýna na konstrukci nábřeží řeky Temže (Gemrich a kol. 1998). 

Největší část vápenců se využívala v průmyslu maltovin. Vápno se vyrábělo již 

v dávných dobách, kdy výroba cementu ještě nebyla známa. Výroba cementu byla 

zahájena až v druhé polovině 19. století. Ovšem výroba cementu se velice rychle 

rozrůstala, a tak svým objemem přerostla výrobu vápna. V 19. století vznikly cementárny 

v Radotíně a ve Dvoře Králové, v roce 1910 pak na Moravě v Maloměřicích 

a na Štramberku.  
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Využití vápenců v dalších průmyslových oborech nemá takovou historii jako 

ve stavebnictví. Vývoj souvisí hlavně s rozvojem chemického a hutního průmyslu, kde se 

vápence začaly hojně využívat koncem 19. století. Z dalších oborů má vápenec větší tradici 

pouze v cukrovarnictví a zemědělství, kde se vápnění půd provádělo již odnedávna 

(Kužvart 1983). 

Důležitá byla výroba vápna nejen v historii, ale také dnes. Proto dodnes najdeme na 

území České republiky dosud fungující vápenky a cementárny. Mezi významné vápenky 

našeho území patří například: 

Českomoravská cement, a. s. Cement Hranice, a. s., Vápenka Čertovy schody, a. s. 

(Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích 2001). 

Kotouč Štramberk, s. r. o. – tento významný výrobce stavebního materiálu 

a surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách sídlí ve městě 

Štramberk (Kotouč Štramberk spol. s r. o. 2014).  

 

Obrázek 3: Vápenkový lom ve Štramberku (foto autor 2016) 

 

Štramberk patří mezi hlavní vápencové oblasti a historie těžby vápence sahá až 

do 19. století. Najdeme zde jak lom (obr. 3), kde dodnes probíhá těžba vápence, tak 

národní přírodní památku Kamenárka, národní přírodní rezervaci Šipka a vápencové bloky 

(obr. 4) (Štramberská 2007). 
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Obrázek 4: Váňův kámen (foto autor 2016) 

 

Vápenka Vitoul, s. r. o. – historie této společnosti sahá až do roku 1913, kdy byla 

započata výstavba čtrnáctikomorové kruhové pece.  V roce 2016 je vápenka vlivným, 

oceňovaným a uznávaným podnikem (Vitoul 2015). 

Dnes firma vyrábí mleté vápence pro gumárenské a plastikářské technologie a pro 

chemický, sklářský a keramický průmysl. Tato výroba zde probíhá po celý rok. Sezónně se 

zde vyrábí živičné směsi používané pro opravu silnic a pro krmné a hnojivé účely 

v zemědělství (Dvě tisíciletí vápenictví a cementárenství v českých zemích 2001). 

Toto nejsou jediné fungující vápenky popř. cementárny u nás, ale pouze vybrané. 

Kotouč Štramberk jsem rozepsala, jelikož se tato vápenka nachází poblíž Ostravy 

a Štramberk jsem navštívila. 
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3 Ložiska vápenců a cementářských surovin na našem území 

Na úvod této kapitoly bych ráda napsala pár slov o cementářských surovinách, 

jelikož v mé práci dosud nebyly zmíněny. 

Cementářské suroviny jsou tedy přírodní a syntetické materiály, které jsou 

používány k výrobě cementářského slínku. Pro výrobu slínku je zapotřebí, aby počáteční 

surovina obsahovala požadovaný poměr mezi obsahy CaO : SiO2 : Al2O3 : FeO3. Těmto 

požadavkům pouze ve výjimečných případech vyhovuje jedna surovina, a proto je potřeba 

základní vápnitou surovinu doplnit korelační složkou (Havelka 1989).  

3.1    Surovinové zdroje České republiky  

Vápence jsou na území České republiky téměř ve všech regionálně-geologických 

útvarech (obr. 5). Nejvýznamnější ložiska jsou v Českém masívu, v moldanubiku, 

v silesiku, v brněnské oblasti a v mnoha dalších (Kraus a Kužvart 1987). 

 

Obrázek 5: Ložiska vápenců a cementářských surovin v ČR (Starý a kol. 2014) 
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3.2    Ložiska jsou soustředěna do těchto hlavních oblasti: 

Devon Barrandienu – jedná se o největší a nejdůležitější ložiskovou oblast 

v České části republiky. Najdeme zde všechny typy vápencových surovin. Ložiska zde 

jsou vázaná na sedimenty spodnodevonského stáří. Mezi nejčistší patří vápence svrchní 

koněpruské (průměrný obsah CaCO3 cca 98%) (Starý a kol. 2010).  

Nejvýznamnějšími ložisky, která mohou být využívána, jsou Koněprusy, 

Kozolupy-Čeřinka, Kosoř-Hvížďalka, Loděnice, Radotín-Špička a Tetín. Velkou část 

zásob a zdrojů nelze využít, neboť je vázaná střetem zájmů s ochranou přírody CHKO 

Český kras (Starý a kol. 2010). 

Vysokoprocentní vápence Barrandienu – Koněprusy – ložisko se nachází 

na devonském koněpruském ostrově, kde se vyskytuje největší akumulace čistých vápenců 

v Barrandienu. Ložisko se nachází v dílčí synklinále Zlatého koně a je omezeno větvemi 

očkovského přesmyku, podle kterého byl okolní silur nasunut na devon. Ložisko dosahuje 

celkové mocnosti až 350 m, je silně provrásněno a má složitou kernou stavbu. Vrstvy 

ložiska mají proměnlivý úklon a převážně V-Z směr. Pro toto ložisko je důležité 

zkrasovění, na zkrasovělých zónách bývají velice často vápence znečištěny hlinitými 

a reziduálními výplněmi. Jedná se především o překrystalované vápence, které jsou 

lavicovité až masivní a mají organodetrický až organogenní vývoj. Hlavní zastoupení mezi 

fosíliemi zde mají především koráli, mechovky, brachiopodi, trilobiti, řasy a krinoidi. 

Zrnitost vápenců se pohybuje mezi 0,4–1,5 mm. Vápence neobsahují klastický křemen, 

silifikace je velice ojedinělá a nebyla zjištěna dolomitizace (Kužvart 1983). 

Kalové vápence Barrandienu – Kosoř a Radotína – ložisko nacházející se 

jihozápadně od Prahy tvořilo hlavní surovinovou základnu Radotínské cementárny. 

Ložisko je vybudováno mocným souvrstvím kalových vápenců dvorecko-prokopských. 

Ložisko se nachází v chotěčské synklinále. Vrstvy mají směr SV-JZ a úklony jsou mírné. 

Jedná se především o kalové vápence, které jsou mikrokrystalické s větší jílovitou příměsí. 

Hornina je tvořena převážně kalcitem (70 až 80 %), zbytek horniny tvoří hlavně jílovité 

minerály. Zdejší vápence jsou využívány na výrobu portlandského cementu (Kužvart 

1983). 

Paleozoikum Železných hor – ložiskově významná oblast, avšak plošně oblast 

malá. Surovina je zde tvořena krystalickým vápencem podolským a méně čistým tmavším 
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krystalickým vápencem. Prachovice jsou jediným těženým ložiskem v této oblasti (Starý 

a kol. 2010). 

Vápence Železných hor – Prachovice – ložisko se nachází mezi Prachovicemi 

a Vápenným Podolem v Okrese Chrudim a patří ke staršímu paleozoiku. Ložisko leží 

v synklinále V-Z směru a je vybudováno silurskými a devonskými horninami, slabě 

dynamicky metamorfovanými. Ložiska jsou bílé nebo světlešedé, drobnozrnné, masivní až 

lavicovité, ve spodních částech tmavošedě deskovité. Ložiska vápence zde jsou převážně 

velmi čistá. Sekundární dolomitizace vápence se zde nachází pouze zřídka (Kužvart 1983). 

Středočeské metamorfované ostrovy – jde o malé izolované území s poměrně 

čistými, metamorfovanými vápenci. Nejdůležitější je ložisko Skoupý s vysokoprocentními 

vápenci (Starý a kol. 2010). 

Vápence ostrovní zóny – Skoupý- ložisko se nachází v prostoru vrchu Křemenice 

na kontaktně metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském. Vápenec zde je velmi 

čistý a je silurského až devonského stáří. Má velmi složité úložné poměry pří synklinální 

stavbě. Hlavní vápencové souvrství je ve spodní části šedě pruhované až tence lavicovité 

s ojedinělými rohovcovými peckami. Spodní část má mocnost od 20 do 90 metrů. 

Ve svrchní části jsou bílé, hrubozrnné, tlustě lavicovité čisté vápence. Surovina těžená zde 

je vhodná k výrobě vzdušných vápen nejlepší kvality, také jako hutní vápenec, pro 

chemický a sklářský průmysl a další (Kužvart 1983). 

Krkonošsko-jizerské krystalinikum – jedná se o ložiska středních a menších 

rozměrů. Ložiska tvoří převážně čočky, uložené ve fylitických a svorových horninách. 

Mezi využívaná ložiska této oblasti patří Lánov a Černý Důl (Starý a kol. 2010). 

Krystalické vápence svorové série Krkonoš – Strážné – ložisko se nachází 

na Vrchlabsku a jedná se o čočkovité těleso o mocnosti 100 metrů. Ložisko je ukončeno 

příčnou diskolací na SZ a na JV postupně vykliňuje. Krystalický vápenec zde je převážně 

bílý, s šedými a zelenavými okrajovými partiemi a je drobně až středně zrnitý. Těžil se zde 

čistý vysokoprocentní vápenec vhodný pro sklářský a gumárenský průmysl. Před druhou 

světovou válkou se zde těžily bloky na kamenické a sochařské práce. Těžba vápence zde 

byla ukončena roku 1972 a to kvůli Krkonošskému národnímu parku (Kužvart 1983). 

Krystalické vápence fylitové série Krkonoš – Černý důl – toto ložisko se řadí 

k největším vápencovým tělesům krušnohorské oblasti. Jedná se o čočkovité těleso V-Z 
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směru silurského stáří a kaledonské metamorfózy. Pravděpodobně má synklinální stavbu 

a jeho mocnost dosahuje 200 metrů. Střední část má relativně čistý vápenec, okrajové části 

jsou znečištěny fylitovými vložkami. Surovina je silně rozpukaná, díky systému příčných 

dislokací. Krystalický vápenec je z velké části bílý až bělošedý, s růžovými až červenými 

skvrnkami. Vápenec je drobně až středně zrnitý, masivní a je odlučný v silných lavicích 

(Kužvart 1983). 

Moldanubikum – krystalické vápence tvořící pruhy nebo čočky 

v metamorfovaných horninách, ložiska jsou spíše menších rozměrů. Společně s vápencem 

zde jsou dolomitické vápence až dolomity. Nejvíce ložisek a zásob je soustředěno 

v šumavském moldanubiku, nejdůležitější využívané ložisko je Velké Hydčice-Hejná 

(Starý a kol. 2010).  

Krystalické vápence sušicko-votické série moldanubika – Čepičná – jedná se 

o nejvýznamnější akumulaci vápenců v moldanubiku. Vápence se nacházejí ve dvou 

pruzích podél údolí řeky Otavy. Ložisko patří do synklinální zóny Čepičná a jeho pravá 

mocnost dosahuje 150 metrů. Krystalické vápence jsou světlé, středně až hrubozrnné, 

masivní až lavicovité. Mají slabou dolomitickou příměs (Kužvart 1983). 

Krystalické vápence krumlovské pestré moldanubika – Vyšný – jedná se 

o druhou významnou akumulaci v jižních Čechách. Ložisko má V-Z směr a dosahuje 

mocnosti 12 až 60 m. Krasovění v ložisku je slabé a tektonika není výrazná. Vápenec zde 

je bělošedé barvy a je většinou středně zrnitý. Vápence v tomto ložisku jsou 

charakteristické vyšším obsahem SiO2, který s nekarbonátovými vložkami zhoršuje kvalitu 

suroviny a její následnou využitelnost (Kužvart 1983). 

Krystalické vápence moravské větve moldanubika – Uheřice – jde o těleso 

menší, kde vápence tvoří pruhy a protáhlá nepravidelná tělesa. Mocnost ložiska dosahuje 

20 až 50 m. Krystalické vápence jsou světlešedé barvy s tmavými proužky a obsahují grafit 

a pyrit. Surovina těžená zde se využívala na výrobu stavebního vzdušného vápna (Kužvart 

1983). 

Moravský devon – velice významná a také rozsáhlá oblast Moravy s ložisky 

různých velikostí. Nalezneme zde vápence vilémovické, křtinské, hádské a lažánecké. 

Nejvýznamnější ložiska se nacházejí v dílčích oblastech Moravského krasu. Netěžená 
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ložiska zde jsou ložiska v konicko-mladečském devonu a v čelechovicko-přerovském 

devonu (Starý a kol. 2010). 

Vysokoprocentní a cementářské vápence Moravského krasu – Mokrá – 

ložiskově nejvíce významná oblast devonských vápenců na Moravě. Využitelné jsou pouze 

okrajové částí, a to díky chráněné krajinné oblasti. Ložisko má S-J směr, je mírně 

zvrásněné a zkrasovění je slabé. Nejdeme zde vápence vilímovické, říčské a břidlice. 

Vilímovické vápence jsou čisté s korálovitou faunou, říčské jsou na rozdíl od nich méně 

čisté, organodetritické a obsahují příměsi jílovitých minerálů, křemene a dalších (Kužvart 

1983). 

Silezikum, zábřežská skupina a orlicko-kladské krystalinikum – jde o ložiska 

svou velikostí řazena mezi menší. Nalezneme zde krystalické vápence tvořené pruhy 

v metamorfovaných horninách. Vápence zde jsou velmi čisté a dají se využívat pro 

kamenickou výrobu. Nejvýznamnější ložiska v této oblasti jsou ložiska Horní a Dolní 

Lipová a Vitošov (Starý a kol. 2010). 

Česká křídová pánev – jílovité vápence a slínovce s obsahem CaCO3 okolo 

60 až 80%. Jde o ložiska střední a velké (Starý a kol. 2010). 

Vnější bradlové pásmo Západních Karpat – nalezneme zde vápence tvořící 

tektonicky izolované kry v okolních horninách. Patří zde vápence štramberské a vápence 

ernstbrunnské. Jde o vápence velice čisté s průměrným obsahem CaCO3 95 až 98% 

a MgCO3 okolo 1%. Po ukončení těžby v ložisku Mikulov v roce 2005 je jediným těženým 

ložiskem zde Štramberk (Starý a kol. 2010). 

Ostatní ložiska zde neuvádím, neboť mají pouze lokální význam (Starý a kol. 

2010). 
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Tabulka 2: Počet ložisek, zásob a těžby vápence (Starý a kol. 2014, upraveno) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet ložisek celkem 85 85 85 85 85 

    z toho těžených 21 21 21 22 22 

Zásoby celkem, kt 4 286 327 4 265 944 4 252 835 4 242 250 4 232 661 

    vytěžitelné 1 385 719 1 361 101 1 353 361 1 342 133 1 335 540 

Těžba, kt 9 117 9 828 10 859 9 549 9 269 

 

 

Tabulka 3: Cementářské a korelační sialitické suroviny, počet ložisek, zásoby, těžba (Starý a kol. 2014, 

upraveno) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet ložisek celkem 15 15 15 15 15 

    z toho těžených 3 3 3 3 4 

Zásoby celkem, kt 621 989 621 629 621 236 618 267 617 930 

    vytěžitelné  187 292 186 932 186 538 183 745 183 408 

Těžba, kt 372 343 385 310 336 

 

3.3    Chráněná ložisková území 

 Chráněné ložiskové území je místo, na kterém jsou stavby a zařízení, které 

nesouvisejí s těžbou a mohly by ztížit nebo úplně znemožnit dobývání ložiska. Chráněná 

ložisková území vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí České republiky v součinnosti 

s rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, s příslušným obvodním báňským 

úřadem a po dohodě se stavebním úřadem a s orgánem územního plánování. Chráněná 
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ložisková území se značí názvem katastrálního území, do kterého ložiskové území spadá 

(Štramberská 2007). 

3.4    Těžba a úprava vápence 

Vápence se těží nejčastěji v povrchových velkolomech, přesněji řečeno 

v několikaetážových  velkolomech komorovými, řadovými a clonovými odstřely (clonové 

odstřely nahradily komorové).  

V některých zemích se začíná se zaváděním hlubinné těžby z důvodu ochrany 

vápencových, zkrasovělých oblastí před poškozováním povrchovou těžbou. 

Při úpravě vápenců jde především jen o nenáročné drcení a zrnitostní třídění. 

O využití vápenců rozhoduje především jejich chemické složení. Převážná část ložisek 

produkuje vápence všech kvalitativních tříd s výjimkou dvou nejvyšších (Kraus a Kužvart 

1987). 

3.5    Těžba vápenců po roce 1989 

 Podíl těžby nerostných surovin stále klesá, v současné době se na HDP podílí pouze 

1,5 procenty. Česká republika je na dovozu řady nerostných surovin závislá. Dostatečné 

zásoby má Česká republika nerudních a stavebních surovin.  

 Těžba vápenců v České republice od roku 1990 neustále klesá. Od roku 2005 

dokonce těžba poklesla o celých 24 %. Těžba vápenců má kolísavý charakter, v roce 1990 

měla těžba klesající charakter, po roce 1999 naopak stoupající. Jednou z příčin poklesu 

těžby vápenců může být zvýšení hospodárnosti v tržních podmínkách (Štramberská 2007). 

 Geologické zásoby vápence v České republice jsou poměrně vysoké, zásoby činí 

okolo 5 miliard tun. Z tohoto čísla můžeme vypočítat, že zásob vápence má ČR ještě tak 

na 500 let. V současné sobě se očekává nárůst těžby vápenců kvůli jeho využití při 

odsiřování v tepelných elektrárnách. Mohlo by se jednat o nárůst těžby až o 20 procent.   

 Úroveň výroby cementu, vápna a sádry je v České republice v současné době 

srovnatelná s úrovní ve vyspělých státech západní Evropy a se státy v severní Americe 

(Štramberská 2007). 
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3.6    Těžba vápenců ve světě  

Celkové údaje o těžbě vápenců ve světě nejsou známy. Ovšem mezi státy s největší 

těžbou vápence patří v posledních letech Čína, Indie, USA, Japonsko, Jižní Korea, 

Brazílie, Německo, Turecko a Rusko. Tyto státy zajišťují více jak 65 % světové výroby 

cementu. Z výroby vápna téměř dvě třetiny výroby zajišťují státy jako Rusko, Japonsko, 

Německo, Mexiko a Brazílie (Štramberská 2007). 

3.7    Výroba vápna a vápenitého hydrátu 

S výrobou vápna je spojována již mladší doba kamenná. Původně se vápno pálilo 

v polních pecích, jako palivo zde sloužilo dřevo, a v některých rozvojových zemích se to 

dochovalo až dodnes. Ty se poté vyvinuly v pece šachtové na vnější topení, pálené 

dřevem, olejem nebo dlouhoplamenným uhlím. Současně se vyvíjely šachtové pece 

na vnitřní topení, kde se pálilo za pomoci koksu, antracitu nebo dřevěného uhlí. Jelikož 

rozkladu vápence stačí teplota nad 900 °C, je možno vypalovat šachtové pece 

generátorovým plynem, plynem kychtovým anebo jinými nízkokalorickými palivy.  

Od roku 1864 se začaly využívat pro pálení pece kruhové. Vápno se pálilo 

za pomoci uhlí. Práce na kruhových pecích byla namáhavá a práce na nich vyžadovala 

zkušené a dobře zapracované dělníky. V současné době kruhové pece v České republice již 

nevyužívají. 

Vývoj výroby vápna v České republice prošel zajímavým vývojem. Před válkou 

byly téměř dvě třetiny vápna páleny v kruhových pecích.  Výroba byla rozptýlena 

do desítek malých závodů, kde bylo vyráběno velmi kvalitní kusové vápno. Na začátku 

50. let se započalo se stavbou šachtových pecí na vnitřní topení. Začátkem 60. let byla 

zahájena výstavba velkých vápenek s šachtovými pecemi na vnitřní topení (Gemrich a kol. 

1998). 

V současné době jsou pece na výpal vápna dvou a tříšachtové souproudové 

regenerační pece. Vápno z těchto pecí je měkké i tvrdé se stejnoměrnou jakostí a nízkou 

spotřebou tepla. Šachtové peci se stavěly také v cukrovarech, kde se využívá vápenné 

mléko pro saturaci cukerných šťáv. 

Důležitým krokem při zpracování vápna je výroba vápenného hydrátu. Vápenný 

hydrát je hydroxid vápenatý, který se vyrábí hašením vápna s vodou (obr. 6). 
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CaO + H2O = Ca(OH)2 + 1 162 kJ.kg
-1 

Vápno se při reakci s vodou silně zahřívá a velká část použité vody se odpaří. 

Během hašení se vápno rozpadá na velmi jemný bílý prášek, na suchý vápenný hydrát. 

Poté se opět přidá voda, a vznikne hustá, plastická kaše (Gemrich a kol. 1998).  

Usazením suspenze se získává nasycený roztok, který je čirý. Tento roztok se 

využívá při úpravě pitné vody. 

Hydroxid vápenatý je velmi silná zásada, a proto je velmi často využíván 

v chemickém průmyslu. Je druhou nejčastěji využívanou chemikálií v těžké chemii, 

po kyselině sírové. Je nezbytným při výrobě více než padesáti výrobků (Gemrich a kol. 

1998). 

Obrázek 6: Schéma výroby vápna a cementu (Gemrich a kol. 1998) 

 

3.8    Odsiřování vápna  

Vápno a vápenec jsou nejúčinnější při odsiřování spalin elektráren, tepláren 

a spaloven. Při odsiřování elektráren se nejčastěji využívá mokrá vápencová metoda, která 

je účinná až na 97 procent. Je nejšetrnější, protože spotřebovává pouze 5 % teoretického 

množství a je vhodná pro největší jednotky. Další metodou je polosuchá odsiřovací 
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metoda, která je vhodná pro velké i střední zdroje. Je finančně méně náročná, ovšem 

přebytek vápna je vysoký (Gemrich a kol 1998).  

3.9    Typy vypalovacích pecí 

Nálevkové pece – jedná se o nejstarší typ pecí na vypalování vápenců, pracovalo se 

zde pouze periodicky za použití vápence a uhlí.  

Kruhové pece – jsou rozděleny na několik oddílů. Pec je uspořádána do kruhu 

s oddíly oddělenými stěnami. Jeden oddíl se zapálí a od něj se postupně zapalují další 

oddíly. V tomto typu pecí se používá kusové hnědé uhlí k topení (Technologie zpracování 

surovin 1998).  

Šachtové pece – v těchto pecích je možno zatápět dvojím způsobem, buďto 

vnitřním, nebo vnějším topením. Šachtové pece jsou dvojího typu, a to pec dvoušachtová 

regenerační se spalováním zemního plynu nebo topného oleje a šachtová pec 

pro cukrovary. 

Dvoušachtová regenerační pec se spalováním zemního plynu nám zajišťuje 

ekonomický provoz, relativně nízkou spotřebu tepla, vysokou kvalitu výsledného produktu 

a široké rozmezí výkonů. Šachtová pec pro cukrovary je moderní typ pece, určená 

na výrobu vápna a kysličníku uhličitého pro saturaci.   

Rotační pece – jsou kratší, jako katalyzátor při pálení vápna se využívá 1 % 

přídavek NaCl, díky kterému se snižuje vypalovací teplota (Technologie zpracování 

surovin 1998).  

3.10    Výroba cementu  

Na rozdíl od výroby vápna a sádry, jejichž výroba sahá až do doby před tisíci lety, 

historie výroby cementu je poměrně malá. 

Výroba cementu může být prováděna dvěma způsoby, a to buď tzv. mokrým, nebo 

suchým výrobním procesem. Mokrý způsob byl dlouhou dobu považován za vhodnější 

způsob výroby cementu. Surovina se rozemílala na surovinový kal, který bylo možno 

dokonale homogenizovat. Nevýhodou tohoto procesu byla velká spotřeba tepla a nutnost 

odpařovat vodu z kalu. Suchý proces se vyvíjel současně s mokrým procesem. Nevýhodou 

suchého procesu byla vysoká prašnost a nižší kvalita slínku, díky málo účinné 
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homogenizaci surovinové moučky. Od 50. let minulého století docházelo k rychlému 

rozšiřování suchého způsobu výroby (Gemrich a kol. 1998). 

První výroba cementu v Čechách byla započata kolem roku 1860 v Hlubočepích 

u Prahy. První cementárna v pražském okolí se surovinovou bází devonských vápenců byla 

cementárna v Braníku, založena roku 1870. Do provozu byla uvedena v roce 1871 a v roce 

1945 byl její provoz ukončen. Králodvorská cementárna na využití strusky, která 

produkovala vápenostruskový cement, byla uvedena do provozu v roce 1889. Nejstarší 

cementárna na Moravě je cementárna v Hodolanech u Olomouce byla založena roku 1869. 

Ve Vítkovicích byla výroba vápenostruskového cementu započata v roce 1887.  

Největší rozmach výroby cementu nastal české republice po druhé světové válce, 

díky zvýšení kapacit a budováním nových závodů. Kapacita výroby se zvýšila dále po roce 

1980 díky rozšíření cementárny Prachovice (Kužvart 1984). 

V roce 1990 bylo v České republice v provozu 9 cementáren. Z těchto devíti 

cementáren byl cement zpracováván mokrým způsobem ve třech z nich. V roce 1998 bylo 

v provozu již pouze 6 cementáren, všechny tyto cementárny vyráběly cement suchým 

způsobem (Gemrich a kol. 1998). 

 

 

4 Památky po těžbě vápenců na území ČR 

V této kapitole se budu věnovat pozůstatkům po těžbě vápence a to především těm, 

které byly prohlášeny za technickou památku. Bude se tedy jednat o povrchové památky 

související s těžbou a zpracováním vápenců a ne o místa těžby samotné, tedy lomy a doly.  

4.1   Hlavní město Praha  

Pacoldova vápenka – jedná se o chráněnou technickou památku, postavenou 

v 60. - 70, letech 19. století. Památka působí jako „industriální socha v krajině“. Byla 

postavena v zatáčce silnice ve Velké Chuchli. Tato vápenka využívala netříděný vápenec, 

jejím navrhovatelem byl profesor pozemního stavitelství Jiří Pacold (1834-1907). Poněkud 

netradičně u nás jsou zde dvě šachovité věže, což v České republice není obvyklé, většina 

vápenek u nás je kruhových. Provoz zde byl ukončen před 2. světovou válkou. 



Tereza Polášová: Památky po těžbě vápenců 

2016  22 

Po ukončení provozu tato významná památka chátrala, až do roku 2004, kdy byla zahájena 

rekonstrukce (David a Soukup 2015). 

Řeporyje – vápenka Biskup, Kvis a Kotrba – jednalo se o společnost založenou 

v roce 1895, která zpočátku těžila zejména saturační vápenec pro cukrovary. Později zde 

byla vystavena komorová pec na pálení vápna, kterou později doplnila další pec. Provoz 

této vápenky byl ukončen roku 1968, avšak těžba v přilehlých lomech probíhá dále. 

Vápenec těžený zde se využívá jako stavební kámen (Vápenka Buskup, Kvis, Kotrba 

2008). 

4.1    Středočeský kraj 

Vápencové lomy Amerika – tato technická památka se nachází nad obcí Mořina, 

v okrese Beroun. Jsou zde rozsáhlé pozůstatky po těžbě vápence, který se zde doloval 

od konce 19. století. Dolovalo se ve dvou desítkách jámových lomů, vápenec vydolovaný 

zde se využíval především pro potřeby kladenských hutí. Vápenec se získával hornickým 

způsobem, tedy hlubinnou těžbou. Doly zde byly postupně propojovány systémem 

podzemních chodeb, dlouhých desítky kilometrů (David a Soukup 2015).  

Těžba zde byla ukončena v roce 1963, neboť se zřítila celá jedna stěna komplexu. 

Po ukončení těžby se toto místo velice rychle stalo vyhledávaným cílem turistů (Kocourek 

a Podhorský 2015). 

Oblast se dělí na část zvanou Velká Amerika a Malá Amerika. Velká Amerika má 

rozměry 750 x 150 metrů a je hluboká 67-80 metrů. Nachází se zde 6 těžebních pater, kdy 

poslední patro je zatopeno jezerem (David a Soukup 2015).  

Název lomu Velká Amerika je odvozen podle nedaleké samoty, která byla písemně 

zmíněna již v roce 1859 (Kocourek a Podhorský 2015).  

V blízkosti je 300 metrů dlouhý, 100 metrů široký a 80 metrů hluboký lom Mexiko. 

Dále potom směrem na západ najdeme romantický lom Malá Amerika. Lom je dlouhý 

150 metrů a jeho dno je kompletně zaplavené. Kolem všech lomů zde vede turistická 

stezka a sestup do lomů je zakázán (David a Soukup 2015).  

Zajímavostí tohoto místa je, že se zde natáčel slavný film Limonádový Joe. 

V průběhu natáčení v roce 1964 zde vyrostla maketa městečka Divokého západu. Tato 
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lokalita se neobjevila pouze ve filmu Limonádový Joe, ale také v mnoha dalších filmových 

snímcích (Kocourek a Podhorský 2015). 

Solvayovy lomy – v srdci Českého krasu, nedaleko Svatého Jana pod Skalou, 

v okrese Beroun se nachází areál bývalých Solvayových lomů. Tyto lomy byly otevřeny 

v roce 1918 a těžil se zde kvalitní vápenec pro potřeby Solvayovy továrny v Neštěmicích. 

V Solvayově továrně se vyráběla čpavková soda.  

Původně se zde těžilo na severní straně návrší, později se však práce přesunuly 

do jižní a západní části. Po přesunutí prací vznikl velký lom Paraple, v tomto lomu se 

nacházely tří etáže propojené příkopem. Vápenec vytěžený zde se lanovkou přesunoval 

na nádraží v Loděnici. Přepravu k lanovce zabezpečovala úzkokolejná dráha, po které 

jezdily motorové lokomotivy s výklopnými vozíky.  

Lomy ukončily činnost v 60. letech 20. století a následně zde vznikl areál 

Hornického skanzenu Solvayovy lomy. Skanzen tvoří bývalé provozní a technologické 

budovy s muzejními expozicemi, dále pak 200 metrů dlouhá podzemní štola a přibližně 

kilometr dlouhá, zrekonstruovaná úzkokolejná dráha. Po dráze vozí návštěvníky skanzenu 

důlní vláček. Ve skanzenu můžeme vidět více než 25 lokomotiv, okolo sto nákladních 

vozů, čtyři původní vozy sloužící k přepravě horníků a šest otevřených dřevěných vozů 

(David a Soukup 2015). 

Mezholezy – vápenka – tato technická památka vzniklá v 19. století se nachází 

v Kutné Hoře u silnice z Mezholez do Nové Lhoty. Připomíná nám těžbou práci vápeníků 

a kameníků na kutnohorsku. Najdeme zde několik drobných vápencových lomů a zbytek 

vápenky. Kamenná pec zde je vystavěna na kruhovém půdorysu, v horní části zúžená. 

Na pec navazuje štíhlý cihelný komín, který je vyšší než sama pec. Do pece ústí otvor 

pro vsázku, topeniště a kanály, kterými byl dovnitř vháněn vzduch a ven byl odváděn kouř 

(David a Soukup 2015). 

Mezihoří – vápenka – jednalo se o šachtovou vápenku, která byla postavena 

v letech 1868 až 1873. Zpracovával se zde vápenec z nedalekého lomu. Vápenka později 

mnohokrát změnila majitele, až byla nakonec výroba vápna ukončena. Dnes slouží objekt 

bývalé vápenky k bydlení – stal se z něj obytný dům se dvěma unikátními komíny 

(Vápenka Leopold Straschov a spol. 2008). 
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Zdice – vápenka – vápenka byla vybudována roku 1912, původně se jednalo 

o vápenku s jednou kruhovou pecí, později byla vybudována druhá kruhová pec. Provoz 

této vápenky byl ukončen v roce 1978 (Vápenka Zdice 2008). 

Miskovice – vápenka – v této obci v okrese Kutná Hora najdeme pozůstatky 

kruhové a šachtové pece, pozůstatky kruhové pece jsou ve velice špatném stavu. Vápno se 

zde pálilo již od 19. století v pecích vytápěných dřevem. V roce 1892 zde byla postavena 

tzv. cylindrovka, kterou v roce 1921 nahradila velká kruhová pec (Vápenka Miskovice 

u Kutné Hory 2008). 

4.2    Jihočeský kraj 

Muckov – vápencové lomy – tato památka, která se skládá ze tří jámových lomů 

na krystalický vápenec, se nachází v okrese Český Krumlov. Vápencové lavice v lomech 

probíhají ve směru od východu na západ a ukládají se do hloubky pod úhlem 45-50°. 

Nejzápadnější lom je přibližně 20 m dlouhý, 7 m široký a 10 m hluboký a jsou v něm dva 

podzemní prostory. Druhý lom má rozměry velikosti 50 x 20 m a je hluboký 20 m. jeho 

podzemní komoru chrání před zavalením několik kamenných pilířů. Třetí lom má rozměry 

20 x 8 m a hluboký je 22 m. Podzemní komora třetího, nejvýchodněji položeného lomu je 

zčásti zřícená (David a Soukup 2015). 

Mladíkov – vápenka – v Mladíkově v malé vesnici nacházející se v okrese 

Prachatice se nachází zbytek komínu bývalé vápenky. V blízkosti komínu se nachází lom, 

odkud byl těžen vápenec na pálení vápna. Poblíž vápenky v minulosti stála také cihelna, 

která se do současnosti vůbec nedochovala. Komín vápenky je vysoký 15 metrů a jeho 

součástí je ochoz. Technický stav této památky je dobrý (Vapenka Mladikov 2016). 

4.3    Plzeňský kraj 

Svinná – vápenka – nalezneme zde pozůstatky vápenné pece, která byla v provozu 

v letech 1873 až 1925. Zpracovával se zde materiál z nedalekých lomů. Pec byla 

v poměrně špatném stavu, ale nyní již je staticky zajištěna a plánuje se její rekonstrukce 

v rámci budování areálu ekofarmy a penzionu. Jedná se o unikátní kruhovou vápennou 

pec, neboť zde byla postavena jako první svého druhu a zároveň je poslední dochovanou 

v této oblasti. Je prohlášena za technickou památku (Svinna - Cachrov 2016). 
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4.4    Ústecký kraj 

Kovářská – vápenka – nachází se zde pozůstatky vápenky postavené v první 

polovině 19. století. Vápenka byla v provozu do počátku 20. let 20. století. Vápno 

zpracovávané zde bylo využíváno ke stavebním účelům a na hnojení.  Dochovaly se dvě 

polygonální pece a trosky dalších budov. Jedna pec je kompletně zachovalá, druhá 

z poloviny. Jedná se tedy o relativně zachovalou stavbu, která je prohlášena kulturní 

památkou (Hrady 2002). 

Lahošť – vápenka a lom – v této obci najdeme pozůstatky po těžbě vápence 

ve formě několika zatopených povrchových lomů. Nejznámější v této oblasti je zatopený 

lom Velká vápenka, který má v současné době rekreační využití a to ve formě koupání 

a rybolovu (Lahošť 2016). 

Těžil se zde vápenec, který byl poté zpracováván ve vlastní vápenici, málo 

rentabilní výroba zde, ale vedla k častým změnám ve vlastnictví malých firem. Provozy 

zde byly málo výkonné, a proto byla většina z nich po roce 1945 zastavena (Dvě tisíciletí 

vápenictví a cementárenství v českých zemích 2001).  

4.5    Královehradecký kraj 

Horní Albeřice – vápenka – Horní Albeřice se nacházejí v části obce Horní 

Maršov v okrese Trutnov. Nalezneme zde vápenku, která je řazena mezi technické 

památky ČR. V této krkonošské vsi se v minulosti těžil vápenec, tím pádem zde vzniklo 

několik vápenek, které vápenec následně po vytěžení zpracovávaly. Jednou z významných 

vápenek je jednokomorová šachtová pec, osmiboká kamenná věž byla postavena 

před rokem 1836. V 19. století došlo k modernizaci a pec byla nahrazena výkonnější 

kruhovou pecí s 12 komorami, která stála na místě, kde je v současné době přístavba hotelu 

Vápenka.  

Stavba vápenky kombinuje tradiční tesařské postupy s moderními tvary konstrukce. 

Smrkové fošny použité při stavbě spojují pouze dubové kolíky.  

Památka byla nedávno opravena a doplněna o osmibokou dřevěnou nástavbu, v níž 

je muzejní expozice, dokumentující život obyvatel tohoto území od 14. století. Oprava této 

památky byla financována z prostředků Správy KRNAP. Prohlídku expozice je možno 

zajistit v informačním centru Veselý výlet v Horním Maršově (David a Soukup 2015). 
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4.6    Pardubický kraj 

Berlova vápenka – Třemošnice – tato naše nejvýznamnější památka vápencového 

průmyslu se nachází mezi Třemošnicí a Závratcem, v blízkosti okresu Chrudim. Tento 

objekt je velice zachovalý po stránce technologického systému pecí a zavážecího systému. 

Roku 1880 zde byla postavena první šachtová pec. V roce 1884 odkoupila tuto vápenku 

jiná firma a vápenec sem putoval z 5,5 km vzdálených Prachovic lanovou drahou. Tato 

lanová dráha sloužící k přepravě vápence patřila k nejstarším drahám u nás.  

Tato vápenka je typickou ukázkou dvojitého uspořádání. Vápenku tvoří dvě tělesa 

pecí, které propojuje systém zavážecího zařízení. Zavážecí zařízení je tvořeno ocelovou 

konstrukcí výtahu a lávky – lávka spojuje výtah se zavážecími otvory pecí. Jde o u nás 

neobvyklý systém zavážení vsázky.  

Pece mají totožnou technologii výroby, obě mají dvě samostatné šachty 

cylindrického tvaru. Severní pec s dvojicí vysokých komínů je mohutnější. Druhá pec má 

kratší, půlkruhové strany, její komíny jsou nižší, a proto nepůsobí tak mohutně jako pec 

první.  

V letech 2009 a 2010 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v současné době je zde 

muzeum vápenictví (David a Soukup 2015). 

Vápenný Podol – vápenka – tato vápenka se nachází v okrese Chrudim a tvoří 

spolu s Prachovicemi významné vápenické centrum v Železných horách. Těžit se zde 

začalo již v roce 1576 a postupem času zde sídlily velké obchodní společnosti, větší 

i menší firmy, lomy vlastnila obec i místní obyvatelé.  

V roce 1873 zde byla postavena první šachtová pec, a o rok později k ní přibyla pec 

kruhová. Roku 1913 zde Česká obchodní společnost otevřela vápenku novou, která byla 

spojena s nádražím vlečkou, a lomy byly spojeny úzkokolejkou.  

Po otevření velkolomu v Prachovicích byla postupem času většina malých lomů 

uzavřena. Definitivně byl provoz uzavřen roku 1978. Zachovalo se zde torzo poslední 

vápenické pece ze 70. let 19. století ležící při horním okraji obce u Podolského potoku. 

Kamenná stavba má obdélníkový charakter, a je dobře patrná, především její vnější 

obezdívka s vybíracími otvory. Vnitřní vyzdívka se téměř nedochovala, v okolí pece 

nalezneme zbytky ramp (David a Soukup 2015). 
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Bystré – vápenka – v obci Bystré v okrese Svitavy leží opuštěný vápencový lom 

s pozůstatky vápenky. Tato technická památka se nalézá jižně od města, mezi poli, poblíž 

silnice na Niklovice. Z původního areálu se zachovala pouze šachtová pec čtyřbokého 

tvaru, což není až tak obvyklé. Šachtová pec je vyzděná kamenem a opevněná betonovým 

rámem zvnějšku. Dolní polovina pece je výrazně širší než horní polovina. Pec je 

zakončena cihlovým komínem, který má tvar kužele. Vápenka je známá díky tomu, že se 

zde natáčely záběry do filmu Všichni dobří vojáci od režiséra Vojtěcha Jasného (David 

a Soukup 2015). 

4.7    Kraj Vysočina  

Trhonice – vápenka – v lese severně od obce Trhonice při silnici z Jimramova 

v okrese Žďár nad Sázavou se nachází vápenka, zvaná Chládkova vápenka. Zpracovával se 

zde vápenec těžený v nedalekém lomu. Vápenka byla postavena v roce 1901 a patřila 

k nejmodernějším stavbám tohoto typu v Rakousko-Uhersku. Provoz zde byl ukončen 

v roce 1958. Poté došlo v roce 1962 k rekonstrukci, ale k obnovení pálení vápna zde již 

nedošlo.  

Do dnešní doby se zachovala pouze okrouhlá šachtová vápenná pec s cihlovým 

komínem, čtvercová provozní budova okolo pece byla zbořena v 70. letech minulého 

století (David a Soukup 2015). 

Prosetín – vápenka – do dnešní doby se v této oblasti dochoval komín vápenky, 

postavené kolem roku 1920. Vápno se zde poté pálilo až do roku 1939 a poté ještě znovu 

po roce 1960. Pálení vápna nám zde v současnosti připomíná již jen opuštěný lom 

nad komínem a betonové patky, které nesly dřevěný most, jenž sloužil k dopravování 

kamene do pece a komína samotného (Vapenka u Prosetina 2016). 

4.8    Jihomoravský kraj 

Šošůvka – vápenická pec – jedná se o nejstarší dochovanou vápenku tohoto typu 

v Moravském krasu. Nachází se pod stěnovým vápencovým lomem jihozápadně od obce 

Šošůvka. Jde o jednoduchou šachtovou pec na smíšené topení, která byla vybudována 

ve 20. letech 20. století (David a Soukup 2015). 
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Lipovec – lom a vápenka – nedaleko Macochy byl v roce 1928 otevřen 

kamenolom a vápenka Velká dohoda. Díky tomu se nám u Lipovce ve svahu Suchého 

žlebu dochoval velký jámový lom, opravená šachtová pec a dva provozní objekty. Tento 

areál byl v provozu do roku 1979. Dnes se areál využívá při rekreacích veřejností. Lidé se 

zde mohou seznámit s historií vápenictví a s věcmi z běžného života, které jsou s vápnem 

úzce spojeny (David a Soukup 2015). 

Lažánky – vápenky – první šachtová pec byla uvedena do provozu v roce 1890, 

druhá pak v roce 1939. Od roku 1904 zde byla také pec kruhová. Provoz zde byl ukončen 

v průběhu 20. a 30. let 20. století. Nalezneme zde pozůstatky vápenky v kamenolomu (Dvě 

tisíciletí vápenictví a cementářství v českých zemích 2001). 

Velká Dohoda – kamenolom a vápenka – v CHKO Moravský kras na značené 

turistické stezce se nachází šachtová vápenka z roku 1928. V těchto místech se vápenec 

těžil již od středověku a pálilo se zde vápno v primitivních pecích. Ve své době se jednalo 

o jedno z nejmoderněji zařízených míst. V této lokalitě se nachází několik vápencových 

lomů a vápenek.  

Vápenka byla vespodu opatřena vyhrabovacími otvory, v horní části byl komín 

a zavážecí otvor. V současné době je tento objekt v soukromém vlastnictví a je využíván 

k rekreačním účelům (Celý 2005). 

4.9    Olomoucký kraj 

Černotín – vápenka – nad pravým břehem Bečvy jihozápadně od Hranic se v obci 

Černotín v minulosti těžil vápenec a pálilo vápno. Vápenka byla v provozu již v roce 1533, 

kdy zde byla jednokomorová, později dvoukomorová pec. V roce 1872 tehdejší majitel 

nechal postavit novou kruhovou vápenku oválného půdorysu. Pracovníci vápenky 

postupovali v kruhu, jedni ukládali do jedné z komor k vypálení vápenec, v dalších 

komorách mezitím probíhalo pálení a poté chladnutí vápna. Z poslední komory 

zaměstnanci poté vytahovali již vypálené vápno. Ruční výroba zde trvala do roku 1976, ale 

byla neefektivní.  

Poté se z objektu stal sklad brambor. V roce 1994 vápenka znovu změnila majitele 

a došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Tato chráněná technická památka byla po rekonstrukci 
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předělána na motorest. V bývalé kruhové peci je v současné době vinárna. 

I po rekonstrukci je zde stále zachován původní šamotový strop (David a Soukup 2015). 

Supíkovice – vápenka – vápenec v Supíkovicích se začal lámat v 16. století a poté 

se exportoval do celého Slezska. Obci Supíkovice se někdy také říká „Slezská Carrara“ 

a to díky podobnosti zdejšího kamene s mramorem ze známého italského města. Šachtová 

vápenka kuželovitého tvaru (obr. 7) z lomového kamene je vysoká 13,7 m a její obvod je 

38 m. Tato technická památka vybudovaná na západním okraji obce byla v provozu 

od roku 1856 do roku 1908, kdy zde byl provoz ukončen (David a Soukup 2015). 

 

Obrázek 7: Šachotová vápenka v Supíkovicích (foto autor 2016) 

 

Velké Kunětice – vápenky – ve Velkých Kuněticích se vedle zámečku nacházejí 

dvě vápenky z lomového kamene (obr. 8). Jedna z vápenek má šestiboký půdorys 

s kuželovitou šachtou kruhového průřezu, druhá je ojedinělá svým čtvercovým půdorysem, 

ale kruhovou šachtou. Vápenky se nacházejí nedaleko opuštěného lomu, kde můžeme 

spatřit zarostlé základy další starší vápenky (David a Soukup 2015). 
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Obrázek 8: Dvě vápenky ve Velkých Kuněticích (foto autor 2016) 

 

První zmínka o této obci se nachází v biskupské listině z 13. století, ale obec již 

zřejmě vznikla mnohem dříve. V minulosti zde byl pivovar, několik lomů na mramor 

a 3 palírny. Jedním z nejcennějších přírodních zdrojů Jesenicka jsou ložiska kvalitních 

vápenců. Najdeme zde hmotné doklady o jejich využití již z 15. století. Dochované 

vápenné pece jsou z 19. století.  

V pecích se topilo uhlím, ale na rozdíl od jiných vápenek se zde muselo nechat 

vždy vyhasnout. Dalším rozsáhlým využitím těchto vápenců je jejich výpal na mramor 

ke kamenické výrobě (Informační tabule: Lom na vápence a vápenky ve Velkých 

Kuněticích 2016). 

Javorník – vápenka a lom – jedná se o nejstarší šachtovou vápenku Olomouckého 

kraje, kterou nechal vystavět roku 1833 Josef Meigsner (obr. 9). Vápenka byla vybudována 

v místech, kde již byla zděná vápenná pec, ve které byl provoz ukončen v roce 1818. 

Vápencový lom, ze kterého se těžila surovina na zpracování, se nachází nad vápenkou a je 

přístupný po zpevněné cestě. Část štoly je zasypaná, část se zřítila a jedna část tvoří 

pozoruhodný skalní převis (Vapenky na Jesenicku - Javornik 2016, Rozhlas.cz 2014). 

Výroba vápna zde byla ukončena pravděpodobně okolo roku 1900. Ještě v roce 

1999 lety byla vápenka v žalostném stavu, zdivo se na několika místech řítilo a šachta byla 
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zaplněna odpadky a sutí. Naštěstí Lesy České republiky nechaly místo v roce 2000 opravit 

a vyčistit. V současné době je vlastníkem vápenky Česká republika a právo hospodařit s ní 

mají Lesy České republiky (Vapenky na Jesenicku - Javornik 2016, Rozhlas.cz 2014). 

 

Obrázek 9: Vápenka Javorník (foto autor 2016) 

 

Jedná se o bývalou městskou vrchnostenskou vápenku, kterou nechal vystavět, jak 

jsem již zmiňovala Josef Meigsner.  Stavba je umístěna ve svahu, který je členěn terasami 

zlomového kamene. Vápenka má tvar komolého kužele a je vyzděna lomovým kamenem. 

Zpracovával se zde vápenec na suchou nebo vápennou maltu. Pecní dutina má kruhový 

průřez a je opatřena cihelnou vyzdívkou (obr. 10). V tělese u vápenky jsou tři odtahové 

otvory z cihelního zdiva a čelní a pravý otvor je ponechán v původním stavu. Levý otvor 

byl při opravě vápenky zvětšen, aby mohli návštěvníci lépe nahlédnout do nitra šachetní 

pece (Informační tabule: Vápenka Javorník 2016). 
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Obrázek 10: Nitro šachetní pece Javorník (foto autor 2016) 

 

Součástí stavby je nyní také dřevěná stříška a zábradlí. Vápno se zde již těžit 

nemůže, ale alespoň nám zůstala zachována tato památka jako doklad technické historie 

tohoto kraje (Informační tabule: Vápenka Javorník 2016). 

Zálesí – vápenka – jde o jednoduchou šachtovou vápenku. První zmínka o této 

vápence je z roku 1836 a jedná se o zákres tužkou do mapy stabilního katastru. O této 

vápence nemáme mnoho informací.  

Vápenka má jednu šachtovou pec ve tvaru komolého jehlanu a je vyzděna 

lomovým kamenem (obr. 11). Vápno se zde pálilo za pomoci dřeva a jednalo se o jedno 

z nejkvalitnějších vápen. Vápno z této vápenky se dováželo do celých Čech (Vapenky 

na Jesenicku - Zalesi 2016). 

Vápenka se nachází na vlastním stavebním pozemku a stojí u lesní cesty. Stojí 

za čtvercové základně o rozměrech 7,7 metrů.  Průměr šachetní pece v úrovni topeniště je 

2,8 metru. U paty tělesa jsou tři odtahové otvory vedoucí k šachetní peci. Dva z těchto 

otvorů jsou v současné době téměř zasypány. Vnitřní cihelní vyzdívka je zčásti 

destruovaná. V současné době je vápenka bez využití a o její opravě se prozatím neuvažuje 

(Informační tabule: Vápenka Javorník 2016).  
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Vápenka je v poměrně dobrém stavu a jejím vlastníkem je Česká republika a právo 

hospodařit s ní mají Lesy České republiky (Turistika.cz 2011). 

 

Obrázek 11: Vápenka Zálesí (foto autor 2016) 

 

Vápenná – vápenka – tato technická památka zaujímá ve výrobě vápna 

na Jesenicku velice významné místo. Jedná se o šachtovou vápenku z poloviny 19. století. 

Vápenka je postavena z lomového kamene a má tvar komolého kužele o průměru 7 metrů 

(obr. 12). Vápenka stojí v místech, kde do konce 70. let 20. století bylo 11 kruhových 

vápenných pecí (Vapenky na Jeseninicku - Vapenna 2016).  

V současné době je výška dochované vápenky okolo 6 metrů. V tělese u paty 

vápenky jsou tři odtahové otvory, které vedou k šachetní peci. Tyto klenuté otvory sloužily 

nejen jako topeniště, ale také k vybírání popela a vypáleného vápna. V této vápence se 

vypalovalo jednorázově a pravděpodobně pouze v letních měsících (Informační 

tabule: Naučná stezka krajem Rychlebských hor 2016).  
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Obrázek 12: Vápenka ve Vápenné (foto autor 206) 

 

K nejstarším dochovaným památkám ve Vápenné patří pozůstatky primitivních 

milířových nebo polních pecí, které se dochovaly v lesech nad opuštěnými lomy. Vápenky 

zde byly budovány většinou ve svazích. Jednalo se o jámy kruhových tvarů, obezděných 

lomovým kamenem o opatřené tahovým kanálem. Do těchto jam byl zakládán nalámaný 

vápenec prokládaný dřevěnými poleny. Výsledkem toho byl kruhovitý tvar milíře. Pálení 

vápna zde probíhalo pravděpodobně pouze v letních měsících a vlastní výpal trvat 

přibližně dva dny (Informační tabule: Naučná stezka krajem Rychlebských hor 2016).  

Nejstarší dochovaná zmínka o těžbě ve Vápenné je z počátku 17. století, i když 

vápno se zde pálilo pravděpodobně i dříve. Rozmach vápenictví ve Vápenné začíná 

od poloviny 19. století a končí před II. světovou válkou, neboť díky válce nikdy nedošlo 

k modernizaci pece (Vapenky na Jesenicku - Vapenna 2016). 

Bohdíkov – vápenky – v obci Bohdíkov byly v provozu dvě vápenky, z nichž 

první byla postavena v roce 1874 a druhá modernější v roce 1929. Obě sloužily 
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ke zpracování vápence těženého v místních lomech. Vápenky ukončily provoz v roce 

1976. Lom je dnes využíván k těžbě drceného kameniva.  

První vápenná pec byla mimořádně velká, měla 34 komor a v pozdějších letech k ní 

přibyly další dvě pece. Existenci druhé vápenné pece v současnosti dokládá pouze 

šedesátimetrový komín, který zde zůstal dochovaný (Bohdikov 2016). 

4.10    Moravskoslezský kraj 

Vendryně – vápenka – v obci Vendryně se v minulosti těžilo ložisko železné rudy 

a současně zde byly tři vápencové lomy. Vápenné pece zde byly postaveny na počátku 

19. století, kdy byla potřeba dodávat vápno do nové železárny na Třinecku. Když došlo 

k přerušení dodávek vápna do velkých průmyslových podniků, zůstaly vápenky v provozu, 

aby vyráběly vápno pro potřeby místních obyvatel. K definitivnímu ukončení výroby došlo 

roku 1965, kdy byly uzavřeny také přilehlé vápencové lomy. Dochovaly se zde dvě 

kruhové pece, které byly v roce 2003 opraveny a zrestaurovány jako technická památka 

(David a Soukup 2015). 

 

Obrázek 13: Cihlová vápenná pec novějšího typu (foto autor 2016) 

 

Místní lidé vápenné pece nazývali v místním nářečí „Woplenky“. Na místě jsou 

tedy dochovány dvě vápenné pece, jedna starší kamenná (obr. 14) a druhá pec novějšího 

typu cihlová (obr. 13). Starší kamenná pec je kruhovitého tvaru, je vysoká 9,3 metru 
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a široká u kořene 3,7 metru. V peci jsou dva otvory, jeden pro násyp vsázky a druhý 

pro odběr vypáleného vápence. Navážecí rampa byla v 50. letech z bezpečnostních důvodů 

odstraněna.  

Pec novějšího typu cihlová je kruhovitého tvaru, u základu má průměr 3,45 metru 

a je vysoká 10,2 metru. Je vyzděná pálenou cihlou a její stabilitu zajišťuje 5 ocelových 

obručí po obvodu. Z nájezdové rampy se zachoval pouze ocelový skelet, železný zvon 

pro zachycení vápna je také již nepoužitelný (Informační tabule: Historické vápenné pece 

ve Vendryni 2016).  

 

Obrázek 14: Starší kamenná pec (foto autor 2016) 

 

Razová - vápenná pec – obec Razová se nachází v okrese Bruntál a vápennou pec 

nalezneme přibližně 2 km od obce. Pec sloužila k pálení vápna a byla vybudována v roce 

1912 z hrubého lomového kamene. Vnitřní obložení pece je z cihel a výška a šířka je 

přibližně 4 metry. Vápenec se v této lokalitě těžil již po staletí a byl využíván pro stavební 

účely. Pec měla rošt, pod kterým se topilo dřevem, a na něj byl pokládán vápenec k pálení. 

Proces pálení trval přibližně 24 hodin.  

V roce 2001 byla pec opravena za pomoci Klubu Za Starý Bruntál a zpřístupněna 

veřejnosti. V současné době je vápenná pec zařazena mezi technické památky 

(Slezskaharta 2014). 
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Rachava – vápenka – najdeme zde pec na pálení vápna postavenou okolo roku 

1925. Tato pec je prohlášena technickou památkou a je významnou památkou 

dokumentující tradiční způsob drobné regionální výroby. Vápenná pec je kruhovitého 

tvaru a je vystavena z lomového kamene a má šamotovou vyzdívku. Pece této konstrukce 

byly poměrně úsporné, ale jejich nevýhodou byl velký podíl ruční práce (Hrady 2006).  
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5 Závěr 

Celá práce je členěna do tří základních částí, a to na část pojednávající o historii 

těžby vápenců na našem území, další úsek je věnován ložiskům vápenců a cementářských 

surovin na našem území a poslední část je věnována památkám po těžbě vápence u nás. 

Z předložené práce získáme základní poznatky o vápenci, nerostné surovině, která 

vznikla ve většině případů usazením vápenitých schránek živočichů a rostlin. Veškeré 

základní informace o této surovině jsou shrnuty v první kapitole této práce. V počáteční 

kapitole se rovněž dozvíme, že vápenec byl pasivně využíván lidmi již od pradávných dob. 

Dále v této kapitole zjistíme, že se jedná o třetí nejhojnější sedimentární horninu u nás, 

dozvídáme se o jejím využití a jejím dělení.  

Jak již z názvu další kapitoly vyplývá, je věnována geologii, a přesněji významným 

ložiskům vápenců na našem území. Kromě popisu jednotlivých ložisek je zde také uvedena 

část týkající se chráněných území a úprav. Dále uvádím tabulky se statistickými údaji 

o těžbě a počtu ložisek vápenců a cementářských surovin za roky 2009 až 2013. 

V neposlední řadě zde najdeme popis výroby vápna a cementu.  

Pozůstatky po těžbě vápence byly hlavním tématem mé práce, a proto jsem této 

kapitole věnovala nejvíce času. Nejdříve bylo potřeba vyhledat pozůstatky po těžbě 

zaměřené na technické památky, neboť, jak jsem již v úvodu uvedla, tato práce je 

věnována hlavně jim. Po vyhledání jsem památky rozdělila do několika skupin na základě 

lokalizace.  

Významnou součástí této kapitoly jsou poznatky mnou osobně nabyté. Jedná se 

o místa Moravskoslezského a Olomouckého kraje z důvodu dobré dostupnosti. Tato místa 

jsem navštívila, zdokumentovala a získala informace z místních zdrojů.  

Cílem této bakalářské práce je sumarizace veškerých poznatků o vápenci 

a cementářských surovinách včetně ložisek a pozůstatků po jejich těžbě a jejich následné 

údržbě a hlavně využití v dnešní době v jednom dokumentu.  

Pro mne osobně bylo velmi důležité, že jsem navštívila některé lokality, které by 

za jiných okolností nebyly středem mého zájmu, a tím jsem si rozšířila obzor svého 

poznání. Díky tomu se mi o těchto místech velice dobře psalo a uplatnila jsem zde svou 

zálibu ve fotografování.  
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