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Summary 

  My thesis deals with geological evaluation of Marianská skála in Ústí nad Labem, 

with an insight into the location history, mining stone in the quarry, benefits for the city 

and further mining at present with the future perspectives, and a proposal for possible 

redevelopment and reclamation works in the stone pit after exhaustion of the resources 

determined by the extraction area border. The forecast for the reclamation start depends on 

the annual extraction volume, which moreover depends on customer demand. My thesis is 

aimed at a proposal for redevelopment and reclamation of the quarry and the possibilities 

of active use of the area with respect to urban planning, and recommendation of the future 

investment goals for the owners of adjacent land, which will influence the new appearance 

of the discussed area. 

Keywords: quarry, mining, sanitation,  recultivation 

 

Anotace  

        Ve své práci zpracovávám geologické zhodnocení Mariánské skály v Ústí nad 

Labem, pohled do historie lokality, dobývání a těţby kamene v lomu, přínos pro město      

a pokračování těţby v současnosti s výhledem do budoucnosti a návrh moţných sanačních    

a rekultivačních prací v lomu po vytěţení zásob určených hranicí dobývacího prostoru. 

Předpoklad zahájení rekultivace závisí na mnoţství vytěţeného lomového kamene za rok, 

které je ještě podmíněno velikostí poptávky zákazníků. Cílem mé bakalářské práce je 

navrhnout sanaci a rekultivaci lomu a moţnosti aktivního vyuţití prostoru s ohledem na 

územní plánování a doporučení budoucích investičních záměrů pro vlastníky okolních 

pozemků, které budou mít vliv na novou podobu tohoto území.  

Klíčová slova: lom, těţba, sanace, rekultivace 
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1. Úvod 

 Moţnosti rekultivace uzavřených lomových lokalit jsou v současné době stále 

aktuální, a proto jsem si tuto oblast zvolila jako téma své bakalářské práce. Současná 

ekonomická, sociální a enviromentální situace se odlišuje od nároků z 90. let, kdy byla 

vypracovaná poslední studie na vyuţití území po těţbě kamene v lomu Mariánská skála. 

S novými standardy počítá i město Ústí nad Labem  a tak byly zahrnuty do nové územně 

plánovací dokumentace.         

  Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení lokality Mariánská skála v Ústí nad 

Labem, navrţení a doporučení potenciálních aktivit po uzavření lomu. Práce je členěna do 

dvou částí. V první – teoretické části je popsána zájmová oblast Ústí nad Labem,  pohled 

do historie těţby v lokalitě, podrobná charakteristika lomu Mariánská skála a vlastního 

loţiska těţeného fonolitu. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na moţné perspektivy 

rozvoje lomu v návaznosti na územní plán města a na problematiku celkové rekultivace 

lomu po ukončení těţby a doporučení nejvhodnějšího projektu konečného vyuţití území.                   
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2. Charakteristika Ústí nad Labem 

2.1 Přírodní podmínky 

 Okres Ústí nad Labem je nejmenší ze sedmi okresů Ústeckého kraje, rozkládá se na 

rozloze 404 km
2
. Leţí při hranici se Spolkovou republikou Německo, na západě sousedí 

s okresem Teplice, na jihu s okresem Litoměřice a na východě s okresem Děčín.  

 Povrch Ústecka je velmi členitý a nestejnorodý. Podél hranic s Německem je oblast 

uzavřena pásmem Krušných hor, na jihu sousedí s Českým středohořím a na západě 

zasahuje na území, okraj Podkrušnohorské pánve. Samotné město Ústí nad Labem             

se rozkládá v hluboké kotlině, které vévodí dvě skály- Mariánská a Střekovská a vrchy 

Větruše a Sedlo.          

 Hlavním vodním tokem je řeka Labe, která odvádí vodu do Severního moře. 

Vydatný vodní reţim zajišťují i její přítoky. Na levém břehu je to řeka Bílina a dále mnoho 

menších potoků, mezi které patří potok Stříbrnický, Neštěmický, Blanský, Budovský          

a Pekelský. Stojaté vody jsou na několika místech a to v podobě malých rybníků                

u Chabařovic a umělých vodních ploch vzniklých důlní těţbou. Podpovrchové vody           

je v této oblasti velmi málo, je to dáno mnoţstvím sráţek a rychlostí jejich odtoku. 

Počátkem 20. Století bylo navrtáno několik pramenů artézských vod, které jsou 

v současnosti vyuţívány v Brnné nad Labem v městských lázních.  

 Klimatické poměry Ústecka jsou dány taktéţ výraznou členitostí povrchu, podnebí 

je mírně kontinentální, na území působí vlhký pás s převládajícím směrem proudění 

vzduchu západních směrů a dochází zde během roku k velké proměnlivosti počasí  

(Anděl 2002). 

2.2 Geologický vývoj 

Vlivem geologického vývoje vznikl na Ústecku rozmanitý a členitý povrch. Díky 

úloţným poměrům a odlišnému stáří hornin se na sledovaném území můţeme setkat 

s vulkanickými a metamorfovanými horninami, tak i se sedimenty (obr.1). 
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Obr. 1 Geologická stavba Ústí nad Labem (Internet - 3) 

 

 Prvohorní horniny jsou na Ústecku zastoupeny minimálně. Následovalo období 

variského vrásnění, které bylo dlouhé a rozsáhlé. Bylo vyvolané kolizí litosférických desek 

a formovalo části Českého masivu různou intenzitou. Vznikala mohutná pohoří, tvořily se 

zlomy, mezihorské pánve s jezery a močály, které byly opakované zaplavovány mořem. 

 V období karbonu a permu docházelo k rychlému zvětrávání vlivem horkého, 

suchého aţ pouštního klimatu. Pánve se vyplňovaly usazeninami a organickým 

materiálem. Počátkem druhohor se Český masiv stal souší s kontinentálním klimatem, byl 

součástí superkontinentu Pangey, obklopené mohutným oceánem Tethys (Chlupáč 2002). 

 Na počátku jury začalo moře postupovat do vnitrozemí a mořská hladina zaplavila 

tektonicky oslabenou část Severních Čech. Poté došlo k opětovnému vyzdviţení Českého 

masivu a moře ustoupilo, aby se v období mladší části křídy opět vrátilo a zaplavilo severní 

a východní část masivu. V průběhu desítek miliónů let se na celém území ukládaly křídové 

sedimenty, které jsou zastoupeny hlavně vápenci, slínovci, pískovci a v dnešní době je 

můţeme nalézt na severním okraji Mariánského vrchu, na úpatí Labských svahů a na 

sídlišti Skalka a Vyhlídka. Koncem druhohor dochází zdvihem mořské hladiny a vlivem 

klimatických změn k horotvorným procesům alpinského vrásnění. Vzniká rozlehlá Česká 
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křídová pánev, vyplňována sladkovodními, později mořskými usazeninami písčitého          

a vápnitého původu. Český masiv se značně zarovnal a projevil se jako pevná a ustálená 

část zemské kůry. Vznikaly nové zlomy a zlomová pásma značné hloubky. V důsledku 

těchto změn vznikaly významné podkrušnohorské pánve.     

 Zvýšení tektonické činnosti v třetihorách zapříčinilo oţivení vulkanické činnosti 

v severních částech Českého masivu. Sopečnou činností vzniklo pohoří České středohoří     

a podél zlomových linií mnoho dalších vulkanitů, které jsou zastoupeny čedičovými 

vyvřelinami, fonolity, trachyty a trachybazalty. Docházelo k explozím i efuzím magmatu, 

tak i k podpovrchovému vulkanismu, který dnes můţeme doloţit Mariánským                    

a Kamenným vrchem a čedičovou skálou Vrkoč.     

 Čtvrtohory se vyznačují střídáním chladných a teplých období, to je doby ledové         

a dobami meziledovými a také velkou intenzitou zdvihů a poklesů oblastí, jelikoţ území 

Českého masivu nebylo příliš zatíţeno severským ledovcem jako oblasti Polska                  

a Německa. Charakteristické jsou eroze, denudace a akumulace uvolněného materiálu. 

Říční síť měla zcela jiný systém neţ dnes. Po ústupu nejmladšího zalednění nastalo období 

holocénu, v němţ ţijeme dodnes (Anděl 2002). 

2.3 Historický vývoj 

 Příznivé geologické podmínky na soutoku řek Labe a Bíliny lákaly k osídlení jiţ 

v prehistorickém období, jak dokládají archeologické nálezy. První zmínky lidské aktivity 

jsou doloţeny ze střední doby kamenné- paleolitu. Daleko četnější nálezy osídlení jsou 

z mladší doby kamenné- neolitu, kdy zde hospodařili zemědělci a pastevci a vytvářeli první 

vesnice. Mimořádně významné je z tohoto období sídliště v Chabařovicích s nálezy 

lineární keramiky a zbytky pecí a sil.     

 S postupující dobou byl kraj postupně osidlován Kelty a Germány a ve společnosti 

dochází ke změně. Jejich příchodem dochází k prudkému hospodářskému vzestupu, rozvíjí 

se těţba rud a hutnictví a rozšiřuje se hrnčířský kruh. Naleziště hrobů se šperky byla 

odkryta v Trmicích, Předlicích i na Střekově (Provazník 1983)    

 Období zhruba od konce 4. aţ do konce 6. století označujeme jako dobu římskou     

a počátek stěhování národů. Na naše území v této době přicházejí Slované, kteří se na 

Ústecku usadili aţ v 8. století a vytvářejí síť osad v ústecké kotlině a tím tento region 

vstupuje do středověku. V pověstech se setkáváme se jmény jednotlivých kmenů, které se 
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usazovaly kolem skutečně doloţených hradů. Vznikají hradiště, která se stávají 

hospodářskými a správními centry Přemyslovského státu. Od počátku 13. století vzniká síť 

královských měst - Louny, Ţatec, Most, Litoměřice, Ústí nad Labem. Strategický                 

i hospodářský význam si severozápadní Čechy uchovaly i díky Labsko - Vltavské 

obchodní cestě a trase zemské stezky do Srbska a do Halle.    

 V dobách husitských válek se kraj stává dějištěm slavné bitvy u Ústí, kdy se roku 

1426 udála bitva na Běháni a město Ústí nad Labem bylo z velké části zpustošeno.  

 V 16. století ničily úrodu povodně, město zase časté poţáry a ještě se periodicky 

opakovaly epidemie moru. Šlechta hledala nové zdroje příjmů a tak dochází ke vzniku 

zemědělských velkostatků, pivovarů a také vznikají ţelezárny a sklárny.  

 Třicetiletá válka závaţným způsobem zasáhla do vývoje Ústí nad Labem, celý kraj 

byl zničen a pomalu se vzpamatovával. Posledním ohlasem války se staly návštěvy 

vojenských odborníků, kteří měli zájem na vybudování pevnosti na Mariánské skále, ale 

shledali ji jako strategicky nevýhodnou (Provazník 1983)     

  V 18. století provázela kraj další vojenská taţení, důlní činnost probíhající ve 

městě od roku 1763 přinesla jen dočasné oţivení. První polovinu 19. století nám 

připomínají pomníky a hroby vojáků, kteří zde padli za napoleonských válek. Na počest 

vítězství v bitvě u Chlumce je povoleno v roce 1815 obnovit kapli na Mariánské skále, 

která byla vystavěna jiţ v roce 1680. K rozhodujícímu obratu ve významu města dochází 

aţ v polovině 19. století, kdy se Ústí nad Labem začíná rychle měnit, staví se ţelezniční 

tratě a silnice a blízkost zdrojů surovin láká do města podnikatele. Vznikají zde velké 

chemické a textilní továrny a také kamenolomy, protoţe kámen je základním stavebním 

materiálem.          

 Největší vliv na vývoj území Ústecka měly události po skončení 2. světové války, 

kdy došlo k vyhnání německého obyvatelstva a přílivu nových osídlenců a došlo ke 

zpřetrhání kulturních a historických tradic. Mnoho obcí zaniklo pro nezájem lidí v nich 

bydlet a také v důsledku důlní a průmyslové činnosti. Začala se budovat nová sídliště, 

slučovaly se přilehlé obce a tak se město rychle rozrůstalo. Rok 1989 tyto urbanistické 

záměry sice zastavilo, ale další hospodářská a sociální transformace probíhala bez 

systematického řízení území jako celku. Došlo k útlumu výroby některých podniků, jiné 

zanikly a dochází k rychlému nárůstu nezaměstnanosti (Provazník 1983). 
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3. Geologická charakteristika loţiska 

3.1 Geologické poměry širšího okolí loţiska 

 České středohoří je vulkanický komplex, který se rozkládá mezi Chomutovem        

a Novým Borem u České Lípy. Vznikl oţivením několika poruch v zemské kůře                

a to litoměřického zlomu na JV a krušnohorského zlomu na SZ. Lokalita je typická 

především přítomností neovulkanitů, ale můţeme zde nalézt i daleko starší formace. 

V podloţí oblasti bylo zachyceno krystalinikum, jedná se o hluboce metamorfovaný 

komplex ortorul a pararul, které jsou běţně známy z Krušných hor a z podloţí teplicko-

ústecké části  tzv. Mostecké pánve. Je ovšem pravdou, ţe přesná pozice těchto hornin není 

určena. Vodítkem zůstávají pouze drobné xenolity, vytrţené z podloţí a vyzdviţené 

magmatem a tzv. „krystalinikum Českého středohoří“ (Poubová 1963), které je 

reprezentováno rulovými bloky v Opárenkém údolí u Malých Ţernosek a na pravém břehu 

Labe pod ţernoseckými vinicemi. Svrchní křída se v okolí loţiska vyskytuje v pelitickém 

vývoji; směrem k východu přechází do písčité facie. V podloţí vlastního vulkanického 

komplexu byly zastiţeny slíny, slínovce a vápnité, resp. kaolinické pískovce. Sedimenty 

jsou zde uloţeny zhruba horizontálně a jejich pozdější tektonické porušení zřejmě 

usnadnilo výstup neovulkanitů (tektonicky vyzdviţený blok křídy se například nachází 

1200 metrů ssv. od Mariánské skály na vrstevnici 240 m; v minulosti zde byl jámovým 

lomem těţen pískovec). Produkty vulkanické činnosti zřejmě nasedaly přímo na křídové 

souvrství; ve většině případů, ale šlo, jak jiţ bylo naznačeno výše, o podpovrchová tělesa. 

Lakolitové útvary přitom patřily vedle pyroklastik mezi první projevy hlavní vulkanické 

fáze. V jejím průběhu vznikaly lokální sedimentační bazény, v nichţ se usazovaly tufity, 

místy čisté diatomity a dokonce se zde vytvářely uhelné jíly či tenké slojky uhlí (je ale 

třeba mít na paměti, ţe širší region je znám výskytem tzv. separátních pánviček, které spíše 

reprezentují tektonicky vyzdviţené a izolované okraje původně daleko rozsáhlejší pánve 

hlavní). V okolí vlastního loţiska je bohatě zastoupen také kvartér, na jiţních  

a jihovýchodních svazích lze najít spraše a sprašové hlíny; v překvapivě vysokých 

polohách pak leţí relikty labských teras (písčitohlinité nánosy s vysokým podílem štěrků). 

Ke koloritu krajiny neodmyslitelně patří i svahové formace, vzniklé mrazovým 

zvětráváním (sutě a kamenná moře). 
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3.2 Geologické poměry vlastního loţiska 

 Mariánská skála v centru města Ústí nad Labem je erozním reliktem 

podpovrchového vulkanického tělesa – lakolitu, který vznikl v průběhu hlavní vulkanické 

fáze Českého středohoří (svrchní oligocén před zhruba 26 miliony let); přívodní kanál je 

kladen do prostoru dnešního labského koryta. Magma zřejmě vyuţilo oslabeného 

zlomového pásma ve směru Z – V (Ulrych et al. 2000). Na stávající podobě masivu se 

podílela celá řada faktorů. Magma opakovaně vniklo do mohutného vrstevního sledu 

svrchní křídy a v hloubce utuhlo do podoby víceméně pravidelného bochníkovitého tělesa; 

celá oblast se zároveň zvedala v důsledku pohybů v alpské oblasti (tyto pohyby se zde 

projevily jako germanotypní, resp. saxonská tektonika). Jednotlivé tektonicky oddělené 

mikrobloky proto podléhaly intenzivní hloubkové erozi vodních toků, které rozrušovaly     

a odnášely křídové nadloţí vulkanické série, aby ji postupně obnaţily. Hlavní tok – dnešní 

řeka Labe – si vytvořil hluboké kaňonovité údolí v procesu zvaném antecedence a prořízl   

i samotné těleso lakolitu, čímţ na povrchu oddělil vlastní Mariánskou skálu od 

pravobřeţního komplexu Kamenného vrchu (obr.2). Hornina však byla vystavena také 

dalším erozním činitelům – působení mrazu, sráţek a pozvolných chemických procesů. Na 

západní straně svůj díl práce odvedla hloubková eroze Stříbrnického potoka. Od 

středověku se pak na morfologii masivu podílí člověk. 

3.3 Petrografická skladba loţiska 

 Z petrografického hlediska se hornina označuje jako fonolit, byť jde spíše o termín 

provozní. J. E. Hibsch (1904, 1914) konstatuje v základní hmotě mnoţství vodnatého 

natrolitu a horninu definuje jako natrolitický fonolit resp. trachyt. Na základě detailního 

mineralogického rozboru pak Johannsen (1938) navrhuje termín „marienbergit“. Obecně 

lze říci, ţe hornina je velmi bohatá na řadu nerostů: V závěrečné fázi tuhnutí nemohly 

z magmatu unikat plyny a vznikaly proto dutiny, v nichţ krystalizovaly zejména zeolity  

a více neţ sto forem kalcitu (http://www.marst.cz/ul/ul.html). Tyto dutiny (tzv. geody) jsou 

dnes ozdobou nejedné významné sbírky (obr.3). V hornině se ovšem vyskytují i další 

minerály; např. anortoklas, egirinaugit, sodalit, magnetit, titanit, vzácně také opál               

a hibschit. Rozdílnou distribuci minerálů v jinak celkem kompaktní porfyrické hornině  

s  jemnozrnnou aţ celistvou základní hmotou připisuje Hibsch (1904) nestejným teplotám 
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Obr. 2 Schematický řez lakolitem – přívodní kanál (Pauliš 2000) 

a tlakům v masivu, přičemţ v severní části lakolitu uvádí analcim, thomsonit a kalcit, 

zatímco pro centrální partie jsou typickými minerály natrolit, apofylit a kalcit. Je ale 

moţné, ţe v rámci masivu se jedná o několik intruzí nestejného stáří a sloţení, čemuţ 

napovídá struktura i geotechnické vlastnosti kamene (Ţid 2009, ústní sdělení). Počet           

a velikost dutin v hornině s hloubkou klesá, coţ je v lomu zřetelně vidět (Internet – 5).  

 Poznatky o geologii, petrografii a mineralogii lokality nově shrnují Ulrych et al. 

(2000); horninu v centrální části tělesa označují jako miaskitický natrolitický sodalitový 

fonolit, který směrem k okrajům loţiska přechází do analcimického sodalitového fonolitu. 

Vývoj struktury autoři rozdělují do pěti fází – hlubinnou, hlavní magmatickou (krystalizace 

základní hmoty, rychlý pohyb), pozdně magmatickou (vznik horninových zeolitů), 

postmagmatickou (krystalizují zeolity, resp. apofylit, přičemţ ve středu masivu 

s nadbytkem Si a Na je to zejména natrolit, při okrajích se pak s převládající koncentrací 

Al a Ca vytváří analcim a thomsonit a později rovněţ kalcit s aragonitem) a fázi zvětrávání 

(vznik bílých a červených lateritů). 
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Obr. 3 Skalní sloup bohatý na geody (archiv kamenolomu) 

 

3.4 Hydrogeologická situace lokality 

 Území lokality Mariánská skála leţí na levém břehu řeky Labe, východně od centra 

města. Loţisko je tvořeno skalním masivem, který sahá do výše 265m n.m., to je zhruba 

120 m nad říční hladinou. Hydrologická zpráva, vypracovaná v rámci geologického 

průzkumu, hovoří o tom, ţe hydrologické poměry na loţisku jsou jednoduché a podzemní 

vody nebyly zjištěny. Dešťová voda přitékající do lomu je snadno zvládnutelná a nijak 

neovlivňuje dobývání loţiska. 
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4. Charakteristika dobývací lokality 

4.1 Báňsko-legislativní charakteristika loţiska 

 Loţisko stavebního kameniva Mariánská skála je výhradním loţiskem 

nevyhrazeného nerostu fonolitu (znělce).  Nachází se téměř uprostřed města na levém 

břehu řeky Labe. Na jih od kamenolomu prochází silnice do Děčína a dvoukolejná 

ţelezniční trať Praha – Děčín.        

 V roce 1963 byl proveden na loţisku podrobný průzkum. V této době byla lokalita 

jiţ otevřena lomem. Průzkum pod č. 51331118/D byl ukončen se stavem zásob k 8. 6. 

1963 Geologickým průzkumem Praha (dále GP). Od této doby se provádělo ověřování 

loţiska těţebními pracemi. Zásoby znělce vyhodnocené GP byly z části zahrnuty do 

dobývacího prostoru schváleného Ministerstvem dopravy v Praze ke dni 18. 6. 1965 pod 

zn. 23397/65 pro podnik Ţelezniční průmyslová stavební výroba v Uherském Ostrohu pod 

názvem „Dobývací prostor Stříbrníky pro kamenolom Mariánská skála“. Na loţisku 

Mariánská skála byl stanoven dobývací prostor Stříbrníky (15778) s celkovou výměrou 

76 150 m
2
, který je tvořen nepravidelným devítiúhelníkem s určenými souřadnicemi dle 

platného souřadnicového systému (viz příloha č. 1). V katastrálním území Stříbrníky se 

nachází 38 350 m
2  

 a v katastrálním území Ústí nad Labem se nachází 37 800 m
2
. 

4.2 Údaje o provozovateli 

 Provozovatel a vlastník:               DOBET, spol. s r.o. 

            Adresa:                                         Nádraţní  946,  687 22  Ostroţská  Nová Ves 

            IČO:                                              255 11 602 

           DIČ:                                              CZ 255 11 602 

           Adresa kamenolomu:                    Dráţďanská 6, 400 07, Ústí nad Labem 

           Závodní lomu:                               Ing. Ladislav Ţid 

           Kontakt:                                         tel. 602 272 140 

                                                                  e-mail: mskala@dobet.cz 

                                                                  www.dobet.cz 
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DOBET, spol. s r.o. je ryze česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou, dopravou 

a ukládáním betonových směsí, těţbou a zpracováním stavebních materiálů. Společnost 

DOBET, spol. s r. o. vlastní a provozuje 4 betonárny, 2 štěrkovny a 3 kamenolomy. 

Betonárny se nachází na území Moravského Slovácka, štěrkovny jsou v Ostroţské Nové 

Vsi a v nedalekých Polešovicích a kamenolomy jsou v Ústí nad Labem (lom Mariánská 

Skála), Krásném Lese ve Frýdlantském výběţku a v Krhanicích nedaleko Benešova. 

4.3 Technologická a jakostní charakteristika suroviny 

 Loţisko je tvořeno jemnozrnným fonolitem (znělcem), šedé aţ světle šedé barvy 

s výraznou bublinatou aţ mandlovitou texturou. Charakteristická je deskovitá nepravidelná 

aţ balvanitá odlučnost. Při geologickém průzkumu ani při těţbě nebyla na loţisku 

zachycena poruchová pásma větších rozměrů. Surovina je podle zkoušek vhodná k výrobě 

kameniva pro ţelezniční kolejové loţe a kamenivo pro silniční účely. Zároveň je také 

vhodná i pro technologické zpracování (výroba obalového skla). 

 

Znělec má podle poslední geologické zprávy z roku 1963 tyto charakteristiky: 

 Objemová hmotnost 2,39g.cm -3 

 Měrná hmotnost 2,51g.cm -3 

 Pórovitost 4,38 – 5,78% 

 Nasákavost hmotnostní 1,40 – 1,96% 

 Nasákavost objemová 3,34 – 4,60% 

 Krychelná pevnost (za sucha) 140,8 – 155,5MPa 

 Otluk 22,3% 

 Pevnost mělnění 846kg.cm -3 

 Pevnost v rázu 0,698 – 0,893 

 Drtitelnost 2,8% 
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4.4 Současný stav lomu 

 Větší část zásob nacházejících se v DP je odkryta a vytěţena. Skrývkový materiál je 

odstraněn a uloţen u hranice DP na severovýchodě od lomu a jiţ je z velké části 

rekultivován a stabilizován. Stávající stav volných zásob k těţbě nevyţaduje ţádné 

skrývkové práce a ani při úpravě suroviny nevznikají odpady. Není proto uvaţováno 

s dalšími plochami pro odvaly.       

 Celkově je v současné době loţisko přístupné po příjezdové komunikaci od severu. 

Komunikace se nad rekultivovanou plochou u vrcholu DP 3 rozděluje, k západu odbočuje 

na etáţ č. 1 a 2 a na východ obchází rekultivovanou plochu a končí ve východní části         

3. etáţe, na úrovni 203 m n. m. v blízkosti primární drtírny ( příloha č.1). V současné době 

je surovina aktivně těţena ve třech etáţích (č. 3, 4, 5) a to na bázi 203, 164 a 165 m n. m. 

Způsob těţby na loţisku je ovlivněn blízkostí zástavby, sídlištěm, zoologickou zahradou, 

ţelezniční tratí a silnicí. Z tohoto důvodu byla přizpůsobena i dobývací metoda  

a parametry stávajících a navrţené stěny (tab. 1). 

 

Tab. 1 Výškové parametry etáží 

Etáţ č. Báze těţební (m n. m.) Výška stěny do (m) 

1 240 20 

2 222 18 

3 203 19 

4 184 19 

5 165 19 

6 146 19 
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Rozpojování horniny se provádí trhacími pracemi velkého rozsahu (clonové 

odstřely). Rozpojená surovina se nakládá pomocí lopatových rypadel EH LIEBHERR 954      

a DH 103 na nákladní automobily BELAS T 200 a těmi se dopravuje k primární drtírně. 

Technologická úprava kameniva probíhá ve dvou stupních. Primárním čelisťovým 

dvouvzpěrným drtičem V8 – 2N, 1000 x 800 mm a jedním sekundárním kuţelovým 

drtičem. Surovina je pak roztříděna a dopravena do zásobníků, odkud je nakládána na 

ţelezniční vozy nebo je odváţena nákladními automobily přímo k odběrateli. 

 

 

Obr. 4 Pohled do lomu – současný stav (foto autor) 
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5. Historie lokality Mariánská skála 

5.1 Období do roku 1918 

 První zmínky o těţbě kamene pocházejí jiţ ze středověku. V této době zde 

existovalo pět kutišť a kámen slouţil jako zdroj stavebního materiálu při stavbě 

měšťanských domů a celého středověkého města.    

 V polovině 19. století doznala úprav jiţní strana masivu. Jednalo se o nutný krok 

při stavbě ţelezniční trati z Prahy do Dráţďan. V roce 1894 byl v jihovýchodní části skály 

otevřen Československými drahami kamenolom. Z počátku se výlom kamene prováděl 

pomocí ţelezných klínů a pomocí černého střelného prachu. Část kamene byla zpracována 

na místě a to tak, ţe byl velký kámen rozbit na menší a ten byl roztloukán paličkami na 

drobnější materiál. Dopravoval se v plechových sklopných vozících. Pro následný odvoz 

na stavby byl podle potřeby přistavován manipulační vlak nebo koňské povozy (obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Nakládka kamene do výklopných vozíků (archiv kamenolomu) 
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5.2 Období mezi roky 1918 – 1945 

 Původní kamenolom byl prostorově omezen ţelezniční tratí, byl proto opuštěn         

a těţba se přesunula hlouběji do vlastní skály. Dnes je zde administrativní budova, vlečka, 

technologické zařízení na úpravu kameniva a expedice. Objednávky na stavební kámen se 

zvětšovaly a byli přijímáni další dělníci. V této době je lom stále ve vlastnictví 

Československých drah. Dobývání kamene včetně jeho úpravy bylo prováděno 

primitivním způsobem s převládající ruční namáhavou prací. Technické zařízení a stroje 

byli velmi nedokonalé a svým malým výkonem neodpovídali potřebám rozvoje 

stavebnictví (Ţid 2009, ústní sdělení).        

 Od roku 1920 je v provozu naftový drtič a skála se navrtává ručními vrtačkami 

(obr. 6). V roce 1922 došlo k připojení lomu Mariánská skála vlečkou k síti ţelezniční 

dráhy. Během druhé světové války kamenolom změnil vlastníka. Stala se jím německá 

firma TRONKO, která pokračovala v těţbě aţ do konce války.  

 

 

Obr. 6 Vrtná souprava (archiv kamenolomu) 
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5.3 Poválečné období do roku 1989 

 Po roce 1945 je kamenolom zestátněn, vrací se do rukou ČSD. V letech 1950 – 

1960 je majitelem ŢPSV Praha. Od roku 1960 – 1990 ho vlastní ŢPSV Uherský Ostroh.  

Se zvyšováním výroby drceného kameniva se zásadně zlepšovalo technické vybavení         

a pracovní podmínky zaměstnanců. Rostoucím nárokům na vyrobené mnoţství kamene 

přestaly stačit staré způsoby lámání kamene pomocí lokálních odstřelů a postupně se 

začalo vyuţívat moderních způsobů dobývání a zpracování kamene. Byla nasazena rypadla 

o obsahu lţíce 1m
3
, přeprava rubaniny byla prováděna dempry a nákladními sklápěcími 

auty Praga V3S. Došlo k výstavbě nové drtírny s novým čelisťovým drtičem.   

 Jako zásadní období rozvoje kamenolomu Mariánská skála lze označit období po 

roce 1972, kdy bylo přistoupeno k zásadní rekonstrukci kamenolomu a modernizaci 

technologické linky. Ta probíhala v letech 1972 – 1980. V tomto období byla vybudovaná         

i nová ţelezniční vlečka, která je zaústěná v obsluţné stanici Ústí nad Labem-sever 

spojovací kolejí v km 517,817. Od 1. 1. 1972 byl zaveden dvousměnný provoz a postupně  

byla dosaţena produkce aţ 380 000 tun drceného kameniva za rok (graf 1). 

Graf 1 Produkce kameniva v tunách 
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5.4 Období po roce 1989  

 V roce 1989 došlo ke změně totalitního reţimu na reţim demokratický a zároveň 

k významným změnám v ekonomice a průmyslu. Plánovaná a uměle ţivená ekonomika 

byla nahrazená trţním podnikatelským prostředím, které přineslo do kamenoprůmyslu 

nepříznivé období.           

Graf 2 Pokles odbytu kameniva po roce 1989 

 

 

V roce 1990 se rozpadá ŢPSV Uherský Ostroh a 30. 12. 1990 vzniká státní podnik 

Ţelezniční prefabrikáty a kamenivo se sídlem v Čerčanech. Podnik je zařazen do první 

vlny privatizace a 1. 10. 1992 vzniká nová firma BERON, spol. s.r.o. Na tuto firmu           

je 23. 6. 1998 vyhlášeno konkurzní řízení a novým majitel lomu Mariánská skála se stává 

firma DOBET, spol. s.r.o. se sídlem v Ostroţské Nové Vsi.     

 Nepříznivé období na počátku 90. let vyvolalo pokles odbytu kameniva a domácí 

poptávka se sníţila aţ na dnešních 138 000 tun kameniva (graf 2). Lom postihla                   

i racionalizační opatření, kdy bylo nutno sníţit stav zaměstnanců z původních                    

60 na současných 17 zaměstnanců. 
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5.5 Rozvoj lomu a vývoj těţby do roku 2023  

S rozvojem lomu se do budoucna plánuje jen omezeně (tab. 2). V roce 2011 dojde 

k zahloubení a roztěţení JZ stěny lomu 6. etáţí na kótu 146 m n. m. Zahájeni těţby v nové 

etáţi je vázáno na těţební postupy v roztěţených etáţích. Zahlubování poslední etáţe bude 

předcházet vybudování přístupové komunikace k mobilní drtírně s nájezdem na kótě       

168 m n. m. Nově se provede výstavba násypky a jako primární drtič je navrţen 

dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD 1250 x 1000 s vozíkovým podavačem 1250 x 5500. 

Zvětšením tlamy drtiče se zmenší počet sekundárních odstřelů. Zároveň bude zrušena 

stávající primární drtírna na kótě 203 m n. m. a těţba suroviny bude pokračovat na jejím 

místě. V 6. etáţi se nachází 472 tis. m
3 

bilančních volných zásob, které budou z 1/2  aţ 2/3 

zpracovány na mobilním drtiči (Ţid 2009, ústní sdělení). 

 

Tab. 2 Stav vytěžitelných zásob
 

Stav zásob výhradního loţiska k 31. 12. 2009 

Blok č. 1 2 

Kategorie 2BB 2C1B 

Volné (tis. m
3
)    941 

Vázané (tis. m
3
) 2 262 

Celkem 

3 203 

 

 Hranice těţby v západní části, mezi body 1 a 2 DP, byla posunuta cca o 15 – 30 m 

z důvodu odpisu zásob z 31. 5. 1994. Původní hranice se v těchto místech negativně 

dostávala do střetu se hřbetem Mariánské skály a nenávratně by poničila reliéf a siluetu 

pohledu z města. Ztráta těţitelných zásob vlivem nevydobytí loţiska v jeho západní části je 

kompenzována těţbou na úroveň 146 m n. m. Ţivotnost lomu vypočtená z této skutečnosti 

a vycházející ze současné roční těţby se plánuje do konce roku 2023 (graf 3). 
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Graf 3 Výhled produkce kameniva do roku 2023 
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6. Sanace a rekultivace lomu 

6.1 Současný Plán sanace a rekultivace  

 Při postupném dotěţování jednotlivých etáţí se organizace musí řídit platným 

POPD a dodrţet délky porubních front na jednotlivých etáţích. Zároveň se musí řídit 

Doplňkem k POPD lomu Mariánská skála, který vznikl ve smyslu zákona č. 168/1993 Sb., 

čl. II odst.2 a zákona č.169/1993 Sb., čl. I odst.1. Jedná se o vyčíslení nákladů na sanace     

a rekultivace a nákladů na důlní škody včetně návrhu na vytvoření finančních rezerv          

a časového průběhu jejich vytvoření.        

 Ve smyslu poţadavků Doplňku k POPD bude provedeno v SZ části loţiska, 

v prostoru označeném písmeny A a B (příloha č. 2), dorovnání lomových stěn, kdy místy 

vznikne stěna přesahující výšku cca 100 m při generálním sklonu 49 – 59 stupňů. Na 

úrovni 3. etáţe (203 m n. m.) se předpokládá s ponecháním pruhu širokého 8 – 10 m, 

rozrušeného trhacími pracemi do nepravidelné plochy, která umoţní uchycení náletové 

zeleně a následný sukcesivní způsob rekultivace.     

 V severním směru, prostor B mezi body 2 a 3 DP, bude ještě odtěţeno 8 m šíře 

směrem k hranici DP na celou mocnost loţiska (příloha č. 2).          

 V části lomu C na SV a V bude jiţ za těţby poslední etáţe budována přístupová 

cesta ve sklonu 15% a šíře 5 m, pro přístup od areálu ZOO Ústí nad Labem na 

rekultivovanou plochu označenou písmenem E a to ve smyslu poţadavků hlavního 

architekta města. Cesta s postupující těţbou spojí horní a spodní část (dnešní expedici) 

lomu a bude hlavně slouţit jako přístupová cesta k mobilnímu drtiči na kótu 168 m n. m.

  Část lomu D, coţ je území mezi lomem a areálem ZOO, je v současné době 

zrekultivováno a ozeleněno.        

 V části lomu E, která vznikne po vytěţení volných bilančních zásob suroviny na 

dně lomu, vznikne plocha, která bude překryta jemnější zeminou a ozeleněna (příloha č.2). 

 Území F  jiţně od lomu bude rekultivováno aţ po likvidaci úpravárenské linky  

a kovových konstrukcí. V provozu zůstane pouze správní budova a ţelezniční vlečka. Tato 

zaţízení nebudou likvidována a bude je moţno vyuţít k jiným účelům.                                   
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6.2 Územní plán města 

 Centrální park je území nacházející se téměř v centru města Ústí nad Labem           

a zasahuje do městských částí Dobětice a Stříbrníky. V současné době je značná část 

centrálního parku ponechána ladem, je zatravněna a zarostlá náletovou vegetací. Západní 

svah při ulici Dobětická je vyuţit zahrádkáři a prochází jím značená turistická cesta 

spojující sídliště Dobětice s centrem města (příloha č. 3).      

 V současné době probíhá těţba lomového kamene v části centrálního parku 

v dobývacím prostoru Stříbrníky. Moţnosti těţby jsou potvrzeny na dobu cca 14 let. Dle 

báňské legislativy můţe organizace DOBET, spol. s.r.o. těţit v určeném DP do vytěţení 

zásob a po ukončení těţby dotčené území zrekultivuje dle Plánu sanace a rekultivace. 

 Jiţ v roce 1990 byla vypracována studie Vyuţití území po dotěţení lomu, ale 

současná ekonomická, sociální a enviromentální situace se odlišuje od poţadavků z 90. let. 

Nové standardy byly zahrnuty do územně plánovací dokumentace města a novým rámcem 

strategie civilizačního rozvoje je udrţitelný rozvoj území. Vychází z klasické definice 

komise OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj z roku 1987, která povaţuje rozvoj za 

udrţitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniţ by ohrozil potřeby příštích 

generací. Takový rozvoj se opírá o tři základní pilíře: sociální, ekonomický  

a enviromentální tak, aby jeden nebyl preferován před druhým.     

 V prosinci roku 2009 si Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Ústí 

nad Labem pořídil územní studii na vyuţití území Mariánského vrchu a přilehlého parku 

po provedení biotechnické rekultivace lomu (Internet - 7). 

6.3 Tři varianty řešení  

Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vyuţití je cizorodost prvků v dané 

oblasti, která narušuje původní ráz území a mění jeho prostupnost a vazby na další 

segmenty krajiny a osídlení. S přihlédnutím na formu vyuţití lokality jsou navrhovány tři 

varianty, které jsou zaloţeny na rekultivaci území dle současně schválených předpisů pro 

rekultivaci loţisek nerostných surovin. Studii projektu zpracovala firma CASUA, spol. 

s.r.o. - Ing. Arch. Oleg Haman, Běţecká 2407, 169 00 Praha 6. 
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6.3.1 Varianta 01- Krajinný park 

Varianta 01- Krajinný park představuje zpřístupnění lokality pro rekreaci a otvírá tento 

prostor obyvatelům města. Celé území bude koncipováno tak, aby dotvářelo město 

s dostatkem zeleně a bylo vstřícné k aktivitám občanů. Na rozdíl od varianty 02 a 03 se 

předpokládá částečné zachování vytěţených prostor (etáţí), jejich zpřístupnění a vyuţití 

pro rekreační a poznávací aktivity.        

  Vzhledem k charakteru prostoru se strmými znělcovými stěnami by se tato lokalita 

mohla stát vhodným místem pro provozování adrenalinových sportů (lezecké stěny). 

Odkryté znělcové stěny mohou slouţit také pro názornou ukázku historického vývoje 

dobývání kamene na lokalitě Mariánská skála, např. formou geologické naučné stezky. 

Celý prostor bude protkán sítí stezek pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře a další 

volnočasové aktivity.  Jiţní část respektuje zelený pás podél řeky a je funkčně propojená 

lávkou pro pěší  a cykloturisty s Marinou.       

  Areál Mariny bude splňovat nároky na bezpečné provozování vodních sportů 

v kontrastu s frekventovanou říční lodní dopravou. Bude vybudováno funkční přístaviště 

určené pro malé sportovní lodě. Hydrologickým průzkumem lokality byl zjištěn zvodnělý 

horizont termální vody o teplotě 15-35°C a vydatností 16 l s
-1

. V závislosti na zjištěných 

parametrech s ním projekt počítá k zásobování jezera vodou pro vodní aktivity. Koncept 

krajinného parku zahrnuje i expanzi ZOO do severní části území se rozšířením výběhů pro 

exotická zvířata. V západní části na horizontu skály budou dva volné výhledy do parku, ale 

i na řeku Labe a část města.         

  K zajištění dopravní obsluţnosti zájmového území bude vybudována nová silniční 

komunikace s parkovacími místy. V horní i spodní části parku budou své sluţby nabízet 

půjčovny sportovních potřeb, kavárna, restaurace a další potřebné zázemí pro návštěvníky. 

Projekt téţ nabízí propojení historického centra města s novým centrem v Krásném Březně 

pozemní lanovou dráhou s několika zastávkami, které budou tvořit důleţité komunikační 

uzly v kompozici centrálního parku.       

 Toto řešení bude však závislé na výši finančních prostředků určených k realizaci 

celého projektu. 
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Tab. 3 SWOT analýza pro variantu 01 

 

     

01- krajinný park 

 

 

 

 Parkové terasy 

 Expanze ZOO 

 Koupání v lomu 

 Marina 

 

Silné stránky - S 

 

Slabé stránky - W 

- poměrně nízká nákladovost na provedení        

  oproti ostatním projektům 

- soulad s rozvojovým plánem oblasti 

- atraktivní lokalita v centru města 

- ojedinělý tvar lokality 

- vhodná vazba na okolní krajinu a osídlení 

- zvětšení objemu městské zeleně 

- vyuţití termální vody 

- intenzivní doprava (ţeleznice, silnice,    

- řeka) 

 - poměrně nízká ziskovost                                               

- malá atraktivita pro lidi z dalekého okol                       

- nedostatečné parkovací plochy                                     

- omezení prostoru hranicí lokality                                 

- nutno vybudovat dopravní infrastrukturu 

 

 

Příleţitosti - O 

 

Hrozby - T 

- zvýšení atraktivity lokality                                            

- moţnost vyuţití finančních prostředků  

  OP   EU                                                                   

- vyuţití potenciálu řeky                                                 

- vyuţití pro rekreaci a oddech obyvatel                                           

- expanze ZOO 

- nutnost zajištění skalních stěn                                       

- nutno vyřešit vazbu Mariánská skála -   

  Marina                                                             

-zatíţení lokality dopravou (odhlučnění)                        

- moţnost dopadu nákladní lodní dopravy na   

  Marinu                                                                  

- moţnost zvětrávání skalních stěn 
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6.3.2 Varianta 02 - Vytvoření nové krajiny Mariánské údolí    

 Varianta 02 - Vytvoření nové krajiny Mariánské údolí navrhuje víceúčelový 

komplex, který zahrnuje vědecký park, kampus, aquapark a počítá i s expanzí ZOO. Půjde 

o stavbu s vysoce funkčním řešením a s moţností zastřešení. Vnitřní svět je navzájem  

propojen mosty a tunely. Prostor mezi nimi je vyplněn umělými jezírky a zelení.  

 K propojení historického centra, lomu a Krásného Března bude vybudován 

podzemní tunel. Marína, kde bude panoramatická restaurace s výhledem na údolí Labe          

a na dominanty Mariánské skály a mostu, bude s komplexem spojena proskleným tunelem. 

Ústí nad Labem je sídlem vysokoškolského vzdělávání (UJEP) s návazností na strukturu 

středních škol. Zázemí pro studenty v současné době splňuje kapacitní potřebu. Zároveň 

v současné době probíhá rekonstrukce objektu nemocnice pro moţnost kvalitnější výuky  

a ubytování studentů.          

  Potřebné finanční prostředky na přesun do nového vzdělávacího centra- kampus 

Mariánská skála by byly nepřiměřeně vysoké vzhledem k současně vynakládaným 

prostředkům na chod a rozšiřování vzdělávacího a ubytovacího systému i kdyţ se nabízí 

moţnost čerpaní finančních prostředků z EU ve formě operačních programů.  

6.3.3 Varianta 03- Klasická zástavba (komerční vyuţití)    

 Varianta 03- Klasická zástavba je koncipována formou komerčního vyuţití lokality, 

která počítá s dynamickým vyuţitím ve formě ubytovacích kapacit, kongresového centra    

a aquaparku.  Jelikoţ Ústí nad Labem je stále povaţováno za industriální město, je zde 

aktuální poptávka po kvalitním a konferenčním turismu pro větší počet návštěvníků. 

Projekt by radikálně zvýšil atraktivitu Ústí nad Labem jako urbanistického celku. Umělé 

skalní jezero bude plnit funkci krajinotvornou a díky své poloze vytvářet přirozený 

kompoziční střed lomu. Záměr počítá jak s tunelem, tak s lanovkou propojující historické 

jádro s centrálním parkem, ZOO a centrální části Krásného Března. Jednotlivé zastávky 

lanovky tvoří důleţité komunikační uzly v kompozici. Dalším z hlavních bodů této 

varianty je propojení a zpřístupnění centrálního parku s ostatními částmi města s jasným 

zaměřením na chodce pomocí teras s parkovou úpravou (sady, vinice, vyhlídky, voliéry, 

pavilony ZOO).          

 Finanční prostředky na tuto variantu bude moţné podpořit z fondů EU.  
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Tab. 4 SWOT analýza pro variantu 02 

     

     

02 – vytvoření nové krajiny 

(Mariánské údolí) 

 

 

 

 Vědecký park 

 Kampus 

 Expanze ZOO 

 Aquapark 

 

Silné stránky - S 

 

Slabé stránky - W 

 

- přitáhne lidi z dalekého okolí 

- vyuţití termální vody 

- ojedinělý tvar lokality 

- stabilní geologické poměry 

 

-vysoké náklady 

- nutno dobudovat dopravní infrastrukturu 

- jiţ zaběhlá školská centra 

 

Příleţitosti - O 

 

Hrozby - T 

 

- zvýšení atraktivity města 

- moţnost získání dotací OP EU 

- expanze ZOO 

- netradiční urbanistické pojetí 

 

- nutno řešit vazbu Mariánská skála - Marina 

- moţnost zvětrávání skalních stěn 
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Tab. 5 SWOT analýza pro variantu 03 

     

     

03 – klasická zástavba                       

(komerční vyuţití) 

 

 

 

 

 Hotel 

 Kongresové centrum 

 Aquapark 

 Komerční vyuţití 

 Bydlení 

 

Silné stránky - S 

 

Slabé stránky - W 

 

- přitáhne lidi z dalekého okolí 

- ziskovost 

- vyuţití termální vody 

- stabilní geologické poměry 

 

- vysoké náklady 

- nutno vybudovat dopravní  

  infrastrukturu 

- bez moţnosti získání dotací 

- Pro rozvoj cestovního ruchu         

  nepříznivá výchozí image města 

   

 

Příleţitosti - O 

 

Hrozby - T 

 

- zvýšení atraktivity města 

- nové pracovní příleţitosti 

- zvýšení kvality ubytování 

 

- nutno řešit vazbu Mariánská skála -    

  Marina 

- moţnost zvětrávání skalních stěn 

- nevytíţenost objektu 
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7. Krajinný park 

V rámci plánování ukončení lomové činnosti na dobývací lokalitě Mariánská skála 

a následné revitalizace byly předloţeny tři projekty. Jako první varianta je vybudování 

krajinného parku, druhou variantou je vytvoření nové krajiny Mariánské údolí a jako 

poslední moţné vyuţití je vybudování staveb pro komerční vyuţití.    

 Po prostudování všech tří variant obnovy krajiny po lomové těţbě jsem zvolila za 

nejvhodnější a nejefektivnější variantu 01 - Krajinný park s koupáním v lomu, parkové 

terasy, expanze ZOO, Marina. Důvodem je kulturní i přírodní vhodnost tohoto projektu, 

jenţ má za úkol, na rozdíl od ostatních předkládaných návrhů, vrátit krajině takřka 

přirozený přírodní charakter v podobě vodní plochy, osazení teras a lomových 

horizontálních ploch přičemţ expanze zoologické zahrady do lokality dodá oţivení faunou. 

Vhodnost tohoto projektu je i v tom, ţe je dobře sladěna s okolním přírodním prostředím     

a přírodě tak bude z části vráceno to, o co byla lomovou činností ochuzena, coţ by mělo 

být hlavním úkolem revitalizačních opatření.      

 Koncept rekultivace je postaven na principu vyuţití přirozené i řízené sukcese za 

účelem iniciace vzniku kvalitního přírodního kulturního prostředí v atraktivní oblasti. 

Cílem projektu je vytvoření širokého spektra přírodních a přírodě blízkých společenstev, 

které by významným způsobem přispěly k obnovení charakteru i funkce původní krajiny. 

Tento revitalizační plán zahrnuje i vyuţití lokality pro rozšíření stávajícího areálu 

zoologické zahrady.          

 Varianta představuje řešení odpovídající koncepci navrţené v územním plánu         

a vyhovuje poţadavkům kladeným v zadání územní studie, to je navrhnout rekreační          

a poznávací areál a vyřešit dostupnost nově vybudovaného přírodního areálu pro obyvatele 

města. Propojením těchto záměrů by se  lokalita centrálního parku Mariánská skála stala 

jedinečným multifunkčním krajinným parkem ve městě, vyhledávaným zdrojem zábavy     

a poučení a téţ by plnila funkci přírodního i kulturního prostředí v centru industriálního 

urbanistického celku Ústí nad Labem.  
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7.1 Technické provedení        

 Postup přípravy rekultivace lokality Mariánská skála bude závislý na ukončení 

těţby v lomu a na výběru vhodného rekultivačního projektu a to v dostatečném předstihu 

před ukončením lomové činnosti z důvodu plánování finančních prostředků a moţnosti 

financování z OP EU.          

 Z technického hlediska se v praxi bude jednat o přípravné práce pro navezení 

skrývkových zemin (geotextilie, drenáţní systémy, stabilizační sítě), technické zajištění  

nestabilních částí skalního masivu a úprava svaţitosti (částečně uvolněné nebo narušené 

skalní bloky, zabránění skluzu navezených skrývkových vrstev), odstranění  nebo úprava 

pozůstatků výrobní technologie (kolejiště, fundamenty drtičů, konstrukce), odstranění 

ekologických zátěţí způsobených těţbou (kontaminace provozními kapalinami), osazení 

prostoru geofyzikálním systémem monitorování (pohyb skalního masivu), výsadba zeleně, 

volba rostlinných druhů dle typu podloţí a skrývkových zemin a konečné dokončovací 

úpravy. 

7.2 Ekonomicko-administrativní provedení     

 Po ekonomicko-administrativní stránce je důleţitá ekonomická studie, příprava 

projektového řízení, sestavení samotného projektu, dodrţení potřebných standardů při 

čerpání finančních prostředků z OP EU, dodrţení souladu s územním plánem, zajištění  

a vedení dokumentace. 
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8. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit, porovnat a na základě studia dokumentů  

a projektových návrhů zvolit nejvhodnější alternativu vyuţití lokality Mariánská skála po 

ukončení těţby v lomu. Základním krokem při vypracování bakalářské práce bylo poznání 

lomu, dobývacího prostoru a přilehlého okolí. Dále jsem zdokumentovala informace  

o historii a průběhu těţby kamene od roku 1894 do současnosti. V dohledné době dojde 

k zahloubení lomu na těţební bázi 146 m n.m. a tím spojené změně technologie primárního 

drtiče. Ţivotnost lomu Mariánská skála se při plánované produkci kameniva cca 60 000 tun 

za rok prodlouţí přibliţně do konce roku 2023.      

 Jelikoţ se lom Mariánská skála nachází téměř v centru města, budoucím vlastníkem 

území se stane se vší pravděpodobností Magistrát města Ústí nad Labem, který se jiţ 

v současné době zabývá potenciálními návrhy na vyuţití lokality. Celkem byly předloţeny 

tři základní studie, 01 – Krajinný park, 02 – Nová krajina Mariánské údolí a 03 – Klasická 

zástavba, komerční vyuţití. Mým úkolem bylo vybrat z těchto projektových návrhů 

nejvhodnější způsob řešení konečného vyuţití zájmové oblasti tak, aby byly splněny 

podmínky přirozeného propojení s přírodou za dodrţení předpokladů trvale udrţitelného 

rozvoje oblasti.                               
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