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Anotace 

 

Obsahem předložené práce jsou základní informace o těžbě a zpracování 

kamene v Českém středohoří. Cílem práce je ale také upozornit na problematiku, 

která je s těžbou spojena. V úvodu je popsán proces výroby, tedy od samotné 

těžby až po konečný výrobek. Ten může spadat buďto do kategorie hrubé nebo 

ušlechtilé kamenické výroby; v případě Českého středohoří se ovšem jedná 

převážně o drcené kamenivo. Další část práce představuje kamenolomy, které 

jsou v současné době v provozu, ale i ty, které dávno zanikly. Dále se text zabývá 

dopady těžby na životní prostředí v CHKO České středohoří, jak těmi negativními, 

tak i pozitivními, kterých je bohužel minimum. V neposlední řadě práce popisuje 

perspektivu další těžby. 

 

Klíčová slova: kamenivo, těžba, kamenická výroba, norma, životní prostředí, 

perspektiva 

 

Summary 

 

This thesis presents basic data on mining and stone processing in the 

České středohoří Mts. The text also points out issues connected with this kind of 

human activities. In the prologue, the production process (from mining itself to the 

final product) is described. Products usually fall into categories of rough or fine 

stone production but in the České středohoří Mts., the main production is mostly 

represented by crushed stone. The thesis then presents opencut mines being in 

current operation, as well as abandoned stone pits. The text also deals with effects 

of mining on environment in the Protected land area of České středohoří Mts., 

either negative or positive (which are unfortunately minimal). In its latest part, the 

thesis describes perspectives of further mining. 

 

Keywords: aggregates, mining, stone production, regulations, environment, 

perspectives 
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1 Úvod 
Kámen, jako stavební prvek, má dlouholetou tradici. Poprvé se objevil 

přibližně před 3 až 2,5 miliony lety, kdy byl vědomě používán, nejdříve k výrobě 

nástrojů a poté ke stavbě obydlí. Tak, jako každá technologie, ani získávání 

kamene nebylo ve svých začátcích důmyslné. Ovšem čas a rozvoj techniky daly 

vzniknout náročné a propracované kamenické výrobě. V současné době 

získáváme kámen mnohem snáze a hlavně mnohem bezpečněji -  vzniká tak 

nepřeberné množství kamenických výrobků.  

 S povrchovou těžbou kamene jsou však spojena mnohá rizika. Tím 

největším je zásah do životního prostředí a krajinného rázu. Povrchová lomová 

těžba (zejména stěnová) po sobě zanechává následky v podobě 

neodstranitelných a postupně se rozpadajících skalních defilé.  

 Nejenom, že povrchová těžba hyzdí naši krajinu v různých koutech 

republiky, ale těžba se bohužel dostala i do chráněných krajinných oblastí, což je 

rozhodně veliká škoda. Nejvíce postiženou chráněnou krajinnou oblastí u nás je 

bezpochyby České středohoří, kde můžeme najít mnoho aktivních kamenolomů a 

ještě mnohem více kamenolomů již dávno neaktivních. Tyto kamenolomy 

představují nesmazatelnou jizvu v krajině.  

 Někteří lidé si neuvědomují, jaké následky takový kamenolom má a jiní se 

nad nimi pozastaví. Ovšem tato problematika se týká každého z nás. Doba vývoje 

jde nezastavitelně kupředu a kámen je stále více využívaným artiklem. Drcené 

kamenivo se využívá jako příměs do betonových a živičných směsí. Z toho jasně 

vyplívá, že dokud bude probíhat výstavba nových pozemních komunikací, jejichž 

síť se neustále rozrůstá, kamenivo bude i nadále vyhledávanou surovinou.  

 V této práci bych chtěla nastínit proces výroby drceného kameniva, které je 

typické pro České středohoří, ale také jeho důsledky. Ovšem tak, jako každá 

strana má rub a líc, i v této problematice lze najít pár pozitiv a ne každý lom musí 

být trnem v oku. Tak je tomu například v případě Mariánské skály, která se 

nachází v Ústí nad Labem. Bohužel tento lom je spíše výjimkou.  
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2    Význam kameniva ve stavebním průmyslu 

2.1 Historie kamene 

Není pochyb o tom, že kámen je jedním z nejstarších materiálů, který naši 

předkové používali. Pravděpodobně to byli australopitékové, kteří používali první 

kamenné nástroje před 3 až 2,5 miliony lety. Ovšem mnohem pravděpodobnější je 

exploatace kamene jako suroviny u druhu Homo habilis, přibližně před 1,8 miliony 

lety, kteří z něj tvořili primitivní nástroje. V roce 1963, díky archeologovi Louisi 

Leakeyovi, vyšla najevo skutečnost, že tento druh také použil kámen za účelem 

stavby. Toho roku byly provedeny archeologické práce v Olduvajské rokli 

v Tanzánii. Nalezeny byly pozůstatky pravděpodobně úkrytu, který měl sloužit jako 

ochrana před větrem. Tento kryt měl půlkruhovitý tvar a skládal se 

z neopracovaných kamenů, které byly na sebe volně vrstveny. Výška valu 

dosahovala přibližně jednoho metru a jeho průměr byl přibližně tři metry.  

Pravěké stavby, jako například větrolamy a různé ochranné zdi, sestávaly 

tedy především z menších neopracovaných úlomků a valounů, které se bez 

jakéhokoliv pojiva - skládaly vedle sebe a na sebe. Pozoruhodnou skupinou 

pravěkých staveb jsou pak užitná stavení, která měla kuželovitý tvar a v nichž se 

nacházel jeden a výjimečně i více vnitřních prostorů. Některá tato stavení byla i 

zastřešena. Pozůstatky těchto staveb můžeme najít například v jižní Itálii, kde se 

nacházejí tzv. trulli nebo na Sardinii, kde najdeme tzv. nuraghi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Trulli (zdroj: http://www.leviedellartigiano.it) 
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Obr. č. 2 Nuraghi (zdroj: http://www.sardinie.us) 

 

 Pozoruhodné je to, že i přes absenci veškerého pojiva tyto stavby vydržely 

tisíce let.  

 Už v pravěku přicházejí na řadu tzv. megalitické stavby za účelem vyvolání 

představy o společenské důležitosti takových děl. Kladen byl tedy důraz na použití 

kamenů značných rozměrů. Nejznámější megalitická stavba v Evropě se nachází 

v jižní Anglii a nazývá se Stonehenge.  

 Pokud se podíváme do starověku, zjistíme, že nejznámějšími jsou jistě 

egyptské pyramidy. Ty se datují do doby Staré říše, asi 2 700 – 2 150 př. n. l. 

Chufewova (neboli  Cheopsova), Chafréova (Chefrénova) a Menkauréova 

pyramida patří mezi nejobdivovanější stavby, které se nacházejí v Gíze nedaleko 

Káhiry. Cheopsova pyramida je obvykle považována za největší z nich, nicméně 

co do objemu použitého kamene je ještě větší pyramida Snofruova. Pyramidy 

Střední říše jsou naproti tomu menší a díky nekvalitnímu stavebnímu materiálu se 

téměř rozpadly. Ovšem není to pouze Egypt, kde se nacházejí působivé stavby - 

také pod rukama kmene Mayů a Aztéků ve Střední Americe a Inků v Jižní Americe 

vznikala zajímavá díla.  

V Evropě se použití kamene v architektuře a stavitelství rozvíjelo především 

v Řecku a v Římě. Každý z těchto národů měl odlišný styl výstavby. Řekové 

upřednostňovali tzv. konstrukční systém architrávový. V takovém případě ležely 
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vodorovné překlady na vertikálních sloupech. Římané využívali kámen i pro 

klenuté prvky; jednalo se jak o technické stavby (např. mosty či akvadukty), tak i 

stavby obytné. Při budování se používalo tesaného kamene, který byl opracován 

železnými nástroji a mnohdy se při jeho spojení používal čep či dlab nebo různé 

kovové skoby.  

 K úpadku stavitelství a tedy i využití kamene došlo po pádu Západořímské 

říše. Ke konci prvního tisíciletí našeho letopočtu se potom datuje vznik nového 

období v kamenné architektuře. Kámen se využíval ve všech hlavních stavebních 

slozích. Příkladem může sloužit románská architektura, spadající do 10. až 13. 

století, kdy vyrůstaly celokamenné stavby. Celokamenné znamená, že i klenuté 

zastropení a zastřešení byly z tohoto materiálu. Tato díla se dochovala zejména 

ve Francii. Největší rozkvět využití kamene a také rozmach techniky, používané při 

konstrukcích, přinesla gotika. Tento sloh dal vzniknout stavebně i architektonicky 

náročným projektům. Jsou to vysoké objekty, jako například katedrály, při jejichž 

výstavbě se dokázalo využít základních vlastností kamene. Tou je především 

vysoká pevnost při působení tlaku. Renesance přinesla myšlenku návratu k antice. 

Ovšem při této snaze nastával problém s neznalostí některých antických 

stavebních prvků a technik. Z tohoto důvodu se v renesanci mísí styl antiky a 

nových myšlenek. Kámen byl hojně využíván ve zdivu a také při vytváření 

složitých kamenických prvků, jakým byly římsy nebo hlavice sloupů. V baroku se 

již kámen využíval pouze jako stavivo, jelikož docházelo k rozvoji architektury 

omítkové. Ale ani kvůli tomu užití kamene nijak neupadlo, naopak se jej začalo 

více užívat v interiéru, například na dlažby, kamenosochařské práce a na obklady 

stěn. Postupem času pak došlo k úpadku a kámen již v novodobé architektuře 

nepatří mezi hlavní konstrukční materiály; nemá tak dobré mechanické vlastnosti 

jako beton či ocel. 

2.2 Suroviny pro kamenickou výrobu 

Z obecného hlediska rozdělujeme suroviny pro kamenickou výrobu na 

horniny vyvřelé, sedimentární a přeměněné.  
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Vyvřelé (magmatické) horniny vznikají krystalizací z magmatu a podle 

hloubky svého vzniku se rozdělují na horniny hlubinné, žilné a výlevné. K jejich 

klasifikaci také mimo jiné patří jejich struktura a textura, které určují a ovlivňují 

trvanlivost a opracovatelnost. Mezi nejčastěji opracovávané hlubinné magmatické 

horniny patří žuly a granodiority. Dalšími jsou syenity, diority, či gabra. U nás stojí 

za zmínku žuly; některé jiné vyvřeliny k nám ale musejí být dováženy (důvodem je 

malý výběr barevných druhů). Hlubinné horniny mají dobře vyvinutou krystalickou 

strukturu, protože tuhly po dlouhou dobu. Díky tomu jsou pro kamenictví velmi 

atraktivní.  

Žilné horniny představují deriváty hlubinných těles, které vystupují 

k povrchu přívodními kanály (v Českém středohoří nacházíme vzácné xenolity 

žulových porfyrů – paleoryolitů). 

Výlevná magmata se vyznačují velmi jemnozrnnou strukturou, protože 

rychle tuhnou a nestačí se v nich utvořit dostatečně velké krystaly minerálů.  

Sedimentární horniny vznikají díky třem různým procesům. V prvním 

případě to jsou  fyzikální děje, při kterých dochází k rozrušení původní horniny, 

jejímu přemístění a usazení - tento proces končí zpevněním horniny (diagenezí). 

Druhým způsobem je proces chemický, kdy dojde k vysrážení z roztoků a 

posledním je proces biologický, kdy se na usazení horniny podílí biologický činitel. 

Mezi klastické horniny, které se využívají pro kamenickou výrobu, patří pískovce. 

V malém množství to jsou pak opuky a arkóny. Pískovce a opuky se řadí mezi 

lehce zpracovatelné materiály. Dalším využívaným materiálem jsou vápence a 

mramory. Vápence se vyznačují tím, že jsou měkčí a proto je vhodné využívat je 

pouze v interiérech. U sedimentárních hornin je totiž ovlivněna jejich 

opracovatelnost a trvanlivost především obsahem pevných částic a tmelu.  

Horniny přeměněné, neboli metamorfované jsou ty, při jejichž vzniku došlo 

k přeměně sedimentárních či vyvřelých hornin vlivem obrovských tlaků a teplot 

v hlubších částech zemské kůry. Metamorfózou některých vápenců tak vznikl 

mramor, z olivínovců pak serpentinit. Dalšími horninami, které se používají pro 

kamenickou výrobu, jsou ortoruly, pararuly a fylity (povětšinou na obklady).   
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2.3 Vlastnosti hornin 

Asi tou nejzákladnější otázkou, kterou si můžeme položit v rámci tématu je, 

které horniny jsou vhodné a které naopak nevhodné pro kamenickou výrobu. 

Ovšem odpověď na otázku není zdaleka tak jednoduchá, jak by se nám mohlo 

zdát. Hodně záleží na dostupnosti dané suroviny nebo na finančních prostředcích; 

také si musíme uvědomit, k čemu výsledný produkt bude sloužit. Největší podíl při 

rozhodování však budou mít fyzikálně – mechanické vlastnosti hornin.  

Při výběru vhodné suroviny pro kamenickou výrobu jsou kladeny mnohé 

nároky. Těmi nejdůležitějšími jsou fyzikálně – mechanické vlastnosti. Tyto 

vlastnosti jsou stanoveny dle normy ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro 

kamenické výrobky – Technické požadavky (tabulka č. 1): 

 

Tab. 1 - Technické požadavky (ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - 

Syrový et al.1984) 
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Mezi hlavní hodnocené vlastnosti patři pevnost v tlaku a pevnost v tahu za 

ohybu. Zde obvykle platí pravidlo, že horniny, které jsou pevné v tlaku, bývají 

obvykle pevné i v tahu.  Další vlastností je nasákavost kamene, která nám udává, 

jak je kámen odolný vůči povětrnostním vlivům. Neméně důležitá je i odolnost proti 

mrazu. Jinou vlastností je obrusnost, která udává zmenšení objemu tělesa z cm3 

na cm2. Pokud výsledky zkoušek vycházejí v nízkých hodnotách znamená to, že 

těleso vykazuje velkou trvanlivost a to i při nejvyšší zátěži a nezáleží na tom, zda 

se jedná o interiér či exteriér. Poslední vlastností je sice důležitá, ale pro některé 

zákazníky nepotřebná leštitelnost daného materiálu. Z estetického hlediska se 

jedná především o zvýraznění barevnosti kamene a z praktického hlediska právě 

leštění prodlužuje životnost materiálu, protože tento technologický proces uzavírá 

přirozené póry v kameni.  

Všechny tyto vlastnosti udávají celkovou pevnost horniny. Pokud se 

zaměříme na pevnost hornin všeobecně, zjistíme, že ji podmiňuje několik faktorů. 

V první řadě je zde závislost na pevnosti minerálů, které se v hornině vyskytují. 

Pevnost tedy nelze čekat u horniny, která je tvořena z jílových minerálů. Dalším 

faktorem je vzájemné sepětí minerálů, které se považuje za nejdůležitější. Jako 

příklad lze porovnat dva druhy horniny s jejich minerálním obsahem. Výrazně větší 

pevnost bude mít hornina, která je tvořena měkčím kalcitem, ale který má zrna 

pevně spojená a prorostlá. Naopak menší pevnost bude u horniny tvořené 

odolnějším křemenem, jehož zrna se pouze dotýkají, ale nejsou spojena tak 

pevně. Další faktor, který stojí za zmínku, ale který není tolik důležitý, je zrnitost. 

Obecně lze říci, že horniny se stejnoměrnými a jemnými zrny jsou pevnější, nežli 

hrubozrnnější nebo různoměrně zrnité. Posledním faktorem je pórovitost; zde platí 

pravidlo, že čím více je hornina pórovitá, tím více klesá její pevnost.    

Mnohé průzkumy prokázaly, že horniny vyvřelé a metamorfované jsou 

pevnější než horniny sedimentární. O tom se můžeme přesvědčit v tabulce č. 2. 
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Tab. 2 - Pevnost hornin uváděná v MPa (Zeman, 1979) 

 

Zajímavostí je, že v architektuře i sochařství jsou často používanými 

materiály opuky a pískovce i přesto, že mají nízkou pevnost v tlaku, která někdy 

nedosahuje ani 100 MPa (megapascalů). Zde svou zásluhu plní proces zvaný 

rekrystalizace, který zvyšuje soudržnost stavebních minerálních součástek 

v hornině. Obecně platí, že čím starší sedimentární hornina je, tím vyšší 

rekrystalizací prošla a je tedy pevnější. 

2.4 Výrobní proces 

Kamenickou výrobu lze rozdělit do několika fází; tou nejzákladnější a dá se 

říci i nejdůležitější, je dobývání kamene. Pokud by dobývání kamene nefungovalo 

tak jak má, přišli bychom o mnoho krásných a užitečných výrobků.  

Lámání kamene patří ke složitějším dobývacím technikám, které závisejí 

především na druhu a složení horniny, na jejím uložení a v neposlední řadě také 

na účelu, ke kterému hornina bude využita. Technika dobývání se liší především 

v tom, zda je požadavkem získání drobné drti nebo velkých a hlavně 

neporušených bloků kamene. K získání těchto neporušených bloků jsou kladeny 

velké požadavky na zkušenosti s těžbou a především na značnou odbornost, díky 

které přibližně víme, jakým směrem se těžba bude nadále odvíjet.  
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Nynější stroje pro dobývání kamene jsou vesměs stejné jako ty, které se 

používaly například v minulém století; u nich došlo pouze k modernizaci nebo byla 

vyvinuta technika, u níž je zaručena větší produktivita, ale zato s menší námahou.    

2.4.1 Lámání bloků kamene 

Jako první přichází na řadu lámání kamene, tedy oddělení bloku horniny od 

skály. Mnozí by čekali, že v následujících řádcích se budu zabývat různými 

výbušninami, jako například dynamitem, ovšem není tomu tak. Výbušniny nejsou 

vhodné při získávání sochařského a dekoračního kamene. Důvodem jsou otřesy, 

které při výbuchu nastanou a mohou vyvolat poruchy, které by snížily kvalitu 

kamene pro jeho další zpracování. V úvahu přichází pouze černý střelný prach, 

který je mnohem šetrnější.  

 Nikde ale není psáno, že se odstřely k získání dekoračního a sochařského 

kamene neprovádějí. Pokud najdeme nějaký lom, kde tyto odstřely realizují, 

setkáme se s technikou clonového odstřelu. Další technikou je komorový odstřel, 

kdy se vyhloubí několik komor, kam se výbušniny následně umístí. Tento druh 

odstřelu se využívá spíše k získání lomového kameniva a to pouze v lokalitách, 

kde nejsou příliš složité dobývací podmínky.  

 V místech, kde nejsou možné odstřely, přichází na řadu řezání pilami. 

Prvním typem je pila lanová. Tak jako každá věc, i řezání lanovou pilou má své 

výhody a nevýhody. Výhodou je, že funguje na jednoduchém principu. Mezi 

dvěma sloupy je napnuto ocelové lano, které se díky kladkám dostává do pohybu 

a vede souvislý řez horninou. Mezi nevýhody patří pomalé řezání, občasné 

problémy s instalací a také použitelnost jen na některé měkké kameny, především 

mramory. Dalším typem řezných nástrojů jsou velkokotoučové pily s diamantovými 

zrny po obvodu vlastního kotouče, ale i jejich použití je omezeno spíše na měkčí 

horniny jako je travertin a již zmíněny mramor.   

 Pro získání a odlomení tvrdších kamenů, jakými jsou žuly a jim podobné 

pevné vyvřelé horniny, se používá technika propalování. Jak už název techniky 

napovídá, k získávání bloků kamene se používá plamene, který vzniká ze směsi 

stlačeného vzduchu a benzínu a jeho teplota dosahuje 1 700 °C. Propalovací 
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soupravy jsou tvořeny z ocelové trubky, která měří 3 až 5 metrů. Na trubce je 

nainstalována hlavní část stroje a tou je hořák tvořený z několika trysek. Tato 

technika funguje na principu rozpraskání jednotlivých zrn (například) žuly za 

působení vysoké teploty. Výhodou je že nedochází k poškození horniny; plamen 

zasahuje jen malou část, se kterou přichází do styku. Nevýhodou je především 

finanční náročnost, jenž je dána spotřebou paliva. 

  V současné době je nejvíce používanou technikou odvrtávání, pro které 

byla sestrojena speciální zařízení; jsou jimi vrtací soupravy, odvrtávací soupravy a 

lehký vrtací sloup. Vrtací soupravy jsou využívány především v nepříliš kvalitních 

částech lomů a připravují ložisko k těžbě či k větším odstřelům.  

 Velmi šetrnou technikou dobývání kamene je klínování. Nejstarší 

dochované zmínky o této technice pocházejí ze starého Egypta, kdy se používaly 

klíny dřevěné – ty se polévaly vodou a používány byly po tisíciletí. Na pomoc 

klínům přišla těžká palice, díky které byla práce jednodušší. Vzhled klínů se 

postupem času měnil, ale princip zůstal stejný. Po dřevěných klínech se přešlo na 

klíny ocelové, které byly zvláštní tím, že vykazovaly vysokou pevnost, ale také 

pružnost. Pružnost byla rozhodující vlastností při inovaci těchto klínů a proto se na 

řadu dostaly klíny pérové, které se využívají dodnes. Velikosti a tvary všech 

používaných klínů se odvíjely od materiálu, který měly rozpojit. Na měkké horniny 

se používaly a dosud používají klíny ostré a štíhlé, naopak na horniny tvrdé jsou to 

klíny tupé. Někomu to možná bude připadat jako nesmysl, ale při klínování jsou to 

boky, nikoliv ostří, které trhá kámen. Mezi  nevýhody klínování patří náročná 

příprava horniny, do níž se musí předem vyvrtat či vysekat otvory, do kterých se 

poté klíny zarazí. Ovšem výhodou vždy bylo použití jednoduchých nástrojů, těmi 

byly právě klíny a velké kladivo. 

 Dále pak existuje mnoho technik, které se používaly v minulosti a buď se 

nedochovaly nebo je najdeme pouze v malých lomech: Takovou technikou je 

například šramování. Dá se říci, že se jedná o jakéhosi předchůdce odvrtávání, 

ovšem i mezi těmito dvěma technikami je rozdíl. Při odvrtávání se provádí 

perforace, při šramování se vytvořila pomocí dláta a kladiva rýha po celé délce 
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bloku. Při oddělování větších kusů bylo nutné po vyhloubení rýhy dokončit práci 

klínováním.   

2.5 Doprava v kamenolomech 

Při výčtu strojů a nástrojů, které se používají v lomech nesmíme opomenout 

ani stroje, které nám umožňují s vytěženými bloky kamene i kamenivem hýbat. 

Tuto dopravu dělíme na dva druhy, je to doprava externí a interní. Při externím 

způsobu dochází k dopravě uvolněného bloku kamene ze stěny lomu k dalšímu 

zpracování či přímo k odběrateli. Při interní dopravě se kámen převáží pouze po 

areálu lomu.  

 Doprava přitom využívala nebo využívá jak úzkorozchodných tak 

širokorozchodných železničních tratí, v současné době je ovšem většinou 

nahrazena dopravou automobilovou případně pásovou. Některé lomy v Českém 

středohoří měly vlastní železniční vlečky, které jsou dnes buďto zcela zrušeny 

nebo se neprovozují.   

2.6 Kamenická výroba 

Kamenická výroba se rozděluje na hrubou kamenickou výrobu, při které se 

získávají bloky kamene, a ušlechtilou kamenickou výrobu, kde se kámen dále 

zpracovává a opracovává. Hrubá kamenická výroba se od té ušlechtilé liší 

především přesností měr. U hrubé výroby se kámen řeže s přesností na 

centimetry a u ušlechtilé výroby již detailněji s přesností na milimetry.  

Kamenická výroba v Českém středohoří se dnes omezuje na výrobu 

hrubou, protože materiály jsou málokdy tak kvalitní, aby se z nich daly vyrábět 

přesnější bloky. V současné době nabízejí jiné výrobky, nežli drcené kamenivo 

pouze dva lomy; jde jednak o porfyrový lom Kubo, produkující menší bloky pro 

výstavbu zdí, vyzdívání říčních koryt a stavbu hrází i produkty řezané (dlažba). 

Kámen je velmi dekorativní a jeho barevnost přechází od typicky nažloutlé přes 

oranžovou až po fialovou. Jde o stále velmi atraktivní artikl, například v loňském 

roce byla v Teplicích postavena zeď vysoká 4 metry o celkové délce přes 200 

metrů.  
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Druhým místem kamenické výroby je lom Malá Veleň (Soutěsky) v údolí 

Ploučnice. Čedič zde má typickou sloupcovou odlučnost a vzhledem ke své kvalitě 

se řeže na sloupky a dlaždice, které se vyvážejí převážně do sousední SRN. 

Z nařezaných dlaždic jsou vytvářeny i zahradní dekorace (lampy) a osobité stolky, 

či sedačky. Všechny ostatní činné lomy jsou zaměřeny pouze na drcené kamenivo 

a nyní se jim budu věnovat podrobněji.  

V minulosti byly činěny pokusy o tavení čediče a následnou produkci 

dlaždic, respektive dlažebních kostek (tomuto čediči se říká petrurgický). Dlažební 

kostky, vyrobené tímto způsobem, byly například použity na komunikaci, které 

spojuje Žalhostice s Litoměřicemi. Šlo o příjemný hladký povrch, který se však za 

mokra měnil ve smrtelně nebezpečnou skluzavku a není divu, že silnici zdobila 

řada pomníčků. Tento experiment byl záhy odstraněn a komunikace má nyní 

asfaltový povrch.  

2.7 Výroba drceného kameniva 

Činné lomy v Českém středohoří dnes produkují převážně drcené kamenivo 

různých frakcí a proto se o této výrobě zmíním co nejpodrobněji. Drcené kamenivo 

je i dnes lukrativním výrobkem a soukromé společnosti, které jednotlivé lomy 

vlastní, jsou si toho velmi dobře vědomy.  

 Při výrobě drceného kameniva nejsou kladeny tak přísné nároky na 

technologii dobývání, jako při těžbě celých bloků. U drceného kameniva není 

nutností brát ohledy na neporušení horniny, tudíž se k rozvolnění masivu využívají 

trhaviny. Nejčastěji jsou k tomu využívány clonové odstřely. Při clonovém odstřelu 

se výbušniny umisťují do vyvrtaných skulin, které jsou vedeny v určité linii (Obr. 3). 

Tyto vrty se provádějí v hlavě stěny - jde tedy o záhlavní vrty, ale také v patě 

stěny, v tomto případě jde o vrty patní. Pokud po odstřelu zůstanou příliš velké 

kusy horniny, přicházejí na řadu druhotné procesy, jakými jsou doplňkové trhací 

práce či ekonomičtější využití hydraulických kladiv. V závislosti na velikosti bloků 

se používají buďto ruční kladiva nebo (u příliš velkých úlomků) přichází na řadu 

těžká stavební technika. Po rozdělení bloků jsou horniny přepraveny k drtícím 

linkám.  
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Obr. 3 – Linie vrtů pro clonový odstřel – Mariánská skála (autor D. Bártová) 

2.7.1 Drcení kamene 

Samotné drcení kamene může probíhat v jednom či více stupních podle 

toho, k jakému účelu bude výsledné kamenivo sloužit a jaká je tedy jeho 

požadovaná frakce; řídí se ale i podle vlastností drcené horniny. Pro první stupeň 

drcení se využívají čelisťové drtiče, pro druhé a třetí stupně drcení pak slouží 

drtiče kuželové, kladivové či odrazové.  

 Rozhodujícími vlastnostmi, podle kterých se odvíjí následná úprava 

kamene, je v prvé řadě určení materiálu a jeho pojmenování, dále drtitelnost, 

abrazivní účinky, schopnost tvorby kubických zrn, vlhkost i obsah hlinitých a 

lepivých příměsí.  

Zjednodušeně lze říci, že drtitelnost nám udává, jak snadné bude danou 

horninu rozdrtit. Zde je důležitým ukazatelem především pevnost v tlaku a dále 

otluk.  
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Abrazivita se zjišťuje pomocí Bondova přístroje (název podle vynálezce J. 

F. Bonda). Přístroj se skládá z rotujícího bubnu, v jehož středu se protisměrně 

otáčí hřídel s vyšší rychlostí rotace; v něm je uchycena testovací lišta. Ta se 

prodírá vzorkem kameniva po dobu jedné hodiny. Celkový vzorek zrnitosti 11,2 až 

22,4 mm má hmotnost 1,6 kg. Je rozdělen na 4 stejné díly po 400 g, které se 

přisypávají po 15ti minutách do bubnu přístroje. Abrazavitu horniny vyjadřuje 

hmotností úbytek zkušební lišty v gramech, lišta se váží před procesem a po 

procesu (Čep et al. 1997).  

Ke zjištění, zda bude hornina tvořit kubická zrna, slouží drcení určitého 

vzorku na laboratorních čelisťových nebo kuželových drtičích. Zde nejsou 

předepsány žádné normy a každá laboratoř si je stanovuje podle sebe. Zda bude 

daná hornina tvořit kubická zrna, závisí hlavně na její krystalizaci. Ve výsledku 

drcení se zjišťuje tvarová hodnota všech frakcí, která se porovnává a ukazuje tak 

relativní schopnost horniny vytvářet při drcení zmíněná kubická zrna. Obecně 

platí, že čím je tvarová hodnota horší, tím je náročnost technologické úpravy vyšší 

a naopak (Čep et al. 1997). 

Pokud je u daného materiálu zvýšená vlhkost, tedy když rubanina obsahuje 

jílovité podíly mající vyšší vlhkost než obvykle, hrozí riziko zalepování sít u drtičů 

nebo nalepení materiálu téměř na každou kontaktní plochu. Vlhkost se vyjadřuje 

váhovými procenty úbytku hmotnosti vzorku při jeho sušení za teploty 105 až 110 

ºC až do jeho konstantní hmotnosti. Postup měření určuje ČSN 72 1174 Stanovení 

vlhkosti a nasákavosti kameniva (Čep et al. 1997).  

Zjišťování obsahu hlinitých a lepivých příměsí určuje norma ČSN 72 1173 

Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu. Proces zkoušení 

není nikterak náročný; požadovaný vzorek kameniva se promísí s vodou, po 

odplavení příměsí se obsah scedí přes síto o velikosti 0,05 mm a ze zbytků v síti 

se určí procentuální obsah odplavených částic.  

Většina testů je spíše záležitostí laboratoří.  
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2.7.2 Sítová kontrola 

Nežli dojde k samotnému styku drtiče a kameniva, požadovaný materiál 

musí ještě projít důležitou inspekcí kontrolními síty. Na výběr je hned několik 

druhů sít, u nichž velikost čtvercových otvorů určuje norma ČSN 15 3330 

Prosívací přístroj. Dalšími pomůckami jsou nádoby pro zbytky na sítech, dále váhy 

a jiné drobné nástroje jako je lopatka či smetáček a kartáč na očištění sít.  

Před samotným prosíváním, pokud je vzorek větší velikosti, je nutné jej 

rozdělit kvartováním. To se provádí na kvartovacím stroji a jde o postupné 

zmenšování velikosti. Nyní je vzorek připraven; na řadu tedy přichází sestavení 

síta. To je složeno z několika pater, přičemž síto s nejmenšími oky je vespod a 

jejich velikost se postupně zvyšuje. Počet sít není přesně daný a určuje se dle 

uvážení. Velikost jednotlivých ok se značí podle nejdelší strany kamene; například 

síto označené č. 2 značí, že je určeno pro kamenivo s delší stranou 2 mm dlouhou 

a podobně. Do takto připraveného kontrolního síta se nasypou vzorky kamene, 

přiklopí se víkem a umístí na vibrační stolici. Vibrace probíhá do té doby, dokud 

materiál nepřestane propadávat. Dále následuje ruční kontrola, kdy ruční vibrace 

může dopomoci některým dalším kouskům propadnout. Poslední částí kontroly je 

rozebírání celé sady a následné vážení vzorků určité frakce s přesností na gramy. 

2.8 Drticí stroje 

K drcení hornin se využívají dvě techniky: První představuje drcení tlakové, 

tedy takové, kde dochází k rozpadu zrn působením tlaku drtící plochy. Sem patří 

drtiče čelisťové, kuželové a válcové. Druhým typem je drcení dynamické, kde 

rozhoduje především síla. Do této skupiny patří drtiče kladivové, odrazové a 

metací.  

2.8.1 Čelisťové drtiče 

U čelisťových drtičů dochází k drcení kamene tlakem, kdy se materiál tře 

mezi dvěmi částmi drtiče, jednou pevnou a druhou pohyblivou. Tyto části se 

nazývají čelisti a jsou ploché.  
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Ve spodní části drtiče se nachází výsypka, která je nastavitelná; díky ní 

získáváme horniny požadované frakce. Výsledkem jsou hrubé až střední drti. 

Drtičů se využívá k drcení tvrdých hornin. 

 

 

Obr. 4 - Schéma čelisťového drtiče (zdroj: http://geologie.vsb.cz) 

 

2.8.2 Kuželové drtiče 

Drcení v kuželovém drtiči funguje na podobném principu jako u čelisťového, 

tedy drcením mezi jednou pohyblivou a druhou nepohyblivou částí. Zde je 

pohyblivou částí kužel, který rotuje a nepohyblivou část zde tvoří pevný plášť. U 

kuželového drtiče známe dva druhy, rozdíl je právě v kuželu, který může být buď 

závěsný nebo podepřený. 

Konečnou surovinou jsou hrubé, střední i jemné frakce. Drtič je vhodný pro 

velice pevné a nesnadno drtitelné horniny 
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Obr. 5 - Schéma podepřeného kuželového drtiče (zdroj: http://geologie.vsb.cz) 

2.8.3 Válcové drtiče 

Posledním typem tlakových drtičů jsou drtiče válcové. Ty mohou být buď 

jednoválcové nebo dvouválcové. Jednoválcové se tedy skládají z jednoho válce, 

který nemá povrch rovný, ale ozubený a dále z jedné nepohyblivé části, 

v mezilehlém prostoru se materiál drtí. U dvouválcového drtiče je jeden válec 

zcela hladký; druhý může být také hladký nebo na něm můžou být různé hroty.  

 Tyto drtiče jsou určeny pro střední až jemné drcení dokonce i pevnějších 

hornin. Jejich výstupní štěrbinu představuje místo nejmenší vzdálenosti mezi 

válcem a pevnou stěnou nebo oběma válci a nastavit se může posunem. Mezi 

výhody těchto drtičů patří, v závislosti na jejich rozměrech, využití v mobilních 

silničních úpravnách. Jejich nevýhodou je naopak malá výkonnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Schéma dvouválcového drtiče (Čep et. al 1997) 
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2.8.4 Kladivové drtiče 

Rozdíl mezi předchozími drtiči (tedy tlakovými) a kladivovými či údernými 

drtiči (tedy dynamickými) je ten, že nedochází k postupnému rozdrobování horniny 

v prostoru, jak tomu bylo v předchozích případech, nýbrž zrna se drtí v místě své 

největší štěpnosti, podél puklin a podobně.  

Kladivový drtič má na svém rotoru upevněna kladiva, která při otáčení drtí 

materiál údery. K drcení materiálu může také přispívat odstředivá síla, která drtí 

materiál díky nárazům na pancéřovaný plášť drtiče. Výhodou kladivového drtiče je 

vysoká efektivita práce, snadná údržba díky jednoduché konstrukci a jednoduchá 

obsluha stroje. Zařízení je vhodné pro lehce až středně drtitelné horniny, kde 

výsledkem může být jemné, střední i hrubé kamenivo.  

2.8.5 Odrazové drtiče 

Odrazový drtič funguje na principu odrážení a následného drcení o 

pancéřové odrazové desky; úlomky hornin jsou na ně metány obrovskou rychlostí 

a rozmělňují se silou odrazových lišt, které jsou pevně ukotveny k rotoru. Tento 

postup se opakuje tak dlouho, dokud materiál neopustí drtící prostor.  

Nevýhodou těchto drtičů je značné opotřebení jak odrazových desek, tak 

odrazových lišt. Také životnost stroje je značně ohrožena, pokud se do něj 

dostanou nedrtitelné předměty. Před tyto drtiče bývají pak často umisťovány 

odlučovače takových předmětů. Ovšem za výhodu lze při poškození stroje 

nedrtitelným předmětem považovat snadnou výměnu jednotlivých částí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Schéma odrazového drtiče (zdroj: http://geologie.vsb.cz) 
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2.8.6 Metací drtiče 

Na rozdíl od kladivového drtiče, kde hlavní práci odvádějí kladiva a na rozdíl 

od odrazového drtiče, kde je funkcí drcení na odrazových lištách, u metacího 

drtiče odvádí práci výhradně tvrdý plášť stroje. Metací drtiče se stavějí ve dvojím 

provedení. Může to být drtič s ocelovým pláštěm, který je efektivnější; dále existuje 

drtič, který má plášť s kapsami, jež jsou vyplněny podrceným materiálem. 

Výhodou je, že vznikají kubická zrna s víceméně zaobleným tvarem. Celková 

konstrukce drtiče není nikterak složitá: Stroj je složen z drticí komory, ve které je 

uprostřed instalován metací kotouč na němž jsou umístěny lopatky natočené ve 

směru rotace. Poslední částí je plášť, jehož podoba závisí na druhu drtiče.  

2.9 Třídící stroje 

Třídění je rozděleno do tří funkcí; odhliňování, operační třídění a finální 

třídění. 

Odhliňovací přístroj se nachází jak před primárním drtičem, tak i za ním. 

Jeho úkolem je zbavit horninu jílovitých a hliněných nečistot. Operační třídění 

slouží k tomu, aby frakce surového kamene odpovídala technologickým 

požadavkům drtiče, ke kterému poputuje. Finální třídění je konečným krokem 

v procesu výroby drceného kameniva. Zde dochází ke třídění již nadrceného 

kameniva dle frakcí, které jsou požadovány.  

V současné době se k finálnímu třídění využívá nejčastěji vibrační techniky, 

která zcela nahradila bubnové třídiče. Důvodem byla hlavně snaha zvýšit 

výkonnost třídění. Hlavní částí třídiče je síto požadované velikosti přes které 

vlivem vibrací propadává nadrcený materiál. 

2.10 Využití drceného kameniva 

Drcené kamenivo se vyrábí jak z magmatických, tak metamorfovaných i 

sedimentárních hornin. Avšak největší zásobárnou surovin na výrobu drceného 

kameniva jsou ložiska efuzivních hornin. Z neovulkanických ložisek Českého 

středohoří mají největší význam tělesa bazických (zejména čedičových) hornin. 

Ložiska hlubinných vyvřelin rovněž patří mezi významné zdroje; ze surovin jsou to 
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především žuly, granodiority a křemenné diority. Do ložisek sedimentárních hornin 

spadají především zpevněné klastické sedimenty, jako jsou prachovce, slepence 

či pískovce. Z ložisek regionálně metamorfovaných hornin nacházejí uplatnění 

především ortoruly, granulity, amfibolity, hadce, krystalické vápence a další 

(Internet 1) (V Českém středohoří se ortoruly v minulosti těžily několika malolomy 

na pravém břehu Labe u Libochovan).  

 Drcené kamenivo se využívá především ve stavebním průmyslu a to 

zejména jako surovina pro přípravu malty či betonu - zde se kámen spojí 

s vhodným pojivem. Jen pro zajímavost, v betonu tvoří kamenivo 75 až 80 % 

celkového objemu a jeho hlavní funkcí je vytvoření pevné a tlakově odolné kostry, 

která vzniká vzájemným opřením a zaklíněním jednotlivých zrn (Internet 1).  

 Ze zbytků kameniva, které zůstávají odpadním materiálem nebo materiálem 

z demolice silnic či jiných stavebních objektů, se vyrábí umělé kamenivo. Umělé 

kamenivo se také získává z popílků tepláren a elektráren či jiných chemických 

surovin. Proces výroby umělého kameniva se nazývá recyklace, což je určitý 

specifický postup, kterým se přetváří již nepotřebný materiál na kamenivo pro 

opětovné použití (Čep et al. 1997). 
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3 Stávající provozy – aktivní kamenolomy a jejich 
dopad na krajinu 

3.1 Charakteristika Českého středohoří 

Konečné označení „České středohoří“ prošlo mnohými proměnami. Poprvé 

se o této oblasti zmínil Bohuslav Balbín ve svém díle, když ji německy nazval 

„Mittelgeburg“ a česky pak „Prostřednj“. Ovšem dále o středohoří Balbín píše jako 

o horách, které se rozprostírají v oblasti mezi Litoměřicemi a Bílinou. A podobně to 

s tímto označením  pokračuje až do 19. století, kdy vždy někdo pojmenoval pouze 

určitou část současného celku. Příkladem může být A. E. Reuss, který v roce 1840 

označil za středohoří v užším slova smyslu jen „kopce mezi řekami Bílinou a Labe“ 

(Internet 2). Postupem času dostávalo České středohoří i jiné názvy, včetně 

zkomolenin. Problém ale s pojmenováním nastal až roku 1924 kdy E. 

Proschwitzer ve svém díle Litoměrická vlastivěda uvedl, že není vhodné užívat 

tohoto názvu, protože oblast se nenachází uprostřed Čech. Nicméně pojmenování 

přetrvalo až dodnes.  

3.1.1 Tektonika a geologie 

České středohoří spadá mezi menší orografické celky, ale představuje 

oblast s nejmohutnějšími projevy vulkanické činnosti.  

Komplex Českého středohoří leží na styku dvou geologických jednotek jimiž 

jsou na severozápadě krušnohorská oblast a na jihovýchodě tepelsko-

barrandienská oblast, neboli oblast středočeská. Tyto dvě oblasti odděluje linie 

litoměřického hlubinného zlomu, který se táhne podél jihovýchodního okraje 

Českého středohoří a jehož existence je spíše než geofyzikálně zdůvodňována 

odlišným charakterem hornin po obou jeho stranách. Vlastní vulkanická činnost 

v Českém středohoří je důsledkem a průvodním jevem intrakontinentální 

riftogeneze, která pravděpodobně započala již na konci svrchní křídy. Převážně 

bazický vulkanismus se obvykle dělí do tří fází, z nichž nejmladší se projevovala 

před z geologického hlediska nedávnou dobou na Chebsku. Samotný Oherský rift 

je součástí rozsáhlého evropského systému. Současně s intenzivním 
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vulkanismem došlo k zahlubování údolí mezi krušnohorským zlomem a zlomem 

litoměřickým, což ve svém výsledku vedlo ke vzniku hnědouhelných pánví.   

V mladých tercierních vulkanitech lze nalézt několik starších bloků hornin, 

které byly pravděpodobně utrženy z podloží při výstupu magmatu – v Bráně Čech 

se tak můžeme setkat s metamorfity, které nejspíše patří k Saxothuringiku; 

podobný blok se také nachází v údolí Bíliny. Rovněž křemenný porfyr u Malých 

Žernosek a Úpořin se zde objevil ze stejných příčin.  

Ve vývoji Českého středohoří můžeme zaznamenat několik významných 

etap. Tou první  je období vývoje ve svrchní křídě. Mělké moře zaplavilo severní 

část Českého masivu a po 15 milionů let zde probíhala sedimentace. Mohutné 

vrstvy usazenin se potom staly prostředím, do kterého pronikaly vulkanické 

erupce.  

Současná podoba Českého středohoří je především výsledkem intenzivní 

eroze, jejíž rozsah si při nejlepší vůli nelze představit. V současné době vidíme 

řadu kopců a plošin, které připomínají lávové příkrovy, ale ve skutečnosti jde o 

vypreparované přívodní kanály a deskovitá tělesa, která se objevila po odnosu 

křídových sedimentů. Oblast byla v průběhu pleistocénu výrazně ovlivněna 

mrazovými efekty – vytvořily se sutě, kamenná moře, docházelo zde k soliflukci 

(půdotok). Z hlediska kvality hornin se jedná o značně porušené území, které 

vykazuje i dnes známky intenzivního zvětrávání.    

3.1.2 Geomorfologie 

České středohoří z pohledu geomorfologie zaujímá rozlohu 1 265 km2 a 

pod ochranu spadá přibližně 84% území, což je přibližně 1 063 km2. Chráněným 

krajinným územím bylo vyhlášeno roku 1976 a díky své rozloze je druhým 

největším chráněným územím u nás. Nejvyšší bod Českého středohoří 

představuje hora Milešovka (836,5 metrů).  

Na území chráněné krajinné oblasti České středohoří se dále nachází 

několik zvláště chráněných maloplošných území. Je zde 5 národních přírodních 

rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 
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přírodních památek (AOPK ČR). Vyznačení těchto rezervací a památek lze vidět 

na následující mapce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Rozmístění maloplošných zvláště chráněných území v CHKO (materiály AOPK ČR) 

 

České středohoří je součástí Podkrušnohorské oblasti, která má celkem 5 

geomorfologických celků. Dalšími je Chebská pánev, Sokolovská pánev, 

Mostecká pánev a Doupovské hory. Samotné České středohoří lze dále rozdělit 

na dva geomorfologické pod celky, které rozděluje řeka Labe. Řeka Labe i její 

přítoky zde představují významnou hloubkovou erozi, která odhalila podpovrchová 

intruzivní vulkanická tělesa v horninách křídy. Na pravé straně břehu řeky tedy 

můžeme najít část, nazvanou Verneřické středohoří; na levé straně břehu je pak 

situováno Milešovské středohoří. 

Verneřické středohoří představuje plochou hornatinu (výškové rozdíly od 

300 do 450 metrů), orientovanou na severovýchodě a ve střední části ČS. Pro tuto 

oblast jsou typická říční údolí, hlavně řeka Labe s řekou Ploučnící. Oblast 

Verneřického pohoří je tvořena čediči, svrchnokřídovými pískovci a dále slínovci. 
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V menším množství se zde vyskytují znělce či trachyty a vzácně jsou zde 

zastoupeny i terciérní jíly a tufity. Naopak Milešovské středohoří je z veliké části 

tvořeno hlavně podpovrchovými terciérními vulkanity. Oblast dále tvoří 

svrchnokřídové slínovce, miocénní písky a jíly. Reliéf krajiny představuje plochou 

hornatinu až členitou vrchovinu (výškové rozdíly od 450 do 600 metrů). 

Literatura si ovšem nevšímá třetího výrazného celku hornatiny, tzv. 

lounského středohoří. To se vyznačuje izolovanými horskými vrcholky, které se 

zvedají z křídového podkladu. Jednotlivé kopce často tvoří delší řetězce, což 

svědčí o jejich vzniku na zlomových strukturách.  

3.2 Lomová těžba 

Lomová těžba představuje jeden z nejzásadnějších problémů v Českém 

středohoří. Díky tomu, že se jedná o povrchovou těžbu, dochází ke změně a 

narušení krajinného rázu stěnovými lomy i hlubokými jámami. Přesto, že hornatina 

patří mezi CHKO, najdeme zde řadu kamenolomů, ať již aktivních, či dávno 

zaniklých. Těžbu totiž povoluje zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 

Ten sice říká, že těžba v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a 

národních přírodních rezervacích je zakázán, výjimku ale tvoří těžba stavebního 

kamene a písku, které se dále využívají pro místní účely1.  

3.3 Aktivní kamenolomy 

Proč se v Českém středohoří nachází tak velký počet kamenolomů, lze 

vysvětlit poměrně snadno: Ani jedna hora není úplně „zdravá“. Při postupu těžby 

do větších hloubek se narazilo na jílovitou hmotu či kaolinizovaný kámen, který je 

pro stavební účely nepoužitelný. To vedlo k uzavření lomu a následnému 

přesunutí těžby o něco dále a takto stále dokola.  

V dalším textu se věnuji popisu aktivních kamenolomů od města Mostu 

směrem k severovýchodu. 

 

                                                 
1
 Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, část 3., hlava 2., § 16 
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3.3.1 Želenice (okr. Most) – Želenický vrch 

Želenický vrch se nachází mezi městy Mostem a Bílinou; jedná se o 

stěnový lom, který je otevřen ze severní strany. Provoz náleží mostecké firmě 

Keramost a.s. a dobývá se zde znělec. 

Ze všech vrchů Českého středohoří je právě ten Želenický z nejlépe 

prozkoumaných. Prováděly se zde mnohé průzkumné vrty, díky kterým se zjistilo, 

že se jedná o terciérní vulkán a obsah stopových prvků v hornině má jednu 

zvláštnost: Je to nízký obsah niklu a chromu a vysoký obsah zirkonu. Průzkumy 

také odhalily obrovskou kru proterozoické ruly, která se nachází na 

severovýchodní straně vrchu a kterou z podloží vytlačila síla viskózního 

znělcového magmatu.  

Lom je stále činný; součástí technologie je i výkonný drtič v těsném 

sousedství železniční trati. Při běžném pohledu je ale patrné, že ani zde nelze 

využít celého objemu masivu. Pod hlavní etáží lze spatřit gigantické bloky fonolitu, 

který zřejmě nebude nikdy zpracován.  

3.3.2 Měrunice (okr. Most) – Lom Měrunice 

Kamenolom Měrunice, též někdy nazývaný jako Stříbrník, lze najít u 

stejnojmenné obce Měrunice mezi Bílinou a Louny. Lom provozuje firma Basalt s. 

r. o. a těží se zde čedič, který se využívá k výrobě drceného kameniva. Toto 

drcené kamenivo se dále přidává do betonových směsí a slouží k výrobě 

stavebních směsí, které se následně využívají pro stavby železnic, silnic a dálnic.  

 Podle průzkumných vrtných pracích se předpokládá, že se jedná o lakolit, 

tedy o těleso, jehož vrchní část je vyklenuta vzhůru a které vznikalo intruzemi 

magmatu do nejčastěji vodorovných vrstev. Také toto těleso je terciérního stáří. 

 Větší část lomu je již odtěžena a bohužel ani zásoby čediče nejsou 

neomezené. Proto se společnost Basalt s. r. o. rozhodla roku 2009 o rozšíření 

těžby východním směrem od současného lomu. Při průzkumných pracích bylo ale 

zjištěno, že pod humózní vrstvou půdy se nacházejí zbytky archeologických 

objektů, které pocházejí z doby železné. Díky archeologickým nálezům bylo nutné 
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koordinovat těžbu s archeologickými pracemi a proto bylo území rozděleno na 

několik částí.   

3.3.3 Třebenice (okr. Litoměřice) 

Lom u Třebenic je smutnou jizvou na tváři krajiny, už jen proto, že se 

nachází uvnitř CHKO České středohoří. Původní kopec je dnes redukován na 

neestetický útes a těžba stále pokračuje. Laik si často plete tento dobývací prostor 

se zdrojem slavných českých granátů; ty se ale nacházejí úplně jinde (diatrema 

Linhorka). Tento zásah do krajinného rázu a do linie obzoru je zdaleka viditelný a 

pro pověst CHKO představuje jeden z nejhorších problémů. 

3.3.4   Malé Žernoseky (okr. Litoměřice) –  Kamenolom      

 Kubo 

Těžba v Malých Žernosekách započala již roku 1842 a své jméno lom 

dostal podle svého zakladatele, kterým byl těžař Kubo, rodák z Žernosek. V lomu 

Kubo probíhá těžba křemenného porfýru, který je ceněným artiklem ve 

stavebnictví a nabídka kamenolomu je tak značně bohatá. Lomový kámen se 

opracovaný využívá ke zpevňování břehů vodních toků či vodních nádrží; dále je 

produkován kámen netříděný i tříděný, který se může využívat k dalšímu štípání. 

Nabídka v neposlední řadě obsahuje i dlažební desky a dále desky pro obklady 

krbů, schodišť nebo budov (materiály Kamenolom Kubo). 

Z technického hlediska se jedná o klasický jámový lom, který je v krajině 

zasazen tak nenápadně, že pro laika je těžké jej vůbec najít. Od řeky Labe nelze 

provoz vůbec zahlédnout a pokud by někdo chtěl spatřit lom na vlastní oči, musel 

by najít servisní cestu, která odbočuje z hlavní silnice na Lovosice. Z hlediska 

narušení krajiny je tak tato jáma možná nejméně rušivým elementem mezi 

ostatními lomovými provozy v Českém středohoří.  

Zajímavostí je, že křemenný porfýr měl své využití již v době starých Keltů, 

kteří z něj vyráběli tzv. „žernovy“ neboli mlýnské kameny. Od těchto „žernovů“ byl i 

odvozen název obce Žernoseky.  
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Obr. 9 – Kamenolom Kubo (autor J. Beránek) 

3.3.5 Libochovany (okr. Litoměřice) 

Vedle lomového komplexu v Dobkovičkách a Mariánské skály v Ústí nad 

Labem je lom Libochovany největšín, stále funkčním místem těžby kamene. Defilé 

umělých odkryvů se táhne od řeky Labe přes vrch zvaný Deblík až po v současné 

době odtěžovaný vrch Trabici. Těžba v komplexu probíhá již od minulého století   

a ze stavu jednotlivých menších lomů je zcela zřejmé, že kvalita kamene je místně 

velmi proměnlivá. Těžaři museli často opustit rozfáraný lom a přesunout se jinam, 

protože kámen je místy rozložen nebo přechází do nesoudržných klastických 

materiálů. Historicky první z lomů se nachází v těsné blízkosti pravobřežní 

železniční tratě (Ústí N /L – Lysá N/L). V současné době je v něm umístěn drtič    

a násypná zařízení, která byla schopna danou frakci kameniva dávkovat do 

železničních vozů, nákladních aut i říčních člunů. Lom měl vlastní železniční 

vlečku a dokonce i výhybnu, která byla ovšem zrušena a kamenivo je nyní 

distribuováno pouze nákladními automobily. Těžba dále pokračovala směrem 

k jihovýchodu a postupně se přesouvala až do současného etážového jámového 

lomu v již zmíněné Trabici.  
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 Z geologického hlediska je těženou surovinou čedič, místy s vysokým 

obsahem zeolitů včetně vzácného phillipsitu (tento minerál byl v minulosti 

vyhledáván sběrateli i za cenu velkého rizika – dílčí lom, ve kterém se minerál 

nachází je totiž ve velmi špatném stavu a řícení skály zde může způsobit i zvukový 

impuls, tj. výkřik apod.). Součástí lomového komplexu je také mohutný odval 

nevyužitého materiálu, který i po mnoha desítkách let téměř postrádá rostlinný 

pokryv, a je objektem výrazné eroze. Defilé jednotlivých odkryvů je také příkladem 

uvolnění požadavků na ochranu krajiny, protože pravidlo, že těžba nesmí porušit 

linii obzoru je zde po roce 1990 zcela ignorována. To je mimochodem dobře 

patrné i na dřívějším hlavním lomu ve vrchu Deblík, kde se těžaři pokoušeli najít 

kvalitnější kámen a z úbočí kopce doslova odřízli část, kterou by dříve nebylo 

možno jakkoliv využít. Současný stav Trabice je pak kapitola sama pro sebe.  

 

 

Obr. 10 - Vrch Deblík (autor J. Beránek) 

 

 Lomový komplex je nyní v majetku společnosti Eurovia, která je na 

informace velmi skoupá a veškeré podrobnosti jsem si musela zjistit od lidí, kteří 

tento terén důvěrně znají. Proto ani není jasné, jaká je perspektiva další těžby      

a dokdy devastace této části CHKO potrvá.   
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Obr. 11 – Vrch Trabice (autor S. Kolářová) 

3.3.6   Velemín – Dobkovičky (okr. Litoměřice) –        

  Kamenolom Dobkovičky 

Kamenolom Dobkovičky se nachází u stejnojmenné obce, přibližně 3 km sv. 

od obce Velemín. Lom provozuje firma Kámen Zbraslav s. r. o., která je 

významným dodavatelem drceného kameniva v celé České republice. Kromě 

kamenolomů, které mimo jiné můžeme najít i ve středočeském tak i 

jihomoravském kraji, firma dále provozuje několik pískoven, rovněž ve 

středočeském, jihomoravském i olomouckém kraji a několik betonárek, které jsou 

nejvíce zastoupeny v Praze nebo v moravskoslezském kraji. Těžba na ložisku 

Dobkovičky sahá až do roku 1910 a těží se zde olivinické čediče na výrobu 

drceného kameniva a k další výrobě betonových a živičných směsí.  

 Lomová stěna se nachází na levém břehu Labe ve vrchní části relativně 

ploché hornatiny, která je dnes erozním zbytkem původně mnohem rozsáhlejšího 

komplexu tercierního stáří. V severovýchodní části lomu je odkryto několik intruzí, 

které jsou pozoruhodné výskytem uzavřenin spinelových peridotitů (tzv. olivínické 

koule) o velikosti až 25 cm (Cajz 1996).   
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Obr. 12 – Kamenolom Dobkovičky (zdroj: http://www.geology.cz) 

 

3.3.7 Mariánská skála (okr. ÚNL) 

Mariánská skála se nachází  v centru Ústí nad Labem a je součástí 

původně mnohem rozsáhlejšího lakolitu (tento útvar byl během pleistocénu 

proříznut tokem Labe a na pravém břehu se nachází její pokračování, Kamenný 

vrch, kde v minulosti rovněž probíhala těžba). Dobývání kamene ve vlastní 

Mariánské skále je dokumentováno již ve 13. století, kdy byla otevřena řada 

malolomů v západní části kopce. Z historických záznamů je zřejmé, že celé město 

bylo postaveno právě díky těmto lomům.  

 Před koncem 1. poloviny 19. století byla intenzivně odtěžena jižní strana 

hory, protože bylo třeba získat prostor pro železniční trať Praha – Podmokly. 

V roce 1894 byl pak otevřen klasický kamenolom v jihovýchodní části masivu, 

který ukončil činnost až v 70. letech minulého století. Po rekonstrukci 

technologického zázemí, která trvala 6 let, se poté přesunula těžba do vlastního 

masivu Mariánské skály a od 80. let minulého století tak vznikal jámový etážový 

lom o celkové rozloze 17 ha. Dno lomu se nyní nachází téměř sto metrů pod 

hranou a jedná se o vskutku impozantní dílo. Lom je nicméně limitován jednak 

hranicemi dobývacího prostoru na severu, i bezprostřední blízkostí hlavního 

železničního koridoru. Lom je svým způsobem světovou raritou, neboť se dnes 
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nachází v centru krajského města. Na námitky ekologů proti jeho činnosti nicméně 

existuje odpověď: Lom byl založen dříve, nežli jej městské centrum obklíčilo.  

 Z technického hlediska se jedná o produkci drceného kameniva žádaných 

frakcí. Kámen (natrolitický trachyt, či laicky znělec) je upravován v tlakovém drtiči, 

přičemž je využito geomechanických vlastností horniny. Po otevření lomu totiž 

materiál přirozeně reaguje na uvolnění vnitřního napětí, rozvolňuje se a proces 

drcení je tím pádem méně náročný, což je velmi dobře patrné při detailní prohlídce 

kterékoliv části lomu. Podle informace závodního lomu jsou důsledky odstřelů 

pouze druhotným jevem. 

 Lom v centru krajského města je samozřejmě trnem v oku jak zmíněným 

ekologům, tak i obyvatelům. Z toho důvodu jsou pravidla provozu nastavena velmi 

přísně: Odstřel je povolen jednou za 6 měsíců, přičemž maximální množství 

použité trhaviny představuje 2 000 kg (rozvolněné kamenivo dosahuje objemu 

13 000 tun). Odstřel se provádí v součinnosti s ČD v době železniční odstávky. 

Seizmické dopady odstřelů jsou pečlivě monitorovány a obyvatelstvo je o těchto 

akcích s předstihem informováno. Podle závodního lomu jsou případné škody 

v okolí Mariánské skály způsobeny spíše špatným založením staveb a na stabilitu 

zdiva nemají odstřely vliv.  

 V každém případě je lom v Mariánské skále velmi kontroverzním podnikem. 

V periodických vlnách jsou proti tomuto provozu vznášeny protesty ze strany 

ekologických organizací, aniž by dotyční stěžovatelé byli o problematice jakkoli 

informováni. Tuto lokalitu jsem měla možnost navštívit a detailně se s lomem 

seznámit. Mým názorem je, že zásah do krajinného rázu je zanedbatelný 

z důvodu dobrého umístění lomu.  

V případě Mariánské skály lze uvést několik zajímavostí: Uvnitř masivu se 

nachází komplex podzemních prostor, jejichž budování bylo zahájeno v průběhu 

druhé světové války. Výsledkem je kryt, který byl původně realizován jako ochrana 

obyvatelstva proti spojeneckému bombardování a ve 2. polovině 20. století se 

s ním počítalo jako s hlavním útočištěm v případě jaderného útoku (vstupní portály 

se nacházejí přímo u železniční trati 300 m od ústeckého hlavního nádraží. Na 

Mariánské skále stávala i barokní kaple, která však byla kvůli špatnému stavu 
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zdiva stržena. Skála se mohla do historie zapsat i jiným, podstatně temnějším 

způsobem: Na počátku 2. světové války se zrodil plán na vybudování gigantického 

betonového paláce NSDAP; k realizace pochopitelně nedošlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Kamenolom Mariánská skála v provozu (autor D. Bártová) 

3.3.8 Těchlovice (okr. Děčín) 

Jedná se o klasický kamenolom na pravém břehu Labe nad místní 

komunikací a železniční tratí. Lom produkuje drcené kamenivo v několika frakcích; 

součástí technologického celku je proto i výkonný drtič. Tento lom je svým 

způsobem zajímavý alespoň v tom, že se nachází v samém centru vulkanického 

komplexu Českého středohoří. Hornina, která se zde těží, má být součástí 

hlavního přívodního kanálu celé vulkanické série a má dokonce svůj speciální 

název – rongstockit – podle německého názvu obce Roztoky nad Labem.  
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Z hlediska ochrany krajiny není lom až takovou katastrofou a neporušuje 

linii horizontu. Musím ale dodat, že nevyužitelného materiálu je zde opravdu 

hodně a kupí se na několika odvalech. 

3.3.9 Malá Veleň (Soutěsky – okr. Děčín) 

Lom se nachází na pravém břehu říčky Ploučnice u obce Malá Veleň. Mezi 

severočeskými lomy je tento provoz další velkou raritou. Po roce 1990 byl 

privatizován a namísto výroby kameniva se zde realizuje řezání jednotlivých 

čedičových sloupů na již zmíněné dlaždice a stavební kámen. Na místě je velmi 

dobře viditelné, jakým způsobem dnes využívaná poloha čediče vznikala a lze zde 

rovněž dokumentovat, již zmíněný fakt, že kopec není totéž, co masivní skála. Nad 

využívanou polohou kompaktního kamene se totiž nachází pouze pyroklastický 

materiál a zjílovatělé horizonty. Tento lom je zajímavý způsobem, jakým se 

s kamenem nakládá a neobvyklou čistotou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 - Čedičové sloupy (autor J. Beránek) 
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3.4 Zaniklé kamenolomy 

Zaniklých kamenolomů je v oblasti mnohem více nežli těch aktivních. Tvoří 

nepřehlédnutelné jizvy v krajině a setkáme se s nimi téměř na každém kroku. 

Kromě zajímavostí, jako jsou pískovcové jámové lomy v Ústí nad Labem a 

opukové lomy u Žernosek, se jedná o nepřeberné množství malých i velkých 

stěnových odkryvů čediče ve většině kopců. Namátkou uvedu například někdejší 

malolom v Dolních Zálezlech, který se stal obětí další eroze a ve kterém se nyní 

nacházejí odtržené skalní bloky, které dosahují téměř velikosti rodinného domu. 

Jiným takovým příkladem je kdysi odtěžené stěna Radobýlu, vrchu, který se 

vypíná nad Litoměřicemi (mimochodem, tento kopec leží nad ložiskem vápence, 

který se v minulosti těžil a vzniklé podzemní prostory sloužily za 2. světové války 

jako podzemní továrna a později jako uložiště jaderného odpadu.  

 Celou řadu někdejších malolomů lze nalézt například v Mostě, v Ústí nad 

Labem i v Děčíně, protože šlo o místní materiál hojně využívaný pro stavební 

účely.  

 Co bylo důvodem zániku těchto lomů? Jak jsem se již zmínila, šlo o kvalitu 

kamene: dávní těžaři se neobtěžovali průzkumem a poté, co narazili na zjílovatělé 

polohy nebo nezpevněné materiály, místo prostě opustili a lom založili jinde.  

3.5 Dopad těžby kamene na životní prostředí 

3.5.1 Narušení horninového prostředí 

Přesná definice horninového prostředí zní takto: Horninovým prostředím 

rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, 

které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita 

horninového prostředí je faktor, ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho 

bezprostřední životní podmínky. Horninové prostředí je kromě stavu, daného 

přírodními procesy, silně ovlivňováno činností člověka (např. kontaminací půd, 

podzemních vod, porušováním přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně 

ukládání odpadu jak na povrchu, tak i do podzemí) (MŽP ČR). 
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 Dohled nad ochranou horninového prostředí má u nás Ministerstvo 

životního prostředí. V závislosti na ochraně přírody z pohledu těžební činnosti 

MŽP dohlíží například na oblast geologických prací a následné vyhodnocování 

jejich rizikových dopadů, jakými jsou například půdní sesuvy nebo řícení skal. Dále 

je v jeho pravomoci vyhodnocování vlivů těžby na krajinu a její dopad na životní 

prostředí a dále dohlížení na průběh těžby z hlediska ekologického. MŽP také 

stanovuje ochranu nerostných zdrojů. Naopak, povolování těžby má v pravomoci 

pouze Státní báňská správa. 

 Díky těžbě nerostných surovin horninové prostředí značně trpí a k jeho 

narušení přispívají geologičtí činitelé, ti mohou být přírodní či antropogenní, tedy 

zavinění činností člověka. Přírodní činitele lze dále rozdělit na mechanické a 

chemické. O přírodních činitelích se v této práci zmíním pouze okrajově; budou 

nás zajímat spíše procesy, způsobené člověkem. Mezi mechanické činitele 

patří rychlý pokles zemského povrchu, zrychlená eroze půd, zvětralin a hornin, 

zrychlená sedimentace, svahové pochody, narušení režimu podzemních vod a 

rychlé seismotektonické pochody. Mezi chemické činitele lze zahrnout vysoké 

koncentrace toxických anorganických látek v půdách, v nezpevněných 

sedimentech, zvětralinách, horninách a v podzemních vodách (Kukal, 2000). 

Působení a vliv těchto činitelů se odvíjí od tvaru reliéfu a jeho stavby, od 

hydrologických poměrů daného území a podobně. 

 Antropogenní narušení horninového prostředí je někdy důvodem pro vznik 

narušení přírodního. K tomu nemusí dojít ihned ;může se projevit až za dny, 

měsíce či roky. Rozvoj hospodaření a technické vyspělosti obyvatelstva se již 

v minulých stoletích začal projevovat na horninovém prostředí. O jeho 

poškozování vznikaly publikace již od poloviny 19. století. Průkopníkem byl 

Američan G. P. Marse, který roku 1864 vydal knihu s názvem „Man and Nature“ 

(Člověk a příroda), ve které popisuje přímé souvislosti mezi člověkem a 

horninovým prostředím. Jiná publikace pochází z roku 1990 a jmenuje se 

v překladu O tom, jak je Země přeměněna činností člověka; autory byli B. L. 

Turner et al.  



Denisa Bártová: Těžba kameniva v Českém středohoří a její dopad na krajinu 

 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                   36  

 

Takovýchto publikací ve světě vznikalo a vzniká mnoho a pokud se 

podíváme na zájem o tuto problematiku v České republice, můžeme s klidem říci, 

že ani ona nezahálela. V roce 1990 vznikl na Ministerstvu životního prostředí 

odbor pro ochranu horninového prostředí a již docházelo ke střetům mezi 

ochranou a dobýváním nerostných surovin. MŽP společně s Českým geologických 

ústavem pořádalo semináře na téma „Geologové proti ničení životního prostředí“. 

Tyto semináře probíhaly několik let po sobě. Česká republika se také zúčastnila 

mnoha mezinárodních konferencí o vlivu těžby nerostných surovin na životní 

prostředí. V roce 1994 se stalo MŽP spolu s Českým geologickým ústavem 

zakládajícím členem „Mezinárodní asociace pro studium vlivů těžby na životní 

prostředí“ se sídlem v Indii. Český geologický ústav vydal mapu vlivu těžby na 

životní prostředí, která shrnuje analýzu vlivu dobývání 169 ložisek rudních i 

nerudních surovin na životní prostředí (Kukal 2000).  

3.5.2 Narušení horninového prostředí spojené s těžbou 

Těžba nerostných surovin, ať se jedná o těžbu povrchovou či hlubinnou, 

představuje největší zásah do krajinného rázu a následky jsou mnohdy 

katastrofické. Tyto následky se mohou projevit ihned nebo dlouho po skončení 

těžby.   

Největším problémem je poddolování území, což zapříčiňuje pokles svrchní 

vrstvy. Proces poklesu je intenzivního a velmi rychlého charakteru a jeho rozsah 

může být od několika m2 do km2. Poddolování je ovšem typické pro hlubinnou 

těžbu.  

Pro povrchovou těžbu je typické především narušení krajinného reliéfu. Při 

těžbě kameniva může nastat i taková situace, že těžená hora zcela nebo zčásti 

zmizí. Dalším problémem jsou hydrogeologické poměry daného místa, kdy 

dochází k ohrožení povrchových i podzemních vod, kam se vlivem těžby mohou 

dostat nebezpečné látky nebo může kolísat hladina podzemní vody. Ovšem 

v tomto směru může mít těžba i pozitivní vlivy, které ale bohužel nepřevažují. 

Těmito pozitivními vlivy může být například využití starých pískovcových lomů pro 

rekreační účely a z užitkového hlediska lze při vhodně zvoleném technickém 
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provedení například vytvořit zásobárny užitkové či pitné vody. Vraťme se ale zpět 

k negativním dopadům: Při povrchovém dobývání značně trpí atmosféra do které 

se dostávají prachové částice a jiné zplodiny, které jsou následkem použití 

výbušnin při trhacích pracích. Nelze ani opomenout na zplodiny z pracovních 

strojů a jiné těžké pracovní techniky. Při povrchové těžbě také dochází 

k odstranění vegetace a ke zničení její využitelnosti a úrodnosti na straně jedné a 

k obnažení hornin a urychlení jejich eroze na straně druhé. Zvětrávání představuje 

největší problém při těžbě stavebního kamene. Tím, že se hornina vylomí, dojde 

k obnažení velkých ploch a eroze se urychlí. Zvětráváním trpí také lomové stěny, 

zejména tam, kde hornina obsahuje již zvětralé či nepevné polohy.  

3.5.3  Dopad těžby nerostných surovin v chráněných  

         krajinných oblastech 

Podle dopadu těžby na horninové prostředí lze chráněné krajinné oblasti 

rozdělit do čtyř kategorií. Do 1. kategorie spadají území s minimálním narušením, 

příkladem jsou CHKO Lužické hory, Kokořínsko, Blaník, Žďárské vrchy, Podyjí, 

Jeseníky a Poodří. Do 2. kategorie spadají oblasti s nízkým primárním narušením, 

ale zato postižené škodlivinami z okolních oblastí, příkladem je NP Krkonoše, 

CHKO Jizerské hory a Labské pískovce. 3. kategorie je již značně obsáhlejší, 

v těchto oblastech dochází k přímému narušení horninového prostředí. Patří sem 

CHKO Křivoklátsko, CHKO Český ráj, CHKO Šumava, CHKO Broumovsko, CHKO 

Železné hory, CHKO Moravský kraj, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Pálava, 

CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Ve 4. kategorii již najdeme území se 

značně porušeným horninovým prostředím. Bohužel i tato kategorie je značně 

obsáhlá; patří sem CHKO Český kras, CHKO Slavkovský les, CHKO Blanský les a 

CHKO Třeboňsko (Kukal 2000). Chráněná krajinná oblast České středohoří 

bohužel spadá do kategorie 4. Zde bývá vulkanický reliéf nahrazen „polokopci“ 

nebo haldami, která zakrývají původní přírodní plochy.  
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Obr. 15 – Velkoplošná chráněná území v ČR (AOPK ČR) 

3.5.4 Náprava škod 

Po vytěžení veškerých zásob a po následném uzavření lomu je těžební 

organizace povinna zahladit škody, neboli rekultivovat krajinu. Rekultivace je 

velice důležitá hlavně z pohledu estetického. Je důležité si uvědomit, k jakým 

účelům bude místo dále sloužit a jak ho vhodně začlenit zpět do užívání. V 

uzavřeném kamenolomu lze uplatnit rekultivaci v podobě výsadby zeleného 

porostu nebo kamenolom zatopit a vytvořit tak umělou vodní nádrž. Druhá 

možnost patří mezi oblíbená řešení, ovšem ne vždy jsou k tomu vhodné 

podmínky.  
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4 Perspektiva další těžby 
 

 Pokud mluvíme o perspektivě na určité lokalitě, budoucnost těžby lze zjistit 

pomocí geologického průzkumu a výpočtu zásob. Díky tomuto výzkumu lze 

odhadnout, zda má daná lokalita dostatečnou surovinovou základnu, která pokryje 

veškeré náklady a bude prosperovat. Geologický průzkum však nepatří mezi levné 

záležitosti.  

 Ložiska stavebního kamene jsou ložiska bilanční, jejichž stav není 

v žádném případě nevyčerpatelný. Stavební kámen představuje surovinu v České 

republice nejvíce využívanou a také nejrozšířenější. Podle odhadů zde činí 

celkové zásoby stavebního kamene kolem 10 miliard tun.  

 Faktorů, které ovlivňují budoucnost suroviny, je hned několik. Tím prvním je 

způsob získávání, tedy technika dobývání horniny. Ovšem v současnosti jsou 

technologie natolik pokročilé, že lze s jistotou říci, že daný problém se 21. století 

netýká. Nezanedbatelným faktorem je také oblíbenost kamene ve společnosti, 

tedy módní trendy, které se mění den po dni. Ovšem i zde lze oponovat tím, že 

kámen se začal využívat již před třemi miliony let a stále patří mezi vyhledávané 

suroviny. Nadneseně lze říci, že kámen nejspíše nikdy nevyjde z módy. Jiným 

faktorem jsou ovšem environmentální limity. Ty se, bohužel, odrážejí na krajinném 

rázu (viz. kapitola Dopady těžby kamene na životní prostředí).  

 Má tedy těžba kameniva u nás perspektivu? Těžba bude probíhat do té 

doby, dokud lidé budou mít zájem o kamenné výrobky a také dokud bude neustále 

probíhat výstavba nových pozemních komunikací a jejich následná oprava.  
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5 Závěr 

 Cílem této práce bylo seznámit potenciálního čtenáře s procesem výroby 

kameniva, který začíná těžbou, pokračuje drcením kamene a dále tříděním. 

Konečným produktem je kamenivo požadované frakce, které jde do další výroby.  

 Těžba kameniva v CHKO České středohoří byla, je a bude závažným 

problémem a my můžeme pouze odhadovat, kterým směrem se těžba bude dále 

rozvíjet. Ať to bude ten či onen kopec, ve finále bude výsledek vždy stejný: Do 

poloviny odtěžený kopec, okolo plno nevyužitého materiálu a společnost bude 

rozdělena na dva tábory – na jedné straně odpůrci a ochránci přírody a na straně 

druhé těžební společnosti, které si budou mnout ruce.   

 Myslím, že pokud by byla určitá snaha opuštěné kamenolomy zrekultivovat, 

odpůrců by bylo o něco méně. Ovšem všechno stojí peníze a proto kamenolomy 

většinou zůstávají napospas přírodě. 

Co se týká Mariánské skály, osobně si myslím, že tento lom patří mezi 

nejvíce diskutovaná až kontroverzní témata. Je to nejspíše tím, že se tento lom 

nachází přímo ve městě Ústí nad Labem nedaleko jeho centra. Díky své 

bakalářské práci jsem měla možnost navštívit tento provoz, za což jsem velice 

vděčná. Dozvěděla jsem se o tomto místě řadu užitečných informací a na jejich 

základě si mohla udělat vlastní názor.  

Důležité je totiž přemýšlet i o pozitivních dopadech těžby: V prvé řadě je to 

nabídka pracovních míst, která v současné době rozhodně není zanedbatelnou. 

Rekultivované lomy mohou být rovněž vítanými místy odpočinku a rekreace. Dále 

nelze ignorovat spontánní uchycení teplomilných organismů v sutích a odvalech 

(ovšem pouze za předpokladu, že na daném území nehrozí sesuvy). V současné 

době bereme jako samozřejmost i tu skutečnost, že jezdíme a chodíme po dobře 

upravených komunikacích, což je zásluhou nejen těchto kamenolomů.  

Lomy jsou v našem kraji historickou skutečností a jejich přítomnost nás 

provází již po řadu generací. Byly tu daleko dříve, nežli principy ochrany přírody a 

dokud budeme jejich produkty potřebovat, je existence kamenolomů oprávněná. 
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