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Summary 

 
The objective of bachelor thesis is assessment of mining and subsequent use of 

sandstone as building and ornamental stone in Beskydy mountains. First part of thesis 

introduces and describes the area of Beskydy mountains landscape with focus on current 

and past mining areas. The research is supported by photo documentation and assessment 

of geological structure of investigated areas. Following chapters are focused on rock 

massifs in mining areas and material characteristics, petro graphical structure as well as its 

physical & technological attributes. Last chapter of the thesis describes use of the material 

as building or ornamental stone. 
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Anotace 

 
Předmětem bakalářské práce je problematika těţby a následného vyuţití pískovců 

jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech. První část popisuje lokalizaci a bliţší 

seznámení s krajinou Beskyd a historické a současné těţební lokality. V této části je vlastní 

výzkum doplněn o fotodokumentaci a zhodnocení geologické stavby zkoumané oblasti. 

Další body práce jsou zaměřeny na charakteristiku horninových masivů těţených lokalit, 

petrografickou stavbu této suroviny, její fyzikální a technologické vlastnosti, jakoţ to 

suroviny, tak i celého horninového masívu. Poslední část práce popisuje pouţití horniny 

jako stavebního a dekoračního kamene. 
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1 ÚVOD 
Jako pískovce označujeme ty pevné klastické sedimenty, které jsou tvořeny 

pískovými zrny velikosti (frakce) v rozmezí 0,063 aţ 2 mm a základní hmotou. Dále kromě 

těchto dvou sloţek obsahují prachovito - jílovou příměs, matrix (zárodečná půda, mateřská 

základní vrstva) a v různém mnoţství je přítomen tmel. Ten bývá především křemitý, 

ţelezitý, vápnitý, kaolinický, jílovitý atd. a vyplňuje různými způsoby prostor mezi zrny, 

které jsou nejčastěji z křemenných zrn. Barva pískovců se řídí většinou podle povahy 

tmelu. CaCO3 nebo kaolin dává pískovcům bělavé zabarvení, při obsahu Fe2O3 mají 

pískovce barvu červenavou, hydroxid ţeleza se zabarvuje do rezavě ţluta nebo hněda, 

přítomnost glaukonitu způsobuje zelenavé zbarvení (Internet 1). 

Pískovce jsou horniny u nás běţně zastoupené. Vyskytují se v poměrně velkých  oblastech. 

Nejdůleţitější z nich jsou např. oblast české křídy, podkrkonošského permokarbonu a 

karpatského flyše. 

Pro svou práci jsem si vybrala oblast karpatského flyše – lokalitu Moravskoslezských  

Beskyd. 

Pískovce jsou zde charakteristické šedou barvou se ţlutavým nebo zelenavým odstínem. 

Raritou této oblasti je glaukonitický ţivcovo-křemenný pískovec. Je moţné se sním setkat i 

pod souhrnným názvem godulský. Je šedo-zelené barvy, velmi tvrdý (cca 133Mpa) a díky 

tomu také, jako jediný z pískovců vyskytujících se u nás, se dá brousit a leštit.  

V práci se zaměřuji na charakteristiku a popis vlastností horniny (pískovce), které souvisí 

s geologickou stavbou Beskyd. Dále na proces těţby a těţené lokality a následně na 

samotné vyuţití horniny pro stavební a dekorační účely. Zabývám se především 

glaukonitickým ţivcovo-křemeným pískovcem a lokalitami, pro které je specifický a kde 

se dodnes těţí. Lokality jsou čtyři a patří dvěma společnostem. Lom Řeka jejíţ vlastníkem 

je společnost Slezský kámen a.s. a kamenolomy v Řece, Ráztoce a na Bílé patřící 

společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Provozovny v obci Řeka jsou schopny 

zásobovat stavebním kamenem vhodným pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

velkou průmyslovou oblast Ostravska aţ k hranicím s Polskem a Slovenskem (Kahoun, 

2006). 

Cílem mé práce bylo vytvořit téměř ucelený soupis teţených lokalit v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, a to jak takových, kde těţba 

stále ještě probíhá, tak i lokalit, kde byla přerušena. Dále pak na základě obecných 
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fyzikálních a technologických vlastností pískovce, popsat a zhodnotit metody jeho 

zpracování a vyuţití jako dekoračního a stavebního kamene v dané oblasti. 
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2 ZHODNOCENÍ HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH 
TĚŽEBNÍCH LOKALIT 
 

2.1  Začlenění Moravskoslezských Beskyd 
 „Moravskoslezské Beskydy se rozkládají na severovýchodě České republiky. Jsou 

nejrozsáhlejším pohořím Západních Karpat na našem území. Postupně se k nim připojují 

Vsetínské vrchy a Javorníky. V roce 1973 byla část Beskyd díky své mimořádné hodnotě 

přírodního a kulturního bohatství vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí. Důleţitými městy 

vytyčujícími oblast Moravskoslezských Beskyd jsou: Vsetín (ze západní strany), ten leţí 

na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů kolem řeky Vsetínské Bečvy. 

Valašské Meziříčí, je to jedna z bran do Beskyd. Vizovice, Roţnov pod Radhoštěm, 

Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Jablunkov, který je 

poloţen nejvýchodněji“ (Internet 2).  

 

 

Obrázek 1 - Mapa České republiky s lokalizací Moravskoslezských Beskyd.  

Zdroj: http://www.asistentka.cz/tipy-kam-vyrazit-na-vylet-iv-dil-beskydy-valassko  

 

2.2 Soupis těžených lokalit Moravskoslezských Beskyd 

Těţené lokality jsem seřadila podle: zeměpisné polohy (od západu k východu) krajových 

oblastí Moravskoslezských Beskyd (Valašsko, Frýdecko-Místecko a Těšínské Beskydy) 

 

http://www.asistentka.cz/tipy-kam-vyrazit-na-vylet-iv-dil-beskydy-valassko
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V kaţdé z lokalit jsem se rozhodla popsat nejdůleţitější kamenolomy, kde se v současnosti 

těţí godulský pískovec. Jedná se o lomy patřící pod firmu Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. a 

Slezský kámen a.s. Jsou to jedny z mála lomů, které dnes ještě fungují, i kdyţ u společnosti 

Slezský kámen a.s. je dnes budoucnost vrtkavá.  

 

Obrázek 2 - Mapa Moravskoslezských Beskyd.  

Zdroj: http://www.beskydy3x.cz/ 
 

a) Beskydy – Valašsko:  

Zubří: Dnes se jiţ v pískovcovém lomu v Zubří netěţí, ovšem je na prodej společně    

s jinými pozemky. 

Hrachovec u Valašského Meziříčí: Přesné datum otevření lomu není známo, těţba 

v něm však probíhala do sedmdesátých let minulého století. Smyslem těţby v této 

lokalitě byl pouze stavební kámen, bez dalšího zpracování a zjednodušeně by se dal 

označit za pískovcový. Dnes je lom pustý (Internet 3).  

Horní Bečva: „Jeden z jiţ uzavřených lomů. Obchodní název těţeného pískovce je 

tzv. karpatský. Je tmavošedý, zvaný pro svoji tvrdost droba“ (Internet 4).  

Kněhyně – Prostřední Bečva: „Lokalitu představuje opuštěný, částečně zasutěný 

stěnový kamenolom. Horniny středního oddílu godulského souvrství jsou jen 

menším podílem zastoupeny v jihozápadní části lomu. Představují hrubě rytmický 

flyš s převahou zelenavě šedých, silně lavicovitých, hrubě aţ středně zrnitých 

glaukonitických pískovců vytvářejících polohy o mocnosti aţ několik desítek 

http://www.beskydy3x.cz/
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metrů. Na bázi silnějších lavic s gradačním zvrstvením se lokálně vyskytují drobně 

zrnité slepence a slepencové, vzácněji arkózové pískovce“ (Internet 3). 

 

 

Obrázek 3 - Flyš godulského souvrství vystupujícího v opuštěném lomu v Kněhyní.  

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm 

 

Hážovice – Rožnov pod Radhoštěm: „V roce 1878 byl v Háţovicích otevřen 

kamenolom, kámen byl velmi dobré jakosti a byl jím také vydláţděn v roce 1890 

kostel v Roţnově pod Radhoštěm“ (Internet 5). Pískovec, který se zde těţil se 

pouţíval především jako stavební kámen nebo se drtil na písek. Pravděpodobně se 

v této lokalitě přestalo těţit v roce 2005.  

 

 

Obrázek 4 - Lom Hořečky Háţovice.  

Zdroj: http://fotoalba.centrum.cz/photo.php?pid=23401665 

 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm
http://fotoalba.centrum.cz/photo.php?pid=23401665
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Tylovice – Rožnov pod Radhoštěm: Malý opuštěný pískovcový lom. 

Vidče – u Rožnova pod Radhoštěm: „Ve starém kamenolomu se nacházejí kamenné 

kulovité objekty, které byly obnaţeny během těţby pískovcového kamene“ 

(Internet 6).  

 

 

Obrázek 5 - Kamenná koule v lomu Vidče.  

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009060023 

 

 

Trojanovice – Ráztoka: Traduje se, ţe lom vznikl někdy ve 20., 30.letech minulého 

století jako součást tzv. Kníţecí cesty. Lom se nachází v chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, proto v současné době není povoleno rozšíření lomu. Dobývací prostor 

nebyl stanoven, jedná se o nevyhrazené loţisko. Těţí se zde godulský pískovec a je 

to jediný lom v této oblasti kde dodnes těţba probíhá. Tento pískovec je pevnější 

neţ v lomech v Řece a také se na rozdíl od kamene v těchto lomech se neštípe. Lom 

bude po vytěţení rekultivován (Baranová, 2006). 

http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009060023
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Obrázek 6 – Lom Ráztoka, foto autor 

 

b) Beskydy – Frýdecko-Místecko:  

Hodoňovice: Bývalý pískovcový lom nedaleko Frýdku-Místku. Dnes se v něm 

pořádají různé zábavné akce. 

 

Obrázek 7 – Bývalý lom v Hodoňovicích, foto autor 

 

Ostravice – Mazák: Lom v údolí Ostravice na lokalitě Mazák se objevuje tzv. 

ostravický pískovec, coţ je středně aţ hrubě zrnitá hornina, která můţe přecházet aţ 

do slepenců. Je specifický svými pestrými vrstvami. Dnes je však lom soukromým 

pozemkem (Internet 7).  
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Obrázek 8 - Ostravice lom Mazák.  

Zdroj: http://lokality.geology.cz/659 

 

Kazničov – Měrkovice: „Bývalé pískovcové lomy na kopci Kazničově nedaleko 

Měrkovic. Pískovcové skály se zde trhaly i v obrovských kusech (délky aţ 20 m) a 

vyráběly se z nich různé kamenické výrobky např. kamenné kříţe, které jsou 

roztroušené po okolí“ (Internet 8).  

Myslík – Palkovice: Z lomu Myslík se do 70-tých let těţil kámen, který se pouţíval 

pro stavbu místních silnic. Od té doby byl ponechán svému osudu. Před několika 

lety se ho ujali ochránci přírody, v letech 2006-2007 kompletně změnil svou 

podobu. Ochránci přírody ho vyčistili od náletových dřevin a ve spodní terase 

vytvořili několik tůní pro obojţivelníky. Vzniklo tak ideální prostředí pro mnoho 

druhů ţivočichů i rostlin (Internet 9).  

  



Eva Jurečková: Těţba, vlastnosti a vyuţití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech 

2012  9 
 

 

Obrázek 9 - Lom Myslík – Palkovice.  

Zdroj:http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1344&m3_id=1350&m_id

_old=1719 

 

Bílá: V kamenolomu na Bílé se těţí drobový pískovec. Je to také tzv. godulský 

pískovec, ale na rozdíl od lomů v Řece nebo Ráztoce je mnohem pevnější, špatně se 

opracovává, a má větší obsah ţeleza coţ způsobuje jeho typické rezavé zabarvení. 

Je téţ více podobný drobě a v některých částech je dosti zvětralý, takţe se dost 

drolí. Těţí zde jiţ zmiňované Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Loţisko je otevřeno 

3-etáţovým lomem zaloţeným v severovýchodním úpatí vrchu Javořiny nad 

soutokem Bílé a Černé Ostravice. Oblast lomu spadá do 2. ochranného pásma vodní 

nádrţe Šance. Těţba v kamenolomu byla povolena v roce 1966. V roce 2003 bylo 

prodlouţeno povolení dobývání loţiska do vytěţení zásob. Předpokládané dotěţení 

zásob by mělo být v roce 2025. Těţba je prováděna nárazově v průběhu 

kalendářního roku, s ohledem na intenzitu odbytu těţeného kamene na trhu a 

s ohledem na klimatické podmínky (Černý a Pačes 2006). 

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1344&m3_id=1350&m_id_old=1719
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1344&m3_id=1350&m_id_old=1719
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Obrázek 10 – Kamenolom Bílá, foto autor 

 
c) Těšínské Beskydy:  

Komorní Lhotka: „Bývalý pískovcový lom Godula se nachází v beskydské obci 

Komorní Lhotka nedaleko města Hnojník. Lom Godula je z godulského pískovce, 

který je mnohem pevnější neţ klasický pískovec. Je také oblíbenou lezeckou 

lokalitou severní Moravy“ (Internet 10). Původní staroslovanský název hory Godula 

je Hodovnice.  

 

Obrázek 11 – Bývalý lom Godula v Komorní Lhotce, foto autor 
 

Řeka – Slezský kámen a.s.: Kamenolom byl zaloţen koncem 19.století při úpatí 

kopce Godula v obci Řeka. Podle dostupných pramenů se začalo s těţbou asi okolo 

roku 1880, ale bliţší údaje o způsobu těţby a mnoţství vytěţeného kamene nejsou 
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zaznamenány. Podle vyprávění pamětníků víme, ţe zde za 1. světové války 

pracovali zajatci (Kahoun, 2006). Těţí se zde těšínský pískovec, který je výjimečný 

svojí barvou. Pískovec je zde vyšší kvality neţ v protějším lomu v Řece, lom má 

výhodnější uloţení vrstev, coţ je lehčí pro dobývání a má i větší moţnost vyuţití. 

Pro svoji nízkou obrusnost a nasákavost je velmi vhodný pro různé provedení 

venkovních dlaţeb. STradičně je pouţíván pro obklady exteriérů a zahradní 

architekturu. Pro svoji nízkou obrusnost a nasákavost je velmi vhodný pro různé 

provedení venkovních dlaţeb (Internet 11).  

 

 

Obrázek 12 – Lom Řeka (Slezský kámen a.s.), foto autor 
 

Řeka – Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.: Kamenolom v obci Řeka je provozován uţ 

od 30.let 20.století. Loţisko je situováno v severní části Moravskoslezských 

Beskyd, asi 20 km východně od města Frýdek-Místek. Loţisko je otevřeno 3-

etáţovým lomem zaloţeným na západní straně  svahu kopce Gutský vršek. Těţí se 

zde godulský pískovec. Ukončení dobývání bude po vytěţení zásob, které se 

předpokládá na rok 2026. Dobývání bude s ohledem na klimatické podmínky 

sezónně přerušeno (Černý a Pačes 2005). 
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Obrázek 13– Lom Řeka (Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.), foto autor 
 

Mosty u Jablunkova: Opuštěný lom se nachází severozápadně od silnice, 

v zalesněném svahu na okraji obce. Ve starém lomu je odkryt ciezkowický 

pískovec (Internet 12).  

 

2.3 Historická těžba pískovce 
  

Nejstaršími metodami dobývání pískovce byly rozebírání přírodně zřícených skal a 

balvanů, které se dělo štípáním plochými klíny po tektonických spárách a sběr suťových 

kamenů. Tento způsob získávání stavebního materiálu se přenesl na odhalené skalní stěny. 

Metody rozebírání skalních bloků se lišily v závislosti na směru tektonických spár a 

uloţení sedimentačních vrstev. Uţívanými nástroji byl ţelízko, mlátek, a plochý klín. 

Ţelízkem a mlátkem se vysekaly ve spáře či poruše skalní masy pro ploché klíny. Skalní 

masa pak mohla být trhána i samotnou silou rozpínajícího se dřeva, pokud šlo o klíny 

dřevěné. Ţelezné klíny se přitáhly do lůţka plochou třískou, aby neodskakovaly. Pak se 

obcházely a přitloukaly mlátkem tak dlouho, dokud táhly a při úderu zvonily. Kámen 

pracoval aţ se na ráz odlomil. K úplnému odlomení kamene a jeho odvalení slouţil 

ţelezný „pajcr“.  

„Tento základní systém lámání se v různých variantách opakoval i ve většině následujících 

způsobů těţby. Tak při těţbě pískovce od paty skalní stěny o horizontálně uloţených  
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vrstvách a vertikálních spárách se postupovalo sbíjením menších bloků, nebo podrubou 

bloků větších. Princip obou  těţěb byl totoţný. Podkopáním paty skalní stěny špičákem se 

vytvořil umělý převis, vedený aţ k nejbliţší vertikální spáře. Ten se podle mohutnosti 

odlamovaného skalního bloku vydřevil, nebo nevydřevil. Ve zvolené výšce byl na skalní 

stěně vysekán horizontální ţlábek, který určil výšku vylamovaného bloku. V něm pak byly 

vysekány kapsy a klíny. Přitloukáním klínu byl blok sbíjen, aţ se od masy horniny oddělil 

a zřítil se k patě skály. Tímto způsobem byly rozšiřovány skalní spáry i rozebírány 

samostatně stojící skalní bloky. Při obdobné technice, které se říkalo – pilířovaní na zával 

byly v podrubce ponechány skalní pilíře, které byly na závěr strţeny dřevěnými klíny. 

S nimi se zřítil i oddělený skalní blok. S nástupem střelného prachu byly bloky sraţené 

náloţí. Na odlomených hranách se dochovaly stopy po lámacích klínech, tvz. ploché 

kapsy.  

Druhým základním způsobem dobývaní stavebního kamene z pískovcového podloţí je 

jeho sekání. Princip opět vyuţívá uvedených lamačských nástrojů. Dobývání však probíhá 

v horizontále. Skalní blok je rozebírán shora od temene lavicováním. Nejprve se motykou 

odhalí temeno a dvě strany skalního bloku, a to do hloubky větší, neţ měla být výška 

lámaných kvádrů. Poté se na odhalené strany vyznačí výška kvádrů, horizont ve kterém 

budou umístěny štípací klíny. Pak se vyseká špičákem po zbývajících dvou stranách 

obvodu lavice ţlábek široký asi 20 cm, který pokračuje o několik centimetrů níţe pod 

vyznačený horizont. Na vyznačeném horizontu se z vnějších stran bloku zaloţí do 

vysekaných kapes známým způsobem klíny a jejich opakovaným přitloukáním se lavice 

oddělí od mateřské horniny. Oddělená lavice se štípe klíny vertikálně na jednotlivé 

kamenné kvádry. Jednoznačné stopy po tomto způsobu dobývání pískovce jsou v podobě 

lomových lavic a kolmých skalních stěn s typickým vzorem klasování po obou fázích 

sekání špičákem, snadno identifikovatelné.  

Těţba pískovců pro vlastní potřebu i poloprůmyslová těţba probíhala ve vesnickém 

prostředí od března do dubna. Bylo to období do počátku zemědělských prací, kdy tající 

sníh zvlhčoval skálu a usnadňoval tak dobývání“ (Internet 13). 
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2.4 Součastný způsob těžby pískovce 
  

Pískovec se těţí povrchovým způsobem v kamenolomech. Tvar a velikost 

konkrétního kamenolomu je dán zejména velikostí a úloţnými poměry loţiska, 

technickými moţnostmi těţaře, bezpečnostními poţadavky státní báňské správy a 

kvalitativními poţadavky na těţěnou surovinu. Kamenolomy se dělí podle pozice terénu 

na: STĚNOVÉ LOMY ty se zpravidla zakládají v kopcovitém terénu nebo ve svahu, tedy 

nad úrovní zemského povrchu. Jsou provozně nejvýhodnější vzhledem k jednoduchým 

otvírkovým, dopravním a odvodňovacím poměrům. JÁMOVÉ LOMY zakládají se 

v rovinatém terénu, kdy se loţisko nachází pod úrovní zemského povrchu.  

„Stěna kamenolomu je buď dobývána v celé výšce ,,najednou“ (v jednom řezu – tento 

případ nastává zejména u loţisek malých mocností suroviny) nebo můţe být stěna po 

výšce rozdělena na několik etáţí – řezů. Pro organizaci těţby a ekonomiku těţebních prací 

je důleţitým parametrem mocnost nevhodných, zpravidla nadloţních hornin (hlín, 

navětrané horniny), které se musí před těţbou suroviny odstranit. Tyto polohy se označují 

jako skrývka. Poměr mocnosti skrývky a mocnosti uţitkové suroviny se označuje jako 

skrývkový poměr. Při těţbě bloků přírodního kamene je třeba vţdy dbát na volbu vhodné 

těţební technologie, při které nedochází ke vzniku trhlin v surovině. Proto se při těţbě 

kamene nepouţívají odstřely brizantními trhavinami, jak je tomu v technologii výroby 

drceného kameniva, ale volí se daleko šetrnější postupy. Do bloku kamene, který je 

potřeba oddělit od stěny, jsou shora vyvrtány otvory, které se následně zalijí kaší na bázi 

rozpínavého cementu (Cevamitu), který při tuhnutí výrazně zvětšuje svůj objem a  

,,odtrhne“ kamenný blok od stěny. Podobným způsobem se pouţíval nebo ještě pouţívá 

černý trhací prach. V minulosti se do vyvrtaných otvorů rovněţ zaráţely dřevěné klíny, 

které po zalévání vodou zvětšily svůj objem. V zimě bylo bobtnající dřevo nahrazeno 

vodou, která byla, díky expanzi objemu, rovněţ schopna některé horniny oddělit od skalní 

stěny. Kromě odvrtání a oddělení rozpínavým cementem nebo černým prachem se 

v současnosti pouţívá také odřezávání lanovou pilou nebo vodním paprskem. Odtrţený 

blok se od stěny odsune lanem nebo nafukovacím vzduchovým polštářem. Poté je 

zpravidla lanovým jeřábem přemístěn na plato lomu a odvezen na další zpracování. 

Vytěţený kámen se dá pouţít buď v původní, neopracované formě nebo se následně 
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upravuje a opracovává podle účelu, ke kterému má být pouţit“. Viz. 7 kapitola Pouţití 

horniny jako stavebního nebo dekoračního kamene. 

 

Výše je obecně popsán postup současné těţby. V následující podkapitole bych se chtěla 

zaměřit na lokality, které jsou konkrétně spjaty s mou prací. Popsat proces těţby a následné 

zpracování pískovce v nich. Lokality, které jsem zmapovala jsou Ráztoka, Bílá a dva 

kamenolomy v Řece (Internet 14). 

2.4.1 Současná těžba ve zkoumaných lokalitách 

 
1) TROJANOVICE – RÁZTOKA (Lesostavby F-M, a.s.): Dobývací prostor nebyl 

stanoven, jedná se o nevyhrazené loţisko. Rozpojování těţební stěny se provádí 

trhacími pracemi malého rozsahu, nejčastěji se pouţívá důlní skalní trhavina – 

PERMONEX V 19 (jedná se o sypkou trhavinu s kladnou kyslíkovou bilancí) a 

povrchovou trhavinu EMZIT 20 (jedná se o plastickou trhavinu s mírně kladnou 

kyslíkovou bilancí). Na rozstřelování velkých kamenů se pouţívá černý trhací 

prach VESUVIT TN (ten je dosti nebezpečný při manipulaci). V kamenolomu 

Ráztoka se kámen nedrtí. Pouţívá se zde strojní zařízení – JCB 805, VOLVO. 

Vytěţený materiál se na místě zpracovává na záhozový kámen (rozstřelováním na 

potřebnou velikost) a také se na místě zpracovává na tzv. dlaţbu. Drobný kámen, 

který vzniká jako vedlejší produkt při těţbě, se pouţívá např. do betonu, do 

drátokošů apod. Při těţbě nevznikají odpady, materiál vzniklý při těţbě – kamenitá 

hlína – se pouţívá například jako podkladová vrstva pro stavby parkovišť, 

průmyslových zón atd. (Baranová, 2006). Dnes uţ v tomto kamenolomu těţba 

probíhá jen občas, jelikoţ ochranáři nebylo povoleno rozšíření loţiska.   
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Obrázek 14 – Lom Ráztoka, foto autor 

 

2) BÍLÁ (Lesostavby F-M, a.s.): Surovina je dobývána technologií trhacích prací 

malého rozsahu. Trhací práce malého rozsahu jsou prováděny pomocí vývrtových, 

příloţných nebo trhlinových náloţí průmyslových trhavin umístěných ve 

velkoprůměrových nebo maloprůměrových vývrtech. K odsunování bloků jsou 

pouţívány černý prach nebo klíny. Velkoprůměrové vrty jsou prováděny 

pojízdnými vrtacími soupravami. Maloprůměrové vrty k odsunutí bloků jsou 

odvrtávány ručními vrtacími kladivy. Loţisko je v současné době rozfáráno 

povrchovým 3 etáţovým lomem. Pro přípravu velkoprůměrových vývrtů pro 

řadové a patní odstřely budou pouţity pojízdné vrtné soupravy. Maloprůměrové 

vývrty pro náloţe černého prachu pro odsunutí bloků budou prováděny ručními 

vrtacími kladivy. Výroba stlačeného vzduchu k pohonu ručních vrtacích kladiv je 

zajištěn mobilním kompresorem. Rozvod stlačeného vzduchu po lomu je zajištěn 

ocelovým vysokotlakým potrubím s odbočkami pro připojení vysokotlakých hadic 

napojených na vrtací kladiva na jednotlivých pracovištích. Přetěţování rubaniny 

z vyšších etáţí na základní pracoviště bude prováděno rypadly 

s dieselhydraulickým pohonem. Nakládka rubaniny na dopravní prostředky bude 

zajištěna nakladačem nebo rypadlem. Uţitkovou surovinu tvoří pískovec a vloţky 

jílovců (nebo břidlice). Při těţbě suroviny a při jejím Dalším zpracování jsou 

vyuţity všechny sloţky takţe nevzniká odpad. Těţená surovina je v naprosté 

většině vyuţívána jako záhozový materiál, pouze výjimečně na hrubé kamenické 

výrobky (Černý a Pačes 2006). 
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Obrázek 15 – Lom Bílá, foto autor 

 
3) ŘEKA (Lesostavby F-M, a.s.): Surovina je dobývána technologií trhacích prací 

malého rozsahu a strojní technologií – vylamováním bloků pískovce ze stěny 

pomocí rypadel. K rozpojování bloků pomocí trhacích prací je pouţíván černý 

prach (Vesuvit TN) a trhavina skalní (Permonex V 19). Loţisko je v současné době 

rozfáráno povrchovým 3 etáţovým lomem. Kamenolom je opticky rozdělen do 2 

dílčích těţebních částí: severní a východní. Obě mají společné základní pracoviště, 

na kterém je umístěn jeřáb s výloţníkem. Bloky pískovce jsou ze stěny odlamovány 

nebo odsouvány pomocí rypadel nebo pomocí klínu. Vývrty pro uloţení náloţí 

černého prachu se provádí pomocí ručních pneumatických vrtacích kladiv nebo 

pomocí pojízdné vrtací soupravy. Výroba stlačeného vzduchu pomocí vrtaček je 

zajištěn kompresorem umístěným v kompresorové stanici. Rozvod stlačeného 

vzduchu po lomu je zajištěn ocelovým vysokotlakým potrubím s odbočkami pro 

připojení vysokotlakých hadic napojených na vrtací kladiva na jednotlivých 

pracovištích. Dříve byly bloky kamene stahovány z etáţí pomocí výškového jeřábu, 

který byl umístěn na základním pracovišti. Dnes uţ přes je loţisko natolik 

vytěţené, ţe se jeřáb ze svého základního pracoviště pro bloky kamene nedostane, 

tudíţ jeho funkce v lomu ztratila význam. Materiál je nakládán pojízdným bagrem 

na nákladní automobily a odváţen na místo určení (Černý a Pačes 2005). 
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Obrázek 16 – Lom Řeka (Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.), foto autor 
 

4) ŘEKA (Slezský kámen a.s.): Skývky jsou tvořeny lesním humusem, sutěmi a 

svahovými hlínami a hojným pískovcovým materiálem. Jejich mocnost se pohybuje 

kolem 2,5 m. Jejich těţba je prováděna bagry a nákladními vozidly. Realizace 

skývek na trhu v jakékoli podobě je velmi problematická a proto jejich provádění 

vyţaduje značný časový předstih (aţ deset let i více). Zvětralá část loţiska, jedná se 

o cca 10 m široký pruh od spodní plochy skývek směrem do loţiska, je těţena 

bagry a nákladními vozidly za občasné pomoci trhacích prací malého rozsahu. Na 

trhu je materiál realizován jako lomový kámen záhozový. I zde je nutno počítat 

vzhledem k velkému objemu hmot s velkým časovým předstihem (min. 5 let). 

Vlastní loţisko je dobýváno jedním stěnovým lomem. Vlastní těţba je prováděna 

ve stupních. Výlom bloků se provádí vrtací technikou, ručními klíny, 

hydraulickými klíny Darda nebo Cevamitem a výjimečně trhacími pracemi malého 

rozsahu, za pouţití černého trhacího prachu a ostatních průmyslových trhavin. Pro 

odsun bloků se pouţívají zvedací vaky. Vrtné práce se provádějí vrtacími kladivy 

VK – 15 a vrtnou soupravou s kladivem VK – 22. Bloky vhodné pro ušlechtilou 

kamenickou výrobu jsou nakládány plazovým otočným jeřábem RDK 280 na 

nákladní automobily a odváţeny k dalšímu zpracování, ostatní bloky jsou 

vysokozdviţnými vozíky nebo nákladními automobily přepravovány pod 

kamenické přístřešky nebo na určená pracoviště na volném prostranství, kde jsou 

zpracovávány na výrobky hrubé kamenické výroby. Nakládání výklizu, 
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záhozového kamene, přesun natěţeného materiálu do dosahu lanového nebo 

plazového jeřábu, čištění ploch a čištění okrajů pracovních plošin řezů se provádí 

pásovým bagrem CAT 320 s podkopovou lţící (Kahoun, 2006). 

 

Obrázek 17 – Lom Řeka (Slezský kámen a.s.), foto autor 
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3 CELKOVÁ GEOLOGICKÁ STAVBA ZKOUMANÉ OBLASTI  

3.1 Vznik geologické stavby zkoumané oblasti 

 

Obrázek 18 - Zjednodušená geologická mapa České republiky. 
Zdroj: http://mineral-oukej.blog.cz/galerie/ostatni/obrazek/38965739 

 

 „Beskydy jsou součástí flyšového pásma Západních Karpat. Patří do soustavy 

geologicky mladých pásemných pohoří vznikajících koncem druhohor a ve třetihorách 

z usazenin moře nazývaného Tethys. Z hlediska sloţení a tektonické stavby se jedná o 

pásmo, které se vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním jílovců, prachovců, 

pískovců a slepenců. Mocnosti rytmů jsou silně proměnlivé (od několika cm aţ do 

několika desítek metrů). Tektonická stavba flyše je výsledkem horotvorných pohybů druhé 

fáze alpínského vrásnění. Vrásněné hmoty flyšových usazenin vytvořily velké příkrovy, 

které byly sunuty přes sebe, převáţně severním směrem. Po dokončení příkrovové stavby 

se uplatňovaly především pohyby podél zlomů. K výzdvihovým pohybům dochází i ve 

čtvrtohorách“ (Internet 15).   

http://mineral-oukej.blog.cz/galerie/ostatni/obrazek/38965739
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Obrázek 19 – Přehledná geologická mapa epivariské platformy v podloží neogenní 
předhlubně a příkrovu vnějších Karpat (podle podkladu I. Prokopa, Geol. Průzkum, n. p., 
Ostrava, upraveno) 
 

Legenda: 1 – radiální zlomy, 2 – přesmyky, 3 – osy antiklinál, 4 – osy synklinál, 6 – okraj obnaţené části 

Českého  masívu, 7 – svrchní karvínské souvrství, 8 – spodní karvínské souvrství, 9 – svrchní ostravské 

souvrství, 10 – spodní ostravské souvrství, 11 – spodní-svrchní karbon v terigenním vývoji, 12 – devon-

spodní karbon v karbonátovém vývoji, 13 – bazální klastika devonu, 14 - krystalinikum 

 

3.2 Příkrovová stavba 
„V oblasti Beskyd vystupují souvrství příkrovů slezského, magurského a 

podslezského. Nejstarším příkrovem je příkrov podslezský, přes něj se přesunul mocnější 

příkrov slezský a oba byly hrnuty nejmladším příkrovem magurským. Horniny slezského a 

magurského příkrovu najdeme takřka všude v Beskydech. Příkrov slezský se skládá 

z několika dílčích jednotek. Největším celkem je jednotka godulská, která pochází ze 

střední křídy (Internet 15). Povrchová stavba této oblasti předkvartérních útvarů patří 



Eva Jurečková: Těţba, vlastnosti a vyuţití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech 

2012  22 
 

podslezské a slezské jednotce vněkarpatského příkrovového systému. Severní okraj je 

shodný s linií nasunutých vněkarpatských příkrovů na sedimentární výplň spodnobádenské 

dílčí předhlubně. Předkvartérní stavba slezské a podslezské jednotky souvisí aţ s obdobím 

mladého vývoje území, formovaného v průběhu štýrských horotvorných fází“ (Menčík et 

al. 1983). 

 

3.3 Podslezská jednotka 
„Nejstarší podslezská jednotka obsahuje sedimentární série svrchní křídy aţ 

oligocénu. Z hlediska litostratigrafického zahrnuje především frýdecké vrstvy, 

podmenilitové a menilitové souvrství a jejich bezprostřední nadloţí.  

V litologickém sloţení frýdeckých vrstev převaţují šedé aţ hnědošedé, vápnité 

prachovitě písčité jílovce s kolísavým podílem světle šedých, prachově písčitých lamin, 

uplatňujících se v jejich nepravidelném šlírovitém prouţkování. Kromě toho obsahují 

frýdecké vrstvy nepravidelně se hromadící lavice několik centimetrů, decimetrů aţ 2 m 

mocné jemně aţ středně zrnitých, výjimečně hrubozrnných vápnitých pískovců. V pelitech 

se objevují místy i sporadické bloky a valouny exotických hornin (krystalinika, kvarcitů, 

vápenců, karbonských hornin a křemene), svědčící o skluzech a bahnotocích. Od tohoto 

základního nejrozšířenějšího vývoje frýdeckých vrstev byly jen vzácně zjištěny litofaciální 

odchylky. Mocnost frýdeckých vrstev je vţdy tektonicky ovlivněna. Odhad jejich 

maximálních mocností je asi kolem 500 m. Do podmelitového souvrství řadíme třinecké 

vrstvy a pestré vrstvy podslezské.  

Podmenilitové souvrství je tvořeno souborem převáţně pelitických, podřadně 

písčitých litofacií. V pelitických litofaciích byly rozlišeny pestrévrstvy podslezské, facie 

černošedých jílovců, původně redukční facie a facie skvrnitých jílovců, původně třinecké 

vrstvy. Převáţně klastická sedimentace se uplatňuje jako pískovce a slepence stráţského 

typu, pískovce klokočovského typu.  

Z revize spodní litostratigrafické hranice menilitového souvrství vyplývá, ţe část 

hnědých pelitů (převáţně podle mikropaleontologie) svrchnoeocenního stáří patří ještě 

k nejmladším polohám třineckých vrstev ve facii skvrnitých jílovců. K hromadění hnědě 

zbarvených pelitů v této facii v mocnějších polohách dochází jiţ od doby středního eocénu 

(ve střídání s pelity zelených barev). Proto prozatím jediným spolehlivým 

litostratografickým kritériem zůstává pro vymezení menilitového souvrství přítomnost 
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menilitových rohovců ve zkoumaném vrstevním sledu. Bezpečně lze k menilitovým 

vrstvám podslezské jednotky řadit bělošedé jílovité vápence s medově nebo tmavohnědě 

zbarvenými rohovci (celistvými nebo jemně laminovanými). S rohovci jdou i čokoládově 

hnědé, bělavě ovětrávající destičkovitě dělitelné vápnité jílovce. Vyšší, většinou bezfosilní, 

část menilitového souvrství se skládá z lupenitých, zčásti značně písčitých nevápnitých 

jílovců. Jejich vývoj je ve výchozech menilitového souvrství podslezské jednotky 

zachován vzácně (např. údolí Ostravice u Frýdlantu nad Ostravicí). V těchto litofaciích se 

objevují i kosterní zbytky ryb, rybí zoubky a šupiny. Významně zastoupenou sérií jsou 

valounová bahna (skluzy a bahnotoky). Jsou to převáţně tmavohnědé vápnité pelity 

s mnoţstvím závalků a valounů starších hornin. Tmavohnědé, proměnlivé písčité vápnité 

jílovce v jejich nadloţí tvoří pasáţe, prokládané nepravidelně 580 cm silnými lávkami 

glaukonitických, středně hrubě zrnitých i drobně slepencových vápnitých pískovců nebo 

drobnozrnných slepenců s numulity, úlomky schránek gastropodů, lamelibranchiátů a 

ústřic. Nejvyšší části hnědých vápnitých pelitů, do nichţ je zkoncentrováno nejvíce 

redeponovaného materiálu, jsou nepísčité. Neobsahují ani vloţky pískovců, ani slepenců. 

Pro genezi této formace je rozhodující podíl závalků a valounů šelfových sedimentů 

paleogénu (numulitové vápence, litotamniové vápence, organodetritické písčité vápence a 

pískovce s litotamniemi a numulity). Rovněţ hojné jsou redepozice pelitů paleocénu aţ 

svrchního eocénu, litologicky shodných s třineckými vrstvami facie skvrnitých jílovců, 

rovněţ poukazují na mladý vznik těchto skluzů a bahnotoků. V území maximálního 

rozvoje bahnotoků v údolí Olše dosahuje jejich mocnost asi 100 m. Přitom mezi facií 

skvrnitých jílovců třineckých vrstev v podloţí a valounovými bahny v nadloţí chybí 

typický vývoj menilitových vrstev“ (Menčík et al. 1983). 
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Obrázek 20 – Litostratigrafické a litofaciální členění podslezské jednotky  

(upraveno podle Menčíka et al. 1983). 

 

3.4 Slezská jednotka 
„Souvrství příkrovu slezského budují severní polovinu popisované oblasti. V jeho 

dílčím bašském vývoji, s jehoţ horninami se setkáváme mezi Štramberkem a Frýdkem-

Místkem, se v terénu nejvýrazněji projevují pískovcové vrstvy palkovické, budující 

vrchovinu Palkovických hůrek a na zkameněliny bohaté druhohorní štramberské vápence. 

Na mnohem rozsáhlejším území vystupují souvrství dílčího vývoje godulského. Z celé 

řady vrstev se výrazněji uplatňují uloţeniny křídového stáří, známé dnes jako těšínsko-

hradišťské souvrství, obsahující vloţky pelosideritu. Tyto chudé podbeskydské ţelezné 

rudy byly dříve těţeny a daly základ zdejšímu ţelezářství. Navíc bylo toto souvrství 

proraţeno těšinitovými vyvřelinami, které vystupují jako drobné izolované ţíly a výlevy 

v pásu mezi Valašským Meziříčím a Českým Těšínem. Vrstevní sled křídových usazenin 

ukončují vrstvy istebňanské, v nichţ se střídají polohy pískovců a méně odolných jílovců. 

Lemují z jihu oblast godulských pískovců a budují celé zadní pásmo hornatiny 
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Moravskoslezských Beskyd“ (Internet 15). „V rámci flyšových jednotek 

s menilitokrosněnským vývojem paleogenních vrstev má slezská jednotka výlučné 

postavení svým stratigrafickým rozpětím vrstev od svrchní jury do oligocénu v celém 

oblouku vnějších Karpat. Na území Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny se vyznačuje dvěma odlišnými vývoji – godulským a bašským. Godulský 

vývoj s kompletním vrstevním sledem a maximálním nahromaděním sedimentů patří 

k hlavnímu vývoji, podílí se  na stavbě slezské jednotky. Zachování vrstev bašského 

vývoje v dnešní geologické stavbě slezské jednotky je prostorově značně omezené. 

Sedimentace slezské jednotky je v době spodní křídy (hauteriv – barrem) doprovázena 

silným bazickým vulkanismem s vyvřelinami těšinitové asociace“ (Menčík et al. 1983). 

Godulský vývoj slezské jednotky – „Godulská jednotka je sloţena převáţně z velmi 

odolných vrstev a jejímu rozšíření odpovídá pásmo nejvyšší hornatiny Moravskoslezských 

Beskyd. Ve východní části se od tohoto bloku oddělily masy dílčího příkrovu těšínského. 

Godulské vrstvy jsou nejvýraznějším reprezentantem slezského příkrovu, pocházejí ze 

střední křídy. Místy aţ 2 000 m mocné souvrství odolných pískovců buduje centrální část 

Moravskoslezských Beskyd, Beskydy Slezské a skupinu Ondřejníka. Pro tuto jednotku 

jsou charakteristické nazelenalé glaukonitické velmi odolné godulské pískovce. Vrstevní 

sled křídových usazenin ukončují vrstvy istebňanské, v nichţ se střídají polohy pískovců a 

méně odolných jílovců. Souvrství příkrovu podslezského, který je jinak převáţně vyvinut 

na pravém břehu Moravy, jsou většinou méně odolné usazeniny, takţe dnes jsou na ně 

vázány sníţeniny a mělké tvary“ (Internet 15). 

K vrstevnímu sledu tohoto vývoje v rozpětí od svrchní jury do oligocénu patří spodní 

těšínské vápence, těšínské vrstvy, těšínsko-hradišťské souvrství (svrchní těšínské a 

hradišťské vrstvy), lhotecké vrstvy, veřovické vrstvy, godulské souvrství, istebňanské 

vrstvy, podmenilitové, menilitové souvrství a krosněnské vrstvy. Maximální mocnost 

sedimentární výplně dosahuje 6 000 m.  

Bašský vývoj slezské jednotky – „Hlavní důvody, které vedly k vymezení bašského vývoje, 

spočívaly ve zjištění, ţe jurské sedimenty reprezentuje karbonátová facie štramberského 

vápence, těšínsko-hradišťské souvrství obsahuje zvýšený podíl (chlebovických) slepenců, 

bohatých na valouny a bloky štramberských vápenců (= chlebovický vývoj těšínsko-

hradišťského souvrství) a ţe v jeho nadloţí existují vrstevní sekvence, specifické výhradně 

pro bašský vývoj (vrstvy bašské se svým nadloţím později označené jako vrstvy 
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palkovické). Pozdější výzkum jurských vápenců a jejich bezprostředního nadloţí ukázal, 

ţe jurské vápence jsou obalovány nepříliš mocnými brekciovitými a 

parakonglomerátovými (tiloidními) sériemi, mladšími neţ jura. Podle litologicky 

nejvýraznějších brekcií a středně aţ hrubě zrnitých pískovců glaukonitických byly původně 

označeny jako slepence chlebovického typu. Současně bašské i palkovické vrstvy v okolí 

Štramberka transgredují na štramberský vápenec. Za jejich součást jsou pokládány i 

černošedévápnité jílovce, prokázané v nadloţí blokových akumulací v oblasti Štramberka 

jako cenomanské. Jejich přítomnost prokázaly i další vrtné práce. Druhým prostorem 

bašského vývoje je území leţící na východě a severovýchodě od oblasti štramberských 

vápenců, v nichţ vrstevní sekvence křídových vrstev nejsou bezprostředně spojeny 

s jurskými vápenci štramberskými“ (Menčík et al. 1983). 
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Obrázek 21 -  Litostratigrafické a litofaciální členění slezské jednotky (upraveno podle Menčíka et al. 

1983). 
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3.5 Magurská jednotka 
 "Jiţní polovina oblasti, to jsou všechny hornatiny jiţně od Moravskoslezských 

Beskyd, je budována souvrstvími příkrovu magurského. S odolnými pískovci a slepenci 

soláňských vrstev se setkáme ve Slovenských Beskydech, na hlavním hřebeni Vsetínských 

vrchů a v pásmu Makyty v Javorníkách. Jiţní svahy Vsetínských vrchů a masív Javorníků 

je sloţen z vrstev zlínských, charakteristických střídáním jílovců a pískovců (Internet 15).  

Předmagurská jednotka – Regionální vymezení a celkové pojetí předmagurské jednotky 

na území České a Slovenské republiky není jednoznačně vyřešeno. Srovnáním dosaţených 

výsledků dospívá Menčík (1973) k závěru, ţe pro přítomnost předmagurské jednotky na 

našem území je charakteristický vývoj zelených a červených vápnitých jílovců v rozsahu 

svrchní kampán – svrchní eocén v doprovodu menilitových a krosněnských vrstev 

v nadloţí. Paleocenní pískovcové komplexy, přechodně přiřazované k předmagurské 

jednotce, patří izolovaným krám magurského příkrovu, druhotně zešupinatělým se sériemi 

předmagurské jednotky.  

Magurská skupina flyšová – V čelní části magurského příkrovu patří jeho vrstvy třem 

tektonickým pásmům. Pouze paleocenní soláňské souvrství dílčí tektonické jednotky 

račanské vytváří průběţnou frontální zónu (1), která souvisle lemuje slezskou a 

předmagurskou jednotku. Litofaciální vývoj soláňského souvrství odpovídá jeho starším 

paleocenním částem ve facii biotitové. K jeho bázi patří průběţná poloha spodních 

pestrých vrstev. Před souvislým pásmem frontální zóny čelního antiklinoria v úseku od 

Valašského Meziříčí k východu se na geologické stavbě magurského příkrovu podílí 

křivské pásmo (2), reprezentované převáţnou měrou svrchnoeocenními – 

spodnooligocenními vrstvami křivských a vloţkami litotamniových pískovců. K okraji 

magurského příkrovu patří i (3) izolované tektonické útrţky, plovoucí z části na křivském 

pásmu nebo na předmagurské jednotce. Jejich pískovcové nebo pískovcovo-slepencové 

vrstvy paleocénu mají v nadloţí převáţně pestré jílovcové paleocenní – spodnoeocenní 

vrstvy a jílovcové vrstvy litologicky blízké zlínskému souvrství. V povodí Bílé jsou 

paleocenní vrstvy (arkózových) pískovců a slepenců do podloţí spojeny s pískovcovo-

jílovcovou sekvencí s převahou silně vápnitých pískovců. Na jejich rozhraní se objevuje 

neprůběţná poloha rudohnědých jílovců“ (Menčík et al. 1983). 
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4 CHARAKTERISTIKA HORNINOVÝCH MASÍVŮ TĚŽĚNÝCH 
LOKALIT 

4.1 Charakteristika širšího okolí 
Těţené oblasti se nacházejí na území Karpatského flyše, který je svým způsobem 

zcela odlišný od ostatních sedimentů. Je tvořen hlavně pískovci a břidlicemi křídového 

stáří.  Beskydská křída jak spodní, tak svrchní, byla nasunuta na subslezský paleogén (tzv. 

beskydsko – slezský příkrov), ve kterém se rozlišují dvě základní facie: 

1. vývoj godulský v jiţním pásmu 

2. vývoj bašský v severnějším pásmu 

Spodní křída je spíše hrubě psefitická neţ pelitická. V severní části a v jiţním pásmu se 

uplatňuje spodnokřídová pelitická sedimentace. Svrchní křída je tvořena těšínskými 

tmavošedými aţ černými valangienskými jílovitými břidlicemi s vloţkami pískovců 

(Kahoun, 2006). 

 

Obrázek 22 – Tektonické členění slezské a podslezské jednotky. Zdroj: Menčík et al. (1983) 
Legenda: 1 – spodnobádenská předhlubeň, 2 – zavrásněné šupiny karpatu, 3 – podslezská jednotka, 4 – bloky 

štramberského vápence a jejich spodnokřídový obal (Š – Štramberk, J – Jasenice), 5 – bašský vývoj slezské 
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jednotky, 6 – 10 – godulský vývoj slezské jednotky: 6 – dílčí příkrov těšínský, 7 – 10 – dílčí příkrov 

godulský, 7 – svrchní jura-alb, 8 – godulské souvrství, 9 – istebňanské vrstvy, 10 – paleogén slezské 

jednotky, 11 – předmagurská jednotka, 12 – 14 – magurská jednotka: 12 – křivské pásmo, 13 – bezkořenné 

útrţky hostýnské zóny, 14 – čelní antiklinorium (zóna Tří kamenů), 15 – čelo mladoštýrských příkrovů 

slezské a podslezské jednotky, 16 – tektonické omezení dílčího příkrovu těšínského, 17 – nasunutí dílčího 

příkrovu godulského, 18 – nasunutí magurského příkrovu (a jeho okrajových struktur), 19 – radiální 

dislokace (bez rozlišení stáří), 20 – dílčí přesmyky (bez rozlišení stáří), 21 – litostratigrafické hranice, 22 – 

osy výrazných antiklinálních struktur, 23 – kněhyňská flexura, 24 – dílčí jednotky (šupiny a struktury) 

v jádru godulského příkrovu (čísla v kroužku): 1 – šupina hostašovická, 2 – šupina domorazská, 3 – šupina 

javornická, 4 – tektonická zóna Zubří – Pindula, 5 – antiklinální pásmo starohamerské, 6 – antiklinální zóna 

Predmier-Kozubová, 7 – jablunkovská deprese, 25 – hlavní šupiny dílčího příkrovu těšínského: a – šupina 

chotěbuzská, b – mistřovická, c – šupina ţukovsko-stříteţská, d – šupina Osůvky, e – šupina Jelenice, f – 

šupina oldřichovická, 26 – zkratky obcí: VM – Valašské Meziříčí, NJ – Nový Jičín, FR – Frenštát pod 

Radhoštěm, FD – Frýdlant nad Ostravicí, FM – Frýdek-Místek, P – Příbor, ČT – Český Těšín, T – Třinec, J - 

Jablunkov 

4.2 Godulské souvrství 
„Godulské vrstvy se dělí na spodní, střední a svrchní oddíl. Spodní oddíl 

godulských vrstev je vyvinut v podobě drobně aţ středně rytmického písčitého flyše. 

Převaţují v něm křemité nebo křemito-vápnité prachovce a jemnozrnné pískovce 

modrošedé nebo zelenošedé, vesměs jednoduše gradačně zvrstvené a ve vyšší části lávek 

jílovitě laminované a orientovaně světle slídnaté. Na bázi pískovcových lávek jsou četné 

drobné proudové mechanoglyfy i bioglyfy. V petrografickém sloţení převládají drobové 

pískovce nad křemennými. Mocnost jednotlivých vrstev kolísá mezi několika centimetry 

aţ decimetry. Mocnější vrstvy (nad 50 cm) se často objevují ve vyšších částech souvrství a 

zvyšují její celkovou písčitost. Jílovce ve spodním oddílu godulských vrstev jsou šedé, 

proměnlivě prachově písčité, nevápnité i slabě vápnité. Jednotlivé sedimentační vlivy často 

ukončují nevápnité jílovce v zelenavých tónech. Při přechodu do středního oddílu se 

začínají povodí Morávky a dále směrem k východu objevovat izolované, aţ dva metry 

mocné polohy silně lavicovitých pískovců gradačně zvrstvených, středně aţ jemně zrnitých 

glaukonitických (godulského typu). Ve vrstevním sledu se vyskytují v odstupech několika 

desítek metrů. Všeobecně je litologický výrazná hranice mezi spodním a středním oddílem 

godulských vrstev kladena ve vrstevním sledu k bázi masového výskytu silně lavicovitých 

pískovců. Střední oddíl godulských vrstev se vyznačuje vysokým podílem a místy aţ 

převahou světle zelenavě šedých, silně lavicovitých, zrnitostně gradačních pískovců, hrubě 
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aţ středně zrnitých, drobových, glaukonitických, vtroušeně jemně světle slídnatých. Báze 

silnějších gradačně zrnitých lavic začínají drobně zrnitými slepenci a slepencovými 

pískovci, vzácně arkózovými. Samostatné lávky slepenců jsou ojedinělé. Na spodních 

vrstevních plochách převaţují proudové hieroglyfy, výjimečně i stopy po trakci hrubých 

úlomků.. Spodní části lavic obsahují i útrţky zelených a tmavošedých jílovců. Podíl pelitů 

na skladbě jednotlivých cyklu je podřadný převaţují šedé, nepravidelně prachově písčité 

nevápnité jílovce, omezované zpravidla vůči nadloţí rozmyvovými plochami. Sedimentace 

svrchního oddílu godulských vrstev je obdobná jako u oddílu spodního. Časté bývá rychlé 

prouţkovité střídání šedých a zelených, někdy tmavošedě skvrnitých jílovců. V podloţí 

Jistebňanských vrstev ( zvláště ve střední a východní části Moravskoslezských Beskyd) je 

převaha pelytů v nejvyšší části svrchního oddílu godulských vrstev natolik výrazná, ţe 

potlačuje flyšový ráz těchto sekvencí“ (Menčík et al. 1983).  

4.3 Bašský vývoj 
 "K vrstevnímu sledu bašského vývoje patří v tomto území těšínsko-hradišťské 

souvrství, bašské a palkovické vrstvy. Tvoří souvisle geologickou stavbu Palkovických a 

Metylovických hůrek. V jejich širším okolí vystupuje v řadě dalších denudačních 

izolovaných zbytků. Klastické horniny chlebovických vrstev obsahují asociace těţkých 

minerálů proměnlivého charakteru. Ve svém celku neukazují na příslušnost k některé 

z vyhraněných minerálních facií. Komplex bašských a palkovických vrstev je typickým 

reprezentantem asociace granátové. Průměrné obsahy těţkých minerálů bašských vrstev 

mají 17% zirkonu, 55% granátu, 11,2% turmalínu, 10,9% rutinu, 5,7% apatitu, ostatní 

minerály 0,2%. Ve srovnání s tím průměrné obsahy granátu v palkovických vrstvách 

nabývají na výraznosti (granát 66,2%). Převaha granátových facií v těţkých minerálech 

bašských a palkovických vrstev ukazuje na odlišné podmínky přínosu materiálu vůči 

centrálním (godulským) částem slezského sedimentačního prostoru“ (Menčík et al. 1983). 
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5 PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNINOVÉ 
HMOTY TĚŽENÉ SUROVINY 

5.1 Charakteristika pískovců 

 "Pískovec je zpevněný klastický sediment, jehoţ nejcharakterističtější sloţkou jsou 

zrna pískovcové frakce (0,063 aţ 2 mm velké) v zastoupení nejméně 25% z celkového 

sloţení. Hlavní sloţkou pískovce, nejrozšířenějšího zástupce psamitů, jsou písková zrna. 

Obsahují do 10% psefitických a do 20% jílovitých částic, dále prachovito-jílovitou příměs 

(matrix) a v různém mnoţství tmel“ (Internet 14). Z ostatních klastických sloţek bývá 

přítomen především jíl a silt (nezpevněná hornina sloţená převáţně ze zrn siltové 

frakce(zrnitostní frakce mezi jílem a pískem, tj. o velikosti 1/516 (popř. 1/256 aţ 1/16 mm 

(0, 002, popř. 0, 004, aţ 0, 06 mm) Pro svou jemnozrnnost je silt snadno transportován na 

velké vzdálenosti, a to jak ve vodní suspenzi, tak větrem (silt je hlavní sloţkou spraší). 

Zpevněná hornina se nazývá siltovec. Syn. prach a prachovec, popř. aleurit). Klasifikace 

pískovců je díky jejich různorodému sloţení značně sloţitá a názvosloví nejednotné (opírá 

se především, o klasifikační diagramy trojúhelníkového typu), (Internet 16).  
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Obrázek 23 - Klasifikace psamitů  (upraveno podle Kukala, 1985). N – nestabilní sloţky, S – stabilní 

sloţky, J – matrix 

 

Rozdělení pískovců podle: zrnitosti a tvaru klastických částic, tvaru klastických částic, 

příměsové tmelový sloţky, stupně opracování. Podle zrnitosti se rozlišují pískovce 

jemnozrnné, středozrnné a hrubozrnné. Hlavními klasifikačními kritérii je sloţení 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?spras
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?aleurit
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klastických částic (stabilní či nestabilní minerální zrna, úlomky hornin), základní hmota 

(nejčastěji jílovitá), tmel (tj. druhotně vyloučená neboli chemogenní substance 

diagenetického původu, tmelící klastická zrna), příměs akcesorických minerálů, úlomků 

organických zbytků apod. Důleţitým znakem jsou také vytřídění klastického materiálu a 

stupeň jeho opracování (tvar klastických částic), (Internet 16). Barvu pískovců ovlivňují 

příměsi např. načervenalou barvu dává pískovci příměs ţeleza, nazelenalou glaukonit 

apod. Nejběţnějším typem zvrstvení pískovců je šikmé, vyskytuje se však i gradační. 

Obsahuje-li psamit více neţ 90% zrn křemene, označuje se hornina jako křemenec 

(Internet 14). 

 

  

Tabulka 1 Rozdělení klastických sedimentů (upraveno podle Kukala, 1985) 

 

Velikost zrna 

v mm 

 

Nezpevněná 

hornina 

 

Zpevněná 

hornina 

 

Petrografické 

označení 

 

latinské řecké 

 

nad 2 mm 

 

štěrk 

brekcie 

konglomerát 

(slepenec) 

 

psefit 

 

rudit 

 

2 – 0,063 

 

písek 

písek 

arkóza 

droba 

 

psamit 

 

arenit 

0,063 – 0,004 spraš prachovec aleurit  

lutit pod 0,004 mm jíl jílovec pelit 

 

5.1.1 Rozdělení tmelů 

 Tmel je chemogenní sloţka klastických sedimentů, je diagenetického původu 

(diageneze souhrn pochodů měnících minerální sloţení, strukturu i texturu sedimentu v 

období počínajícím jeho uloţením a končícím buď jeho metamorfózou, nebo zvětráváním 

v povrchových podmínkách. Nejzjevnějším projevem diageneze je zpevnění (lithifikace) 

horniny původně sypké, k čemuţ přispívá souběţně probíhající kompakce a stmelení 
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(Internet 16) a vylučuje se druhotně jak mezi zrny, tak i v pórech a základní hmotě usazené 

horniny.  

Tmel můţeme dělit podle dvou hledisek:  

a) mineralogické sloţení tmelu – kalcitový, křemenný, limonitový, vápnitý, ţelezitý 

atd.  

b) podle způsobu výskytu  

-  pórovitý tmel (je to tmel, který vyplňuje prostory – póry mezi jednotlivými 

zrny, která se většinou nedotýkají) 

- povlakový tmel (je to tmel, který povléká v podobě minerálního filmu zrna, 

která se navzájem dotýkají. Značná část pórů je nevyplněna) 

- dotykový tmel (je to tmel, který je vyvinut pouze v místech dotyku 

jednotlivých zrn. Značná část pórů zůstává nevyplněna) 

- výplňový tmel (je to tmel druhé generace vyplňující póry tmelu první 

generace – povlakového nebo dotykového), (Zeman, 1985). 

 

Obrázek 24 – Tmel dotykový (1), krustifikační (2), pórový (3), bazální (4), bazální a zároveň 
korozívní (5) a poikilitický (6).  
Podle M. S. Švecova, 1948 

5.2 Druhy pískovců 
„Pískovce karpatského flyše jsou velmi hojně zastoupeny v paleogénu (vápnité, 

slínité, křemenné a slídnaté pískovce), ale také v beskydské křídě a v permu Českého 

masívu i Karpatské soustavy“ (Zeman, 1985). Názvy pískovců jsou často odvozeny od 

lokality jejich výskytu. Charakterizují tuto lokalitu a jsou pro ni specifické. V oblasti 
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Moravskoslezských Beskyd se vyskytuje velká škála druhů pískovců. V práci budou dále 

popisovány nejznámější z nich.   

5.2.1 Pískovce v godulském vývoji slezské jednotky 

Ostravický pískovec (Jsou to šedé aţ světle šedé, hrubě aţ jemně zrnité, křemenné a 

drobové pískovce, někdy drobně slepencové s podřízenými polohami šedých a 

zelenošedých pískovců.) Tento druh se vyskytuje na lomu Mazák u Ostravice.  

Godulské pískovce (glaukonitické) najdeme např. v lomech v Řece nedaleko Českého 

Těšína.  

V Roţnovském souvrství se v menší míře vyskytuje pískovec arkózový. Hojně pak 

Ciężkowický pískovec (Jsou to výraznější vrstvy pískovce v roţnovském souvrství Tvoří jej 

pískovce dvojího typu. První je nevápnitý, středně aţ hrubě zrnitý, místy i drobně 

slepencový, bělošedý, v lavicích silných aţ několik m. Druhý typ, tvořící rovněţ čočkovitá 

pásma, je modrošedý, středně aţ hrubě zrnitý. Vystupuje v lavicích aţ několik m silných).  

Pískovce krosněnského souvrství jsou ţluto aţ modrošedé, vápnité, jemnozrné, jen 

ojediněle hruběji zrnité, vzácně drobně slepencové. Vystupují v lavičkách několik cma aţ 

několik dm mocných. Skládají se z 30–60% křemene, 1-5% ţivce (ortoklas i oligoklas), 1-

2% slídy. Do 5% se vyskytují zrna vápence, dolomitu. Jílovitá základní hmota tvoří 20-

60%, kalcit je v ní jemnozrnný a pelitomorfní. Jílovce jsou polyminerální s kalcitem.  

5.2.2 Pískovce v bašském vývoji slezské jednotky 

Chlebovická facie je charakteristická laminovanými pískovci. Vyskytuje se především 

v Palkovických a Metylovických hůrkách. 

V Bašském souvrství se vyskytuje vápnitý pískovec (často glaukonitický). Pískovců přibívá 

směrem do nadloţí.   

Palkovické souvrství se vyznačuje střídáním tmavě aţ černošedých jílovců a hrubozrnných 

aţ střednězrnných křemenných pískovců s tilloidními slepenci podmořských skluzů. 

Celkově převládají pískovce nad jílovci.  

5.2.3 Pískovce v geologickém vývoji podslezské jednotky 

Klokočovské vrstvy mají pásmo s výrazným uplatněním pískovců. Vyčleňují se zde dvě 

facie převáţně pískovcová facie s turbidity a fluxoturbidity a jílovcová facie s vloţkami 

pískovců.  
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Frýdlentské souvrství je faciálně bohatě rozrůzněné. Jsou zde facie černošedých jílovců, 

facie skvrnitých jílovců, pískovcová facie (pískovce stráţského typu) a facie pestrých 

jílovců. Pískovcová facie není v prostoru ani v ploše rovnoměrně vyvinuta. Pro tato tělesa 

pískovců společně s klokočovskými vrstvami bylo zavedeno souhrnné označení strážského 

typu, podle vrchu Stráţ u Choryně (Internet 17). 

5.3 Godulský pískovec 
 Tento druh pískovce je jediný co se dnes ještě v Moravskoslezských Beskydech 

těţí. Godulský pískovec téţ glaukonitický ţivcovo-křemenný pískovec blízký drobě, se 

vţdy trochu liší s ohledem na lokalitu. Např. v  kamenolomu na Bílé má větší obsah ţeleza, 

coţ má za následek odlišnou barvu. Pískovec v této lokalitě má rezavé zabarvení a více 

podobný drobě.  Také je nejtvrdší ze všech těţených lokalit. Petrografie loţiska v Řece 

(Slezský kámen a.s.). Vlastní loţisko patří k břidličnato-pískovcovému oddílu 

s převládajícím pískovcem, břidlice tvoří asi 4%. Materiálem je hrubě lavicový, místy 

křemitý, místy vápnitější glaukonitický pískovec šedomodré aţ šedozelené barvy, většinou 

jemnozrnný. S přibýváním vápnité sloţky přibývá hrubost zrna. V těţební stěně jsou lavice 

mocné 0,3 aţ 0,4 m. Makroskopicky je hornina jemnozrnná, středně zrnitá, všesměrně 

zrnitá, nevrstevnatá nebo pouze s náznakem vrstevnatosti s makroskopicky rozlišitelnými 

součástkami křemene, slíd a glaukonitů. Mikroskopicky je hornina sloţena převáţně 

z křemene, podřadněji z glaukonitu s akcesorickým limonitem, zirkonem, turmalínem, 

biotitem, muskovitem, plagioklasem a K – ţivcem. S pískovci se prolínají tmavošedé aţ 

černé, pevné jílovité – aleuritické břidlice ojediněle zbarvené glaukonitem do zelena. Jejich 

mocnost kolísá od 0,1 do 1,0 m. Častěji se však vyskytují v tenkých lavičkách, které se 

samy při těţbě pískovce odlučují. Jak pískovce, tak břidlice mají nerovné vrstevní plochy 

často s hyeroglify, případně se sericitickými čeřinovými proplástky, na nichţ se lavičky 

pískovce štípou. Podle stratigrafie řadíme pískovce a břidlice ke střední křídě cenománu a 

turonu (Kahoun, 2006). 
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Obrázek 25 - Glakonitický pískovec. 
Zdroj: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/piskovec.html 

 

 

Obrázek 26 - Detail – glakonitický pískovec. 
Zdroj: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/piskovec.html 

 

Popis pískovce lomu v Řece náleţícím pod společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. je 

následující. Hornina je jemnozrnná, barvy šedozelené. Struktura horniny je drobně 

psamitická s kontaktní strukturou tmelu. Textura je hrubě zvrstvená. Orientace zrn je 

prakticky izotropní. Co se týče znaků zvětrávání, pouze ţivce jsou částečně zakalené. Podíl 

minerálů v daném vzorku 55% křemene, 21% ţivce (střední oligoklas), 15% glaukonitu 

(jasně zelený), jílové minerály 7% (illit – dotykový tmel), těţké minerály 2% (granát, rutil, 

zirkon, ruda – drobná zrna), (Pauliš, 2006). 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/piskovec.html
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/piskovec.html
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Obrázek 27 – Godulský pískovec z lomu Řeka (Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.), foto autor 
 

Z výše uvedených informací vyplívá, ţe ať jde o jeden druh pískovce (godulský), tak se 

jeho petrografie liší podle lokality výskytu.  
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6 FYZIKÁLNÍ A TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI HORNINOVÉ 
HMOTY A HORNINOVÉHO MASÍVU 

6.1 Obecné fyzikální vlastnosti  
a) Vlastnosti tvarové a rozměrové zahrnují kvalitativně popis tvaru, případně jeho 

dodrţení a související geometrické veličiny. Délkové vlastnosti se zajišťují 

s měřením délkovými měřidly s danou spolehlivostí a přesností.  

 

b) Vlastnosti hmotnostní vyjadřují tíhové (gravitační) a setrvačné vlastnosti látek, 

které zaujímají určitý objem prostředí – tj. hmotných objektů. Zjišťují se váţením 

materiálu vyplňující určitý objem.  

 

 

Objemová hmotnost znamená průměrnou (střední) hustotu látky rozloţené 

v ohraničeném prostoru. Je definována jako podíl hmotnosti mnoţství látky a jejího 

objemu včetně dutin a póru.  

 

Hutnost vyjadřuje poměr objemu vyplněného jen pevnou látkou k objemu celkového 

mnoţství látky (včetně pórů a mezer), tj. vyplněného pevnou, kapalnou a plynnou části 

látky.  

 

Pórovitost můţe být určována jako doplňkem hutnosti do 100%. V laboratorních 

podmínkách se stanovuje ponořením látky do destilované vody při stanovené teplotě a 

tlaku, dochází k vyplněním otevřených pórů. Nazývá se nepravá pórovitost a jejím 

doplňkem do pravé pórovitosti je tzv. skrytá pórovitost, tj. poměr objemů uzavřených 

pórů, které nemohou nasáknuty tekutinou obklopující ponořenou látku, k celkovému 

objemu pórovité látky. Pórovitost materiálu má zásadní vliv na jejich ostatní vlastnosti. 

Uzavřená mikropórovitost se výrazně podílí i na zvýšené odolnosti materiálů proti 

působení okolního agresivního prostředí a mrazuvzdornosti tím, ţe podstatně sniţuje 

nasákavost materiálu. Nepříznivý vliv má na pevnost, tvrdost, odolnost proti obrusu a 

navlhavost a nasákavost materiálu.  

 

 



Eva Jurečková: Těţba, vlastnosti a vyuţití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech 

2012  40 
 

c) Vlastnosti ve vztahu k vodě a plynům. Vlastnosti, vyjadřující vztah materiálu 

k vodě, vodním párám, případně i plynům. Mají zásadní vliv i na další fyzikální, 

mechanické a chemické vlastnosti materiálů jako: změnu tvaru (bobtnání, nabývání 

na objemu, smršťování, sesychání), pevnost (měknutí, rozbřídavost), tepelné 

vlastnosti (tepelná vodivost, prostup tepla), odolnost proti povětrnostním pod., 

korozi apod.  

 

Vlhkost vyjadřuje mnoţství (objem nebo hmotnost) volné nebo fyzikálně vázáné vody  

(tj. bez krystalické a jinak vázáné vody) v pórovité nebo i mezerovité stavební látce.  

Vlhkost se rozlišuje: přirozená, okamţitá (v době odběru vzorku), počáteční (např. 

ihned po výrobě), skladovací, ustálená (v případě, kdy byla materiál vystaven běţným 

skladovacím nebo provozním podmínkám).  

 

Nasákavost je schopnost materiálu pojmout co nejvíce kapaliny. V laboratorních 

podmínkách se zjišťuje postupným nořením a zatopením pórovité látky kapalinou, kde 

se ponechá do ustálené hmotnosti. Vzhledem k tomu, ţe je to vlastně největší moţná 

vlhkost materiálu, vyhodnocuje se jako vlhkost. Rozeznává se rovněţ jako u vlhkosti, 

nasákavost hmotnostní a nasákavost objemová.  

 

Navlhavost (opakem je vysýchavost) je dána chováním materiálů ve vzdušném 

prostředí při působení atmosférické vlhkosti. Přirozená vlhkosti materiálu se zvýšením 

atmosférické vlhkosti zvětšuje (při sníţení se zmenšuje). Navlhavost se tedy zjišťuje 

z rozdílů vlhkostí mezi dvěma časovými stavy. Jak navlhavost tak zejména nasákavost 

způsobuje změny původních vlastností materiálů. Zvláště ovlivňuje jejich hmotnost 

(tíhu), tepelnou vodivost, pevnost, délkové a objemové změny, mrazuvzdornost a 

odolnost proti chemickému prostředí.  

 

Vzlínavost se projevuje u látek při jejich částečném ponoření do kapaliny, v praxi(na 

konktrétních objektech) poté pod vlivem povětrnostních podmínek – déšť, zatopení, 

spodní vody... Je způsobena působením kapilárních a sorbčních sil. Kapalina vystoupí 

do jisté výše nad hladinu ponoření, coţ se obvykle rozezná podle odlišného zbarvení 

povrchu vzorku. Tato výška je měřítkem vzlínavosti. 
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Propustnost je charakterizována součinitelem propustnosti. Je dána nejen difundující 

látkou, ale i kapalinou (nebo plynem) pronikající systémem kapilár, trhlinek, případně i 

větších otevřených pórů materiálu. V praxi se často vyjadřuje mnoţstvím kapaliny, 

která prošla vrstvou zkoušené látky za časovou jednotku při daném přetlaku (Adámek 

etc., 1996).  

 

6.2 Obecné technologické vlastnosti 
„Technologické vlastnosti hornin můţeme rozdělit na obecné, se kterými se 

setkáváme i při hornické činnosti a speciálně, které se zjišťují s ohledem na další 

zpracovávání hornin, nebo ve zvláštních podmínkách. Z hlediska hlubinného dobývání 

mezi obecně technologické vlastnosti patří zkypřitelnost a mezerovitost, stlačitelnost, 

rozpojitelnost, vnější tření hornin, index tříštivosti, abrazivost, tvrdost atd.) Zkypřitelnost a 

mezerovitost hornin – horniny při rozrušení zvětšují svůj objem vlivem vzniklých mezer 

mezi jednotlivými kusy. Stlačitelnost hornin – při úvahám stlačitelnosti hornin musíme 

rozlišovat: stlačitelnost celistvých hornin (je vyjádřena poměrným objemovým 

přetvořením) a stlačitelnost rozpojených hornin (je vyjadřována jako procentuální změna 

objemu). Rozpojitelnost hornin – při hodnocení rozpojitelnosti hornin musíme brát v úvahu 

způsob rozpojování. Tak se hodnotí vrtatelnost, trhatelnost, řezné odpory hornin apod. 

Z hlediska hodnocení nasazení rázných kombajnů nebo mechanizovaných prostředků při 

dobývání potřebujeme znát řezné odpory. Vnější tření hornin – z hlediska vnějšího tření 

hornin můţeme rozeznávat tyto dvojice materiálů, mezi kterými dochází ke tření: celistvá 

hornina x celistvá hornina, celistvá hornina x různé podloţky, sypká hornina x různé 

podloţky, sypká hornina x sypké hornině. Nejnáročnější a zároveň nejvýznamnější je 

zjišťování tření u první jmenované dvojice, a to speciálně jako tření na vrstevních 

plochách.  Index tříštivosti – je speciální technologická vlastnost, která se zjišťuje 

v souvislosti s nebezpečím vzniku průtrţe plynu a uhlí. Princip zjišťování spočívá v tom, 

ţe se vzorek s přirozenou kusovitostí o hmotnosti 1 Kg vloţí do smluvního zařízení – 

bubnu s horizontální osou rotace, která má uvnitř čtyři lopatky. Pak se bubnem otáčí 

smluvní rychlostí 10 otáček/min po dobu 5 minut. Vzorek se přesypáváním přes lopatky 

tříští a my zjistíme výsledné granulometrické sloţení prosíváním na sítech o okatosti 4 a 

0,5 mm. Abrazivost – abrazivost horniny způsobuje opotřebování pracovních nástrojů při 
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rozpojování hornin a všude tam, kde dochází ke tření horniny s jiným materiálem. 

Abrazivost hornin má velký vliv na účinnost rozpojovacího procesu, a proto se zjišťuje 

hlavně v této souvislosti.  Tvrdost hornin – tvrdost horniny vyjadřuje odpor horniny proti 

deformaci jejího povrchu, vyvolané působením tvrdšího tělesa určitých rozměrů. Existuje 

celá řada metod pro stanovení tvrdosti (Internet 14). Mezi technologické vlastnosti 

stavebních materiálů patří: opracovatelnost, svařitelnost, lepitelnost, spojovatelnost 

(hřebíky, nýty, vruty), odolnost proti vytrţení, moţnost broušení, leštění, barvení 

impregnace, nanášení povrchových úprav, povrchové zpevňování doba tuhnutí a tvrdnutí 

pojiv, zpracovatelnost lepivost, otěr obrusnost a jiné“  (Adámek etc., 1996).  

6.3 Mechanické a fyzikální vlastnosti pískovce 
Pískovec je „měkký“ a dobře opracovatelný přírodní kámen. Z důvodu menší 

soudrţnosti jsou pískovce obecně snadno náchylné k zvětrávání a degradaci vlivem 

povětrnosti. S ohledem na různé horninové typy kamene se však můţeme setkat i 

s odolnějšími pískovci, stejně jako pískovci těţenými na sklářský písek nebo písek do 

malty. Další výraznou nevýhodou kamene je velmi malá pevnost v ohybu, neumoţňující 

provádění delších vodorovných prvků namáhaných ohybem (např. překlady nad otvory). 

Oproti tomu má pískovec dostatečnou pevnost v tlaku, která umoţňuje provádění zděných 

stěn přenášejících zatíţení od stropů i konstrukce střechy. Velkou nevýhodou pískovce 

související se způsobem jeho vzniku je menší soudrţnost, vyţadující během opracování 

pískovcových výrobků ponechání silnějších tloušťek stěn nebo zvolení většího profilu 

(Internet 18). „Vzhledem ke své propustnosti a rozpukání vytvářejí kvádrové pískovce 

charakteristický skalní reliéf, především bezvodé kaňony a úzké soutěsky se skalními 

stěnami, místy pak skalní města. Představují kyselý podklad s nepatrným obsahem ţivin, 

který neposkytuje vhodné podmínky pro mnoţství rostlinných a ţivočišných druhů 

s vyššími nároky na obsah dvojmocných bází v půdě (tj. vápníku a hořčíku). Produktem 

zvětrávání je písek, který převládá ve všech pokryvech, tj. zvětralina, úpatních osypech i 

údolních nivách. Povrch ovětrávajících skal je masivní, v detailu však bývá pestře členěn 

drobnými prohlubněmi – voštinami. Pískovce a produkty jejich zvětrávání jsou dokonale 

propustné pro vodu, takţe povrch okrsků bývá bezvodý. Krajina je hospodářsky vyuţitelná 

jen omezeně“ (Lóţek, časopis Vesmír 1998). 
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6.3.1 Mechanické a fyzikální vlastnosti godulského pískovce 

U vzorku godulského pískovce z obce Řeka společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. 

byly v roce 2006 provedeny zkoušky. Poţité postupy a zkušební metody byly: 

1) Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti (hodnota 

relativní rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení objemové 

hmotnosti 3,2% a pro stanovení pórovitosti 3%). 

2) Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku (hodnota relativní rozšířené 

nejistoty je 2,9%). 

3) Stanovení pevnosti za ohybu při soustředěném zatíţení (hodnota relativní rozšířené 

nejistoty měření zkušební metody pro stanovené pevnosti za ohybu suchého vzorku 

2,7%, zmraţeného vzorku 3,9% a pro stanovení úbytku pevnosti po zmrazení 

1,2%). 

4) Stanovení mrazuvzdornosti  

5) Stanovení odolnosti proti obrusu (metoda obrusnosti podle Böhma, hodnota 

relativní rozšířenénejistoty měření zkušební metody je 1,6%). 

6) Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla (povrchová úprava 

zkušebních těles řezaná na listové pile, hodnota relativní rozšířené nejistoty měření 

zkušební metody je 3,3%). 

7) Petrografický rozbor (Hörbe, Baranová, 2006). 

 

Obrázek 28 - Přiklad poškození godulského pískovce posypovou solí – Zámecké náměstí – Frýdek, foto 

autor 
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6.4 Technologické vlastnosti pískovců  
 Technologické vlastnosti pískovců jako stavebního, sochařského, dekoračního 

kamene jsou závislé na příměsové sloţce -  tmelu. Tmel je chemogenní sloţka klastických 

sedimentů, vzniklých souhrnem pochodů měnících minerální sloţení, strukturu i texturu 

sedimentu v období počínajícím jeho uloţením a končícím buď jeho metamorfózou, nebo 

zvětráváním v povrchových podmínkách. Příkladem závislosti technologických vlastností 

horniny na příměsové sloţce jsou jílovité pískovce (tmel, zde tvoří převáţně jílovité 

sloţky). Díky tomuto špatně vzdorují povětrnostním vlivům, snadno podléhají degradaci. 

Naproti tomu pískovce s křemčitým tmelem (příměsovou sloţkou jsou zde křemičitany) 

jsou pevné a odolné vůči zvětrávání). Škála příměsových sloţek je mnohorodá,v práci jsou 

uvedeny jen dva zástupci, výrazně odlišných vlastností.  

Godulský pískovec, na který je práce hlavně zaměřena, se svými technologickými 

vlastnostmi od jiných liší. Díky své vysoké pevnosti se dá na rozdíl od jiných brousit a 

leštit. Tyto úkony se provádí po tom, co se pískovec rozřeţe na desky pomocí katru.  
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7 Použití horniny jako stavebního nebo dekoračního 
kamene 

7.1 Obecné využití pískovců 
„Pískovec je díky svým technologickým a fyzikálním vlastnostem materiálem hojně 

vyuţívaným v odvětvích -  stavebnictví, umělecká řemesla – sochařství, dekorační 

materiál, kamenictví. 

Je horninou blokově dobyvatelnou a svými vlastnostmi vyhovující buď hrubé kamenické 

výrobě (obrubníky, dlaţební kostky, stavební bloky apod.) nebo ušlechtilé výrobě 

(kamenické, kamenosochařské a speciální práce). 

Určující pro hrubou výrobu je mineralogicko–petrografické sloţení, fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, struktura, textura, blokovitost, druhotné přeměny a další. U suroviny pro 

ušlechtilou výrobu se hodnotí především vzhled, barevnost, leštitelnost a trvanlivost 

horniny. Negativní vlastnosti jsou navětrání a druhotné přeměny, drcená pásma, vloţky 

nevhodných hornin apod.“ (Internet 17). 

 

 

7.2 Procesy přípravy vytěženého materiálu na export 
 

„Vytěţený materiál je lanovým jeřábem přemístěn na plato lomu odvezen na další 

zpracování. Dá se pouţít buď v původní, neopracované formě nebo se následně upravuje a 

opracovává podle účelu, ke kterému má být pouţit. Surové bloky (o kubatuře okolo 1 m
3
) 

se rozřeţou kotoučovými, lanovými nebo listovými pilami (katry) na desky nebo kvádry 

menších rozměrů, které se pouţívají pro další výrobu. Postupným opracováním vznikají 

různé kamenické výrobky – kopáky, haklíky, kvádry, desky pro různé účely, obrubníky, 

krajníky, dlaţební kostky, schodišťové stupně, drobná (zahradní) architektura nebo 

kamenosochařské práce. Podle potřeby je upraven také povrch kamenických výrobků, a to 

např. špicováním, zubováním, pemrlováním, broušením, tryskáním nebo leštěním. Při 

blokové těţbě přírodního kamene v lomu vznikají kamenné bloky. Bloky mají zpravidla 

přibliţně tvar čtyřbokého hranolu a jejich rozměry jsou dány úloţnými poměry loţiska a 

potřebami navazující výroby. V některých případech nemusejí mít bloky pravidelný tvar, 

kdyţ je například kámen získáván z volně leţících balvanů. Následným, postupným 
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opracováním blokového kamene vznikají základní typy kamenických výrobků, které lze 

rozdělit na: lomový kámen (netříděný, tříděný – základový, štětový; záhozový, pro dlaţbu 

svahů, rigolů a břehů, pro zdivo soklové, pro zdivo kyklopské), kopáky (neupravené, 

hrubé, čisté), haklíky (neupravené, hrubé, čisté), kvádry (hrubé, čisté, s bosáţí – 

rustikované, jemné, broušené, leštěné), obrubníky, krajníky, mezníky, dlaţební kostky, 

obkladové a dlaţební desky s různou povrchovou úpravou, řemínkové obklady, masivní 

schodišťové stupně a schodové desky, drobná zahradní architektura a speciální práce“ 

(Internet 14). 

Výše byl popsán obecný postup práce s vytěţeným materiálem. 

Jelikoţ práce je orientována na lomy, kde těţba stále ještě probíhá je dále uveden a popsán 

konkrétní příklad procesu těţby i cenový rozsah a to v lokalitě lomu Řeka spravovaného 

společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

 

Obrázek 29 - Obroušené desky pískovce godulského (Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.), foto autor 

 

Výstupními surovinami jsou: 

Lomový kámen netříděný -  jedná se o jílovitou zeminu s dosti vysokým obsahem kamene 

do velikosti cca 30, ojediněle i 50cm. Můţeme jej nazvat odvalem. Jeho pouţití je k 

závozu jam, na lesní cesty - pouze v době sucha, jeho uplatnění je pro naši firmu velice 

obtíţné, neboť jeho mnoţství je obrovské. 

 Lomový kámen neupravený tříděný - jedná se kámen do velikosti cca 100kg, který není 

opracovaný, je různotvarý, vhodný na skalky, zahrady, do betonových základů. 

Lomový kámen neupravený zához do 200kg a nad 200kg - jedná se o lomový kámen, 

kterého těţíme největší mnoţství. Jeho pouţití je ve vodních tocích - hrazení. Největší 
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poptávka po tomto kameni je v době povodní, kameny o velikosti větší neţ 1m3 jsou 

pouţívány na zpevnění břehů z důvodu zabránění rozšiřování koryta.  

Lomový kámen upravený rigolový je štípaný kámen nepravidelných tvarů o velikosti cca 

20-30cm. Pouţívá se na tzv. „zdění nadivoko“. 

Lomový kámen upravený - dlaţba tl.20 a 30cm - jedná se o štípaný kámen, který se pouţívá 

pro zpevnění vodních toků v místě propustků, mostků dále na suché zídky a podobně. Je to 

kámen vysoký cca 20 nebo 30 cm, ostatní rozměry jsou různé. 

 Kopáky tl. 20, 30 a 40cm je štípaný kámen, kde jsou dodrţeny tři rozměry - 20x20cm nebo 

30x30xcm nebo 40x40cm. Tyto kameny se pouţívají na vyzdíváním korun přepadů na 

vodních tocích, na různé přehrázky, na suché zídky, na podezdívky plotů a podobně. 

Kopáky mají tvar kvádrů. 

Haklík hrubý je poslední ze štípaných výrobků, je vysoký cca 10-15cm a je štípaný na tvar 

kvádrů. Jeho pouţití je na římsy a tam, kde je poţadovaná uvedená výška kamene. 

Surovinové bloky - jedná se o pískovcové kvádry těţené pomocí cevamitu. Cevamit je 

chemická sloučenina, která má tu vlastnost, ţe se po smíchání s vodou rozpíná. Vrstva 

pískovce se navrtá vrtacím kladivem VK15 tak, ţe jednotlivými vrty vymezím velikost 

bloku, výška je dána výškou vrstvy. Do vzniklých vrtů je nalévána směs cevamitu a vody a 

ponechána působit. Délka trvání procesu se liší od 1dne aţ po dobu jednoho týdne. 

Cevamit se rozpíná a blok z vrstvy "vytrhne". Při těţbě bloků není moţno pouţívat trhací 

technologie, materiál musí být zachován neporušen. Takto vytěţené bloky se odváţejí do 

provozovny ve Frýdku-Místku. Zde je katr, na kterém se bloky řeţou na desky minimální 

tloušťky 3cm. 

 

Mechanická zařízení: 

- vrtání v lomu pro trhací práce malého rozsahu: vrtací hydraulická souprava LVE 70 (rok 

výroby 1989 ) 

- ruční vrtací kladivo k přípravě objemově velkých kamenů na rozstřelení - vrtací kladivo 

VK15 

- ke štípání kamene pouţíváme klínovací kladivo KK 9. 

- v lomu je nainstalován šroubový elektrický komresor, který vyrábí stlačený vzduch, jeţ je 

v prostorách lomu rozveden vzduchovým potrubím k místům potřeby pro vrtací a klínovací 

kladiva (Baranová, 2012). 
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Tabulka 2 – Ceník lomového kamene a hrubých kamenických výrobků Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek 

Tel. 558 632 161, Fax 558 631 451 

Ing.Ludmila Baranová tel. 721 441 103 

 

CENÍK 
lomového kamene a  hrubých kamenických výrobků  

 
 

Materiál MJ Cena bez DPH 

Kámen dle ON 72 1861 
Lomový kámen netříděný t   70,-  
Lomový kámen t   250,-  
neupravený tříděný 
Lomový kámen neupravený –  
zához do 200 kg t  242,-  
Lomový kámen neupravený –  
zához nad 200 kg t  207,-  
Lomový kámen upravený – 
rigolový  do 20 cm t   952,-  
 
Kámen dle ON 72 1862 
Lomový kámen upravený: 
Pro dlažby štípané tl. 20 cm t  1035,-            
                               tl. 30 cm t  952,-  
  
Kopáky tl. 20 cm t  1815,-  
Kopáky tl. 30 cm t  1725,-  
Kopáky tl. 40 cm t  1643-                     
Surovinové bloky do 1 m3  m3  10 000,-               
Surovinové bloky nad 1 m3 m3  12 000,-                   
 
Kámen dle ON 72 1863 
Haklík hrubý t  3 278,-                   
(jen z Řeky) 
 
 

 

7.3 Příklady použití pískovce na  konkrétních objektech 
Godulský pískovec byl v tomto regionu pouţit jako základní stavební kámen 

mnoha významných staveb, dále také jako tvořivo umělecko-historických cenných 

sochařských děl a v neposlední řadě je stále hojně vyuţíván ve stavebnictví(dekorační 

prvky, obklady….). 
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Ve výčtu objektů, nebudou v práci zahrnuty všechny, které se v dané lokalitě 

nacházejí.Výběr je zúţen na ty, které patří k těm nejvíce známým a zajímavým.  

 Kamenný sochařský fond z poloviny 18.století v Krásenské aleji na Masarykově 

ulici ve Valašském Meziříčí, registrovaný ve státním seznamu nemovitých 

kulturních památek. Na  Masarykově ulici , které kopíruje bývalou náves obce 

Krásno, se zachoval zbytek proslulé tvz. Krásenské aleje, kde se nachází ojedinělá 

kolekce osmi barokních plastik. Jmenovitě jde o sochy sv. Pelhřima, sv. Valentina, 

sv.Anny, sv. Libora, sv.Šebestiána, sv. Josefa, sv. Floriána a Panny Marie 

Autorem většiny soch je Ondřej Zahner, objednavatelem František Josef hrabě ze 

Ţerotína, data vzniku mezi lety 1750-1769, materiál:pískovec (mladějovský a jiné), 

současný stav:nevhodné umístění při frekventované komunikaci, nebezpečí 

statických defektů a agresivity znečištěného ovzduší, zvýšená vlhkost vlivem 

panelové zástavby, zaznamenané obnovy(restaurátorské zásahy) v letech 1951, 

1974, 1994. 

 

 Monument s názvem Poutník se nachází na Bezručově vyhlídce v Sedlištích.  

Autorem je sochař Emil Adamec, datum vzniku 2007, materiál:godulský pískovec.  

 

Obrázek 30 - Monument s názvem Poutník. 

Zdoj: http://fm.denik.cz/zpravy_region/monument_vyhlidka_sedliste2007.html 

 

 Mánesův památník se nachází u rozcestí směrem na Smilovice. 

Autor: památník navrhl akademický sochař Karel Vávra a Mánesův portrét zhotovil 

akademický sochař Zdeněk Šejnost, datum vzniku 1955, materiál: godulský 

pískovec. 

http://fm.denik.cz/zpravy_region/monument_vyhlidka_sedliste2007.html
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Obrázek 31 – Mánesův památník. 

Zdroj: http://obecstritez.cz/dokumenty%5B209%5D-%5Bcz%5D-historie-obce 

 

 Socha svatého Patrika v Karviné. 

Autor: neznámý, datum vzniku: 1749, materiál: godulský pískovec 

 
Obrázek 32 – Socha sv. Patrika. 
Zdroj: http://www.irskedny.karvina.info/?menu=0 
 

 Kaple na Radhošti zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději 

 

Základní kámen byl poloţen v roce 1897, materiál: godulský pískovec (špatně 

odolával vlhku a voda pronikala skrz stěny dovnitř, takţe musel být původní 

materiál předělán). 

http://obecstritez.cz/dokumenty%5B209%5D-%5Bcz%5D-historie-obce
http://www.irskedny.karvina.info/?menu=0
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Obrázek 33 – Kaple – Radhošť. 
Zdroj:http://www.beskydskysindel.cz/galerie/index.php?dir=.%2Fimages%2FRekonstrukce+Kaple+

Cyrila+a+Metod%C4%9Bje+na+Radho%C5%A1ti%2F 

 

 Dílo bylo vytvořeno na sympózium Landek 2002, nachází se v Havířově na Národní 

třídě. 

Autor: švédský umělec Boss Anderson, datum vzniku 2002, materiál: godulský 

pískovec 

 
Obrázek 34 – Socha – sympózium Landek 2002.  

Zdroj: http://havirov-historie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=53 

  

V regionu můţete vidět godulský pískovec v ZOO Ostrava, kde byl pouţit ve velkém 

počtu výběhů pro zvířata, zejména nový výběh pro medvědy.  

 

http://www.beskydskysindel.cz/galerie/index.php?dir=.%2Fimages%2FRekonstrukce+Kaple+Cyrila+a+Metod%C4%9Bje+na+Radho%C5%A1ti%2F
http://www.beskydskysindel.cz/galerie/index.php?dir=.%2Fimages%2FRekonstrukce+Kaple+Cyrila+a+Metod%C4%9Bje+na+Radho%C5%A1ti%2F
http://havirov-historie.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=53
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8 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo obecné zhodnocení pískovce na základě jeho fyzikálních a 

technologických vlastností, petrografické charakteristiky. Dále pak zmapování těţných 

lokalit a samotného procesu těţby. V poslední části práce je popsána úprava této 

suroviny,tj. její vyuţítí ve stavebnictví, kamenictví, jako dekoračního kamene a 

v umělecké oblasti-sochařství. 

Z pískovců, které se v oblasti Moravskoslezkých Beskyd vyskytují, se v práci zaměřuji 

hlavně na typ glaukonitického ţivcovo-křemenného pískovce tzv. godulského, který je 

raritou této oblasti. 

U pískovců byly sledovány fyzikální a technologické vlastnosti (tj. barevnost, vlhkost, 

pórovitost, nasákavost, vzlínavost, objem. hmotnost, propustnost,…..)  Pískovec je 

horninou, jejíţ sloţení je různorodé, toto výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti. Díky 

tomuto se jednotlivé druhy pískovců liší. Obecně je pískovec materiálem vysoce 

pórovitým, měkkým-dobře opracovatelným. Díky tomu však také drolivý, snadno podléhá 

degradaci působením, povětrnostních vlivů (déšt´,vzlínající vlhkost, teplotní změny… ). 

Godulský pískovec, na který se v práci hlavně specializuji, je svými vlastnostmi odlišný. 

Zabarvením šedo-zelený, velmi tvrdý, díky tomu jako jediný ze skupiny pískovců snadno 

brousitelný. Je moţné ho leštit.  

Pískovec je hornina vyskytující se v oblasti Moravskoslezkých Beskyd hojně. V dálší části 

práce bylo zpracováno poměrně podrobné zmapování většiny těţných lokalit. Popsány 

procesy historického a současného způsoby těţby. Na tomto území těţbu provozují 

poslední dvě tuzemské společnosti: Slezký kámen a.s., Lesostavby Frýdek-Místek,a. s. 

Těţné lokality byly seřazeny a popisovány podle rozloţení Moravskoslezských Beskyd  

v orientaci od západu k východu. Soupis neobsahuje takové lokality, které na území 

fungovaly bez licenčního povolení tj.státem legálně neuznané. 

Práce je zaměřena především na lokality, kde těţba ještě stále probíhá. Těmito lokalitami 

jsou: Trojanovice – Ráztoka Lesostavby Frýdek-Místek,a. s., Bílá Lesostavby Frýdek-

Místek,a. s., Řeka - Lesostavby Frýdek-Místek,a. s., Řeka  Slezký kámen a.s. 

Ač jsou zmíněná naleziště poměrné bohatá na těţenou horninu, je zde předpodklad 

úplného zastavení těţby do 15 aţ 20let. Důvodem tohoto jsou ekonomická a ekologická 

hlediska. 
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 Ekologickým problémem, je neochota rozšíření těţné plochy a prodlouţení těţební 

licence a  v důsledku umístění těţních lokalit v rámci chráněné krajinné oblasti. 

 Ekonomickým problémem je nedostatek finančních prostředků na kontinuaci těţby, 

konkurenční zahraniční společnosti a bod předešlý ekologické souvislosti. 

Poslední část práce se zaměřuje na pískovec jako na surovinu spotřební. Jsou zde 

popsány způsoby moţného vyuţití doplněné konkrétními příklady s cenovými 

přehledy. Obecně lze říci, ţe pískovec je často vyuţívaným materiálem ve odvětví - 

stavebnictví. Toto je dáno především jeho dostupností v této oblasti, snadnou 

opracovatelností, přijatelnou cenou ve srovnání s jinými materiály.  Jeho vyuţití 

v oblasti umělecko-historické tj. sochařství je na  území Moravskoslezkých Beskyd 

také známo. 

 

Na základě všech těchto popsaných faktorů a skutečností lze říci, ţe pískovec je 

horninou charakterizující oblast Moravskoslezských Beskyd. Je výrazně zastoupen ve 

vrstvách tohoto geologického pásma, je tedy snadno dostupnou surovinou. Těţba 

pískovce v této oblasti má dlouholetou tradici. Jeho vyuţití v oblasti stavebnictví, 

kamenictví, je široké. Z hlediska umělecko – historického, se na daném uzemí, 

vyskytuje mnoho historicky cenných sochařských a architektonických objektů-soch, 

dekoračních architektonických prvků. 

V současné době lze říci, ţe vyuţití, prodej a cenové podmínky pískovce jsou poměrně 

bez výrazných výkyvů. Do budoucna, lze však předpokládat v důsledku výše 

zmíněných ekonomických a ekologických hledisek, celkový pokles jeho těţby a 

následného zpracování pro tuto konkrétní oblast. 
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