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Abstrakt 

V této závěrečné práci jsem se zaměřila na vápencové lomy v České republice, o kterých většina 

lidí ani neví. V první části popisuji základní informace, a to výskyt, vznik a rozdělení vápence. 

Dále píšu o historii a poloze vápencových lomů tady u nás. V dalších částech se zabývám určitými 

lomy a popisuji je i z přírodopisného hlediska, patří mezi nejhezčí místa České Republiky. 

 

 

 
 
 
 
Abstract 

 In my final work I have focused on limestone quarries in the Czech Republic, because some people 

don´t know about them at all. I am describing in the first part origins, composition and basic 

information about limestone. Then I am writing about history and location of limestone quarries 

here in our country. In the other part I am focusing on quarries and describing their view from the 

natural position and why they became one the most beautiful places in the Czech Republic. 
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ÚVOD 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala vápencové lomy v České republice. V této práci 

popíšu základní informace o vápenci, jeho vznik a výskyt. Nejvíce se budu zabývat vápencovými 

lomy Velká a Malá Amerika. Popíšu polohu, zajímavosti a těžbu vápence. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímá a chtěla bych Velkou Ameriku co nejdříve navštívit. 

Fotografie, které jsem zatím viděla z tohoto místa mě uchvátili. Chtěla bych o tom také zjistit více 

informací, které jsem předtím nevěděla a trochu si tak rozšířit mé znalosti a obzory. 

Cílem mé závěrečné práce je, aby lidé věděli o tomto krásném místě a abych zjistila nové 

informace. Sama jsem totiž o tomto místě dlouho nevěděla a dozvěděla jsem se to nedávno. 

Informace bych ráda předala dál lidem, kteří moji závěrečnou práci budou číst. 
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1 Vápenec 

Vápenec je chemická usazená hornina, kterou z větší části tvoří kalcit, někdy až z 95 procent, ale 

někdy naopak úplně z menší části. Můžou se v něm objevit různé nerosty (grafit), organická hmota 

a někdy i křemen. Vápenec je zdrojem uhličitanu vápenatého, který se využívá k výrobě vápna a 

cementu. Barva vápenců může být různá, většinou se vyskytuje čistý kalcit a ten je bílý. Můžou se 

objevit i úplně jiné barvy díky různým příměsím. Barvy jako zelená, modrá, žlutá, průzračná a ještě 

spousty dalších. Růžovou způsobuje hematit (1. obrázek). Zelená barva se projeví, když obsahují 

minerály jako je například chlorit. 

 

 

 

1.1 Vznik 

Vápenec vznikl většinou usazováním schránek mořských živočichů a rostlin, krystalizací z roztoků 

nebo usazováním úlomků. Tohle všechno se děje v mořském prostředí. K usazování docházelo a 

dochází především na mořském dně, také na souši a ve sladké vodě. V místech kde jsou krasové 

prameny, veliké proudy vřídel a v lomech. 

1.2 Výskyt 

Vápenec se těží celkem rovnoměrně po celé České republice, v Moravském krasu, Železných 

horách, Pavlovských vrších, Štramberku, Sušicích, Prachovicích a na závěr v CHKO Český kras.  

V Českém krasu jsou vápencové lomy, které popisuji v této závěrečné práci. Ročně se zhruba 

vytěží až 6 miliónů tun vápence. V roce 2011 to bylo až 7,4 miliónů tun, což bylo za poslední roky 

nejvíce, je to až neuvěřitelné. 

Obrázek 1-  Růžový vápenec 
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1.3 Využití 

Využívání této suroviny roste od doby průmyslové revoluce v 19. století a rozvíjí se až dodnes, 

stále se totiž vynalézají nová zpracování. K nám do České republiky se dostal vápenec s příchodem 

křesťanství, používal se totiž na stavby křesťanských budov. Vápenec je hodně rozšířená hornina a 

jeho využití je v dnešní době velmi široké. Využívá se ve stavebnictví, průmyslu i jako dekorace. 

Mramor je krystalický vápenec, velice moderní materiál, který je symbolem luxusu a v dnešní době 

je hodně využíván i v interiérech (bytech, rodinných domech nebo v průmyslových budovách). Už 

od doby kamenné se využívá ve stavebnictví. Krasové jeskyně totiž tvořily pro předchůdce člověka 

místo, kde mohli žít a vytvářet si svá obydlí. Sloužil jim i jako materiál pro výrobu různých 

nástrojů. Vápenec se využívá také na vápenné malty, tedy při stavebnictví. Vápno je používáno už 

do doby 3000 let před naším letopočtem. Také se tato surovina používá v cukrovarech, což by nás 

vůbec nenapadlo. Cukrovary vyžadují vysoce čistý vápenec.  Cukrovary mají svoji vápenku, aby 

mohli vyrábět vápenné mléko. Ve vápence se pálí vápno z vápence a koksu, s vodou se pak 

přemění na vápenné mléko. Bez vápence by jednoduše nebylo skoro nic, zdá se to divné, ale je to 

tak, využívá se na spoustu věcí. 

 

 

Obrázek 2-  Výskyt vápence u nás 
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1.4 Rozdělení podle jeho původu 

1.4.1 Organogenní vápenec 

Složený z částí rostlin a živočichů. 

1.4.2 Chemogenní vápenec 

Vznikl krystalizací z roztoků. 

1.4.3 Detrický (klastický) vápenec 

Složený z větších úlomků starších minerálů. 

 

 

 

 

Obrázek 3-  Mramor 
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2 Vápencové lomy 

Lomy obecně slouží k tomu, aby získávaly nějaké materiály a těžily nerostné suroviny. V tomto 

případě jde o vápenec, proto jsou to vápencové lomy. Vápencové lomy se nejvíce nachází na území 

Českého krasu. Tyto lomy zde byly už od 12., 13. století. Ale těžba byla povolena až o hodně 

později. První lomy se objevily v místě Tachlovice a Holém vrchu. V části Mořiny, místo Velké 

Ameriky, těžba vápence začala až v roce 1891. K největšímu rozvoji těchto oblastí došlo na konci 

19. stol. Uvádí se, že se během 100 let vytěžilo 100 x více suroviny než za všechna předcházející 

staletí. Důvodem byl rozvoj cukrovarnictví a průmyslu, především železářství, které vyžadovalo 

velké množství vápence. 

2.1 Začátek lomů 

Když vápenec nebo jakákoli hornina vystupovala na povrch, tak se začala místa lomů postupně 

prohledávat, aby se zjistilo zda je těžba na těchto místech vůbec možná. Když bylo v hornině 

dostatek vápence a splňovala ještě další požadavky, tak se mohlo začít přemýšlet o těžbě v lomu. 

Byla zřízena průzkumná štola (štola je něco jako tunel, ale má jen jeden otvor). Ta byla později 

přeměněna na štolu dopravní. Až toto všechno bylo dokončeno, tak se začala těžit hornina posílat 

se ke zpracování. 

 

 

 

 

Obrázek 4-  Ukázka štoly 
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2.2 Lomy u nás 

Mezi největší lomy České republiky patří: 

Lom Velká Amerika 

Lom u Kozolup (Sluneční lom) 

Lom Mexiko 

Lom Malá Amerika 

Lom Kanada 

Velkolom Čertovy schody- největší nezatopený lom, nachází se u Koněpruských jeskyní 

 

Další: 

Lom Malé Kamensko 

Lom Soví ráj 

Supí lom 

Červený lom 

Černý lom 

Rybízový lom 

Podkova 

Liščí lom 

Pustý lom 

Lom Podkova 

A tak dále 

 

3 Velká Amerika 

Lom Velká Amerika je jeden z nejhezčích a nejnavštěvovanějších míst České republiky. Říká se 

mu také lom Východ, protože se rozprostírá na východě ve Středočeském kraji. Nachází se 

nedaleko obci Mořiny v oblasti Českého krasu v okolí Karlštejna. Řadí se do skupiny zatopených 

lomů, protože hned když pohlédneme dolů tak vidíme krásnou azurovou vodu, ale asi není úplně 

průzračná. Je to jezero, které nikam neodtéká, je jednoduše jenom uvnitř. Když pohlédneme na 

místo okolo vody, tak tohle krásné místo obohacuje krásná příroda. Velké Americe se také někdy 

říká český Grand Canyon. Ale je to jeden rozdíl. V Grand Canyonu se totiž můžeme procházet 

mezi skálami, ale ve Velké Americe nikoli. 
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3.1 Popis lomu 

Lom je v nadmořské výšce 322 m. n. m od jeho dna. Hloubka lomu od vrcholu je zhruba od 60 do 

80 metrů. Na dně lomu bylo vytvořeno jezero z podzemní vody. Je to krásné smaragdově modré 

Obrázek 5-  Letecký pohled na Velkou Ameriku 

Obrázek 6-  Zeleň Velké Ameriky 
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jezírko. V létě to lidi láká vlézt dovnitř a koupat se.  V lomu jsou hodně velké poruchy, které 

vznikli tektonickou činností (činnost při které se tvoří nová pohoří). Díky těmto poruchám může 

dojít ke zřícení skály, což je hodně nebezpečné, a proto do lomu je vstup zakázán. Lidé to často 

nedodržují, dochází zde proto k velkým úrazům. Lidé totiž i přes zákaz schází směrem dolů, někdy 

se zde snaží i koupat a riskují svůj život. Proto se snaží vlastník, který má tento lom na starost 

zbourat všechny možné přístupy dolů, ale to nepomáhá, lidé si vždycky najdou místo jak sejít dolů.  

Pokuta je prý kolem 15 000 korun. 

 

 

3.2 Těžba vápence 

Do roku 1962 se zde těžil vápenec, ale musel být přerušen, protože docházelo k až moc velkému 

řícení skal, aby zabránily tak velkému nebezpečí. 

3.3 Zajímavosti 

Velká Amerika je známá i tím, že se zde natáčela řada filmů, tohle místo je totiž hodně obdivováno 

i filmaři z jiných zemí než z České republiky. Film Limonádový Joe, který zná skoro každý, je 

hudební komedie. Další filmy jsou Micimutr, Malá mořská víla a spousty dalších. 

Majitel Velké Ameriky pořád vymýšlí zábrany k tomu, aby lidé měli těžké se dostat dovnitř. 

Napadlo ho, že by vypustil medvědy, a to by podle mě bylo dobré řešení. A Velká Amerika by 

Obrázek 7-  Normální pohled na Velkou Ameriku 
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měla konečně málo úrazů. Například jeden mladík, kterému bylo teprve 25 let, nepřežil skok shora 

dolů. Kolem lomu jsou vyvěšená lana a výstražné cedule. 

Po ukončení těžby vápence zde byla neoficiální nudistická pláž, která byla první v tehdejším 

Československu, sjížděli se zde lidé z celé republiky. 

Uvnitř jezírka můžeme zahlédnout i raky, v šachtách jsou netopýři, kteří jsou zde od roku 1969 a 

můžeme jich najít až 14 druhů. 

Velká Amerika je sice krásná, ale je tu bohužel také to hodně špíny a odpadků, návštěvníci totiž 

odhazují odpadky. 

 

4 Malá Amerika 

Malá Amerika je druhý obdivovaný lom po Velké Americe. Jinak se mu také říká Lom Rešná. Do 

roku 1963, kdy skončila těžba ve Velké Americe, dostal název Malá. Nachází se západním směrem 

od Velké Ameriky, v přírodní rezervaci Karlštejn. Dno lomu je zatopeno Rešenským jezerem. Malá 

Amerika je spojena štolou z Velké Ameriky, ale nebyla ještě úplně objevena, najít se ji snaží pořád, 

ale podle podložených faktů by se tam měla někde nacházet. Malá Amerika je od Velké vzdálena 

2,5 km. Dno lom je ve výšce 348 m. n. m, tedy 5. těžební patro.   

 

 

Obrázek 8-  Vyhlídka na Malou Ameriku 
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4.1 Těžba Vápence 

Vápenec se zde těží od roku 1900 a byla ukončena roku 1958. Po těžbě zde pouze zbyla jáma 

v hloubce 150 metrů.  

4.2 Legenda 

Hans Hagen je legenda, která praví o muži, který byl voják a během konce druhé světové války se 

musel někde schovat. Cizinec se ukryl ve 3. patře štol blízko Malé Ameriky. Byl tam měsíce ukrytý 

a nevylézal ven, záhadou je co vlastně vůbec jedl, byla tam zima. Existuje i více teorií o tomto 

muži. Hanga se podařilo prý zahlédnout trampy v roce 1965 v nějakém kempu. 

 

 

 

 

5 Lom Mexiko 

Nejnebezpečnějším lomem je lom Mexiko, protože má nejprudší srázy dolů. Je to první lom, který 

byl v CHKO vytvořen a zároveň druhý největší lom po Velké Americe. Na dno lomu nezasvítí 

nikdy slunce, když pohlédneme dolů tak nám přijde jako dlouhá propast.  Na obrázku můžeme 

vidět kříž, který má připomínat tragické nehody, které se zde odehrály. Byl nazývaný i jako 

trestanecký lom. Při těžbě se tento lom stal symbolem krutosti pro až 2000 vězňů v letech 1949-

Obrázek 9-  Malá Amerika 
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1953. Pomník byl postaven za účelem připomenutí dnešní generaci vězně, kteří prošli táborem za 

totalitních režimů. Oproti Velké Americe má velice prudké zdi, a proto ho někdy používají 

horolezci a záchranáři pro trénink.  

 

 

 

 

6 Zajímavosti lomů 

Mezi lomy vede stezka po obvodu Velké Ameriky kolem Mexika až do Malé Ameriky a končí 

v obci Mořina. Je to plně bezpečná stezka označena žlutou barvou č. 6161, která má délku 5 km. 

Ale výhled není úplně tak nádherný, může se jít i na vyhlídky, kde se musíte i spustit lanem, což je 

velice nebezpečné. 

Tyto lomy jsou vyhledávány za účelem spáchání sebevraždy, představa je to mizerná, skočit 

z takové výšky. Takový skok nemůže absolutně nikdo přežít. V Lomu Mexiko našli například tělo 

muže, kterému bylo 43 let. 

Průzkumy lomů jeskynních skupin byly ukončeny v polovině 90. let, kdy se Amerika a další lomy 

se staly součástí těžební společnosti lomy Mořina. 

Obrázek 10-  Lom Mexiko 
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Opuštěným lomem je Lom Na Chlumu, který je velmi bohatý na vzácnější rostliny, což bychom 

z obrázku vůbec nečekali. 

 

 

 

Můžeme se podívat i do podzemí lomů, které ale není tak zajímavé jako výhledy. Prohlídka začíná 

v podzemí z továrny, prochází se místy s baterkami bahnitými chodbami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11-  Lom Na Chlumu 
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Závěr 

Když někdo uslyší slovo vápencové lomy tak to zní velice nudně, ale doufám, že až si tuhle práci 

někdo přečte, tak jim tato místa již nebudou takto připadat a osvětlí si to, že stojí za to se tam 

podívat. Já sama jsem Velkou Ameriku nenavštívila, ale brzy se tam chci podívat, až budu mít 

vhodnou příležitost.  

Psaní této závěrečné práce mě moc bavilo a dozvěděla jsem se hodně věcí, které by mě předtím ani 

nenapadli. Vápenec je velmi důležitou surovinou pro život. Tragické nehody, které se v lomech 

odehrály, jsou strašné, nemůžu pochopit, jak někdo může skočit z takové výšky, všechno má přece 

řešení.  

S touto prací jsem velmi spokojená, dala jsem si s ní hodně práce a doufám, že bude v budoucnu 

přínosem. 
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