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Abstract: The marbles from the Bohemian-Moravian Highlands (Českomoravská vrchovina) were one of the most important raw materials in this region 
in the past. They were used since the Medieval ages, mostly to burn lime in local kilns; is some cases, they were used as a decorative or building stone; e.g., 
the Nedvědice and Žďár marbles were commonly used at the Pernštejn Castle, in the church in Doubravník, and in some buildings in Žďár nad Sázavou 
and Brno. Small artworks such as sculptures or crosses made of local marble also are significant in the region. In this paper, twenty small areas of marble 
occurrences (crystalline limestones and dolomites) and some individual localities are briefly characterized. Relatively recently, research has begun on the 
provenance of some marbles used in various historical buildings. Usually the most reliable information comes from archival sources (they often bring 
quality results, e.g. in the case of contracts for the supply of marble or lime) and old ethnographic publications. The information from mineralogical-
petrological and geological research of individual marble localities is more recent. Some simple and inexpensive methods, such as data from geological 
maps, discrimination of calcite, dolomite and impurities by coloring methods (e.g. alizarin or CuSO4 • 5H2O) and fluorescence under UV light are quite 
useful. In particular, detailed research of mineral associations is recommended. Specific mineral assemblages, typical for the individual marble types, are 
the most important for determination of their provenance. In other cases, it is necessary to follow a detailed microscopic and especially chemical study 
of minerals (microprobe WDS method), or X-ray methods. However, the use of whole-rock chemistry, individual trace elements and stable isotopes C 
and O may be ambiguous due to the isotopic heterogeneity of most marble bodies. In such cases, a major problem is the lack of data from the original 
historic marble quarries. It is also necessary to distinguished marble samples from partially burnt pieces from limekilns.
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ÚVOD
Karbonátové, tedy uhličitany bohaté horniny, předsta-

vovaly odedávna cennou nerudní surovinu. Už v pravěku 
je známo jejich použití na drobné ozdobné předměty, jako 
např. korálky, náramky, amulety a barvivo. Od starověku 
jsou zachovány doklady o použití těchto hornin k pálení 
vápna, v sochařství a coby stavebního a dekoračního kame-
ne. Později přibylo jejich využití jako přísady k tavení rud, 
v lékařství, sklářství, při melioraci půd (vápenato-hořečnaté 
a vápenaté hnojivo) a v dalších oborech lidské činnosti. 
Přehlednou klasifikaci využitelnosti vápencových surovin 
(mimo dekorační kámen), uvádí např. stručný přehled Lex 
(2021).

Ve stavitelství a sochařství byly počínaje obdobím starově-
ku rozlišovány různé druhy karbonátových hornin a využí-
vány jejich různé vlastnosti (např. barevné variace, textury, 
leštitelnost, průsvitnost, použitelnost pro výrobu různých 
druhů vápna apod.). Známé se staly v antice dekorační řecké 
mramory (např. proslulé lokality Pentelikon a ostrovy Paros, 
Lesbos a Naxos), o něco později proslula římská Carrara, 
která si svůj význam podržela i v současnosti. Oceňována 
byla zrnitost, třpyt a průsvitnost mramoru (např. mramor 
z řeckého ostrova Paros prosvítal i v deskách až 35 mm 
silných, Hejtman 1962).

CHARAKTERISTIKA KARBONÁTOVÝCH 
HORNIN

Se zrodem geologických věd v 18. století dochází k roz-
lišení dvou hlavních skupin karbonátových hornin podle 
jejich geneze. Petrologie (věda o horninách) vymezila mezi 
karbonáty dvě základní skupiny: 

(1) usazené vápence a dolomity, tvořené převážně re-
krystalovanými, často mikroskopickými úlomky schránek 
mořských živočichů a řas; 

(2) metamorfované krystalické vápence a krystalické do-
lomity (mramory), které vznikly z první skupiny v zemské 
kůře přeměnou za vysokých teplot a tlaků. 

Aniž je třeba zabíhat do složité problematiky klasifikací, 
je třeba zdůraznit, že (meta)karbonátové horniny by měly 
obsahovat nad 50 obj. % karbonátů, hlavně kalcitu CaCO3 
a dolomitu CaMg(CO3)2, výjimečně též magnezitu MgCO3, 
ojediněle i sideritu FeCO3 a ankeritu CaFe(CO3)2; v někte-
rých sedimentech se také často objevuje i aragonit (chemicky 
CaCO3, avšak krystalující v ortorombické soustavě). Podle 
obsahu dolomitu se dříve rozlišovaly kalcitické (<10 % 
dolomitu), dolomit-kalcitické (10–50 %), kalcit-dolomitic-
ké (50–90 %) a dolomitické (> 90 % dolomitu) mramory. 
Hranice chemického složení kalcitických a dolomitických 
hornin leží při cca 11 hm. % MgO (resp. 23 % MgCO3 nebo 
6 % Mg), stanovené v čistě karbonátové rozpustné složce 
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(pozn.: ve starších analýzách býval oddělen nerozpustný 
zbytek!, zatímco moderní analýzy odpovídají obsahu MgO 
v celkové hornině včetně silikátového podílu).

Mramory na rozdíl od sedimentárních vápenců a dolomi-
tů postrádají (mikro)fosílie; naopak vedle zřetelné rekrysta-
lizace a deformace primárního kalcitu a dolomitu obsahují 
novotvořené minerály, jejichž asociace záleží převážně na 
výši teplot a tlaků dosažených při metamorfóze a také na che-
mickém složení fluid. Fluida, přinášená z externího zdroje 
(okolních hornin, hydrotermálních systémů apod.), mohou 
zásadně pozměnit složení původních karbonátových hornin 
nebo dokonce zatlačit celý objem mramoru silikátovými 
horninami (skarny). Metamorfóza se v metakarbonátech 
může i několikrát opakovat, může dojít i k zatlačování kal-
citu dolomitem (dolomitizace) a naopak (dedolomitizace, 
kalcitizace). Tyto procesy lze rozpoznat pouze detailním 
komplexním studiem dílčích minerálních asociací (např. 
Bucher et Grapes 2011). 

(Poznámka: stranou ponecháváme časté používání petro-
logického termínu mramor v technickém smyslu – tedy pro 
leštitelné sedimentární horniny nebo dokonce pro magmatic-
ké horniny; zejména v druhém případě je toto použití zcela 
nevhodné).

HISTORICKÉ POZNÁMKY O VYUŽITÍ 
ZDEJŠÍCH KRYSTALICKÝCH VÁPENCŮ 
A DOLOMITŮ (MRAMORŮ)

Na Českomoravské vrchovině byly mramory využívány 
mnoha způsoby. Odedávna to bylo hlavně pálení vápna 
v četných „polních pecích“ v blízkosti lomů (šlo o nízké 
periodické a komorové pece využívající dřevo), o něco 
mladší byly šachtové a kruhové vápenky (obr. 1). Později 
přistoupilo i využití mramorů jako dekoračního kamene 
(kostel v Doubravníku, hrad Pernštejn a Český Šternberk, 
klášter ve Žďáře nad Sázavou, dlažby kostelů a zámků), 
k hutnění železných rud (Polnička, Staré Ransko, Kadov) 
a ke zlepšování úrodnosti (vápnění) zemědělských půd. 
Běžné zde bylo využití mramorů jako stavebního kame-
ne a dodnes se využívají, podobně jako jiné horniny, i ke 
štěrkování komunikací. Písemných historických dokladů 
o využití zdejších mramorů by se našlo velké množství, 
což platí hlavně pro období počínající okolo poloviny 19. 
století. Ze starších publikovaných přehledů lze zmínit práci 
Procházky (Procházka 1911) a výzvu dvorního rady Jahna 
(Jahn 1917), adresovanou Zemskému výboru markrabství 
moravského o využití nerostného bohatství Moravy, a tedy 
i ložisek mramorů. V poslední době vedl rostoucí zájem 
o historickou těžbu mramorů ke vzniku specializovaných 
publikací na toto téma (např. Houzar et Pfeiferová 2005, 
Soukup et al. 2007, Endlicherová et Korbička 2012, Válek 
et al. 2017a, b, Přichystal et al. 2019).  

Malé lomy včetně malých polních pecí byly založeny na 
výchozech mramorů nepochybně už ve středověku v době, 
kdy se začala využívat ve stavebnictví vápenná malta. Velká 
část těchto kamenolomů po několika letech zanikla, jiné byly 
naopak rozšířeny a občas znovuotevřeny. Na některých se 

s přestávkami těžilo staletí (Číchov, Nedvědice, Zblovice 
apod.), jinde jen několik málo let. Postupně zanikly ve 20. 
století s rozvojem laciné dopravy, která umožnila dovoz 
vápenických a stavebních materiálů včetně dekoračních 
mramorů na velké vzdálenosti. Vlivem konkurence dová-
ženého levnějšího vápna a podobných produktů ze zdrojů 
z okolí Tišnova a Brna (devonské vápence) tak na východní 
části Vysočiny skončila mnohaletá tradice těžby a zpracování 
místních vápenných surovin, přestože na několika ložiscích 
zůstaly nevyužité významné zásoby suroviny (Nová Ves 
u Třebíče, Uherčice). V nedávné době k zániku lomů přispě-
lo, vedle zavážení a rekultivací, také ukládání komunálních 
odpadů, což znemožňuje bez větších investic jejich even-
tuální omezené znovuotevření, např. při získávání kamene 
na restaurování místních historických staveb. V současnosti 
jsou dováženy kvalitní ozdobné mramory z celého světa 
(Pozn.: jsou jimi bohužel někdy při opravách historických 
staveb nahrazovány i originální mramory z místních zdrojů).

Vzhledem k odlišnému zaměření této práce lze zmínit his-
torickou problematiku využívání mramorů Českomoravské 
vrchoviny jen omezeně. Kromě specializovaných publikací 
lze základní informace nalézt jak v různých obecnějších 
pracích, tak i v archivních pramenech. Řadu informací 
o existenci vápenek i dalším využití mramorů, obvykle 
velmi stručných, uvádějí různé statistické studie (pro jižní 
část Vysočiny např. Bartoš et al. 1990) a lokální vlastivědné 
práce (např. Vlastivěda moravská). Informace o majitelích, 
technickém vybavení, velikosti lomů a produkci suroviny lze 
nalézt v Soupisech lomů, které byly vydávány Českosloven-
ským svazem pro výzkum a zkoušení technicky důležitých 
látek a konstrukcí spolu se Státním geologickým ústavem 
Československé republiky pro tehdejší „malé“ okresy od 30. 
let minulého století, viz např. Vavřínová (1948) pro okres 
Třebíč (srov. též Vachtl et al. 1932–1961). Mnoho podkladů 
geologicko-technického charakteru o ložiscích krystalických 
vápenců je součástí nepublikovaných zpráv uložených v Geo-
fondu i v jiných institucích (např. Purkyně 1924, Kalášek et 
al. 1952, Kalášek 1954, Krásenský et Vocilka 1956, Mátl 1958, 
Veselý 1960, Dovolil 1968, Marek 1973, Grenár et Klement 
1987). Většinu těchto nepublikovaných zpráv, v nichž zá-
sadní ložiskový význam mají k nim přiložené četné mapové 
přílohy a tabulky analýz, lze nalézt na stránkách zmíněného 
archivu Geofond: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/
archivy/archiv-geofond [pozn. aplikace ASGI].

Úplnější rešerše výše uvedených vlastivědných, historic-
kých i geologicko-mineralogických publikací se vymyká 
obsahu předložené práce; mnohé z nich nalezne zájemce 
v publikacích uvedených v této studii a citované v úvodu 3. 
kapitoly. Projekt Calcarius: Geografický informační systém 
historických i současných surovinových zdrojů a technologií 
pro výrobu vápenných pojiv Ústavu teoretické a aplikované 
mechaniky AV ČR v. v. i., Praha (viz odkazy v seznamu 
literatury) poskytuje také řadu informací, např. mapu ka-
menolomů a míst historických vápenných pecí v zájmové 
oblasti. Konfrontace s reálnou situací v terénu je ale vždy 
nezbytná. Řadu zajímavých místních informací o těžbě 
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Obr. 1. Některé opuštěné kamenolomy na mramor a vápenné pece na Českomoravské vrchovině.
Fig. 1. Selected abandoned marble quarries and limekilns in the Bohemian-Moravian Highlands.

a) Číchov – lom Ratov (U trati), kontakt čočkovité polohy kalcitického 
mramoru s nadložní rulou, foto S. Houzar, 2013.
a) Číchov – Ratov quarry (U trati), contact of lenticular body of calcite 
marble with overlying gneiss. Photo S. Houzar, 2013.

c) Podzemní těžba mramoru Lukov u Mor. Budějovic, autor neznámý, 1922.
c) Underground marble quarrying at Lukov near Mor. Budějovice. Author 
unknown, 1922.

e) Zaniklá vápenka, Třebenice – V liščí klumině, foto S. Houzar, 1989.
e) Limekiln ruin, Třebenice – V liščí klumině. Photo S. Houzar, 1989.

d) Podzemní těžba mramoru Lukov u Mor. Budějovic, foto S. Houzar, 2019.
d) Underground marble quarrying at Lukov near Mor. Budějovice. Photo 
S. Houzar, 2019.

f) Zaniklá vápenka, Vranov nad Dyjí – Junácké údolí, foto J. Šmerda, 2017.
f) Limekiln ruin, Vranov nad Dyjí – Junácké údolí. Photo J. Šmerda, 2017.

b) Žďár nad Sázavou (Vápenice) – nepatrné výchozy mramoru v kdysi 
významném lomu, který je dnes zcela zatopen a mramor je pro výzkum 
téměř nepřístupný, foto K. Malý, 2017.
b) Žďár nad Sázavou (Vápenice) – poor outcrops of marble in once sig-
nificant quarry which is now completely flooded and marble is almost 
inaccessible for research, photo by K. Malý, 2017.
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Obr. 1. Některé opuštěné kamenolomy na mramor a vápenné pece na Českomoravské vrchovině.
Fig. 1. Selected abandoned marble quarries and limekilns in the Bohemian-Moravian Highlands.

g) Vápenka, Čechočovice – Bílá hora, foto F. Peštál, 1927.
g) Limekiln, Čechočovice – Bílá hora. Photo F. Peštál, 1927.

ch) Archeologický výzkum historické vápenky – Žďár nad Sázavou – Do-
linky, foto K. Malý, 2019.
ch) Archaeological research of historical limekiln, Žďár nad Sázavou – 
Dolinky. Photo K. Malý, 2019.

j) Vápenka Trhonice, autor neznámý, foto mezi léty 1953–1956.
j) Limekiln, Trhonice. Author unknown, between 1953 and 1956.

h) Šachtová vápenka, Zblovice, s upraveným okolím na turistické trase, 
foto J. Šmerda, 2014.
h) Shaft limekiln, Zblovice, with landscaped surroundings on tourist trail. 
Photo J. Šmerda, 2014.

i) Ústí ve spodní části odkryté historické vápenky – Žďár nad Sázavou – 
Dolinky, foto K. Malý, 2019.
i) Mouth in lower part of uncovered historical limekiln, Žďár nad Sázavou 
– Dolinky. Photo K. Malý, 2019.

k) Vápenka a jámový kamenolom – Uherčice, foto J. Kalášek, 1952.
k) Limekiln and pit quarry, Uherčice. Photo J. Kalášek, 1952.
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Obr. 1. Některé opuštěné kamenolomy na mramor a vápenné pece na Českomoravské vrchovině.
Fig. 1. Selected abandoned marble quarries and limekilns in the Bohemian-Moravian Highlands.

l) Šachtová vápenka Číchov – Ve Žlebě, krátce před odstřelem dynamitem. 
Kronika obce, 1929.
l) Shaft limekiln, Číchov – Ve Žlebě, shortly before being blasted with 
dynamite. Village chronicle, 1929.

m) Šachtová vápenka Trhonice – u silnice do Jimramova, foto K. Malý, 2020.
m) Shaft limekiln, Trhonice – by road to Jimramov. Photo K. Malý, 2020.

a využití mramorů donedávna poskytovali i místní pamět-
níci, kterých však postupně ubývá. Je třeba si uvědomit, že 
rozsáhlá těžba mramorů pro pálení vápna (i další využití) 
na Českomoravské vrchovině byla ukončena přibližně již 
před šedesáti lety. 

Z mnohých historických údajů o době využívání mramorů 
lze uvést stručně jen několik málo příkladů. Z nejstarší doby 
jsou to např. informace o zdrojích materiálu pro pálení vápna 
a využití nedvědických mramorů jako ozdobného kamene. 

Minimum písemných zpráv pochází ze středověku, přes-
tože v této době byly na Vysočině otevřeny desítky povrcho-
vých lomů, dodávající surovinu k pálení vápna a méně často 
i k použití jako dekoračního kamene. Za všechny takové lze 
zmínit např. obec Zblovice u Bítova (původně Příblovice 
– pozn. „příblo“ byl údajně nástroj, kterým se při pálení 
vybíralo vápno z pece), která byla v roce 1349 založena 
u vápencového lomu. Obec je zmíněna v roce 1612 „s malou 
a velkou vápenkou“, kde se pálilo proslulé „bítovské vápno“; 
dnes má obec vápennou pec ve svém znaku. 

Jako ozdobný kámen (ostění apod.) byl tehdy nepochybně 
využíván mramor z „Hradního lomu“ u Smrčku, a to v sou-
vislosti s místními kostely a hrady (např. Vítochov, Pyšolec, 

Zubštejn a Pernštejn), přímých důkazů zatím však máme 
málo (Endlicherová et Korbička 2012, Houzar et Pfeifero-
vá 2005). U zříc. hradu Pyšolce je zaniklý lom v mramoru 
s archeologicky zkoumanou středověkou pecí. Doloženo je 
také široké využití mramorů z blízkého i vzdálenějšího okolí 
Žďáru nad Sázavou při stavbě tamějšího kláštera v 13. století 
a okolo roku 1300 (Válek et al. 2017b). 

Pozoruhodný údaj o stavivu hradu Rokštejna u Brtnice 
přinesla diplomová práce Siwkové (2008). Ve vápenné maltě 
z dvou stavebních etap (I. před polovinou 14. století a II. z let 
1360 až konec 14. století, zjistila relikty forsteritu a zinečna-
tého spinelu. Pro pálení vápna byl tedy nejpravděpodobněji 
použit dolomitický mramor nacházející se u Bransouz (lom 
u „Hradiska“). Zajímavostí je fakt, že vápenné lomy s tímto 
mramorem leží na levém břehu řeky Jihlavy a náležely teh-
dy třebíčskému klášteru, nikoliv k hradu Rokštejnu (resp. 
brtnickému panství).

Nepochybně se tehdy pálilo vápno v místních malých vá-
penkách („polních pecích“).  V této souvislosti je třeba také 
zmínit fakt, že nalámaný kámen se k pálení často odvážel 
k vápenným pecím do míst, kde byl dostatek výhřevného 
dřeva i na větší vzdálenost od vlastního ložiska mramoru. 
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Obr. 1. Některé opuštěné kamenolomy na mramor a vápenné pece na Českomoravské vrchovině.
Fig. 1. Selected abandoned marble quarries and limekilns in the Bohemian-Moravian Highlands.

p) Kruhová vápenka Nová Ves u Třebíče - později využita jako cihlářská pec, foto J. Šmerda, 2021.
p) Circular limekiln, Nová Ves near Třebíč – later used as a brick kiln. Photo J. Šmerda, 2021.

n) Šachtová vápenka Prosetín, foto H. Houzarová, 1998.
n) Shaft limekiln, Prosetín. Photo H. Houzarová, 1998.

o) Šachtová vápenka, Bystré u Poličky, foto, P. Hršelová, 2021.
o) Shaft limekiln, Bystré u Poličky. Photo P. Hršelová, 2021.

Občas se takové druhotné výskyty dostaly omylem i do 
geologických map. Zajímavým případem bylo zjištění vá-
penky s relikty čistého mramoru v těsné blízkosti baziliky 
sv. Prokopa v Třebíči (ústní sdělení M. Vokáče), v místech 
vzdálených nejen výskytům mramoru, ale i vhodného dřeva. 

Že by tu byly vypalovány zbytky po opracování stavebního 
nebo dekoračního kamene je nepravděpodobné, protože 
mramor zde v žádné stavební etapě nebyl ve větším množ-
ství používán, resp. zpracováván na místě. Ani historické 
pomístní názvy jako Vápenice či Vápenky nebo dokonce 
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Vápenný vrch nemusejí nijak souviset s pálením vápna nebo 
kamenolomy na mramor. Jako příklad lze uvést pomístní 
název Vápenice u Kuroslep (nedaleko mlýna Skřipiny), kde 
byl mramor použit pouze na ozdobu kamenného loveckého 
objektu (dnes zřícenina), určeného k dočasnému uložení 
ulovené zvěře a odpočinku lovců při hraběcích honech. Je 
postaven z místních ortorul a granulitů, mramor se v jeho 
okolí nevyskytuje, ani tam nebyla nikdy vápenná pec.

Daleko víc písemných zpráv o mramorech je k dispo-
zici z období raného novověku a zejména z dob mnohem 
mladších (od 18. až po polovinu 20. století). Zde lze zmínit 
jen několik příkladů a zajímavostí, jak z využívání místních 
mramorů převážně k pálení vápna, tak i jako mramorů 
dekoračních. Polní pece vytápěné dřevem stávaly na Česko-
moravské vrchovině takřka u všech otevřených jednotlivých 
ložisek (viz příklady níže), a to minimálně na desítkách 
lokalit. Tak například na malém katastru obce Třebíčský 
Číchov se pálilo ve třech polních pecích (+ v jedné šachtové 
vápence), na přilehlém katastru Brtnického Číchova stála 
pátá vápenka. Několik pecí bylo v provozu při jediném 
malém ložisku mramoru Dolinky u Žďáru nad Sázavou, tři 
pece na Chvojnici pod Ketkovicemi apod.). O něco později 
vznikly produktivnější šachtové pece, z nichž se některé za-
chovaly do nedávné doby nebo až do současnosti (Zblovice, 
Trhonice, Prosetín, Bystré; obr. 1h, m, n, o). 

I o poměrně nekvalitní surovinu se vedly spory a dokonce 
ozbrojené konflikty. Tak se například zachovala zajímavá 
zpráva z roku 1704 věnovaná sporu o nalámaný vápenec 
pod horou sv. Víta u Moravských Budějovic (tehdy se jme-
novala Křížová hora) – šlo o 11 sáhů v ceně 16 zlatých 30 
krejcarů. Vápenný lom ležel na hranici obce Litohoř, resp. 
Jakubov (Fišer 1931): „pán z Questenberku poručil lukov-
ským poddaným, by se s rozličnou zbraní, vidlemi, sochory 
a ručnicemi (stejně tak jakubovští) se zaopatřili a na den sv. 
Víta kámen na litohořském gruntě uložený odvezli“. Tehdejší 
majitel Litohoře, klášter loucký, považoval vápencovou suro-
vinu za svou a jeho spor s jaroměřickým panstvím hraběte 
Jana Adama z Questenberka se přenesl po roce 1707 až ke 
královskému tribunálu. Ten rozhodl v r. 1719 ve prospěch 
louckého kláštera. Pro přesné vymezení hranic panství teh-
dy vznikly dokonce dvě detailní mapy. Výlohy sporu byly 
neúměrné k ceně vápence; administrativní úkony stály 576 
zlatých a 52 krejcarů, výlohy advokátům a za vyhotovení 
rozsudku celkem 39 zlatých, 22 a půl krejcaru (Fišer 1931).

Nečetné zprávy informují i o využívání mramorů z míst-
ních lokalit pro dekorační účely; vybírán byl jen nejkvalit-
nější materiál, význam byl převážně jen místní. Použitelné 
byly ve vnitřních částech objektů (hrad Český Šternberk, 
zámek Lysice); naopak vně staveb, kde byly pod vlivem změn 
povětrnostních podmínek (obr. 2), byla jejich kvalita vesměs 
nedostatečná (např. zámky Uherčice a Náměšť nad Oslavou). 

Velkého rozmachu dosáhlo pouze dobývání kvalitního 
leštitelného mramoru v okolí Nedvědice, Ujčova a Koz-
lova v druhé polovině 16. a v 17. století, které se rozvinu-
lo zvláště s příchodem italské rodiny Rossi začátkem 17. 
století. Od této doby právem mluvíme o „mramorovém 

Obr. 2. Mramor destruovaný povětrnostními podmínkami, použitý na 
ostění na zámku Uherčice, z tamního lomu. Foto J. Šmerda, 2013.
Fig. 2. Marble destroyed by weathering used for door and window lining at 
Uherčice Castle, originating from the local quarry. Photo J. Šmerda, 2013.

Obr. 3. Ukázky využití nedvědických mramorů (kostel Povýšení sv. Kříže 
– Doubravník u Nedvědice, foto J. Sadílek, 2004).
Fig. 3. Examples of the use of Nedvědice marbles, church of the Exaltation 
of the Holy Cross at Doubravník near Nedvědice. Photo J. Sadílek, 2004.
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hradu“ Pernštejnu a „mramorovém chrámu“ Povýšení sv. 
Kříže v Doubravníku, kde byly místní mramory, ve své bílé 
varietě tak podobné těm v italské Carraře, hojně využity 
(obr. 3).  Postupně bylo otevřeno v širším okolí Nedvědice 
a Víru přes 30 menších i větších kamenolomů (Houzar et 
al. 2006). Stejně tak byly nedvědické mramory ve větší míře 
používány i v širším okolí, např. na dlažby, kříže, pomníky 
(obr. 4) a náhrobní kameny (obr. 5); koncem 19. století to 
byly např. místní a brněnské firmy A. Loosa, F. Uhlíře, J. E. 

Obr. 3. Ukázky využití nedvědických mramorů (kostel Povýšení sv. Kříže 
– Doubravník u Nedvědice, foto J. Sadílek, 2004).
Fig. 3. Examples of the use of Nedvědice marbles, church of the Exaltation 
of the Holy Cross at Doubravník near Nedvědice. Photo J. Sadílek, 2004.

Obr. 4. Ukázky využití nedvědických mramorů: a) Typický podstavec kříže 
z nedvědického mramoru z dílny firmy Adolfa Loosa, Uhřínov, před r. 1915; 
b) pomník padlým z I. světové války z roku 1925, Nedvědice (návrh akad. 
soch. J. Axman, sochař J. Žák), foto S. Houzar, 2004.
Fig. 4. Examples of the use of Nedvědice marbles: a) typical pedestal of 
a cross made from Nedvědice marble from the workshop of the Adolf Loos 
company, Uhřínov, before 1915; b) monument to the fallen soldiers in the 
First World War from 1925, Nedvědice (design by academic sculptor J. 
Axman, sculptor J. Žák). Photo S. Houzar, 2004.
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Tomoly (podrobněji viz Houzar et Pfeiferová 2005, a zvláště 
literatura tam citovaná).

Kromě nedvědických mramorů bylo i na jiných lokalitách 
západní Moravy známo používání místních mramorů na 
drobné kamenické výrobky, zvláště pomníky, kříže, bílé 
i barevné drtě do umělého kamene apod. Tak např. před I. 
světovou válkou zpracovával z Bransouz u Brtnice brněnský 
kameník Tomola mramor na náhrobky a podobně i třebíčští 
kameníci vyráběli náhrobky z mramorů od Sokolí a Nové 
Vsi (Jahn 1917).

Odedávna, jak již bylo výše několikrát zmíněno, se na 
mnoha místech pálilo vápno v různých typech pecí. Dlouho 
šlo o jednoduché periodické a komorové pece využívající 
dřevo, které se používaly už ve středověku. Přibližně od 
konce 18. a v 19. století, kdy se zvýšila spotřeba vápna ve 
stavebnictví a využívání vápna v zemědělství, to byly již 
modernější šachtové a vzácněji i kruhové pece s kontinu-
álním provozem (Válek et al. 2017a). Výroba vápna v nich 
skončila v první polovině 20. století, místy až po II. světové 
válce. Příklady využití místní suroviny jsou uvedeny u popisu 
jednotlivých podoblastí (viz následující subkapitola)

OBLASTI VÝSKYTU MRAMORŮ NA 
ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ 
A JEJICH ZÁKLADNÍ PETROGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA

Českomoravská vrchovina (mimo oblast Železných Hor) 
je tvořena tzv. krystalinikem moldanubika, svrateckého kry-
stalinika, moravika a poličského krystalinika, tedy komplexy 
metamorfovaných a magmatických hornin. Moldanubická 
zóna zahrnuje mramory bohatou pestrou jednotku, v pod-
ložní jednotvárné a v nadložní gföhlské jednotce jsou mra-
mory jen zcela výjimečné. K této zóně se přiřazuje i přilehlé 
svratecké krystalinikum s nedvědickými mramory. Na bázi 
moldanubika vystupují v tektonickém podloží jednotky 
vratěnínská, vranovská a zvláště olešnická, podle některých 

názorů patřící již moraviku. Tyto jednotky bohaté mramory, 
často grafitickými, na jz. a z. lemují bítešskou ortorulu mo-
ravika. Pod touto ortorulou se nacházejí tzv. „vnitřní fylity“ 
moravika, při styku s ní s málo přeměněnými tmavošedými 
mramory (Cháb et al. 2008).

Všechny karbonátové horniny, tvořící zde vložky hlavně 
v rulách, svorech, fylitech a amfibolitech, jsou původně moř-
ského původu, avšak ve všech případech jsou to mramory, 
metamorfované v podmínkách střední až vyšší amfibolitové 
facie za teplot cca > 500 °C a tlaků > 3–4 kbar. Byly předmě-
tem zájmu řady publikací. Ze soubornějších studií lze uvést 
přehled Schirmeisena (Schirmeisen 1883), z novějších pak 
Nováka (Novák 1987, 1989), v nichž jsou publikované četné 
chemické analýzy a minerální asociace, Houzara (Houzar 
1984), Pařízka (Pařízek 2000), Houzara et al. (Houzar et al. 
2000, 2006), Houzara et Nováka (Houzar et Novák 2001). 
O mramorech na české straně Českomoravské vrchoviny 
pojednává publikace Houzar et al. (2017), v níž jsou uvedeny 
i stručné charakteristiky jednotlivých podoblastí. Z terén-
ních výzkumů, včetně excerpce geologických map, jsou 
vymezena území s četnějšími výskyty mramorů. 

Zcela stranou této studie ponecháváme slabě krystalické 
devonské karbonátové horniny při nejvýchodnějším okraji 
Českomoravské vrchoviny v okolí Tišnova (Lažánky, Štěpá-
novice, Předklášteří, Dřínová, Květnice) a jiných míst. Svého 
času byl předpokládán jejich výskyt i na Českomoravské vr-
chovině (Kratochvíl 1925, 1927). Ukázalo se však, že v těchto 
případech jde o vápence se zdrojem ležícím nesporně mimo 
ni; většinou šlo o devonské vápence a výpalky z pecí expor-
tované k hnojení polí odjinud (Dudek et al. 1954).

Litologie metakarbonátových těles a problém 
těžby suroviny

Mramory Českomoravské vrchoviny tvoří převážně ne-
velká, vlivem své relativní plasticity spíše krátce čočkovitá 
tělesa (moldanubikum – pestrá jednotka), někdy i protáhlejší 

Obr. 5. Reklamní inzerát kamenické firmy Adolfa Loosa z Nedvědice.
Fig. 5. Advertisement of Adolf Loos stone-cutting company in Nedvědice.
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vložky (moravikum – olešnická jednotka, poličské krystalini-
kum). Maximální délka jednotlivých těles se pohybuje v prv-
ních stovkách metrů, často však i méně než 50 m. Mocnost 
v odkryvech kolísá řádově v metrech až desítkách metrů, 
max. do 30–50 metrů, větší mocnost mají jen velká tělesa 
u Nové Vsi u Třebíče a zvláště u Uherčic (přes 100 metrů) 
a Lubnice. Mramory jsou místy silně rozpukané nebo jinak 
tektonicky postižené, což významně ovlivňovalo jejich využití 
jako dekoračního kamene; výjimkou byla jižní část nedvě-
dických mramorů a některé centrální partie větších těles.

Jednotlivá tělesa mramorů na Českomoravské vrchovině 
nejsou po chemické a po litologické stránce homogenní; 
složení kolísá od relativně čistých dolomitických a kalcitic-
kých mramorů až po metakarbonáty s vysokým obsahem 
silikátové příměsi. Jednotlivá tělesa se skládají převážně 
z dílčích, chemicky i mineralogicky odlišných mramorů. 

Časté jsou ve zdejších mramorech větší či méně moc-
né vložky nekarbonátových hornin, jako pararul, ortorul, 
kvarcitů a amfibolitů (obr. 6). Místy je také časté proniknutí 
mramoru žilnými granity, aplity a zvláště primitivními 
anatektickými pegmatity vzniklými při migmatitizaci, příp. 
infiltračními skarny (obr. 7a-d; Kalášek et al. 1952, Houzar 
1984, Houzar et Novák 2001). Bohaté těmito vložkami byly 
zejména svrchní partie těles, které jsou také místy znehod-
noceny zvětráváním a krasovými projevy (např. Lamberk 
u Olešnice). Těžba v některých lomech v důsledku hojnějších 
vložek nekarbonátových hornin úplně zanikla (např. Číchov 
– Ve Žlebě).  Dalším důvodem byl také někdy nepřiměřený 
nárůst objemu skrývky při postupující těžbě. 

Obr. 6. Četné vložky kvarcitů a rul snižovaly využitelnost mramorů jako suroviny k pálení vápna. Zblovice u Bítova, foto S. Houzar, 2000.
Fig. 6. Numerous intercalations of quartzite and gneiss have reduced the usability of marble as a raw material for burning lime. Zblovice near Bítov. Photo 
S. Houzar, 2000.

Ve většině případů (hlavně pro pálení vápna) bylo nutno 
nekarbonátové horniny ručně vytřídit a kubatura vytěženého 
kamene se často snížila až na třetinu využitelné suroviny 
(i méně). Proto také bylo v některých případech přistoupeno 
k podzemní těžbě a vybírán pouze kvalitnější mramor (Lu-
kovská hora u Mor. Budějovic, Třebenice, Zvole, Studnice, 
Údolí-Josafat, Třebonín aj.). Podobně bylo nutno vybírat 
použitelné větší bloky mramorů určených k dekoračním 
účelům, zejména z jader těles s malým tektonickým posti-
žením a znečištěním. 

Stručná charakteristika mramorů 
podle jednotlivých oblastí a vybraných 
jednotlivých lokalit (s příklady využití 
mramorů v minulosti)

Na Českomoravské vrchovině lze v pestrých jednotkách 
krystalinika vymezit 20 oblastí, kde jsou mramory poněkud 
hojnější, a mimo ně lze zaznamenat i několik významnějších 
samostatných výskytů (obr. 8). V oblasti byla ložiska mramo-
rů otevřena více než stovkou kamenolomů, převážně malé 
velikosti; významnější jsou uvedeny v popisu jednotlivých 
oblastí. K větším náležely jen tři lomy v Nedvědici, lom 
v Bohdanči, Uherčicích, Nové Vsi u Třebíče a ve Zblovicích 
u Bítova.

Častá byla snaha o maximální využití suroviny a tak na 
některých historických těžených lokalitách už ve výchozech 
mramory vůbec nenalezneme. Mnohá místa upadla natolik 
v zapomnění, že i dříve surovinově významné lokality mra-
morů nejenže nejsou už známy, ale polohy těchto mramorů 
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Obr. 7. Vložky nekarbonátových hornin omezující těžbu mramorů.
Fig. 7. Non-carbonate intercalations limiting the extraction of marble.

a) Dokumentace stěn mramorového lomu; sev. stěna – Bystré u Poličky 
(Kalášek et al. 1952; nejdelší šířka skici 7 m).
a) Marble quarry wall documentation; northern wall, Bystré u Poličky 
(Kalášek et al. 1952; longest sketch width 7 m). 

b) Dokumentace stěn mramorového lomu; sv. stěna – Bystré u Poličky 
(Kalášek et al. 1952; nejdelší šířka skici 10 m).
b) Marble quarry wall documentation; NE wall, Bystré u Poličky (Kalášek 
et al. 1952; longest sketch width 10 m).

c) Častým případem znečištění mramorových těles v moldanubiku jsou 
četné intruze žilných magmatických hornin. Přibližně 1 metr mocná budina 
pegmatitu v mramoru u Sokolí, foto S. Houzar, 1978.
c) Numerous intrusions of igneous rock veins are a frequent case of conta-
mination of marble bodies in the Moldanubian zone. Approximately one 
metre thick pegmatite boudin in marble near Sokolí. Photo S. Houzar, 1978.

d) Nevytěžená část kamenolomu na dolomitický mramor tvořená hořeč-
natým forsterit-diopsidovým skarnem (světlý uprostřed), Číchov – „Ve 
Žlebě“, foto S. Houzar, 1989.
d) Unextracted part of quarry for dolomite marble formed by magnesium 
forsterite-diopside skarn (light in the middle), Číchov – “Ve Žlebě”. Photo 
S. Houzar, 1989.

nejsou zachyceny na nových geologických mapách (což je 
horší), jako např. některé významné lomy v nedvědických 
mramorech (Černvír, Kozlov), ve východním okolí Telče 
(Malý Pěčín), u obce Číchov (!), v této práci často citované, 
s pěti vápenkami, částečně u Třebonína u Čáslavi, a na řadě 
dalších míst. 

(Pozn.: kupodivu se liší i vytištěné geologické mapy České 
republiky měřítka 1:50 000, které vložky mramorů často za-
znamenávají, od stejných a hojně využívaných map stejného 
měřítka na internetu, v nichž tyto mramory chybějí; viz odkaz 
https://mapy.geology.cz/geocr50/ ). 

Pro vyhledávání výskytů mramorů, obzvláště jejich his-
toricky exploatovaných ložisek, jsou proto stále nejlepší 
staré geologické speciální mapy rakouského geologického 
ústavu v měřítku 1:75 000 od F. E. Suesse, A. Rosiwala, K. 

Foetterleho, K. Hinterlechnera a dalších geologů z přelomu 
19. a 20. století. Použitelné jsou i generální geologické mapy 
1:200 000 Ústředního ústavu geologického z 60. let minulého 
století. Problémem je v obou případech částečné nerozli-
šování mramorů a vápenato-silikátových hornin (erlanů); 
kontrola v terénu je proto v některých případech nezbytná.

PŘEHLED OBLASTÍ A NĚKTERÝCH 
VÝZNAMNÝCH IZOLOVANÝCH LOKALIT
1. Okolí Českého Šternberka (Český Šternberk, 
Malovidy, Nový Dvůr, Soběšín, Bohdaneč)

Tato menší oblast na okraji moldanubika obsahuje pře-
vážně dolomitické mramory, lokality jsou však dnes vesměs 
zaniklé (výjimkou vzdálenější Bohdanče). Jde o bílé, dolo-
mitické mramory s jednoduchou minerální asociací dolomit 
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+ kalcit + flogopit (± tremolit), ojediněle s akcesorickými 
rudními minerály a tremolit-diopsidovými metasomatický-
mi žílami (Český Šternberk, lokalita „Na stříbrné“); jsou bez 
specifických určovacích znaků. Někdy je pro ně používán 
název „šternberský (vlašimský) mramor“. Byly významně 
použity při stavbě místního hradu (např. vstupní schodiště).

Literatura je na základě ojedinělých údajů pokládá pře-
vážně chybně za mramory kalcitické a směšuje s nimi jiné 
výskyty mramoru v Posázaví, např. „Bílý kámen“ u Sázavy 
(viz samostatné lokality v závěru této kapitoly). Zdejší území 
s menšími častými tělesy obou typů mramorů je vyznačeno 
na obr. 32 v práci Houzar et al. (2017).

V minulosti se dolomitický mramor v Bohdanči pálil na 
vápno, byl by však vhodnější pro použití na kamenické práce 
(dobrá leštitelnost, vysoká bělost) i pro využití ve zdravot-
nictví apod. Jde o jeden ze dvou kamenolomů na mramor na 

Vysočině, který je dosud v provozu a zpracovává dolomitický 
mramor pro stavební a zemědělské účely; je využitelný i jako 
dekorační kámen (obr. 9a, b).

2. Ledeč nad Sázavou (Kožlí, Obrvaň, 
Zdeslavice)

Významná oblast se silikátovými mramory při okraji pes-
tré jednotky moldanubika (Houzar et al. 2017). Místy čisté, 
často však silikáty znečištěné mramory jsou vždy kalcitické, 
s minerální asociací kalcit + diopsid + chloritizovaný flogopit 
+ živce + křemen + titanit + pyrit + pyrhotin (± výjimečně 
wollastonit, vesuvian a akcesorický scheelit).

Byly využívány jako stavební kámen a k výrobě vápna. 
Vápno se pálilo v Obrvani v šachtové peci v blízké cihelně 
(pec je zaniklá), vápenec ze Zdeslavic byl pálen v šachtové 
peci přímo u lomu.

Obr. 8. Mapa výskytů mramorů (krystalických vápenců a dolomitů) na Českomoravské vrchovině.
Fig. 8. Map of occurrences of marbles (crystalline limestones and dolomites) in the Českomoravská vrchovina Highlands.
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3. Chýnov u Tábora (Velmovice, Pacova 
a Kladrubská hora, Lejčkov, Hroby, Údolí - dvůr 
Josafat, Pořín, Sudkův důl).

Zdejší mramory vystupují v biotiticko-muskovitických 
rulách až svorech s četnými vložkami amfibolitů v molda-
nubiku v prostoru východně od Chýnova po Obrataň a Křeč 
a to ve dvou výraznějších pruzích. Jde o pestrý karbonátový 
komplex s drobnozrnnými šedými dolomitickými mramo-
ry, které se střídají s hrubozrnnými mramory kalcitickými 
(pouze v posledních je vyvinuta Chýnovská jeskyně; Krejča 

2009) a s amfibolity. Základní minerální asociace dolomit 
+ kalcit + tremolit (± flogopit, diopsid, pargasit) je místy 
rozšířena o ojedinělý forsterit (pouze Údolí-Josafat); nejasné 
jsou zmínky o spinelu a skapolitu (Houzar et al. 2017).

V širším okolí pracovala v minulosti řada pecí na pálení 
vápna („Pecová hora“) patrně už v 15. století, i když kon-
krétní údaj pochází až z roku 1747. Největšího rozmachu 
dosáhlo zdejší vápenictví v letech 1857–1964 (3 velké pece; 
obr. 10), byla též postavena i nová velká vápenka u chýnovské 
železniční stanice, poté už se těžil pouze kámen na výrobu 

Obr. 9. a) Kamenolom na dolomitický mramor, Bohdaneč u Zruče nad 
Sázavou. Foto T. Kadlec, 2008.
Fig. 9. a) Dolomite marble quarry, Bohdaneč near Zruč nad Sázavou. 
Photo T. Kadlec, 2008.

Obr. 9. b) bloky čistého bílého dolomitického mramoru, lom Bohdaneč. 
Foto T. Kadlec, 2008.
Fig. 9. b) blocks of pure white dolomite marble, Bohdaneč quarry. Photo 
T. Kadlec, 2008.

a) Šachtové pece s vnějším topením, typu Rüdesdorff, postaveny v letech 
1869 a 1874. Foto z roku 1909, kdy už byly obě mimo provoz (foto Š. 
Dvořák). 
a) Shaft limekilns with external heating, Rüdesdorff type, built in 1869 and 
1874. Image from 1909, when both were out of operation. Photo Š. Dvořák. 

b) Šachtová vápenka, foto z r. 1975 těsně před jejím zbořením. Foto p. Pecl.
b) Shaft limekiln. Image from 1975, just before its demolition. Photo Mr. 
Pecl. 

Obr. 10 Vápenky na Pacově hoře u Chýnova (obě foto: dokumentační sbírka Správy Chýnovské jeskyně).
Fig. 10. Limekilns at Pacova hora near Chýnov (Both photos from documentary collection of the Chýnov Cave Administration).
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kamenné drtě a to do roku 1998 (Krejča 2009). Vápno ze 
zdejších mramorů bylo distribuováno do blízkého okolí 
(Tábor – tam vápno dopravoval první silniční parostroj 
v Čechách v r. 1879) a také dál až k Jindřichovu Hradci a do 
Jihlavy (ústní sdělení F. Krejči). U malých ložisek mramoru 
v této oblasti stávaly polní pece, po nichž se však nezachovaly 
žádné stopy (např. u hradu Kámen a Vysoké Lhoty).

4. Jihlava (Štoky, Staré Hory, Pístov, Čížov, 
Předboř u Luk nad Jihlavou)

V okolí Jihlavy jsou známy pouze málo významné vý-
skyty metakarbonátových hornin, které jsou dnes z vý-
chozů neznámé. Na jejich přítomnost lze usuzovat pouze 
z jejich úlomků na odvalech historických stříbrných dolů 
(Čížov-Okrouhlík); známy jsou také z vrtů na starohorském 
rudním pásmu. Mramory jsou kalcitické, lokálně s nízkým 
obsahem dolomitu a diopsidu a charakteristickými krystaly 
grafitu velikosti až přes 1 mm. Jsou doprovázeny grafitovými 
horninami (Pístov). Výjimkou je šedobílý, silikáty bohatý 
kalcitický mramor na izolovaném výskytu u Štoků u Jihla-
vy (zaniklý lom na Vápenném kopci) s minerální asociací 
kalcit + diopsid + titanit (± wollastonit, křemen). Pozoru-
hodnou lokalitou, odrážející „hlad po vápenné surovině“ je 
opuštěný mramorový lom v Předboři u Luk nad Jihlavou. 
Čočka kalcitického mramoru s flogopitem o rozměrech cca 
20×20×15 m je uložena společně s rulou v pyroxenickém 
monzosyenitu jihlavského plutonu (mramor se dnes nachází 
pouze v obvalech).

Pokud je známo, žádný mramor na Jihlavsku nebyl vy-
užíván jinak, než v blíže nedatovaných zaniklých polních 
pecích k pálení vápna.

5. Okolí Telče (Strachoňovice, Malý Pěčín, 
Vystrčenovice)

Výjimečné jsou výskyty mramorů ve východním okolí 
Telče, dnes v úvahách o využití surovin při stavbách v his-
torické Telči zcela opomíjené. V současnosti je lze najít 
pouze v malém množství v odvalech bývalých kamenolomů 
v lesích mezi Strachoňovicemi a Malým Pěčínem (Houzar 
1984); dříve také u Vystrčenovic (Kalášek et al. 1952). Jde 
o silně tektonicky postižené mylonitizované mramory. Jeví 
maltovitou až mylonitovou strukturu a vzhledem k nepatrné 
velikosti deformovaných zrn kalcitu též tmavošedou barvu. 
Mají příměs křemene a jsou do nich zavrásněny tektonické 
„klasty“ okolních rul až kvarcitů. Minerální asociaci tvoří 
kalcit + křemen + živce (± aktinolitizovaný diopsid, chlorit 
a místy pyrit).

Velmi nekvalitní mramor byl pálen na vápno u Stracho-
ňovic v dobách před 20. stoletím. Tamní vápenná pec byla 
využívána i k pálení cihel, jejichž zlomky s kolkem HT – 
Herrschaft Teltsch lze u ní občas nalézt.

6. Budeč – Krasonice – Meziříčko – Horky
Podobné mramorům v předchozí oblasti, avšak zřetelně 

méně tektonicky postižené, jsou výskyty mramorů v této 
malé podoblasti, kde vynikal pouze lom v Krasonicích 

(„Kočičíř“, též „u Kyprova mlýna“).  Připomínají mramory 
ledečské (viz oblast č. 2) a to i svojí pozicí při okraji pestré 
jednotky moldanubika s hojnými kvarcity. Jsou bílé, šedavé 
až narezlé, zbarvené zvětráváním akcesorických Fe-sulfidů, 
středně zrnité a vždy kalcitické, s kolísavou příměsí silikátů 
a minerální asociací kalcit + světlé slídy (flogopit i mus-
kovit) + diopsid (± živce, křemen, titanit, pyrhotin a pyrit  
± výjimečně wollastonit, grossular, vesuvian a akcesorický 
scheelit).

Byly využívány jako stavební kámen a k výrobě vápna. Vý-
znamný byl velký lom v Krasonicích (u Kyprova mlýna), kde 
se těžilo v polovině 19. století (i dříve); zmiňovaný je však 
až v r. 1911, s dvěma vápenkami, a také v r. 1937, kdy těžba 
postupně zanikala. Vápno se tu krátce pálilo ještě v letech 
1945–1946. Malý vápenný lom v Budči je uváděn v r. 1907.

7. Jemnice (Jemnice, Kostníky, Dobrá Voda 
u Mladoňovic)

Mramory na Jemnicku náležejí k nejspodnější části gföhl-
ské jednotky moldanubika, kde vystupují v rulách s hojnými 
polohami amfibolitů, zčásti granátických, a to v blízkosti 
granulitů. Jsou dvou typů, dolomitické a kalcitické. Šedé 
kalcit-dolomitické a dolomitické mramory s minerální aso-
ciací dolomit + kalcit + silně serpentinizovaný forsterit (± 
flogopit, akcesorický grafit a jen ojediněle spinel), se místy 
vyznačují protáhlými hnědými agregáty pargasitického am-
fibolu. Hojnějším typem jsou kalcitické mramory z lokalit 
„U borovice“ a „Na jemničkách“ u Jemnice. Obsahují kalcit 
+ diopsid + pargasit + skapolit (meionit až Cl-marialit) 
a jsou anomálně bohaté stronciem (>1000 ppm Sr). Oproti 
dolomitickým mramorům jsou hrubozrnější, šedobílé.

Předpokládaná existence vápenné pece nedaleko lomů 
„U Borovice“ není dosud doložena. Zajímavý příběh se týká 
nepatrné, jen několikametrové polohy mramoru u „Tříletové 
skály“ v Dobré Vodě. Podle pamětníků ji před II. světovou 
válkou nechal otevřít mladoňovický učitel a vypálit místní 
nekvalitní dolomitický mramor pouze kvůli přestavbě a vý-
malbě školní budovy. Jediným důvodem byl údajně zbytečně 
drahý dovoz vápna ze Zblovic, vzdálených asi 6 km odtud.

8. Okolí Uherčic (Uherčice, Korolupy, Lubnice, 
Vratěnín)

Oblast s velmi hojnými výskyty mramorů náležejícími 
drosendorfské jednotce moldanubika (někdy je místně 
označovaná jako vratěnínská jednotka). Vyskytují se zde 
mramory ve větších, až přes 100 m mocných tělesech, nej-
mocnějších v moravské části moldanubika a pokračující 
k jihu do okolí Drosendorfu a dále na jih Waldviertelem 
(Lesní Čtvrtí) až k Dunaji. Typický je doprovod mramorů 
polohami grafitických hornin. Lze je litologicky paralelizovat 
s mramory českokrumlovské jednotky a také některými 
částmi vranovsko-olešnické jednotky na Moravě. Obsahují 
vložky drobnozrnných amfibolitů, vzácně kvarcitů a jsou 
pronikány deformovanými žilami metabazaltů (Houzar et 
al. 2017).

Mramory jsou převážně kalcitické (průměrně okolo 2 
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hm. % MgO – v čistě karbonátovém podílu pak v rozmezí 
0,48–3,55 hm. %) lokálně i dolomitické (5,28–17,75 hm. 
% MgO), s kolísajícím obsahem silikátů (2,9–9,6 hm. %; 
průměrně cca 5 hm. %). Jsou středně zrnité a jeví převážně 
charakteristickou páskovanou texturu s širšími bílými a úz-
kými šedými pásky bohatšími grafitem. Typické jsou šedé 
mramory s černým tremolitem centimetrové velikosti někdy 
obrůstaným edenitem-magneziohornblendem a diopsidem. 
Mezi jejich charakteristické minerální asociace patří pře-
devším kalcit + flogopit + tremolit, magneziohornblend až 
edenit (± dolomit, křemen, diopsid, grafit, pyrit a pyrhotin, 
titanit, velmi vzácně forsterit a skapolit), ojedinělé jsou do-
lomitické mramory se serpentinem (Lubnice).

Mramory byly využívány odedávna převážně k pálení 
vápna v místních polních pecích. Významná výroba vápna 
ve vrchnostenské vápence se uvádí v polovině 19. století, kdy 
tam pracovalo 6 dělníků. Lom s novou dvoukomínovou vá-
penkou byl v Uherčicích v provozu do roku 1945, nedlouho 
po roce 1952 byla vápenka zbořena. Malá vápenka stávala 
u lomu v Korolupech, výroba vápna v Lubnici je uváděna 
v roce 1911. Omezeně byl zdejší mramor používán i na 
kamenické práce (leštěné desky, schody, koryta, částečně 
i stavební prvky na uherčickém zámku). Využíval se zejména 
kvalitnější páskovaný mramor z lomu J. Vratislavského na jz. 
okraji obce. Těžba byla po roce 1948 omezena až zastavena 
v důsledku blízkosti státní hranice s Rakouskem.

9. Oblast širšího okolí Třebíče a Velkého 
Meziříčí (Bransouze, Číchov, Kamenice, Číhalín, 
Nová Ves, Čechočovice, Sokolí, Řípov a Třebíč- 
Borovina, dále Stáj, Kamenice, Blízkov, Mostiště 
a Martinice).

Rozsáhle vymezená oblast je charakterizována převážně 
malými tělesy mramorů (výjimkou je Nová Ves) se silně 
variabilním chemickým složením i různými minerálními 
asociacemi. Mramory lze rozlišit na tři hlavní skupiny, a to 
(a) mramory kalcitické až dolomit-kalcitické, (b) kalcit-do-
lomitické a (c) dolomitické. Vystupují v podloží třebíčského 
plutonu v cordierit-biotitických migmatitech a rulách, s čet-
nými amfibolity u Velkého Meziříčí.

Kalcitické mramory (a) s asociací kalcit + dolomit + di-
opsid + titanit + pyrhotin (± wollastonit, K-živec, flogopit) 
mohou být součástí petrograficky složitých mramorových 
těles i jinde v této suboblasti (Řípov u Třebíče, Kouty aj.). 
Určitou výjimkou je kalcitický mramor z Číchova (lom 
Ratov, též „u trati“), kde je Mg-příměs vázána pouze na 
diopsid v asociaci s K-živcem a křemenem a mramory jz. 
od obce v trati „Jalovec“ a „Vápenice“ (se starou vápenkou), 
které obsahují navíc biotit (Soukup et al. 2007). 

Typické jsou pro třebíčskou, resp. třebíčsko-velkomezi-
říčskou podoblast bílé až našedlé nebo místy nazelenalé 
mramory (b). Bývají někdy poměrně hrubozrnné, čistě 
kalcitické, místy s vyšším obsahem silikátů, a střídají se s še-
dými tenkými mramory s vyšším podílem dolomitu, časté 
jsou i čistě dolomitické typy s primárním dolomitem (c). 
Pro tento dominující typ (b) je specifická minerální asociace 

kalcit + dolomit - forsterit + flogopit + primární chlorit I 
+ fialový (někdy modrozelený a částečně zinečnatý) spinel 
± pargasit ± modrý fluorapatit a oranžový hydroxylklino-
humit nebo vzácně chondrodit. Na některých lokalitách je 
tato asociace doprovázena akcesorickým Mg-ilmenitem až 
geikielitem, galenitem, sfaleritem, mikroskopickým zirko-
nolitem a baddeleyitem. Dolomitické mramory typu (c) jsou 
šedobílé až šedé, spíše drobněji zrnité. Jejich asociace bývá 
jednodušší: dolomit + kalcit + flogopit + forsterit (± spinel). 
Někdy je pronikají úzké žíly Mg-skarnů, tvořené vnější 
zónou forsteritu + kalcitu a vnitřní zónou bílého diopsidu 
(± flogopit, tremolit). Forsterit v obou typech podléhá často 
silné serpentinizaci a mramory pak mají zelenavou barvu 
(Houzar 1984, 2004).

Do oblasti patří středověký (?) kamenolom u Bransouz, 
který byl pravděpodobně zdrojovou horninou pro vápno 
použité při stavebních pracích na hradě Rokštejně. V roce 
1556 se připomíná vápenka v blízkém Číchově (Dvorský 
1906; nově v provozu i v letech 1900 až 1924, (odstřelena 
dynamitem v r. 1929) a v roce 1579 také v Bransouzích. 
Lom přímo v Třebíči-Borovině byl otevřen nedlouho před 
rokem 1842 a využíván jako zdroj materiálu k pálení vápna 
při výstavbě koželužských a obuvnických závodů. V letech 
1912–1926  se připomíná vápenka v Sokolí u Třebíče, při níž 
pracovala kolem roku 1924 i malá cementárna. V Čecho-
čovicích se vápno pálilo na „Bílé hoře“ ještě v roce 1927 
(vápenka je v současnosti přestavěna na chatu), v přilehlých 
Markvarticích zbytky polní pece prozrazují jen přepálené 
cihly s povlaky sklovité strusky. 

Nejvýznamnějším v této podoblasti byl lom a vápenka 
v Nové Vsi (u Třebíče). Na místě staré drobné povrchové 
těžby byl v roce 1926 otevřen větší kamenolom a postavena 
vápenka ve vlastnictví rodiny Šedů, která byla v soustavném 
provozu do roku 1942 (obr. 11); surovina se dokonce měla 
vyvážet až ke Krakovu (Vavřínová 1948). Příležitostná těžba 
pokračovala do roku 1952. V majetku státu byl lom od 1. 
7. 1952, opět v soustavném provozu až do r. 1962, kdy byl 
v důsledku konkurence vápna exportovaného na západní 
Moravu z okolí Brna opuštěn a postupně zatopen (obr. 12). 
Kruhová vápenná pec byla posléze využita k vypalování cihel 
(mocnost mramoru 35–45 m; celkové zbytkové zásoby byly 
vypočteny na 1.262 992 tun).

10. okolí Moravských Budějovic (Lukov, 
Šebkovice-Milatice, Horní Újezd, Blatnice, 
Ohrazenice)

Pro tuto oblast platí totéž jako pro předchozí oblasti 
třebíčskou a velkomeziříčskou. Rozdílem je zde jen větší 
zastoupení vápenatosilikátových (asociace Ca-plagioklas 
+ skapolit + diopsid + klinozoisit) hornin, v mramorech 
často chybí hydroxylklinohumit a kromě spinelu (převážně 
zelený Zn-spinel) je častý pargasit. Dolomitické mramory 
jsou relativně bohatší manganem.

Bývalá vápenka se nacházela před lomem v Lukovské hoře 
u Mor. Budějovic; pálilo se zde do r. 1935. Jinou vápenku 
u zaniklého lomu v polích u Blatnice připomínají jen hojné 
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výpalky se spinelem. Úlomky mramoru se nacházejí také 
vzácně u Ohrazenic v místech zvaných „U vápenné jámy“. 
Bylo tam vytěženo ložisko mramoru nepatrné velikosti 
(15×8×5 m) k pálení vápna.

11. Nová Ves u Oslavan – Senorady
Jde o moldanubické mramory, které tvoří nehojné vložky 

v biotitických a muskovit-biotitických pararulách v pod-
loží granulitů. Je třeba je odlišovat od přilehlých mra-
morů olešnické jednotky, které vystupují v jejich podloží  
ve svorech. 

Jde převážné o bílé, čistě dolomitické mramory, částečně 
o šedé kalcit-dolomitické až dolomit-kalcitické typy. Čisté 
dolomitické typy jsou velmi chudé silikáty, z nichž převládá 
flogopit a forsterit, v ostatních přistupuje vzácně spinel, 
amfibol a u Senorad jen zcela výjimečně minerál humitové 
skupiny (klinohumit). Specifickým znakem jsou inkluze 
geikielitu až Mg-ilmenitu ve spinelech a obrůstání forsteri-
tu diopsidem. Při okrajích těles se objevují metasomatické 
žíly bílého diopsidu lemované zelenavou zónou serpenti-
nizovaného forsteritu+kalcitu (ofikalcity), někdy jde o žíly 
diopsid-tremolitové.

Mramor z Nové Vsi u Oslavan byl krátce využíván na 
menší kamenické práce, bližší informace chybějí.

12. Mramory olešnické jednotky mezi Oslavany 
a okolím Náměště nad Oslavou (Oslavany, 
Ketkovice, Kuroslepy, Kralice, Náměšť nad 
Oslavou, Jedov, Pucov, Jasenice)

V podoblasti bylo lomy otevřeno několik těles mramorů, 
uložených v drobně zrnitých krystalických šedých rulách 
a svorech s častými polohami grafitů, kvarcitů a ojedinělých 
amfibolitů (pro bližší charakteristiku viz rovněž níže uvedené 
lokality v oblasti č. 18). 

Jde o šedé drobnozrnné dolomit-kalcitické až kalcitické 
mramory. Jsou masivní nebo páskované, kdy se střídají úzké 
šedé (s mikroskopickým grafitem a zrny pyritu) a širší bílé 
pásky (obr. 16). Minerální asociace je jednoduchá: kalcit + 

flogopit + tremolit (vzácněji magneziohornblend) + pyrit ± 
muskovit ± křemen ± albit ± dolomit (výjimečně diopsid). 
Mikroskopický grafit se soustřeďuje převážně do zrn křeme-
ne. Vzácné, ale lokálně časté jsou bílé až šedé drobnozrnné 
dolomitické mramory nevelkých mocností, s typickou aso-
ciací dolomit + tremolit + flogopit, „přeplněné“ jehlicovitým 
bílým tremolitem. 

Mramory byly využívány k pálení vápna; zbytky polních 
vápenných pecí se nacházejí např. u Padochova a Oslavan, 
dále na říčce Chvojnici nedaleko Ketkovic (možná tu byla 
už středověká těžba při výstavbě blízkého hradu Levnova); 
nověji také v r. 1900 a pálilo se ještě v r. 1942 – tzv. „Ko-
mínkův zlatodůl“), u Kuroslep a Jedova (vápenka ještě v 
r. 1941). Nepříliš kvalitní šedý mramor (silně zvětrává) se 
v menší míře uplatnil i jako ozdobný kámen na náměšťském 
zámku (pravděpodobně pocházel ze zaniklého lomu v místní 
oboře).

13. Naloučany – Ocmanice - Jasenice
Východně od třebíčského plutonu vystupují tělesa bílých 

masivních dolomitických mramorů a to vesměs velmi čistých 
(srov. i oblast 15). Jsou uloženy v rulách společně s amfibolity 
a ojedinělými serpentinity. Otevřeny byly pouze dvěma lomy 
mezi Naloučany a Jasenicí. V některých partiích obsahují 
silikáty, zejména tenké polohy ofikalcitů (kalcit + serpen-
tinizovaný forsterit + flogopit (± zelenavý spinel), drobné 
vložky flogopitu, výjimečně s většími zrny modravě šedého 
spinelu; neobsahují minerály skupiny humitu.

Výchozy dolomitového mramoru přístupné studiu se 
nacházejí v opuštěném a zatopeném kamenolomu, ležícím 
v remízku v polích při silničce na SZ od Jasenice (obr. 13).

Vápenka se tam připomíná v r. 1907. V letech 1930 až 1940 
lom provozovala firma Serpentinia z Ocmanic. Vyráběly se 
tu hlavně bílé drtě do umělého kamene a do betonu. Častější 
bylo využití zdejších bílých mramorů na kamenické výrobky 
(pomníky, kříže v okolí), ale i jako umělé hnojivo. Od roku 
1959 je lom opuštěný.

Obr. 11. Kruhová vápenka a jihozápadní část stěny lomu, Nová Ves u Tře-
bíče, foto F. Peštál, 1928.
Fig. 11. Circular limekiln and SW part of quarry wall, Nová Ves near Třebíč. 
Photo F. Peštál, 1928.

Obr. 12. Opuštěný a zatopený lom na mramor, Nová Ves u Třebíče, severní 
stěna, foto J. Šmerda, 2021.
Fig. 12. Abandoned and flooded marble quarry, northern wall, Nová Ves 
near Třebíč. Photo J. Šmerda, 2021.
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14. Západní okolí Veverské Bítýšky (Javůrek, 
Zbraslav, Domašov, Přibyslavice, aj.)

Do této oblasti náleží řada jednotlivých výskytů mramorů 
moravika. Tvoří víceméně souvislý pruh sledující tektonic-
kou linii podél podložního kontaktu bítešské ortoruly. Jsou 
uloženy ve fylitech jednotky Bílého potoka.

Tyto mramory jsou jemnozrnné a vyznačují se tmavoše-
dou barvou, lokálně s bílými čočkovitými agregáty až žilkami 
kalcitu s podílem hnědého dolomitu až ankeritu. V těchto 
žilkách a někdy i přímo v mramoru je obsažen vzácně ak-
cesorický fluorit a REE-karbonáty. Minerální asociace kalcit 
+ biotit + muskovit + křemen + albit + rutil (± titanit) je 
jednoduchá a odpovídá málo přeměněnému mramoru; je 
shodná s mramory lukovské jednotky moravika v dyjské 
klenbě (Houzar et al. 2015). Při kontaktu bítešské ortoruly 
jsou mramory silikáty bohatší a objevuje se v nich klinozoisit 
a tremolitový amfibol.

Vzhledem k silnému tektonickému postižení a zejmé-
na díky vysokému podílu silikátů (desítky %) nebyly tyto 
mramory v minulosti využívány ani k pálení vápna, ani 
jako dekorační, sloužily pouze jako stavební kámen a byly 
zpracovávány k místnímu použití na štěrk.

15. Okolí Strážku a Dolní Rožínky (Horní 
Libochová, Mitrov, Mirošov, Blažkov, Strážek, 
Dolní Rožínka, Zvole, Studnice u Nového Města, 
Fryšava)

Uvedená podoblast navazuje na západnější výskyty mra-
morů v okolí Velkého Meziříčí (viz oblast 9). Mramory 
vystupují v pararulách v blízkosti granulitů, v sekvenci 
bohaté na amfibolity; kvarcity zcela chybějí (Novák 1987, 
1988, 1989). 

Na rozdíl od zmíněné podobné podoblasti č. 9 se tu vy-
skytují často čistě dolomitická tělesa velmi chudá silikáty, jen 
místy, při okrajích, jsou jejich součástí polohy kalcit-dolo-
mitické (viz též oblast č. 13). V obou případech jde o mra-
mory bílé až šedobílé barvy, s masivní až slabě páskovanou 
texturou, s minerální asociací dolomit + kalcit + flogopit 

Obr. 13. Opuštěný a zatopený lom na mramor nedaleko Jasenice, foto H. 
Houzarová, 2021.
Fig. 13. Abandoned and flooded marble quarry, Jasenice. Photo H. Hou-
zarová, 2021.

+ forsterit + spinel + chlorit I (± klinohumit, pargasitický 
amfibol). Výjimkou je těleso čistého kalcitického mramoru 
u Zvole bez žádných specifických mineralogických znaků.

Zdejší mramory se těžily k pálení vápna v polních pecích. 
Malá vápenka stála nedaleko Medlovského rybníka u Fryša-
vy; malé těleso mramoru je zcela vytěženo. Zbytky malé 
polní šachtové pece se nacházely také u Strážeckého potoka 
u Mirošova. Kvalitní kámen pro kamenické práce, dobře 
leštitelný a blokový, je zmiňován z lomů u Studnice (Veselý 
1960), dnes silně zarostlých a polozasypaných; poblíž byla 
identifikována malá pec. Tam, kde těžba přetrvávala v druhé 
polovině 20. století, byly mramory zpracovávány také na 
vápennou moučku a drtě do umělého kamene; nabízelo se 
i využití čistých dolomitických mramorů ve sklářství pro 
výrobu bezbarvých a „polobílých“ skel (např. D. Rožínka).

16. Žďár nad Sázavou („Dolinky“, „Vápenice“)
Významnou lokalitou v oblasti, jinak velmi chudé na 

využitelné mramory, byl svého času lom „Vápenice“ („U Vá-
penice“) západně od města Žďár nad Sázavou, kde se (možná 
s přestávkami) těžilo po staletí; lom byl opuštěn v roce 1904. 
Dnes je lom zatopený, s hloubkou 11,8 m, při vyšším stavu 
vody téměř bez výchozů (obr. 1b). Mramor je tam hrubozrn-
ný, bílý až slabě namodralý, převážně kalcitický, s flogopitem. 
Charakteristickým znakem některých partií jsou drobněji 
zrnité tenké žíly (?) tvořené šedým dolomitem; obsahují 
světle žlutá zrna hydroxylchondroditu chudého fluorem 
(Novák 1988). Vzácný klinohumit-forsteritový mramor se 
spinelem, který byl nalezen na odvalech, nemusí pocházet 
z této lokality. V bezprostřední blízkosti lomu stávala vá-
penná pec (pravděpodobně i víc pecí).

Druhou významnou lokalitou je zašlý lom „Dolinky“ 
nedaleko rybníku Mikšovec s typickými klinohumit-for-
steritovými (±spinel) dolomitickými mramory. Těžbu se 
nepodařilo datovat, pouze z nepřímých dokladů je kladena 
do středověku až raného novověku. Zde také nový vázkum 
odkryl několik vápenek. Tři z nich byly podrobně dokumen-
továny archeologickým průzkumem. Doba jejich činnosti 
spadá přibližně do období od poloviny 15. století do počátku 
17. století. Další dvě vápenné pece jsou v lokalitě jen nepřímo 
doloženy z výsledků geomagnetického průzkumu. Mramory 
v této lokalitě již nejsou ve výchozech odkryty.

Zdejší mramor byl využíván k pálení vápna a jako dekorační 
kámen ve Žďáře nad Sázavou (dlažba, části oltáře, portály bran 
a jiné stavební prvky v areálu žďárského kláštera, kostela sv. 
Prokopa, drobné pomníky a kříže v širším okolí aj.). Prav-
děpodobný je dle historických pramenů transport mramoru 
do širšího okolí, kde zdroje této suroviny chybí (Přibyslavsko, 
Polensko). Mramory v zašlém lomu „Dolinky – Stará vápe-
nice“ nejsou již odkryty; používaly se v blízkých vápenkách. 

Dva malé, dnes zcela vytěžené lomy na mramor jsou asi 0,5 
km sv. od lokality Vápenice. U obou byly prokazatelně dolo-
ženy vápenické pece; činnost jednoho z lomů byla datována 
do středověku. Další vápenné pece (rámcově zařaditelné do 
19. století) byly dokumentovány na kótě Vápenice 2 km jjz. 
od obce Račín (dvě pece) a na Holém vrchu 5,5 km sz. od 
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Žďáru n. S. (dvě pece). Je příznačné, že nikde u těchto lokalit 
není zdroj mramoru, ale jsou v lesích a tedy u zdroje paliva. 
Lokality byly nově historicky podrobně zpracovány Válkem 
et al. (Válek et al. 2017b).

17. Nedvědické mramory (Smrček, Černvír, 
Nedvědice, Ujčov, Kozlov, Vrtěžíř, Lesoňovice, 
Vír, Strachujov u Jimramova)

Zdejší mramory tvoří dlouhý úzký pruh od Černvíru 
přes Nedvědici k Víru, příp. Jimramovu. Pouze kalcitické 
a někdy velmi čisté bílé středně zrnité mramory jsou ulo-
ženy ve svorech a pararulách s tělesy ortorul, náležejících 
ke svrateckému krystaliniku. Místy je doprovázejí silikátové 
skarnoidní horniny s wollastonitem, vesuvianem, grossula-
rem a diopsidem. 

Minerální asociace typických bílých nedvědických mra-
morů je jednoduchá: kalcit + flogopit + tremolit + diopsid 
(± grafit; pouze u Víru vzácně i dolomit). Vzácně obsahují 
specifické akcesorické minerály, jako např. K-živec, minerály 
s obsahem mědi, bóru a arzénu nebo mikroskopický ryzí 
bismut. Nedvědické mramory byly v poslední době detail-
ně zpracovány (Houzar et al. 2006), kteří uvádějí i četnou 
literaturu. Tito autoři (podobně i Houzar et Pfeiferová 2005 
a Šmíd 2007) vymezili několik typů nedvědických mramorů 
z hlediska minerálních asociací s ohledem na historické 
využití jako dekoračních kamenů:

a) bílé, drobnozrnné až středně zrnité nedvědické mramo-
ry (např. Obecní lom v Nedvědici a v Ujčově; obr. 14a, b);

b) bílé až našedlé středně zrnité nedvědické mramory, 
místy s nevelkými světle šedými šmouhami zbarvenými mi-
kroskopickým grafitem. Nejvíce využívaný typ nedvědických 
mramorů (lom „Uhlířova skála“ v Nedvědici);

c) bílé až nažloutlé hrubozrnné až středně zrnité mramo-
ry, místy s šedými proužky a drobnými zelenými partiemi 
s aktinolitem a diopsidem (mramor z „Hradního lomu“ 
u Smrčku);

d) modré středně zrnité „skarnizované“ mramory, místy 
bohatší bílým wollastonitem a zrny hnědého vesuvianu 
(malý lomek nad nedvědickým hřbitovem). Na rozdíl od 
typů (a) až (c) jej nelze vylomit ve větších blocích. Velmi 
omezeně byly použity na dlaždice; traduje se jejich použití 
na drobné umělecké předměty (kalamáře, těžítka apod).

Stranou ponecháváme více skarnizované světle modra-
vě šedé mramory s granátem, diopsidem, wollastonitem, 
vesuvianem a K-živcem, stejně jako nepatrné polohy loso-
sově červených mramorů, neboť ty jsou jen petrologickou 
zajímavostí bez praktického využití (Houzar et al. 2006).

Nedvědické mramory jsou z velké části dekorační mra-
mory vysoké kvality, snadno odedávna použitelné na ka-
menickou práci (obr. 14 c, d); velikost vylomených bloků 
je větší např. v bývalém Obecním lomu v Nedvědici, menší 
v Ujčově („Ochoza“). Náhrobky a kříže, rozšířené v okolí, 
si i po 50 let zachovávají svůj lesk. Odpad se zpracovával na 
bílou mramorovou drť a moučku do umělého kamene a pro 
sklárny v Kyjově a Rosicích. Tím počátkem sedmdesátých let 
minulého století těžba skončila (podrobněji viz Procházka 

1911, Jahn 1917, Pařízek 2000, Houzar et Pfeiferová 2005, 
Šmíd 2007).

Doklady o využití nedvědických mramorů k pálení vápna 
s výjimkou středověkého lomu a vápenky u hradu Pyšo-
lec a zbytků novodobé vápenky v Kozlově (vrch Babylon) 
chybějí. Materiál z lomu u Vrtěžíře byl dopravován do hutí 
v blízkém Štěpánově nad Svratkou (do vzdálenosti asi 1 km), 
často jen ručními kolečky. V nejjižnější části mramorových 
těles („Jedlová“) je podle geologického průzkumu pro těžbu 
dosud k dispozici asi 50–60 000 tun mramoru (Veselý 1960).

18. Oblast olešnické jednotky (Dolní Čepí, 
Nedvědice II, Prosetín, Olešnice, Veselka, Trpín, 
Velké Tresné, Crhov, Křtěnov, Rozsíčka, Jobova 
Lhota, Lysice; na jihu Vranov nad Dyjí, aj.).

Tato, poměrně velká oblast je velmi bohatá na mramory 
různých typů, kalcitické i dolomitické (viz geologické mapy). 
Mramory tvoří protáhlé vložky v drobnozrnných tmavých 
svorech a rulách, místy grafitických (někdy mají až vzhled 
fylitu) a doprovázejí je polohy grafitu (srov. oblast č. 8; 
analogická je jižnější oblast č. 12 a lokality v dyjské klenbě, 
tam např. Vranov nad Dyjí). Lze rozlišit několik základních 
typů s rozdílnými minerálními asociacemi (Sekanina 1965, 
Houzar et al. 2000):

a) šedé kalcitické až kalcit-dolomitické mramory, často 
páskované, s flogopitem a akcesorickým grafitem. Střídají 
se s typem mramoru s charakteristickými porfyroblasty 
černého tremolitu o velikosti nad 1 cm. Minerální asociace 
je jednoduchá kalcit + flogopit + tremolit (a vzácněji mag-
neziohornblend) + dolomit (± křemen, albit, pyrit). Tremolit 
může tvořit až tři generace; čtvrtá je texturně odlišná a je 
metasomatického původu (např. Prosetín; Sekanina 1965). 
Dominují na většině lokalit, zejména v širším okolí Olešnice;

b) bílé dolomitické mramory s bílým tremolitem (např. 
Prosetín, Petrov-jih);

c) šedé dolomitické mramory se sekundárním (?) kře-
menem a takřka bez kalcitu; druhotně červeně zbarvené 
hematitem (lokalita Kunštát-Sychotín a Železné u Tišnova);

d) ojedinělé žlutavé drobnozrnné dolomitické mramory 
nevelkých mocností, někdy s pásky křemene, s typickou 
asociací dolomit + tremolit + flogopit a výjimečně křemen 
+ dolomit a dolomit + albit (Crhov).

Přestože jde převážně o poměrně nekvalitní mramory 
(snadno zvětrávají díky hojnému pyritu), nejkvalitnější 
z nich nalézáme místy použité i jako kámen dekorační (např. 
šachovnicové dlažby a ostění na místních zámcích apod.); 
snad měly nahrazovat dražší tmavé mramory ze vzdáleněj-
ších míst. Hnědočervený mramor z Nedvědice (lok. „Pod 
horou“ – olešnická jednotka) a Železného u Tišnova byl 
používán na výrobu barevných drtí do umělého kamene. 
Byly však vhodnější k pálení vápna nebo pro vápnění půd 
a využívány jako stavební kámen. U jednoho z lomů na sz. od 
dvora Lamberka stávala vápenka, dnes zbořená; podobně i 
u zaniklého velkého lomu mezi Olešnicí a samotou Veselkou. 
Vápenky stávaly i u menších lomů na JV od Jobovy Lhoty, 
v Dolním Čepí a jinde. Do současnosti se zachovala šachtová 
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vápenka sv. od Prosetína, kde se pálilo vápno do roku 1939. 
Dolomitický mramor z Petrova byl údajně dodáván do hutí 
v Ostravě-Vítkovicích.

19. Bystré u Poličky
Kalcitické mramory vystupují v poličském krystaliniku 

a jsou odkryty v opuštěném kamenolomu s bývalou vápen-
kou jihovýchodně od obce („Na Dědičově“). Jsou šedobílé 
a bílé barvy, hrubozrnné a obsahují budinované žíly křemene 
a křemen-živcové pegmatoidy bez patrných kontaktních 
účinků na okolní mramor. Jsou velmi čisté (≤ 99 % karbo-
nátů), obsahují pouze nepatrnou příměs tremolitu, diopsidu 
a slíd. Nevyznačují se žádnou specifickou minerální asociací, 
která by byla typická pro jejich identifikaci. Západně od obce 
v „Panském lese“ se těžily naopak drobněji zrnité kalcit-do-
lomitické mramory s metasomatickými žílami složenými 
z tremolitu a tremolit- diopsidu ±forsteritu. 

Byly využívány k pálení vápna pro místní potřebu; vá-
penka „Na Dědičově“ byla v provozu mezi lety 1915–1940, 

předtím se pálilo v polní peci. Ložisko v Panském lese otevřel 
podnikatel Navrátil v roce 1923, kdy bylo předchozí ložisko 
u vápenky už dost vyčerpáno (Kalášek et al. 1952, Veselý 
1960, Sekanina 1965).

20. Okolí Jimramova (Sedliště, Trhonice, 
Ubušínek)

V západní části poličského krystalinika vystupují úzké 
protáhlé vložky mramorů v rulách s amfibolity mezi Telecím 
a Ubušínkem, významněji od Sedliště po Trhonice.

Jde o bílé, našedlé, žlutavé až narůžovělé drobnozrn-
né mramory se specifickým složením, které nemají jinde 
v České republice prakticky obdoby (vyjma několika lokalit 
v Železných horách, např. částečně Běstvina).  Jeví místy pás-
kovanou texturu, kdy některé pásky obsahují větší množství 
chloritizovaného biotitu, tremolitu a jiných silikátů. Vyzna-
čují se zvýšeným obsahem manganu, zinku, olova a barya, 
čemuž odpovídá i zcela unikátní minerální asociace kalcit + 
flogopit (částečně Ba-flogopit) + tremolit + diopsid + gahnit 

Obr. 14. Těžba a zpracování mramoru v Nedvědici.
Fig. 14. Mining and processing of marble in Nedvědice.

a) Obecní (vlevo) a Uhlířův lom (vpravo) v Nedvědici, autor fotografie 
neznámý, před II. světovou válkou.
a) Municipal quarry (left) and Uhlíř quarry (right) at Nedvědice. Author 
unknown, before World War II.

c) Řezání kamene na břehu Svratky – Nedvědice, neznámý autor a rok.
c) Stone cutting on bank of the Svratka river at Nedvědice. Author and 
year unknown.

b) Mramorový lom Ujčov („Ochoza“), autor neznámý, asi rok 1930. 
b) Marble quarry Ujčov (‘Ochoza’). Author unknown, around 1930.

d) Lamači dekoračního mramoru – Nedvědice, Obecní lom, foto A. Polák, 
1960.
d) Stonecutters of decorative marble blocks in quarry, Obecní lom, Ned-
vědice. Photo A. Polák, 1960.
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(± Ba-živec, turmalín-uvit) a červená luminiscence v UV-zá-
ření. Lokálně obsahují sfalerit, pyrit, magnetit a baryt. Část 
místních mramorů, střídajících se s výše uvedeným typem, 
Zn- a Ba-minerály neobsahují.

Před lomem u silnice Jimramov-Polička jsou zbytky ša-
chtové pece z roku 1901(Chládkova vápenka), kde se občas 
až do roku 1958 pálilo vápno z mramoru přilehlého lomu 
(obr. 1m). Přímo v obci Trhonice jsou v zašlém lomu zbytky 
zaniklé polní pece podobně jako v blízkém Ubušínku.

Izolované významnější lokality

Sázava (u Benešova, vrch Bílý kámen)
Bílé, drobně krystalické mramory vystupují v opuštěných 

kamenolomech na „Bílém kameni“ nad levým břehem Sá-
zavy. Jde o velmi čistě kalcitické mramory, velmi často bez 
obsahu jakýchkoliv dalších jiných minerálů. Vzácně byly 
zjištěny typy s obsahem dolomitu (tremolit, mastek). Při-
pomínají bílé nedvědické mramory.

Na lokalitě byly zjištěny malé neolitické lomy (asi 6–4 
tis. let př. n. l.) s nálezy kamenných nástrojů vyrobených 
z amfibolitu a předpokládalo se využití tamního mramoru 
na výrobu ozdobných předmětů, např. pravěkých náram-
ků (viz např. K. Žebera nebo M. Zápotocká in Válek et al. 
2017a). Je však skutečností, že velká část těchto artefaktů 
je vyrobena z dolomitického mramoru (!) a nemůže proto 
z Bílého kamene pocházet (Březinová et Bukovanská 1984, 
Přichystal et al. 2019).

Krouna – Česká Rybná (u Hlinska)
Ve východním okolí Hlinska se nachází jediné místo 

s výskytem mramoru. Jde o světlé dolomitické a dolomit-kal-
citické mramory (prům. 8, 36 hm. % MgO v karbonátovém 
podílu; celkově v hornině 1,96–20,09 hm. % MgO), lokálně 
s tremolitem, flogopitem, chloritem a serpentinizovaným 

forsteritem, příp. spinelem (Novák 1987, 1989). Typickým 
akcesorickým minerálem je vedle apatitu i sfalerit. Dva velké, 
zarostlé, částečně zatopené lomy, již bez výchozů, poskyto-
valy vhodnou surovinu k pálení vápna v šesti pecích od roku 
1720 do roku 1874, nejvíce v roce 1834. Lokalita proslula 
mj. nálezem pseudofosílie (tzv. Eozoon canadense), což je 
specifická textura tvořená zelenými pásky serpentinizova-
ného forsteritu střídajícího se s dolomitickým mramorem 
(Věrtelář 2012).

Třebonín (u Čáslavi)
Ojedinělý výskyt mramoru v Třeboníně (u Čáslavi) je 

otevřen dvěma podzemními lomy, z nichž jeden je zatopen. 
Zdejší kalcitické, středně zrnité až hrubozrnné bílé až šedé 
mramory jsou poměrně chudé na silikáty (flogopit, tremo-
litický amfibol), bez žádných specifických znaků. Těžba je 
připomínána v roce 1843. Mramor se dříve pálil v místech 
zvaných „Vápenka“, pec je v současnosti zaniklá. 

Třebenice (u Třebíče)
Zdejší výskyt je naprosto ojedinělý v prostoru bílých or-

torul (gföhlská jednotka), jihovýchodně od třebíčského 
plutonu. V detailu je mramor uložen v biotitické pararule a je 
prostoupen žílami hořečnatých forsterit-diopsid-amfibolo-
vých i vápenatých grossular-diopsidových skarnů. Ve dvou 
opuštěných lomech je odkryt (zčásti v podzemí) masivní bílý 
dolomitický mramor s asociací dolomit + kalcit + forsterit 
+ flogopit + spinel (± klinohumit, geikielit, diopsid). Torzo 
nízké vápenky se nachází několik desítek metrů na východ 
od lomů (obr. 1e) 

Zblovice (u Bítova)
Lom na jihovýchodním okraji moldanubika je otevřen 

v ploše uloženém relativně velkém tělese mramoru v bioti-
tických rulách v bezprostředním podloží gföhlských světlých 
ortorul. Zdejší mramor je několika typů, částečně masivní, 
většinou však s páskovanou paralelní texturou. Jde o do-
lomit-kalcitické až kalcitické mramory, které se navzájem 
střídají v menších polohách, někdy i s většími polohami 
grafitických kvarcitů a často obsahují budinované zvrásně-
né amfibol-flogopitové, diopsidové a křemen-diopsidové 
horniny s pyrhotinem a chalkopyritem. Jsou tu zastoupeny 
tři hlavní minerální asociace: (1) kalcit + hnědý flogopit + 
amfibol (± diopsid, dolomit), (2) kalcit + dolomit +flogopit 
+ forsterit (± tremolit-pargasit) a vzácně (3) kalcit + forsterit 
+ spinel + klinohumit (± dolomit). 

Materiál (mramorový štěrk) ze Zblovic, kde je lom stále 
v provozu (obr. 15), je v současnosti rozvážen na různé úpra-
vy cest v širokém okolí a lze jej nalézt i na zapadlých lesních 
cestách kdekoliv na jihovýchodním okraji Českomoravské 
vrchoviny. Využívá se také k zlepšení úrodnosti půd. 

Lukov (u Znojma)
Z dalších izolovaných výskytů lze zmínit Lukov u Znojma, 

kde malý opuštěný kamenolom leží ve směru na Čížov, 
vpravo od staré zásahové silnice, na okraji lesa „U čížovské 

Obr. 15. Jeden ze dvou posledních činných lomů na mramor v prostoru 
Českomoravské vrchoviny – zdejší těžba je doložena po dobu cca 670 let, 
Zblovice (foto S. Houzar, 2011).
Fig. 15. One of the last two active marble quarries in the area of the Čes-
komoravská vrchovina Highlands, Zblovice. Local mining has been do-
cumented here for a period of about 670 years. Photo S. Houzar, 2011.
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se dochovaly smlouvy na dodávky dekoračního kamene 
nebo vápna na konkrétní stavby, výkazy produkce vápenek 
apod. Pro nejstarší období však takové informace převážně 
postrádáme. 

(B) Reálná dostupnost zdrojů v různých obdobích
Svůj význam má posouzení dostupnosti potřebných su-

rovin pro větší stavební práce (výstavba měst, opravy hradů 
a zámků…), neboť dovozu na větší vzdálenosti bránily rela-
tivně vysoké ceny dopravy (vč. např. potřebných dnů robotní 
práce). Rozdílná byla situace jen v případě kvalitnějších 
dekoračních mramorů (na Českomoravské vrchovině např. 
nedvědických), kde vzdálenost dovozu nehrála větší roli. 
Na obrázku 17 je ukázka dostupnosti vhodných surovin ve 
vzdálenosti 20 km od větších sídel. Např. města Havlíčkův 
Brod, Pelhřimov a Jindřichův Hradec zdroje karbonátových 
hornin postrádají úplně (vápencové produkty zajišťovala 
hlavně chýnovská oblast č. 3, ústní sdělení F. Krejči), mi-
nimum zdrojů má Jihlava a Znojmo. Až přibližně od první 
třetiny 20. století již doprava – vzdálenost ložisek od míst 
použití – nehraje při využívání mramorů významnější roli.

(C) Makroskopické a základní mikroskopické posou-
zení vzorků

V první fázi výzkumu je vhodné makroskopicky posoudit 
vzorky. Už v tomto případě lze odlišit mramory od vápenců 
a dolomitů sedimentárního původu a také od nedokonale 
vypálených hornin („výpalků z vápenné pece“). Pro mi-
kroskopické posouzení je nutno zhotovit leštěné odkryté 
výbrusy, které budou následně nezbytné (!) pro vyhodnocení 
složení minerálů a minerální asociace.

V případě sedimentárních hornin lze makroskopicky 
a zvláště mikroskopicky zaznamenat fosílie, příp. různé textur-
ní a hlavně strukturní vlastnosti, které je odlišují od mramorů. 

U výpalků je známa např. přítomnost skla obsahující-
ho v případě kalcitických hornin (teplota výpalu cca > 
900°C) některé silikáty (gehlenit, larnit, brownmillerit, ze-
olity apod.). U dolomitických hornin (výpal za teploty cca 
>500°C) je to výskyt periklasu či brucitu a různých vodna-
tých Mg-silikátů (Cílek et Kos 1987, Gregerová et al. 2002). 
Tyto minerály nejsou nikde součástí primárních minerálních 
asociací mramorů na Českomoravské vrchovině. Zdroj suro-
viny lze rozeznat na základě některých specifických, tepelně 
odolných minerálů. Např. spinel ve výpalcích v Blatnici uka-
zuje na pálení vápna přímo v místě jejich výskytu, gahnit ve 
zbytcích po pálení vápna poblíž hradu Štarkova u Jimramova 
spolu s hnědým biotitem jasně ukazuje na původ suroviny 
v okolí Jimramova (viz oblast č. 20).

(D) Luminiscenční výzkum a barvící metody
Vzhledem k snadné dostupnosti těchto metod je lze poklá-

dat při výzkumech mramorů za zásadní. Už odlišení kalcitu 
a dolomitu nám umožní zredukovat z hlediska provenience 
mramorů zmíněné oblasti č. 1–20 na polovinu. 

Karbonáty někdy vykazují luminiscenci v UV-záření, ze-
jména kalcit se stopovým obsahem Mn, Pb a Zn. Užívá se 

cesty“. Tmavošedý, nevýrazně páskovaný mramor silně zne-
čištěný biotitem, muskovitem, křemenem a živci byl využit 
částečně pro dlažbu v lukovském kostele. Na kamenolomu 
je zajímavý způsob založení, kdy vydobytý prostor omezují 
ze tří stran téměř kolmé stěny. Jde pravděpodobně o jediný 
známý případ uplatnění ozdobného mramoru z lukovské 
jednotky moravika (ústní sdělení J. Šmerdy). O pálení vápna 
z místních zdrojů se zprávy nezachovaly. 

METODIKA VÝZKUMU 
METAKARBONÁTOVÝCH HORNIN 
(PRAKTICKÉ POZNÁMKY)

V poslední době vzniklo několik podnětných publika-
cí o využívání historicky významných zdrojích mramorů 
v architektuře i pro jiné účely. Některé z nich jsou zaměřeny 
na detailní charakteristiku mramorů z hlediska řešení pro-
venience materiálů s využitím moderních metod výzkumu 
(Šťastná et al. 2009, Kuchařová et al. 2009, Kuchařová et 
Přikryl 2017, Válek et al. 2017b, Přichystal et al. 2019). Tyto 
studie navazují na analogické zahraniční studie provenien-
ce zvláště antických mramorů (např. Lazzarini et al. 1988, 
Gorgoni et al. 2002, Lapuante et al. 2014, aj). 

Pro posuzování provenience mramorů (včetně vápna) 
využívaných ve stavebnictví a při kamenických pracích je 
nejlepší používat komplexní řešení, tedy vycházet z různých 
možností a specifických kritérií. Podle efektivity, dostup-
nosti analytických metod i finanční náročnosti výzkumu 
lze doporučit týmovou práci (se zastoupením mineralogů 
a petrologů) a následující postup (A–F):

(A) Písemné doklady a prameny
Informace čerpané z odborné literatury a zejména z ar-

chivních pramenů poskytují spolehlivější informace o zdro-
jích a dobách používání stavebních surovin včetně vápna 
i dekoračních kamenů než moderní metody petrografického 
a geochemického výzkumu. Týká se to zvláště případů, kdy 

Obr. 16. Provrásněné, šedé páskované mramory jsou typické pro vratěnín-
skou (oblast č. 8), vranovskou a olešnickou jednotku západomoravského 
krystalinika (oblasti č. 12 a 18). Kuroslepy, foto S. Houzar, 1995.
Fig. 16. Folded, grey banded marbles are typical of the Vratěnín (area no. 8), 
Vranov (area no. 12) and Olešnice (area no. 18) units of the West Moravian 
Crystalline, Kuroslepy. Photo S. Houzar, 1995.
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dlouhovlnného (vlnová délka 400–315 nm) i krátkovlnného 
(280–100 nm) záření emitovaného přenosnými zdroji v tem-
ném prostředí. Krátkovlnné záření je vhodnější, neboť v něm 
světélkují i některé akcesorické minerály (apatit, scheelit, 
zirkon, aj.). Metoda byla uplatněna při studiu specifických 
mramorů poličského krystalinika (Trhonice, Sedliště) s ty-
pickou červenou luminiscencí Mn-kalcitu. Bílá luminiscence 
se objevuje u některých mramorů olešnické jednotky (mladý 
kalcit?, baryt?), někde výjimečně slabě světélkuje i bílý dolo-
mit s nepatrnou příměsí manganu. Jasně žlutozelená lumi-
niscence odhalí zvětralé mramory s „neviditelnými povlaky“ 
skelného opálu (hyalitu). Luminiscence jasně odliší mladší 

žíly a agregáty hydrotermálního Mn-Pb kalcitu (Lysice).
Barvící metody jsou založeny na větší reaktivitě povrchu 

kalcitu (a aragonitu). Dříve časté užívané barvení výbrusů 
alizarinem C14H8O4 (resp. alizarinsulfonan sodný, rozpustný 
ve vodě) tento efekt využívá (obr. 18a), stejně jako některé 
další barvící metody reakce CaCO3 s roztoky Co, Cu, chlo-
ridu železa a dalších. 

Pro mramory, které mají zrnitost karbonátů řádově v de-
setinách mm až v milimetrech, je pro odlišení kalcitu a dolo-
mitu dostupnější barvení „modrou skalicí“ (CuSO4 • 5H2O). 
Nevyžaduje (kromě času k vyhodnocení) žádnou zvláštní 
přípravu (Houzar 2004). 

Obr. 17. Dostupnost zdrojů kalcitických i dolomitických mramorů na Českomoravské vrchovině v okolí větších středověkých a raně novověkých měst (čísla 
odpovídají areálům výskytů mramorů na obr. 8; kruhy vyznačují dostupnost těchto hornin ve vzdálenosti 20 km od významnějších sídel. Na Tišnovsku 
se využívaly převážně místní devonské vápence).
Fig. 17. Availability of sources of calcite and dolomite marbles in the Českomoravská vrchovina Highlands in the vicinity of larger Medieval and Early 
Modern towns (numbers correspond to the marble occurrence areas given in Fig. 8). Circles indicate the availability of these rock types at up to 20 km 
from major settlements. In the Tišnov region, mainly local Devonian limestones were used.
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Pod-
oblasti Typomorfní minerální asociace* typický minerál nevyskytuje se poznámka typická lokalita

1 dolomit+kalcit+tremolit forsterit, spinel Český Šternberk

2 kalcit+diopsid+titanit ± křemen, 
živce diopsid dolomit přechody  

do pyroxenických rul Ledeč nad Sázavou

3 dolomit+tremolit ± kalcit tremolit forsterit místy čistý kalcitický 
hrubozrnný mramor Chýnov

4 kalcit+diopsid+grafit diopsid, grafit izolované xx grafitu Předboř, Štoky

5 kalcit+křemen+živce+chlorit křemen dolomit mylonity Strachoňovice

6 kalcit+diopsid + tremolit diopsid, křemen dolomit přechody  
do pyroxenických rul Krasonice

7a dolomit+forsterit+pargasit forsterit, serpentin zcela výjimečně spinel Jemnice I

7b kalcit+diopsid+titanit Sr-kalcit, **skapolit dolomit Jemnice II

8 kalcit+tremolit+diopsid+grafit 
±dolomit tremolit, grafit spinel místy skapolit a forsterit, 

běžně páskování (obr. 16) Uherčice, Lubnice

9a kalcit+diopsid+K-živec+titanit diopsid, K-živec dolomit Číchov-Ratov

9b dolomit+kalcit+forsterit+chlorit 
I+spinel klinohumit, spinel, diopsid, křemen Zr-Ti akcesorie Sokolí u Třebíče

10 dolomit+kalcit+forsterit+chlorit 
I+spinel

spinel, amfibol, 
**klinohumit diopsid, křemen Zr-Ti akcesorie Lukov u Mor. Budějovic

11 dolomit+kalcit+forsterit+diopsid
+tremolit **spinel, amfibol geikielit Nová Ves u Oslavan

12 kalcit+tremolit+grafit+křemen 
±dolomit tremolit, grafit diopsid, forsterit běžně páskování (obr. 16) Ketkovice, Kuroslepy

13 dolomit+kalcit+forsterit+spinel forsterit, serpentin klinohumit Naloučany

14 kalcit+biotit+muskovit+křemen 
+rutil***+titanit muskovit, rutil diopsid, forsterit tmavošedé, slídnaté,  

mladší fluorit Javůrek, Přibyslavice

15 dolomit+kalcit+forsterit+chlorit 
I+spinel forsterit, klinohumit vzácně Zr-Ti akcesorie 

(Studnice) Blažkov, Dolní Rožínka****

16a kalcit ±dolomit ± chondrodit kalcit, grafit forsterit, křemen **chondrodit  
v šedých mramorech Žďár nad Sázavou I

16b dolomit+kalcit+forsterit+chlorit 
I+spinel klinohumit, spinel diopsid, křemen Žďár nad Sázavou II

17 kalcit + diopsid + tremolit kalcit, aktinolit dolomit (kromě 
Víru) velmi málo příměsí Nedvědice

18 kalcit+tremolit+grafit+křemen 
±dolomit tremolit, grafit diopsid, forsterit běžně páskování (obr. 16) Olešnice, Lysice

19a kalcit + tremolit+diopsid forsterit, dolomit velmi málo příměsí Bystré I

19b dolomit+diopsid+tremolit 
±forsterit diopsid klinohumit tremolit-diopsidové žíly Bystré II

20 kalcit+Ba-slídy+gahnit ±dolomit 
±Ba-živec

gahnit, Mn-Zn 
kalcit

forsterit, 
klinohumit luminiscence, místy dolomit Trhonice

*Uvedeny jsou asociace bez flogopitu, který se vyskytuje v různém množství na všech lokalitách (příp. bez muskovitu, křemene nebo albitu, které bývají 
v kalcitických mramorech v malém množství vždy přítomné)
** jen vzácně v některých typech
***rutil typicky obrůstán titanitem
****Zvole - čistě kalcitický mramor

Tab. 1. Některé typické znaky mramorů jednotlivých oblastí (č. 1–20).
Tab. 1. Selected typical features of marbles of particular areas (nos. 1–20).
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Úlomky mramoru vložíme do roztoku, který připravíme 
rozpuštěním modré skalice ve vodě (ideálně v teplé) a vytvo-
říme přesycený roztok, v němž se už krystalky zmíněného 
pentahydrátu  CuSO4 nerozpouštějí. Nic není třeba odva-
žovat ani měřit. Stačí rovná drsná plocha, nepotřebujeme 
výbrusy ani naleštěný vzorek. Po několika dnech se kalcit 
zbarví modře povlakem posnjakitu (dolomit a silikáty se 
nebarví), proces lze urychlit i povařením (obr. 18b). Pokud 
se roztok úplně vypaří, jsou na kalcitu také vykrystalizo-

Obr. 18. Využití barvících metod při studiu minerální asociace mramorů
a) Obrůstání tremolitu (bílý) diopsidem (drobně zrnitý). V okolí oranžový 
kalcit – barveno alizarinem. Uherčice (foto S. Houzar, výbrus, XPL); 
b) Forsterit-kalcitová zóna (modrozeleně zbarvený kalcit – barveno CuSO4 • 
5H2O) žilného diopsidového skarnu (šedý) v bílém dolomitovém mramoru. 
Blažkov u Dolní Rožínky (foto M. Novák, šířka záběru 8 cm).
Fig. 18. Use of colouring methods in the study of mineral association of 
marbles 
a) Tremolite (white) overgrown by diopside (fine-grained), surrounded 
by orange calcite coloured with alizarin, Uherčice. Photo S. Houzar, thin 
section, XPL. 
b) Forsterite-calcite zone (bluish green calcite coloured with CuSO4 • 
5H2O) of diopside skarn veins (grey) in white dolomite marble, Blažkov 
near Dolní Rožínka. Photo M. Novák, width 8 cm.

vané bezbarvé jehličkovité krystaly sádrovce. Roztok lze 
používat po nějaký čas i opakovaně. Toto barvení umožní 
(vedle katodoluminiscence) snadno oddělit tektonicky po-
rušené mramory s žilkami sekundárních hydrotermálních 
karbonátů od neporušených kusů vhodnějších např. pro 
izotopické studium. V případě dolomitizace většího měřítka 
byla metoda úspěšně používána i u sedimentárních vápenců 
při jejich odlišování od dolomitů.

(E) Studium minerální asociace a chemického složení 
minerálů

Nejdůležitější informace o provenienci mramorů užitých 
při stavebních aktivitách poskytuje výzkum asociací minerá-
lů v polarizačním mikroskopu, v režimu paralelních (PPL) 
a zkřížených (XPL) polarizátorů (nikolů). Nejprve je vhodné 
rozlišit minerální asociace s dolomitem a kalcitem (viz bod 
D) a poté studovat asociace mikroskopicky a jednotlivé 
minerály s využitím elektronové mikrosondy, případně 
laserové ablace (LA-ICP-MS). 

Některé jednotlivé minerály, jako jsou např. flogopit, tre-
molit, spinel nebo živce, se nacházejí v různých oblastech 
i na jednotlivých lokalitách mramorů a jejich zjištění nemá 
proto samo o sobě žádný význam. Je však možné studovat 
na elektronové mikrosondě jejich chemické složení a posta-
vení v asociacích a to potom porovnávat. Vedle elektronové 
mikrosondy (pracující v režimu WDS) mohou upotřebitelné 
výsledky poskytnout analýzy pomocí EDX na skenova-
cím elektronovém mikroskopu (SEM). Metoda EDX-SEM 
je užitečná zejména v případě malých předmětů (ideálně 
s vyhlazeným povrchem) a tam, kdy je nutno postupovat 
nedestruktivně.

V každém případě je nutno dát přednost celkové asociaci 
před výskytem jednoho konkrétního minerálu! Jsou však 
i výjimky. Tak např. v případě flogopitu lze vymezit flogopit 
s anomálně zvýšeným obsahem titanu, barya, železa nebo 
fluoru, u tremolitu např. různé texturní typy, stanovit v něm 
obsah Na a F apod. Hydroxylchondrodit ze Žďáru nad 
Sázavou (lokalita Vápenice-jezírko, Válek et al. 2017b) má 
zase poněkud specifické složení – je v porovnání s jinými 
moravskými chondrodity relativně chudší železem i fluorem 
a bohatší titanem (Novák 1988, 1989, Houzar, nepublikovaná 
data). Spinel předpokládá vysokou metamorfózu a lze jej 
rozlišit podle obsahu Fe a zvláště Zn. Přítomnost Zn-spi-
nelu a zvláště téměř čistého zelenomodrého gahnitu (obr. 
19) je určující pro některé lokality mramorů na Vysočině; 
navíc se zachovává i ve výpalcích). Přesnější zdroj mramorů 
vymezuje i fialový Mg-spinel s inkluzemi geikielitu, nebo 
v asociaci s nápadně oranžovými zrny klinohumitu. Příkladů 
by se našlo jistě více.

V rámci dolomitických mramorů lze oddělit moldanubic-
ké mramory s vyšší metamorfózou, v nichž proběhla typická 
reakce: tremolit+dolomit → forsterit+kalcit. Neznamená 
to ovšem, že by se v nich nemohl vyskytnout i tremolit 
v rovnováze s dolomitem, dolomit však v těchto případech 
je sekundární, retrográdní, což je třeba rozpoznat dalším 
výzkumem. 
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U kalcitických mramorů je důležitá reakce: biotit (flogo-
pit)+kalcit+křemen → draselný živec+diopsid (nebo amfibol) 
+ H2O + CO2, při které se uvolňuje Ti z biotitu (flogopitu) za 
vzniku titanitu. Podobná je i reakce tremolit+kalcit+křemen 
→ diopsid+H2O+CO2. Obě jsou typické pro vyšší metamor-
fózu v moldanubiku.

Navíc existují desítky dalších metamorfních reakcí v mra-
morech, které lze rozpoznat a využívat. Zabývá se jimi me-
tamorfní petrologie (např. Tracy et Frost 1991, Spear 1995). 
Vhodné je studovat ve výbrusech detailně mikroskopicky 
celou asociaci, aby se nemíchaly asociace, které vznikly v růz-
ných stádiích vývoje mramoru; zejména je nutno vymezit 
retrográdní minerály (serpentiny, chlorit II po flogopitu 
a spinelu, sekundární kalcit a křemen).  Mnohá potřebná 
srovnávací data k této etapě výzkumu provenience mramorů 
Českomoravské vrchoviny nalezne čtenář v citované litera-
tuře (a v soupisech literatury v ní uváděné).

(F) Upřesňující instrumentální metody (chemické slože-
ní hornin včetně studia stabilních izotopů C a O, fyzikální 
vlastnosti hornin, rentgenometrické metody)

Tyto metody, ač poskytující relativně přesná data o mra-
morech, jsou ve skutečnosti nejvíce ovlivněny výběrem vzor-
ků a jednotlivé analýzy na malém souboru vzorků málokdy 
poskytují spolehlivé srovnávací údaje. Je třeba mít k dispozici 
mnoho dat a poté je správně statisticky vyhodnotit (srov. 
Válek et al. 2017b). Použití uvedených metod je zásadně 
závislé na množství a petrologicko-mineralogické charak-
teristice odebraných vzorků. Alespoň orientačně, zejména 
v případech studia archeologických artefaktů, lze použít 
některé jednoduché nedestruktivní metody, např. stanovení 
složení povrchů metodou XRF; využívá se i jako přenosná.  

Doporučit lze také metodu RTG-difrakcí a vyhodnocením 
procentuálního zastoupení minerálů podle Rietveldovy 
metody. 

V některých případech, zejména u méně metamorfova-
ných mramorů je možno relativně přesně stanovit i jejich 
hustotu v g/cm3 (průměrná 2,70 u kalcitu a 2,84 u dolomitu). 
Nejčastěji se využívá hydrostatická metoda pomocí vážení 
přesnými analytickými vahami, kdy se vzorek váží na vzdu-
chu a v destilované vodě a hustota následně vypočte podle 
jednoduchého vzorce (viz např. Němec 1967). Nevýhodou 
metody je zkreslení výsledků vlivem nekarbonátového po-
dílu, téměř vždy v mramorech přítomného, vliv odmíšené-
ho dolomitu v kalcitu, kolísání složení kalcitu a dolomitu  
apod.

Důvodem variací prakticky všech instrumentálních analýz 
je skutečnost, že jedním z typických znaků mramorů je jejich 
značná chemická a někdy též mineralogická variabilita nejen 
v rámci jednotlivých těles (obr. 20), ale i větších vzorků. Na 
Českomoravské vrchovině se to týká lokalit např. chýnov-
ských mramorů (oblast č. 3) ale hlavně těch v širším areálu 
třebíčského plutonu (viz oblasti č. 9, 10, 15 a 16). Protože 
jsme ve většině případů při výzkumu odkázáni pouze na 
značně neúplné odkryvy a někdy pouze na úlomky mramorů 
v odvalech opuštěných kamenolomů, nejsme schopni ve 

Obr. 19. Modrozelený gahnit s vysokým obsahem Zn je specifickým oxy-
spinelidem trhonických Zn-Mn-Pb mramorů v poličském krystaliniku. 
Foto R. Kummer, šířka záběru 1,1 mm.
Fig. 19. Blue-green gahnite with a high Zn-content is a specific oxyspinelide 
of the Trhonice Zn-Mn-Pb marbles in the Polička Crystalline Unit. Photo 
R. Kummer, width 1.1 mm.

Obr. 20. Variace složení mramorů s různým obsahem dolomitu v jednom 
tělese. Nová Ves u Třebíče (Mátl 1958).
Fig. 20. Variation in marble types with different dolomite content in a single 
body (Mátl 1958).
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většině případů charakterizovat po chemické stránce (a to 
včetně stopových prvků a stabilních izotopů) zdroj mramoru 
dostatečně objektivně. I běžnější rentgenometrické metody 
mají svoje omezení, protože směšují minerály různých ge-
nerací a asociací.

V případě izotopického studia je třeba si také uvědomit, 
že ve většině případů postrádáme objektivní a detailní data 
z originálních mramorových lomů. Zatímco minerální aso-
ciace (i v drobných úlomcích) poskytuje údaj o podmínkách 
svého vzniku v celém mramorovém tělese a jeho přilehlém 
okolí (hlavně o teplotě a složení fluid), izotopické složení 
zdánlivě jednoduchých minerálů může být komplikované. 
Jak dokazuje katodoluminiscence karbonátů v mramorech, 
existuje v nich několik generací kalcitu a dolomitu (Houzar 
et Leichmann 2003, Houzar 2004 a literatura tam citovaná).  
Málokdy jde také jasně rozeznat relativní stáří karbonátů 
(kalcitizace versus dolomitizace). Některé karbonáty jsou 
navíc rozdílného, často hydrotermálního původu, a např. 
u izotopického složení C hraje zásadní roli ekvilibrace mezi 
několika C-obsahujícími fázemi a složením fluid: poměry 
kalcit-grafit, kalcit-dolomit nebo karbonáty-CO2 (příp. 
CH4) v interních a/nebo externích fluidech (Nabelek 1991). 
V těchto případech bez dat z originálních lomů máme jen 
omezené možnosti interpretace. Pouze kombinace izotopo-
vých dat (z většího počtu vzorků) s důsledným studiem ma-
teriálu výše uvedenými metodami pak může vést ke správně 
interpretovatelným výsledkům. Limity uplatnění izotopů 
při studiu provenience mramorů uvádějí např. Wenner et 
al. (1988) nebo Germann et al. (2007).

ZÁVĚR
Mramory Českomoravské vrchoviny představovaly svého 

času jedny z nejvýznamnějších nerostných surovin v tomto 
regionu. Většinou byly využívány už od středověku k pálení 
vápna a jako dekorační či stavební kámen, v současnosti 
už jen jako štěrk na komunikace a v zemědělství. Produkty 
z nich dříve vyrobené nalézáme též na řadě míst s vysokou 
historickou hodnotou. K nejvýznamnějším patří užití de-
koračních, převážně nedvědických a žďárských mramorů, 
na hradě Pernštejně, v doubravnickém chrámu, ve Žďáře 
nad Sázavou a v Brně. Svůj význam mají i menší kamenické 
a sochařské práce jako jsou pomníky nebo kříže u cest po-
různu na Vysočině apod. Vápenictví i kamenické využívání 
zdejších mramorů poskytovaly v minulosti víceletou práci 
mnohým obyvatelům zdejšího kraje.

V relativně nedávné době započaly kvalifikované výzkumy 
provenience některých mramorů použitých na různých his-
torických stavbách. Při nich lze využívat informace z archiv-
ních pramenů (přinášejí často nezpochybnitelné výsledky, 
např. v případě smluv na dodávky mramoru nebo vápna) 
a starých vlastivědných publikací, tak i výsledky z nových 
mineralogicko-petrologických a geologických výzkumů 
jednotlivých lokalit. Vedle využití některých jednoduchých 
a laciných metod, jako jsou údaje z geologických map, rozli-
šení kalcitu, dolomitu a příměsí barvícími metodami (např. 
barvení „modrou skalicí“), stanovení hustoty a luminiscence 

v krátkovlnném UV-záření, lze doporučit zejména výzkum 
minerálních asociací. Z nich jsou pro zjišťování provenience 
mramorů nejdůležitější pouze specifické minerální asocia-
ce, typické právě pro některé výjimečné mramorové typy. 
V jiných případech je pak nutné navázat detailním mikro-
skopickým a zvláště chemickým studiem minerálů (metoda 
WDS), přenosnou XRF metodou, příp. RTG-difrakcí. Pouhé 
využití studia stopových prvků a stabilních izotopů může být 
komplikované a to vzhledem k (nejen) izotopické heteroge-
nitě mnohých mramorů či mramorových těles. V takových 
případech je na závadu i absence anebo nedostatek dat 
z originálních mramorových lomů. Je také nutné rozlišovat 
vzorky mramorů od kusů přepálených (třeba požáry) nebo 
od pokročilých výpalků z vápenných pecí.

Výzkum pozůstatků vápenných pecí na Českomoravské 
vrchovině je dosud v počátcích. Tyto drobné, pozvolna 
mizející historické památky si však zaslouží pozornost, 
neboť vzhledem ke své velikosti a nenápadnosti patří k nej-
ohroženějším. Než úplně zmizí, měl by být jejich výskyt 
zaznamenán, neboť jsou jedním z dokladů rané průmyslové 
výroby v tomto regionu.
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