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Bilance využití vápenců v našem hospodářství 
Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce 

Uplynulo 10 let od velké akce proti našim cementárnám a částečně i vápenkám 

uveřejňované hojně  ve sdělovacích prostředcích. Jako ve všech obdobných 

případech určité skupinky produkovaly negativní informace a hrozily fatálními 

následky. Jako ve všech obdobných případech se potvrdilo, že sdělovací prostředky 

negativní a katastrofické informace potřebují a pilně je šíří. Jako ve všech obdobných 

případech akce uškodila, pak vyšuměla a nikdo neuveřejnil jak to bylo. Vyhodnoťme 

to alespoň my. 

 

„ Rabování ložisek vápenců “  znělo hlavní obvinění našeho oboru vzhledem 

k tomu, že všechny cementárny v té době měly již výborné odprášení a dokonce  

i odsiřování, které energetici teprve zaváděli. Cílem akcí bylo omezit technický rozvoj 

oboru a investice a odepsat část zásob vápenců a tím blokovat jejich využití. 

Několikaletý tlak našel krátkodobě odezvu i v některých centrálních orgánech. Media 

pro dosažení maximálního efektu  neuveřejňovala opačné názory a dokonce ani 

základní údaj, že za minulého režimu se „ těžilo “ 16 mil.t a dnes se „ rabuje “ 10 mil.t 

vápenců ročně. 

 

Pro solidní posouzení problému však výše uvedená celková čísla nestačí, je nutno 

rozlišovat dvě zásadně rozdílné kategorie : vápence vysokoprocentní s obrovskou 

rozmanitostí jejich aplikací všude, kde závisí na chemické čistotě a  ostatní druhy 

vápenců využitelné jen v několika oblastech. 

 

Vápence vysokoprocentní  / nad 96 % karbonátů, pod 2 % MgCO3 / jsou významná 

chemická surovina, která po podrcení, vytřídění, případně semletí nebo vypálení na 

kvalitní vápna je nutná pro všechny průmyslové obory, pro zemědělství, lesnictví, 

potravinářství, rybníkářství a v rostoucí míře pro ekologii – čištění vod pitných  

i odpadních, odsiřování plynů a neutralizaci škodlivin. Roční spotřeba je tedy pevně 

dána stavem celého národního hospodářství. Vzhledem k tomu, že jde o vysoké 

množství hmot o relativně nízké ceně je vliv dovozu nebo náhradních materiálů 

nepodstatný a proto i těžba vysokoprocentních vápenců je stavem vývoje společnosti 

fixována na nutné úrovni.     
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Ostatní druhy vápenců – vápence ostatní / nad 80 % karbonátů /, vápence jílovité  

/ cca 70 % CaCO3 / a karbonáty pro zemědělské účely / 70 – 75 % karbonátů / mají 

vzhledem ke svému chemizmu omezené oblasti možné aplikace. Okolo 80 % se jich 

využije ve výrobě cementu, kde složení surovinové směsi vyžaduje jen cca 78 % 

CaCO3, něco spotřebují i další stavební materiály. Mimo výroby cementu neexistuje 

žádná skutečně velká oblast využití vápenců o nízké chemické čistotě, jen 

v zahraničí někde masově jako stavební kámen. Kdysi se věřilo na jejich široké 

využití pro hnojení, ale aby vápenec v půdě fungoval musí být jemně semlet nebo 

vypálen. Když na příklad materiál s jednou třetinou sialitů musí být podrcen, semlet 

na jemný prášek, odvezen 100 km do místa spotřeby  a pomocí rozmetačů aplikován 

je to energeticky, ekonomicky i ekologicky nevýhodné. U nás se daří v omezených 

objemech nahradit vysokoprocentní vápence ostatními druhy v konkrétních 

kombinacích zdroje a spotřeby. Příkladem je využití reaktivních jílovitých vápenců 

pro určité ekologické účely.  

 

Závislá těžba chemicky méně čistých vápenců vzniká v různé míře při těžbě 

vápenců vysokoprocentních, jde o okrajové nebo znečištěné partie ložisek  

a o nejmenší frakce, kde se po drcení a třídění koncentruje zkrasovění a zahlinění.  

I tento materiál je nutno využít v podmínkách uvedených u ostatních druhů vápenců. 
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1989 1996 2006
A celková těžba vápenců 16.277 10.610 10.193

vápence vysokoprocentní 8.043 4.406 4.386
ostatní druhy vápenců 8.234 6.204 5.807

B z nich vápence ostatní 7.159 5.287 4.643
C vápence jílovité 970 832 1.129
D karbonáty pro zemědělství 105 85 35

E cem. siality těžba 758 643 248
F vápence import 513 215
G korekční materiály 93 79 131
H popeloviny 41 42 55

I spotřeba vápenců pro vápno 3.060 2.015 1.764
J výpal vápna 2.026 1.132 991

zž 1.580 883 773
K hydrátová voda, přísady 76 46 43
L vápno celkem 2.104 1.178 1.034

M mletý vápenec 1.759 680 1.568
N tříděný vápenec 5.115 3.055 2.381

spotřeba vápenců pro slínek 6.343 5.373 4.695
O surovinová směs pro slínek 7.235 6.137 5.129
P výpal slínku 4.638 3.934 3.288

zž 2.597 2.203 1.841
slínek změna zásob 146

R slínek export 75 33
R slínek import 111

spotřeba slínku do cementu 4.638 3.713 3.372
S přísady do cementu 2.155 1.260 970
T výroba cementu 6.793 4.973 4.342

Využití vápenců v ČR (údaje v kt)
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Graf Využití vápenců v ČR 2006 jasně prokazuje šetrnost s jakou naše cementárny 

a vápenky přistupují k čerpání  surovinového bohatství. Z hlediska celkového 

množství je zřetelná návaznost mezi vysokoprocentními vápenci a náročnými směry 

využití a na druhé straně mezi ostatními druhy vápenců a výrobou cementu. V detailu 

ovšem dochází mezi oběma oblastmi k oboustranným dílčím přesunům: 

          

- využití znečištěného podsítného vápenců vysokoprocentních ve výrobě 

cementu 

- využití malé části vápenců ostatních v náročnějších oblastech, část  

i pro výpal vápna 

- využití menší části vápenců jílovitých v náročnější ekologické oblasti 

- využití části frakcí vápenců ostatních ve výrobě materiálů pro 

stavebnictví 

 

Tyto i další oboustranné přesuny, v množství řádově ve stovkách tisíc tun, se 

vzájemně vyrovnávají a z grafu je zřejmé, že celková bilance ukazuje na pečlivé 

šetření vysokoprocentních vápenců v podmínkách našeho státu. 

 

 

Tabulka vývoje těžby vápenců a jejich využití charakterizuje rok 1989 / před 

politicko – hospodářskou změnou /, rok 1996 / vrcholila akce proti cementárnám /  

a stav současný 2006. Celková těžba vápenců poklesla o 37 % a o šetrnosti 

k surovinovým zdrojům svědčí, že těžba vysokoprocentních vápenců o 45 %. Výroba 

vápna klesla o 51 % a výroba mletých vápenců jen o 11 %, v průmyslových,  

ekologických i zemědělských aplikacích  pokračuje přechod na nepálené formy, 

úsporné palivo-energeticky. Výroba cementu poklesla o 36 %, z vývozce jsme se 

stali dovozcem cementu, 21 % domácí spotřeby pochází z dovozu, nízkoprocentní 

partie vápenců přebývají.  
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Souhrnem 
 

Halasná kampaň před deseti lety proti těžbě vápenců a výrobě cementu  byla zcela 

nepravdivá a nepřinesla žádné závěry. Ve svém průběhu však působila škody, na 

příklad jeden zahraniční investor byl zbaven závazku miliardové modernizační 

investice. Všechny sousední státy podporují svůj cementářský průmysl, protože 

zhodnocuje nízkoprocentní typy vápenců, které jinak někde používají jen jako 

stavební kámen, protože spaluje odpady a nenáročná paliva domácího původu  

a protože národohospodářsky výhodně zajišťuje základ stavebnictví. U nás stát 

v době kampaně rozvojové akce oboru samozřejmě příliš nepodporoval. 

V současnosti je ČR místo vývozce dovozcem cementu. 

 

Těžba vápenců proti stavu před rokem 1989 silně poklesla, přitom zvýšeně jsou 

šetřeny vysokoprocentní vápence, které jsou cennou chemickou surovinou, naštěstí 

se zásobami na stovky let. Lze říci, že neexistuje žádná oblast života moderní 

společnosti, která by na nich nebyla závislá. Naopak nízkoprocentní vápence jsou 

používány převážně  ve výrobě cementu, je snaha je dle možnosti využívat i jinde, 

místy určité partie ložisek přebývají. Optimální šetrné využití kvalitativně velmi 

rozdílných druhů vápenců bude i nadále samozřejmou snahou cementářů  

a vápeníků. 

 

  


