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Více než 50svazková edice Soupisy lomů ČSR/ČSSR (dále
jen Soupisy), kterou vydávala několikrát přejmenovaná
Česká geologická služba po dobu takřka třiceti let
(1932–1961), je české geologické veřejnosti dobře známá.
Stala se neocenitelnou pomůckou při terénních pracích
a vyhledávání dnes již z velké části opuštěných a zaniklých
lomů, štěrkoven, pískoven a hlinišť. Práci se Soupisy však
mnohdy komplikuje fakt, že řada publikovaných svazků
postrádá mapovou přílohu, navíc mapy mají nejednotnou
kvalitu, měřítko a provedení. Pro eliminaci těchto nedo-
statků byly všechny těžebny evidované v Soupisech v rám-
ci řešení bakalářské práce na Fakultě životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem převedeny do
vektorové podoby a publikovány formou webové mapové
aplikace.
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Pravděpodobně nejstarším uceleným publikovaným soupi-
sem povrchových těžeben nerostných surovin na území
rakousko-uherské monarchie je německy psaný katalog
Österreichs Steinbrüche z přelomu 19. a 20. století, zmiňu-
jící 1502 lomů, z toho 625 v hranicích dnešní České repub-
liky (436 v Čechách, 86 na Moravě, 103 ve Slezsku; Ha-
nisch – Schmid 1901).

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce
1918 zahájil významný český přírodovědec, geolog, geo-
morfolog a tehdejší ředitel Státního geologického ústavu
republiky Československé Cyril Purkyně (1862–1937)

rozsáhlý projekt „Soupis lomů Československé republi-
ky“. Hlavním účelem mapování byla souborná evidence
výskytů jak opuštěných, tak v té době ještě těžených lokalit
nerostných surovin. To mělo poskytnout přehled o výskytu
a přibližné kvalitě surovin, odhad mocnosti a možností je-
jich uplatnění, umožnit odhad plošného rozšíření potřebné
nedostatkové suroviny v daném území, posouzení doprav-
ní přístupnosti atd. Předmětem zájmu byly vedle lomů
i další typy povrchových těžeben, jako hliniště, jíloviště,
pískovny a štěrkovny. Mapováním a tvorbou Soupisů lomů
bylo pověřeno nově vzniklé „lomařské oddělení“ Státního
geologického ústavu, v němž zpočátku pracovalo pouze
sedm zaměstnanců – Dvořák, Gartner, Gotthard, Krato-
chvíl, Vachtl, Ulrich a Fiala (Purkyně 1933).

Projekt Soupisů lze rozdělit do dvou etap. V letech
1932–1951 byly publikace zpracovávány pro území teh-
dejších politických okresů. Publikováno bylo celkem
41 zmapovaných okresů (Benešov, Beroun, Blatná, Český
Brod, Dačice, Hodonín, Holešov, Humpolec, Chotěboř,
Chrudim, Hlinsko, Jičín, Jihlava, Jílové u Prahy, Kladno,
Kralupy nad Vltavou, Ledeč nad Sázavou, Liberec, Louny,
Milevsko, Moravské Budějovice, Německý (Havlíčkův)
Brod, Nová Paka, Nové Město na Moravě, Olomouc, Opa-
va, Písek, Praha-jih, Praha-město, Praha-venkov, Příbram,
Rakovník, Říčany, Sedlčany, Semily, Tišnov, Třebíč, Vel-
ké Meziříčí, Vysoké Mýto, Znojmo, Žamberk), pro dva
z nich bylo později vytvořeno samostatné addendum
(Nová Paka – dodatky, Žamberk – dodatky), jeden okres
náleží dnešní Slovenské republice (Banská Štiavnica).

V období 1951–1961 bylo zájmové území v rámci jed-
notlivých svazků Soupisů unifikováno podle mapových
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listů speciálních map v měřítku 1 : 75 000, přičemž v ojedi-
nělých případech docházelo k duplicitnímu mapování již
dříve zpracovaného území. V takovýchto případech byly
aktualizovány údaje v novém svazku – např. lom již nebyl
v provozu, v blízkosti již dříve známého objektu byla zjiš-
těna nově založená těžebna, byly získány dosud neuvedené
podrobnosti o těžbě atd. V tomto období bylo zmapováno
a publikováno 13 mapových listů (3851 Chomutov, 3856
Náchod, 3858 Javorník, 3950 Karlovy Vary, 3955
Pardubice-Hradec Králové, 4050 Teplá, 4051 Královice,
4057 Česká Třebová, 4058 Šumperk, 4150 Horšovský
Týn, 4160 Nový Jičín, 4357 Brno, 4458 Hodonín).

Paralelně s projektem Soupisů, primárně zaměřeným na
českou část Československé republiky, bylo na Slovensku
vytvořeno pracovníky tehdy ještě samostatného Štátneho
geologického ústavu v Bratislavě 20 tištěných archů, ozna-
čených „Mapa stavebných hmôt Československej republi-
ky“. Ty, včetně několika okrajových listů, pokryly celkem
30 mapových listů (4558 – Lanžhot, 4559 – Piešťany,
4560 – Topoľčany, 4566 – Košice, 4666 – Ružový Dvor,
4567 – Trebišov, 4667 – Cejkov, 4568 – Veľké Kapušany,
4668 – Kráľovský Chlmec, 4569 – Trig. Balova, 4658 –
Malacky, 4659 – Trnava, 4660 – Nitra, 4661 – Nová Baňa,
4663 – Lučenec, 4664 – Rimavská Sobota, 4764 – Hajnáč-
ka, 4665 – Bretka, 4758 – Bratislava, 4858 – Nezider,
4759 – Senec, 4760 – Šurany, 4763 – Sklabiná, 4859 – Du-
najská Streda, 4959 – Klížska Nemá, 4860 – Komárno,
4960 – Iža, 4861 – Štúrovo, 4961 – Radvaň nad Dunajom,
4862 – Ústie Ipľa). Tiskem ve formě textových vysvětli-
vek, jako je tomu u klasických Soupisů, však vyšlo pouze
devět svazků, pokrývajících 12 mapových listů (4362,
4558, 4559, 4658, 4659, 4759, 4760, 4859, 4959, 4860,
4960, 4362). Citace všech publikovaných Soupisů jsou
uvedeny v bakalářské práce spoluautorky příspěvku (Pe-
terková 2015).

Počátkem 60. let 20. století bylo „lomařské oddělení“
Ústředního ústavu geologického zrušeno a projekt Soupisů
lomů ve své původní podobě skončil, aniž bylo zmapováno
území celého Československa (Petáková 2009). Pravděpo-
dobným důvodem ukončení byla skutečnost, že pro cen-
trálně řízené hospodářství s potlačenými vlastnickými prá-
vy k ložiskům nerostných surovin bylo provozování
malých lokálních lůmků nerentabilní a otvírány byly nové,
plošně velmi rozsáhlé velkolomy. Zároveň byl v té době
zahájen nový celostátní projekt Inventarizace ložisek ne-
rostných surovin, který formou zákresů v mapových lis-
tech 1 : 50 000 a stručných „pasportů“ mapoval surovino-
vou základnu Československa. Ačkoli se v těchto
pasportech rovněž objevují informace o některých opuště-
ných těžebnách, jejich výčet není vyčerpávající, neboť pri-
márním cílem nového mapování byla evidence ložisek (Pe-
terková 2015).
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Mapové přílohy publikovaných Soupisů byly digitalizová-
ny velkoplošným skenerem do podoby nekomprimované-
ho rastru tiff (obdobně by bylo možné získat již hotové ske-

ny v mapovém archivu České geologické služby, kde je
však poskytnutí digitalizovaných mapových listů zpoplat-
něno). V programu ArcGIS 10.2 byly s pomocí funkcí
„Add control points“ identifikovány a vytvořeny vlícovací
body, totožné na referenční podkladové mapě a na vlože-
ném rastru. Georeferencování bylo provedeno funkcí „Up-
date Georeferencing“, byl použit geografický souřadnico-
vý systém S-JTSK_Krovak_East_North.

Po georeferenci všech rastrových podkladů byl v aplika-
ci ArcCatalog vytvořen bodový vektorový shapefile s atri-
butovou tabulkou, obsahující sloupce pro následné vyplňo-
vání textových informací. Zaznamenávány byly údaje
o typu těžebny – kamenolom, štěrkovna, pískovna, hliniš-
tě, jíloviště, těžba kaolínu; o velikosti – malá (do 1000 m2),
střední (1000–10 000 m2) a velká (nad 10 000 m2), charak-
teru – jámová, stěnová; dále bylo evidováno pořadové číslo
v publikovaném Soupisu a příslušnost k danému okresu,
resp. mapovému listu. Časově nejnáročnější etapou byla
následná ruční vektorizace objektů povrchové těžby z ras-
trových map.

V ojedinělých případech, kdy byl svazek Soupisů publi-
kován bez mapové přílohy, byly k vektorizaci použity ru-
kopisné originály, uložené v Mapové sbírce Přírodovědec-
ké fakulty v Praze (okres Hodonín, mapové listy 3858 –
Javorník, 3955 – Pardubice–Hradec Králové, 4058 – Šum-
perk, 4357 – Brno). U tří svazků se autorské mapy pravdě-
podobně nedochovaly a lokalizace a následná vektorizace
povrchových těžeben byly provedeny pouze na základě
textového popisu (mapové listy 4051 – Kralovice, 4057 –
Česká Třebová, 4160 – Nový Jičín). V případě nejasnosti
lokalizace zákresu byla provedena základní rektifikace
bodu s pomocí podkladových topografických map.

Pro účely prostorových analýz byla paralelně vytvářena
vektorová vrstva v podobě polygonů, sloužící k zaznamená-
ní rozlohy jednotlivých okresů a mapových listů. Výpočet
ploch byl prováděn pomocí funkce „Calculate Geometry“.

K umožnění online vizualizace vytvořených dat byla do
GIS projektu doplněna metadata (název, shrnutí, popis
a tagy), projekt se všemi vektorovými vrstvami byl uložen
pomocí funkce „Create Map Package“ na mapovou clou-
dovou platformu ArcGIS Online. Na ní byla vytvořena
a konfigurována webová mapová kompozice a posléze fi-
nální webová mapová aplikace v podobě tzv. „hosted fea-
ture service“ s názvem Digitalizace Soupisů lomů
ČSR/ČSSR ver. 1.0, dostupná na
http://mapserver.ujep.cz/seminarky/bp-peterkova/
(viz obr. 1). Uživatelé GIS softwaru mohou všechny vrstvy
zobrazit na principu klient-server jako subvrstvy webové
mapové služby (WMS) pod odkazem:
http://195.113.140.12/arcgis/services/Projekty/Soupis_
lomu_BP_Peterkova/MapServer/WMSServer.

/P�=�

I když projekt Soupisů nebyl nikdy dokončen, v 55 publi-
kovaných svazcích se podařilo zmapovat 40,9 % území
dnešní České republiky. V rámci digitalizace bylo vektori-
zováno 9958 objektů dřívější povrchové těžby, průměrná

(" )��*��	�	��������+,�	�,�+�-��	�	.��+*	��������+*	���/0��	����	�	
�1�	���	� !"	�	#�2$	�('&' &( (%&�!�&(



����������	
������	
������	�	����	����������	�������	������	�	����	���	� !"	�	#��$	 %!�&' %( ((

O
br

.1
.Ú

vo
dn

ís
ní

m
ek

w
eb

ov
é

m
ap

ov
é

ap
lik

ac
e

D
ig

ita
liz

ac
e

So
up

is
ů

lo
m

ů
Č

SR
/Č

SS
R

ve
r.

1.
0.

Fi
g.

1.
T

he
in

tr
od

uc
to

ry
sc

re
en

sh
ot

of
Th

e
Q

ua
rr

y
In

ve
nt

or
ie

s
O

nl
in

e
ve

r.
1.

0.



střední odchylka přesnosti zákresu činí cca 150 m z důvodu
proměnlivé kvality grafického zpracování a zachování ma-
pových příloh Soupisů lomů.

Projekt vektorizace objektů povrchové těžby nerostných
surovin, vycházející ze souboru publikací Soupisů lomů,
mapuje stav objektů činných především v první polovině
20. století. Má tedy hlubší časový dosah než podobné pub-
likované projekty v České republice – Dekorační kameny,
vápence a vybrané písky České republiky, mapující aktivní
těžebny stavebních surovin se zaměřením na rekonstrukce
historických objektů a staveb (Koutník et al. 2015), nebo
stejně tematicky zaměřená aplikace Dekorační kameny
(Dudíková Schulmannová – Skarková 2010, Paleček et al.
2014). Srovnatelná je pouze neveřejná FoxPro databáze
České geologické služby Inventarizace nerostných staveb-
ních surovin. Jak již bylo řešeno, její zaměření je však
oproti Soupisům poněkud odlišné (sine 2008–2012).

Historická místa povrchové těžby nerostných surovin
v širším prostoru Evropy mapuje projekt Historic Quarri-
es, pokrývající vedle několika lokalit v České republice
především území Slovenska, Polska, Maďarska, Rumun-
ska, Rakouska a Ukrajiny (Uhlir – Schaller 2008–2010,
Uhlir et al. 2013). V podobě databáze, bez mapové aplika-
ce, jsou online dostupné služba Italithos (Giampaolo et al.
2000–2013) a Stone Quarries Database (Russell 2010),
zaměřené především na nerostné suroviny dobývané v jižní
Evropě za dob působení Římské říše.

Mapová aplikace Digitalizace Soupisů lomů ČSR/ČSSR
ver. 1.0 s takřka 10 000 záznamy představuje dosud nejuce-
lenější přehled povrchových těžeben nerostných surovin,
z velké části dnes již zaniklých, na území jednoho státu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci oficiálně publikova-
ných svazků Soupisů byla zmapována pouze necelá polo-
vina České republiky, reálný počet lomů činných v první
polovině 20. století lze odhadnout na cca 20 000–25000
(Peterková 2015).

V budoucnu je plánováno další rozšiřování databáze,
rozvržené do několika kroků. Do mapové aplikace budou
doplněny těžebny, které jsou v Soupisech pouze okrajově
zmíněny, avšak bez mapových zákresů (např. stylem
„…v blízkosti objektu 83 se nacházely dvě další cihelny,
dnes opuštěné…“), dále budou zpracována data z podobně
zaměřených rukopisných studií, vzniklých v době po ukon-
čení vydávání série Soupisů lomů (diplomové práce, papí-
rové kartotéky apod.). Pro zpřesnění lokalizace zákresů bu-

dou vektorizovaná data kontrolována s pomocí leteckých
snímků z let 1937–1970 (sine 2010). Finální a časově nej-
náročnější bude etapa terénního průzkumu, zaměřená na
vyhledávání míst povrchové těžby v území, kde dosud ne-
proběhly žádné inventarizační průzkumy.

Poděkování. Autoři děkují především RNDr. Janě Líbalové
a prom. geol. Oldřichu Holáskovi za podnětné připomínky při
přípravě rukopisu. Poděkování náleží rovněž editorovi a recen-
zentům. Výzkum byl podpořen projektem OP VK
CZ.1.07/2.3.00/35.0046 a také projektem IGA UJEP 1/2014.
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