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Abstract: In 2003 the “Internet database of decorative and build-
ing stone“ was created as a project of the Czech Geological Sur-
vey. This database includes basic information on rocks employed
as a decorative stone in the Czech Republic. Last year the data-
base was upgraded and translated to English. According to users
remarks and topics, searching of information about rock types, lo-
calities and rock utilization was simplified and the design of the
database was changed too.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 (Schul-
mannová – Březinová – Skarková 2004) informovaly
o vzniku internetové databáze dekoračních a stavebních
kamenů České republiky. Během dvou let bylo do aplikace
vloženo tolik shromážděných dat o horninách, jejich vlast-
nostech a způsobech použití, že databáze mohla být v roce
2005 uveřejněna na externích internetových stránkách
České geologické služby. Od té doby je doplňována o další
informace a fotodokumentaci a v letech 2008 a 2009 byla
vytvořena anglická verze aplikace dekoračních kamenů.

Anglická verze databáze dekoračních
a stavebních kamenů

Aplikace zobrazuje data uložená v databázi, kterou tvoří tři
základní okruhy informací: o dekoračních kamenech, o lo-
mech a o způsobu použití hornin. Během provozu české
aplikace postupně získávané náměty a připomínky ze stra-
ny uživatelů vedly k rozhodnutí, že anglická verze nebude
přesnou kopií, ale že bude vypracována aplikace zcela
nová. Většina připomínek se týkala zjednodušení orientace
v systému. Náměty pak vedly k novým možnostem vyhle-
dávání informací a k obměně designu.

Vzhled aplikace a zejména její ovládací prvky, jako
např. drobečková navigace, listování v záznamech či odkaz
na českou verzi, jsou sjednoceny s ostatními aplikacemi
vyvíjenými v České geologické službě. Barevné řešení vy-
chází ze škály (obr. 1), jejímž základem je modrá barva
(#003871).

Aplikace

V anglické verzi aplikace umístěné na webových stránkách
(http://www.geology.cz/app/eurolithos/index_eng.pl) lze vy-
hledávat data jednak podle předpřipravených možností
(Search Stone), jednak podle konkrétních požadavků uži-
vatele (Advanced Search). Aplikace tedy zobrazuje násle-
dující stránky:
– úvodní stránka (Homepage)
– předpřipravené vyhledávání (Search Stone)
– rozšířené vyhledávání (Advanced Search)
– seznam aktivit v rámci projektu (References)
– kontaktní informace (Contact Us).

Úvodní stránka (Homepage) obsahuje stručné informace
o projektu dekoračních a stavebních kamenů. Nachází se
zde přímý vstup do vyhledávací stránky aplikace formou
odkazu nebo „klikacím“ obrázkem a je zde vyhrazeno zob-
razovací okno pro aktuální zprávy (obr. 2).

Stránka předpřipraveného vyhledávání (Search Stone)
slouží převážně zájemcům o tematiku dekoračních kamenů
z řad laické veřejnosti, proto byla vytvořena tak, aby umož-
nila uživateli intuitivní a příjemné vyhledávání. Byly vyti-
povány okruhy a podle nich pak navrženy vyhledávací for-
muláře. Tyto okruhy se týkají nejen vlastností a hornin
samotných, ale i způsobů použití a geografické pozice ka-
menných památek nebo objektů. Výčet možných způsobů
předpřipraveného vyhledávání se nachází v horní navigač-
ní liště stránky. Postupným výběrem jednotlivých odkazů
pak lze získat více či méně detailní informaci podle potřeb
uživatele. Stránky také umožňují vlastní „vnitřní“ vyhledá-
vání, např. u hornin je možné vyhledávat z nabídky hornin

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 297

Obr. 1. Barevná škála pro aplikaci dekoračních kamenů. Obr. 2. Úvodní stránka aplikace.



ze seznamu (obr. 3), u barev zase podle vybrané barvy za-
škrtnutím v checkboxu. Některé vyhledávací stránky jsou
vzájemně propojeny. Velkému zájmu ze strany uživatelů
databáze se těší stránka pro fotogalerii (obr. 4). Zobrazuje
náhledy obrázků hornin užívaných k dekoračním účelům,
lomů a architektonických objektů. Jednotlivé náhledy jsou
„aktivní“, takže „kliknutím“ na ně se dostáváme na požado-
vané informace, které se otevírají v novém okně prohlížeče.

Stránka pro rozšířené vyhledávání (Advanced Search)
slouží pro vyhledávání dekoračních kamenů, lomů a způ-
sobů použití podle několika parametrů zároveň. Tato strán-
ka v podstatě odpovídá aplikačnímu schématu české verze
databáze.

Kromě toho se na každé stránce aplikace nachází v pra-
vém horním rohu box s ikonou lupy, který slouží k fulltex-
tovému vyhledávání.

Stránka seznam aktivit (References) obsahuje výčet pub-
likační činnosti, organizování odborných seminářů a před-
nášek, účast na výstavách a dalších činnostech spojených
s propagací projektu za poslední dva roky (obr. 5).

Stránka kontaktů (Contact Us) nabízí spojení na osoby
odpovědné za chod projektu.

Obsah databáze (příklady neobvyklých hornin
užitých k dekoračním účelům)

V databázi je obsaženo 203 záznamů dekoračních kamenů,
to znamená 40 druhů hornin z různých geologických jed-
notek Českého masivu, které se používají nebo v minulosti
používaly ke stavebním a dekoračním účelům. Některé
z opuštěných lomů už nemají vyhlídku na obnovení těžby,
jiné se naopak podařilo přivést k novému rozkvětu. Přispí-
vá k tomu poptávka po přírodním materiálu a také odvaha
kamenických firem rozšířit sortiment výrobků.

Nejčastěji používanými horninami ve stavebnictví
i v umělecké sféře jsou granitoidy, migmatity, mramory
a pískovce, ale využívají se i některé méně obvyklé typy
hornin. V minulosti to byl například tzv. žabák, barrandien-
ský diabasový granulátový tuf (ve smyslu Fialy 1971), ze-
lenavý kámen, s nímž se setkáváme na památkách střed-
ních Čech. Z Bohouňovic u Červených Peček pochází
kyanit-granát-muskovitická ortorula (Vrána – Štědrá – Na-
hodilová 2009), která byla používána jako běžný stavební
kámen na Kutnohorsku od konce 19. století. Dlažba na ná-
městí v Kouřimi je tvořena mozaikou z této světlé ortoruly
v kombinaci s tmavými biotitickými migmatity a amfibo-
lity místní provenience (obr. 6).

Velkým překvapením byl objev hrobky na Novém ži-
dovském hřbitově v Praze na Olšanech. Na této novorene-
sanční stavbě z let 1893 a1894, kterou vytvořil pro rodinu
Kubinzky architekt A. Wertmüller, se nachází hned něko-
lik typů hornin. Samotná stavba je z hořického pískovce,
náhrobní granodioritové desky pocházejí pravděpodobně
ze středočeského plutonického komplexu, patky a hlavice
sloupů jsou z bílého carrarského mramoru, nápisové desky
z hadce a vnější sloupy a obkladové desky z ryolitového ig-
nimbritu (Březinová – Schulmannová 2009). U obou na-
posledy jmenovaných hornin se nepodařilo přesně určit,
odkud pocházejí. Použití ignimbritu pro dekorační účely je
v České republice velmi neobvyklé. Jde o tmavě rezavou
až hnědavou drobně až středně zrnitou horninu, která obsa-
huje tmavé fragmenty jiných hornin, vulkanické sklo
a krystaly křemene a živců (obr. 7).

Zajímavým kamenem je také páskovaný černozelený
amfibolit, který se dosud těží v Markovicích u Čáslavi.
Lokalita je známá hlavně mineralogům jako naleziště
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Obr. 3. Stránka předpřipraveného seznamu dekoračních kamenů s mož-
ností výběru podle hornin.

Obr. 4. Stránka fotogalerie s možností vyhledávání fotografií podle horni-
ny, lomu nebo použití.

Obr. 5. Stránka s výčtem publikační činnosti.



minerálů alpských žil. Amfibolit byl využíván přibližně od
18. století, kdy probíhalo opevňování nedalekého zámku
Žleby (Pauliš 2006). V současnosti je zdejší lom zaměřen
především na těžbu kameniva pro štěrkařské účely, jeho
součástí je i kamenická dílna, která se věnuje také ušlechti-
lé kamenické výrobě. Vznikají tu především pomníky se
všemi jejich doplňky, parapety, obkladové nebo dlažební
desky. Specialitou, v České republice neobvyklou, jsou ští-
pané kusy markovického amfibolitu, které se uplatňují
jako pamětní kameny významných staveb (sine 2009).

Závěr

Myšlenka vzniku databáze dekoračních a stavebních ka-
menů České republiky byla ze strany geologů na svém po-
čátku provázena nadšením i nedůvěrou. V současné době
se po několikaletém provozu této aplikace ukázalo, že da-
tabáze vzbudila zájem jak odborníků z různých vědních
oborů, tak i veřejnosti. Svědčí o tom nejen velký počet
vstupů na její internetové stránky, ale i vysoká účast na ak-
cích, které s dekoračními kameny souvisejí. Nově vzniklá
anglická verze databáze navíc usnadní získávat informace
o českých ušlechtilých kamenech i zahraničním zájemcům.

Poděkování. Databáze dekoračních a stavebních kamenů vznikla
a je podporována jako interní projekt České geologické služby.
Poděkování patří kolegům V. Rapprichovi a Z. Kukalovi za od-
borné konzultace a H. Neubertové za vytvoření designu anglické
verze databáze.

Literatura

BŘEZINOVÁ, D. – SCHULMANNOVÁ, B. (2009): Umělecky cenné hrobky
na Novém židovském hřbitově (1). – Kámen 15, 3, 68–70.

FIALA, F. (1971): Ordovický diabasový vulkanismus a biotitické lampro-
fyry Barrandienu. – Sbor. geol. Věd, Geol. 17.

PAULIŠ, P. (2006): Z historie jednoho obyčejného kamenolomu. – Kámen
12, 3, 29–32.

SCHULMANNOVÁ, B. – BŘEZINOVÁ, D. – SKARKOVÁ, H. (2004): Interne-
tová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský dia-
bas – příklad významného stavebního kamene. – Zpr. geol. Výzk.
v Roce 2003, 152–153.

VRÁNA, S. – ŠTĚDRÁ, V. – NAHODILOVÁ, R. (2009): Geochemistry and
petrology of high-pressure kyanite-garnet-albite-K-feldspar felsic
gneisses and granulites from the Kutná Hora Complex, Bohemian Mas-
sif. – J. Geosci. 54, 2, 159–179.

sine (2009): Od drceného kameniva až k ušlechtilé kamenické výrobě.
Silnice Čáslav-Holding, a.s./Lom a kamenictví Markovice. – Kámen
15, 1, 66–70.

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 299

Obr. 6. Dlažba na náměstí v Kouřimi. Světlá kyanit-granát-muskovitická
ortorula z Bohouňovic v kombinaci s tmavými biotitickými migmatity
a amfibolity místní provenience. Foto B. Dudíková Schulmannová.

Obr. 7. Hrobka rodiny Kubinzky, Nový židovský hřbitov v Praze. Sloup
z ryolitového ignimbritu, patka z bílého carrarského mramoru. Foto
B. Dudíková Schulmannová.




