
Přehled nerostných surovin

Důsledkem postupného vývoje hospodářství byla nerentabilita provozu malých 
těžeben. Rostoucí zájem o dopady na životní prostředí také přispěl ke snižování počtu 

využívaných nerostných surovin. V současnosti tak v celé České republice, Liberecký kraj 
nevyjímaje, nejsou dobývány žádné rudní suroviny.

Pro Liberecký kraj je však důležité získávání stavebních surovin. V první řadě je to 
drcené kamenivo. Využívá se při stavbě cest, do cementových a asfaltových směsí, 

ale také jako kolejové lože při stavbě a rekonstrukci železničních tratí. Pro drcené 
kamenivo se nejlépe hodí spíše jemně zrnité horniny s vysokou mechanickou odolností; 

proto jsou k těmto účelům využívány především vulkanické a některé plutonické 
horniny. Specifi cké vlastnosti jednotlivých hornin pak blíže určují možnosti jejich využití, 

ne každý kámen je například možné použít na kolejová lože. Znělec se těží v Tachově 
u Doks a na Chlumu u Maršovic. Bazalty (čediče) pak v Krásném Lese a na dvou místech 

u Smrčí pod Kozákovem. Významným ložiskem drceného čediče je také vrch Tlustec 
u Brniště. Melafyry (permské bazalty) bývají méně odolné a využití nalézají spíše 

na lesních a polních cestách nebo při zpevnění hrází. V současnosti se těží na lokalitách 
Bezděčín, Studenec a Doubravice. Na první pohled čedičům podobné 

je gabro dobývané v kamenolomu Košťálov. 

Některé horniny jsou však již od pohledu natolik pohledné, že jejich prosté drcení 
by nebylo účelné. Takové horniny – větší bloky – se lépe využijí pro obrubníky, 

dlažby, obklady, sokly budov, kuchyňské desky nebo jako solitérní kameny v zahradách 
či na veřejných prostranstvích. Jako kameny pro takovouto ušlechtilou výrobu 

se využívají různé typy libereckých žul, dobývané 
v lomech v Ruprechticích, Hraničné a Černé Studnici. 

Opticky kontrastní tmavě šedé dlažby se pak vyrábějí 
ze specifi ckého typu čediče v Dubičné. V Bratříkově-

-Radčicích je jedno z posledních míst u nás, kde se 
z břidlic vyrábějí ceněné obklady a břidlicové krytiny.

Žádná stavba se neobejde bez štěrků a písků. Tyto 
uloženiny geologicky nepříliš dávných řek se získávají 

(případně jejich využitelná ložiska jsou zjištěna) 
na Frýdlantsku (Horní Řasnice, Pertoltice u Frýdlantu), 

Hrádecku (Grabštejn, Chotyně), v okolí Jítravského 
sedla (Rynoltice, Jítrava, Dubnice) a v okolí Zákup 

a Mimoně (Velký Grunov, Bohatice, Žizníkov).

Tradičním řemeslem severních Čech je již po staletí sklářství. To se však neobejde bez 
sklářských písků. Písky pro využití ve sklářství musí být velmi čisté, tvořené pouze 
úlomky křemene. V přírodě má však většina písků a pískovců různé nežádoucí 
příměsi. Jednou z mála lokalit s čistými písky je pak okolí Srní u České Lípy.

Na Liberecku je také několik menších ložisek vápenců. Jde většinou spíše o rezervní 
ložiska s využitím převážně v zemědělství a při rekultivacích. Na Liberecku se totiž 
nenachází rozsáhlé vápencové oblasti jako ve středních Čechách nebo na jižní Moravě, 
ale vápence zde tvoří čočkovitá tělesa v metamorfovaných břidlicích, například 
na Železnobrodsku (Jesenný) a podél Ještědského hřbetu (Pilínkov, Minkovice, 
Kryštofovo Údolí, Jítrava, Křižany, Světlá pod Ještědem).

V současnosti se sice na Liberecku již netěží žádná fosilní paliva, v rámci sanačních 
prací je však ještě získáváno menší množství uranu ve Stráži pod Ralskem. Uran je zde 
a v širším okolí (Hamr, Osečná, Břevniště) rozptýlen v nejspodnější vrstvě křídových 
usazenin. Získáván byl loužením kyselinou sírovou, a proto není možné těžbu náhle 
zastavit. Současná těžba je vedlejším produktem sanace této ekologické zátěže. Vedle 
uranu však zdejší mineralizace obsahuje i další potenciálně využitelné prvky jako niob, 
titan, zirkonium a prvky vzácných zemin. Tenké polohy černého uhlí v okolí Syřenova by 
se v budoucnu mohly využívat nějakou inovativní metodou – například zplynováním. 

Mezi významné nerostné suroviny musíme řadit i vodu. Ta je ve větších množstvích 
v pórech usazených hornin, v případě vyvřelých a metamorfovaných hornin pak 
výhradně na puklinách. Účelné využívání vodních zdrojů je patrně největší výzvou 
pro udržitelný rozvoj naší společnosti.

Rozvoj lidské společnosti byl od nepaměti spojen s využíváním přírodních zdrojů včetně nerostných surovin. 
Bohatá geologická minulost Liberecka se odráží v pestré geologické stavbě a tím pádem i v široké škále nerostných surovin, 

které se zde těžily v minulosti a v současnosti jsou stále ještě částečně dobývány. Na těžbu rud mnohdy odkazují místní názvy, 
např. Železný Brod, u historických budov je pak možné sledovat využívání různých hornin pro stavební účely. 

Mnoho historických stavení na Českolipsku má zděné části budované z místních pískovců, které se dnes již pro stavební účely 
nevyužívají. V Podkrkonoší zase místně používali ignimbrit (popis této horniny s neobvyklým názvem je součástí expozice). Obě 

horniny pak vedle stavebnictví nacházely hojné uplatnění i v kamenosochařství. Na celé řadě míst Libereckého kraje 
se také v minulosti dobývalo uhlí, a to jak černé v Podkrkonoší, tak i hnědé na Hrádecku.

O Těžba fonolitu 
(znělce) na lokalitě 
Chlum u Maršovic.
O Linka na zrnitostní 
vytřídění drceného 
fonolitu (znělce) 
na Chlumu u Maršovic.

O Těžba bazaltu 
(čediče) pro ušlechtilou 
výrobu v Dubičné.
O Kamenná dlažba 
z Dubičné.

O Lom na granit 
(žulu) pro ušlechtilou 

výrobu v Hraničné.
O Bloky granitu 

(žuly) v lomu Ruprechtice, 
připravené na další 

zpracování.

O Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí 
T. G. Masaryka v České Lípě je vytesán z pískovce 

vytěženého ve Velenicích.


