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ANOTACE 
 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou hornické činnosti lomu, 

stavem pokračující těžby, včetně analýzy životaschopnosti společnosti. 

V úvodních kapitolách jsou popsány charakteristické údaje o organizaci, základní 

informace o lomu a také jeho stručné parametry. Postupně je v práci řešen 

současný stav těžby a nastíněny důvody pro její pokračování. V další části je pak 

uvedena samotná analýza provozu lomu, zahrnující přehlednou bilanci nákladů  

a výnosů. Nechybí zde ani ekonomické zhodnocení efektivnosti lomu. V závěru 

práce jsou navrženy a doporučeny budoucí kroky, které by měly vést 

k prodloužení činnosti provozu lomu. 

  

Klíčová slova: Dobývací prostor, chráněné ložiskové území, štěrkopísek, zásoby, 

hornická činnost, POPD 

 

SUMMARY 

  

 This thesis deals with mining activities refractive state of ongoing mining, 

including an analysis of the viability of the company. The introductory chapters 

describe the characteristic information about the organization, basic information 

about the quarry and its brief parameters. Gradually work in resolving the current 

status of mining and outlined the reasons for its continuation. The next part is the 

analysis itself quarry operation, including a clear balance of costs and revenues. 

There is no economic evaluation of the effectiveness of the quarry. In conclusion, 

designed and recommended future steps that should lead to an extension of the 

operation of the quarry. 
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1. Úvod 

 Česká republika disponuje velkým množstvím zásob nerostných surovin. 

Diplomová práce se zaměřuje na těžbu a zpracování nerostných stavebních 

surovin, mezi něž řadíme štěrkopísky, písky, stavební kameny a jiné. Ty jsou 

nejčastěji využívány k budování dopravní infrastruktury, dálnic a budov.  Největší 

ložiska štěrkopísků se nacházejí v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji,  

ale i kraji Jihomoravském, nejčastěji v blízkosti řek a vodních koryt.  

 Těžba nerostných surovin přináší podnikům provozujícím hornickou činnost 

prosperitu a zisk. Jejich podnikání má však vliv i na okolní společnost. Blízkým 

obcím nabízí těžba několik set pracovních míst, ale zároveň se podepisuje na 

narušení krajiny změnami reliéfu, likvidací fauny a flóry i dalších složek životního 

prostředí.  

 Významnou veličinou důležitou pro každý těžební podnik je rozloha 

dobývacího prostoru (dále jen DP), který bude těžbou zasažen  

a následně zrekultivován, neboť od roku 1992 má těžební společnost za povinnost 

vytvářet finanční rezervy na asanačně rekultivační stavby a důlní škody ve smyslu 

zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále jen horní 

zákon). Snahou většiny firem je samozřejmě neustálé zvětšování ploch, které se  

po ukončení těžby stanou výnosnou a esteticky hodnotnou součástí krajiny.  

 Nedílnou součástí každého nově otevíraného DP je také dokument EIA  

o posouzení vlivu na životní prostředí. Při každé probíhající těžební činnosti 

dochází ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a zvýšenému provozu na pozemních 

komunikacích, což mnohdy vede k nesouhlasnému přístupu lidí v přilehlých 

katastrech. Pro tyto dotčené obce je tedy nezbytně nutné vytvářet finanční rezervy 

na kompenzace za zhoršené životní podmínky. 

 Vzhledem k tomu, že žiji na Mostecku, kterého se důlní činnost, zhoršení 

životních podmínek i možnost otevírání dalších DP úzce dotýká, vybrala jsem si 

pro svou diplomovou práci téma ekonomické analýzy hornické činnosti 

konkrétního podniku. 
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 Problematika diplomové práce je zpracována na konkrétním případu lomu 

Lišany, patřící firmě PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o., se sídlem v Postoloprtech.  

 Cílem mé diplomové práce je provést analýzu provozování hornické činnosti 

na lomu v Lišanech. Nejdříve se zaměřím na samotnou analýzu provozování 

hornické činnosti a vyhodnocení efektivnosti provozu podniku. Následovat pak 

bude navržení kroků vedoucích ke zvýšení výnosnosti firmy a posouzení 

ekologického dopadu na okolní obce a blízké okolí. 
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2. Základní údaje o ložiskovém území Lišany organizace 
Písky – J. Elsnic, spol. s r. o. 

2.1. Základní údaje o organizaci 

 Firma   PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o., se sídlem v Postoloprtech u Loun, byla 

založena 1. srpna 1995 jako rodinná firma v pískovně  Rvenice. Společnost se 

zabývá hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem při těžbě 

štěrkopísku na základě oprávnění v rozsahu § 2, písmeno b), c), d) a e) zákona 

ČNR č. 61/1988. Oprávnění k této činnosti vydal Obvodní báňský úřad v Mostě 

(dále jen OBÚ) pod č. j. 1451/2007 s evidenčním číslem 1793. [16] 

 V roce 1997 firma převzala těžbu na pískovně Seník, následně pak těžbu na 

pískovně Postoloprty. V roce 2002 byl stanoven DP Lišany II a od 1. 5. 2002 byla 

do provozu uvedena pískovna Lišany. Zde se těží a zpracovává štěrkopísek (viz 

obr. č. 1) tříděním, praním a drcením v hutné kamenivo pro stavební účely dle 

ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, EN 13242 a EN 13139. Od 15. 3. 2012 vlastní 

firma Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009. 

 Veškerý sortiment expedovaných materiálů je certifikován dle systému řízení 

výroby č. 1020-CPD-040-019557, který byl vydán dne 26. 5. 2004 zkušební 

laboratoří TaZÚS a je v souladu s protokolem o shodě podle EN: 12620, 13043, 

13242 a 13139. Těžená surovina slouží zejména ke stavební výrobě. [16] 

 Sortimentní skladba nabízených druhů surovin je následující:   

 0/63 štěrkopísek netříděný,  

 0/4 štěrkopísek tříděný praný,  

 4/8 kamenivo tříděné prané,  

 8/16 kamenivo tříděné prané,  

 16/22 kamenivo tříděné prané,  

 0/63 kamenivo drcené,  

 0/2 písek maltový. 

 Ceník sortimentu je k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

 

http://www.elsnic.com/
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Obrázek č. 1: Štěrkopísek 

2.2. Obecné informace o ložiskovém území Lišany 

 Chráněné ložiskové území (dále jen CHLÚ) Lišany o rozloze 479,0874 ha se 

nachází v Ústeckém kraji mezi městy Žatec a Postoloprty. Zasahuje do 

katastrálních území obcí Selibice, Staňkovice, Tvršice, Lišany u Žatce (dále jen 

Lišany), Bítozeves a Postoloprty. 

 Ložisko Lišany se skládá ze tří částí, a to Lišany I, Lišany II a Lišany III. 

Jednotlivá ložiska jsou zachycena na obrázku č. 2 a 3. V ložiskovém území bylo 

postupně stanoveno sedm dobývacích prostorů: DP Lišany, Lišany I, Lišany II, 

Selibice, Selibice I, Tvršice a Tvršice I.  
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 Obrázek č. 2: Přehled ložisek Lišany I, Lišany II a Lišany III 

 Toto území je charakteristické poměrně velkými rozlohami intenzivně 

obdělávané zemědělské půdy. Přirozené (respektive přírodě blízké) lokality však 

mají v porovnání s rozsahem agrárních pozemků malou rozlohu.  

 Z hlediska komunikačních sítí je území dobře přístupné po cestách, silnicích 

i po železnici. Severně od ložiska, ve vzdálenosti cca 500 m, vede silnice R7  

ve směru Chomutov-Praha přes Postoloprty. Při jižním okraji ložiska probíhá 

silnice z Postoloprt přes Lišany do Žatce. Na území vlastního ložiska vedou mezi 

zemědělsky obdělávanými pozemky polní cesty, které nejsou udržované  

a za deštivého počasí bývají obtížně sjízdné. Při těsném jižním okraji ložiska vede 

také dálkový železniční spoj z Postoloprt přes Lišany do Žatce. Z železničního 

nádraží Postoloprty poté vedou železniční tratě směrem na východ do Loun  

a severně na Obrnice a Most do oblasti hnědouhelné pánve. 

 Na jižní části zájmového území byla v době války letištní plocha o rozměrech 

1 × 1,7 km, situovaná ve směru V-Z, dočasně blokující část zásob štěrkopísku. 

Letiště však nebylo za druhé světové války dokončeno a jeho plocha byla 
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armádou využívána pouze jako cvičiště. Teprve v 90. letech minulého století 

armáda toto cvičiště uvolnila, a umožnila tak těžebním organizacím využít 

dočasně vázaných zásob štěrkopísku. 

 

 

Obrázek č. 3: Pohled na ložisko Lišany 

2.2.1. Povolení hornické činnosti 

 Užitkový nerost, který je předmětem dobývání v CHLÚ, je štěrkopísek. 

Jelikož se jedná ve smyslu § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen HZ)  

o nevyhrazený nerost, stalo se toto ložisko výhradním na základě „souhlasu 

s průmyslovým dobýváním“ vydaným Ministerstvem výstavby dne 21. 8. 1961 pod 

č. j. OVTZ /II/1136/61. 

 Rozhodnutím MŽP ČR bylo v roce 1997 pod značkou 830/186a/97 ze dne 

19. 3. 1997 stanoveno chráněné ložiskové území Lišany.  V roce 2002 byl v CHLÚ 

na základě rozhodnutí vydaného OBÚ v Mostě pod č. j. 1956/02 ze dne  
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22. 5. 2002 stanoven DP Lišany II. Tento DP těsně navazuje na severovýchodní 

část DP Lišany I. 

 Rozhodnutím č. j. 1836/530/06-Ra-UL ze dne 11. 4. 2007 byla provedena 

změna hranic a rozsahu CHLÚ. Rozhodnutím OBÚ v Mostě byl pod č. j.1688/09 

dne 16. 6. 2010 stanoven DP Selibice I. Tento DP je umístěn v poslední 

nedotěžené jihovýchodní části ložiska Lišany III. Zde se v minulosti nepodařilo 

stanovit dobývací prostor kvůli střetu zájmu s armádou, pro kterou byl stanoven 

ochranný pilíř, který protínal tuto část ložiska od severu k jihu celým dobývacím 

prostorem. Ochranný pilíř v sobě vázal značné zásoby a komplikoval vydobytí 

ložiska. Armáda nyní tento prostor uvolnila a tím umožnila celý prostor vytěžit. 

2.3. Geologie ložiska 

 Ložisková akumulace terasových písků a říčních náplavů štěrkopísků patří 

do skupiny teras starých, uložených pod původním tokem řeky Praohře. Tento 

říční tok vytvořil terasy dnes vystupující mezi Kadaní, Žatcem a dále  

až směrem k Postoloprtům. Pravobřežní terasy mají spád k severu a levobřežní  

k jihu. Povrch teras leží v úrovni 230–215 m. n. m. 

 Předmětem zájmu je štěrkopísková terasa dosahující ve výše popsaném 

území mimořádného rozsahu a souvisle pokrývající rozsáhlou plochu při mocnosti 

vyhrazeného nerostu 2–6 metrů. Bezprostřední podloží štěrkopískové terasy je 

tvořeno miocénními písky, písčitými jíly a jíly. Geologicky toto území náleží 

převážně k jižní polovině Chomutovsko-mostecko-teplické třetihorní hnědouhelné 

pánve. Souvrství terciérních sedimentů jsou z větší části vyvinuta  

v tak zvané Žatecké facii1. Podložní souvrství jílů a písků navazuje na horniny 

křídy asi čtyři kilometry jižně od zájmového území. Křídové slíny, slínovce  

a pískovce zasahují svými nejzápadnějšími výběžky do hnědouhelné pánve a noří 

se tak pod sedimenty miocénu. V hlubším podloží se nacházejí horniny 

permokarbonu2, které nasedají na krystalinický dolní podklad. 

                                            
1
 Facie je soubor vlastností určité části horniny vyplývající z geografické povahy místa vzniku  
a podmínek usazování. 

2
 Permokarbon je označení pro mladší prvohory. 
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 Vlastní vrstva štěrkopísků je uložena pod skrývkou ornice a spraše, ojediněle 

přímo až na povrchu. Složení a barva těchto štěrkopísků je velmi charakteristická 

pro Ohárecké terasy, jejichž materiál pochází převážně z krušnohorské 

provenience a částečně také z Doupovských hor. Barva je převážně světle hnědá, 

v méně čistých polohách až hnědá, ojediněle rezavá. [11]     

2.4. Hydrologické poměry 

 Hydrogeologické poměry ložiska jsou určeny pozicí jednotlivých 

štěrkopískových teras a propustností podloží. Na území zájmového ložiska, ani 

v jeho blízkém okolí (do 1 km), se žádný vodní tok nevyskytuje. 

 Podzemní voda pochází jen z infiltrovaných srážek. V případě propustného 

podloží jsou štěrkopísky nezvodněné, místy v menších depresích  

s jílovitým podložím je ložisko částečně zvodněné. Na ložisku tak dochází  

k vytváření plošně omezené volné hladině spodních vod. [10]   

2.5. Štěrkopísek 

 Dle [15] je za štěrkopísek považována nerudná surovina, kvartérní 

sedimentární hornina. Tato surovina bývá uložena nehluboko pod povrchem, 

takže je její těžba spojena s minimální kubaturou nezbytného odklizu nadloží. Díky 

tomu vzniká velmi malý podíl vnějších a vnitřních výsypek.  

 Samotné štěrkopísky jsou směsi štěrku a písku. Jejich hlavní využití je dáno 

velikostí a tvarem zrn, typem a stavbou hornin a minerálů, které je tvoří. Štěrky  

a štěrkopísky se nejčastěji jako přírodní kamenivo používají ve stavebnictví, pro 

betonářské směsi, drenážní a filtrační vrstvy, podsypy a stabilizaci komunikací. 

Písky mají ve stavebnictví hlavní využití v maltařských a betonářských směsích, 

jako ostřivo při výrobě cihel, na omítky, jako základka důlních vydobytých prostor 

apod. 

 Jde o nezpevněné sedimenty vzniklé nánosem a usazením více či méně 

opracovaných úlomků (štěrky např. 2 až 128 mm, písky 0,063 až 2 mm) větráním 

rozpadlých hornin. V jejich složení převažují valouny odolných hornin a nerostů 
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(křemen, živec, křemenec, buližník, žula apod.) nad méně odolnými (většina 

krystalických a sedimentárních hornin). K nim se připojuje příměs prachu a jílu. 

2.6. Geologický průzkum 

 Těžba štěrkopísku probíhala v zájmovém území již v historických dobách, 

štěrkopísek ale sloužil jen pro místní účely. V roce 1957 provedla organizace 

Nerudný průzkum, n. p. Brno, geologický průzkum severně od obce Lišany. 

Zjištěné výsledky provedeného průzkumu byly využity jako podklad pro 

vyhodnocení zásob štěrkopísků na ložisku Lišany I. V této době byla poptávka po 

stavebních surovinách vysoká, a bylo proto nutné zajistit další zásoby štěrkopísků. 

V letech 1962–1963 tak probíhal další vyhledávací průzkum v oblasti mezi Žatcem 

a Postoloprty. Geologický průzkum, n. p. Praha, provedl v roce 1963 další 

geologický průzkum ložiska Lišany II, nacházejícího se jižně od ložiska Lišany I, 

avšak s negativními výsledky. Souběžně s tímto průzkumem probíhal v letech 

1962–1965 také průzkum na ložisku Lišany III, které se nachází v západní části od 

ložiska Lišany I. [5]    

 V nejbližší době se o provedení dalšího geologického průzkumu na 

uvedeném ložisku neuvažuje. Pro plánované těžební a úpravárenské účely je 

ložisko dostatečně prozkoumáno. Výjimkou by mohl být případně provedený 

průzkumný vrt pro kontrolní ověření hydrogeologických poměrů na ložisku. Jeho 

hloubka bude dosahovat maximálně 40 m.  
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3. Posouzení současného stavu těžby a důvody pro její 
pokračování v ložisku Lišany 

3.1. Technologický postup dobývání ložiska 

 V zájmovém území je nasazená těžební technologie, doprava vytěženého 

materiálu, zvolená dobývací metoda, úprava vyhrazeného nerostu 

a následná odbytová doprava po celou dobu životnosti shodná. Technologický 

postup dobývání ložiska je následující: 

 Skrývka 

 V potřebném předstihu se zahájí skrývka orniční vrstvy. V prostoru, kde se 

vyskytují podorniční vrstvy zúrodnitelných zemin (spraší), je prováděna separátní 

skrývka spolu s vrstvou ornice. Skrývání podorniční a orniční vrstvy je prováděno 

buldozerem shrnutím na valy umístěné v předpolí pískovny. Poté je kolovým nebo 

pásovým nakladačem provedena nakládka na auta a materiál se odveze na 

předem zvolené deponie3. Ty jsou situovány vně těžební části pískovny již při 

otvírce. Po uvolnění dostatečného prostoru, jež závisí na použité technologii 

dobývání a úpravě štěrkopísku, je možné provést přímou technickou rekultivaci 

separátně skrytou ornicí. 

 Těžba štěrkopísku 

 Dobývání určeného nerostu je prováděno jedním či dvěma dobývacími stroji 

tzv. technologií jednoho řezu. Celá mocnost štěrkopískové terasy se dobývá 

těžebním řezem. Výška řezu nesmí přesahovat 9/10 teoretického výškového 

dosahu těžebního stroje. Praktická mocnost štěrkopískové terasy bude maximálně 

do 6 m, zrnitostní frakce převážně do průměru zrn 3 mm ve svrchní části  

a s převládající frakcí 3–80 mm ve spodní části. Při bázi terasy se vyskytují 

balvany nad 80 mm, místně dosahují velikosti až 400 mm. Po odrýpnutí 

štěrkopísku odveze a vyklopí čelní kolový nakladač materiál na rošt násypky 

pasového dopravníku (dále jen PD), kde je oddělena nadměrná frakce  

nad 300 mm. Pasovou dopravou šíře 800 mm je štěrkopísek maximální rychlostí 

1,6 m·s-1 přepravován ke stabilnímu třídícímu zařízení (technologická linka 

                                            
3
 Deponie je místo vyhrazené k dočasnému uložení odtěžené zeminy. 
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mokrého třídění), umístěnému ve střední části DP. Další používanou možností 

přepravy materiálu jsou kolové dopravní prostředky, které přepravují štěrkopísek 

ke stabilnímu třídícímu zařízení nebo na depo (max. povolená rychlost kolových 

prostředků v pískovně je 30 km·h-1).    

 Další možností je využití mobilního třídícího zařízení typu Finlay 303.  

Zde nakladač po odrýpnutí štěrkopísku vyklopí surovinu na rošt násypky mobilního 

třídiče. Na roštu je oddělena nadměrná frakce, tedy kusy nad 100 mm. Mobilní 

třídící zařízení třídí surovinu maximálně na tři frakce. 

 Úprava štěrkopísku 

 Těžená surovina je nakladači nakládána přímo z řezu do násypky s obsahem 

4 m3. Násypka s regulovatelnou výpustí je nastavena tak, aby na pásový 

dopravník propadl pouze materiál o zrnitosti do 200 mm. Materiál je z násypky 

vynášen přes regulovatelnou výpust krátkým pasovým dopravníkem do násypky 

na porubní pasový dopravník o šířce 600 mm a rychlosti 1,5 m·s-1.   

 Odtud je surovina přepravována na PD a dále přes třídící rošt s velikostí oka  

50 mm. Surovina o velikosti 0–50 mm propadá na PD a štěrk o velikosti  

51–200 mm putuje do čelisťového drtiče V62 N, kde je rozdrcen a následně 

naložen na PD. 

 Při procesu úpravy mokrou cestou je štěrkopísek zbaven jílových příměsí  

a prachových částic praním v bubnových pračkách RA 30. Tyto hmoty, které tvoří 

zhruba 3 %, jsou odváděny gravitačním potrubím a příkopy do odkalovacích jímek 

v blízkosti úpravny. Vysušené kaly z jímek jsou vyváženy na dno lomu a použity 

pro následné sanační a rekultivační práce. Více než 80 % vody z kalových polí je 

použito zpět pro praní, zbývající část je zajištěna čerpáním důlních vod. Na úpravu 

1 m3 štěrkopísků je zapotřebí zajistit 1000 l vody.  

3.2. Souhrnný plán sanací a rekultivací 

 Souhrnný plán sanací a rekultivací (dále jen SPSaR) se zpracovává tak,  

aby minimalizoval dopady po povrchové těžbě a úpravě štěrkopísků ve sledované 

lokalitě. Záměry rekultivačních prací jsou stanoveny s ohledem na územní plán 
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oblasti, na rozsah a situování ložiska štěrkopísků, na těžební postupy lomu, na 

požadavky vlastníků parcelních pozemků k umístění a rozsahu druhů následné 

rekultivace atd. 

 Rekultivované pozemky bývají z velké části navráceny jejich původnímu 

hospodářskému účelu. Je proto zapotřebí dodržovat určité zásady a postupy při 

skrývce, těžbě a při následných terénních úpravách, a to: 

 Skrytá ornice a podorničí jsou zvlášť ukládány většinou do podélných 

deponií při okraji vytěžené lokality. 

 Svahy lomu jsou upravovány do maximálního sklonu 1 : 7. 

 Štěrkopísky jsou těženy maximálně k hladině spodní vody, přičemž se 

počítá se zpětným násypem výklizových hmot včetně sedimentů z kalových 

polí tak, aby nasypaná vrstva byla v průměru 0,4 m na celém dně 

zájmového území. 

 Zemědělská rekultivace probíhá na všech plochách, které byly evidovány 

jako orná půda před těžbou. Rekultivované plochy prochází pětiletým melioračním 

osevním postupem. V první etapě jsou plochy osázeny jetelovinami a travními 

směsmi, čímž dochází k biologickému oživení půdy. Zároveň probíhá vhodné 

prohnojování. V druhé etapě dochází k výsevu kulturních rostlin, které podporují 

zúrodňovací proces vlastním růstem. I v této etapě je důležité efektivně využit 

minerálních hnojiv s přidáním organických hnojiv, vyrobených z blízkých místních 

zdrojů.  

 Lesnická rekultivace je navržena do prostoru DP Lišany II tak, že 

bezprostředně navazuje na stávající zalesněné pozemky zájmového území. 

V prvním roce budou vysazeny sazenice listnatých stromů a obalovaných sazenic 

keřů, následně bude provedena pěstební péče a ochrana proti okusu zvěří. 

Pěstební péče bude probíhat ještě další tři roky. Vodní rekultivace proběhne 

v samém závěru těžby štěrkopísků ve stanoveném CHLÚ Lišany v prostoru 

stávající úpravny DP Lišany II. [11]   

 Rekultivační práce se rozdělují do několika etap odpovídajícím etapám 

báňských postupů. Vždy po uvolnění ucelené části vytěženého prostoru jsou 

zahájeny terénní úpravy, aby žádné plochy nezůstávaly dlouhou dobu bez těžební 
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či rekultivační činnosti. Načasování terénních prací je směrováno do podzimních 

a zimních období, následná biologická rekultivace pak v příznivém jarním období. 

3.3. Zjištění stavu zásob na ložisku 

3.3.1. Podmínky využitelnosti 

 Dle platných norem ČSN se za surovinu považují štěrkopísky a jemně  

až středně zrnité písky s jílovitostí v upraveném stavu do 3 %, s humusovitostí 

a sirnatostí maximálně do 1 %, modul zrnitosti pro vyztužený beton 4,6–6,5 

velikost zrn do 30 mm (vytříděno), modul zrnitosti pro beton prostý 5,8–7,7 velikost 

zrn do 70 mm. 

 Štěrkopísky na ložisku Lišany I a Lišany III v bilančních úsecích vykazují  

2–5 % jílovité složky a po úpravě velikosti zrn a praní jsou vhodné pro betonářské 

účely. Obsah humusovité složky neovlivňuje kvalitu suroviny, protože surovina 

s vyšší humusovitostí a vyšší jílovitostí se ve většině případů vyskytuje ve 

svrchních polohách nebo při bázi ložiska a je zahrnuta do skrývky. [2]   

 Jako bilanční byly hodnoceny bloky se zásobami štěrkopísků nad  

100 000 m3, včetně dočasných pilířů.  

 Hodnoceny byly i nebilanční zásoby, kde se mocnost suroviny pohybuje mezi 

1,5–3,0 m a skrývkový poměr je do 1 : 1. 

3.3.2. Zásoby v CHLÚ 

 Na ložisku Lišany I bylo k 30. 6. 1968 vyhodnoceno celkem 8 538 180 m3 

bilančních zásob, a na ložisku Lišany III k 20. 3. 1966 celkem 7 725 000 m3 

bilančních zásob. [5]   

 Stávající CHLÚ bylo stanoveno v roce 2006 rozšířením původního CHLÚ 

Lišany o východní část území ložiska Lišany III, které plynule navazuje na ložisko 

Lišany I a na kterém ještě neproběhla těžba. Tato část ložiska Lišany III nebyla 

zasažena těžbou kvůli jeho ztíženému dobývání, protože téměř 15 % zásob bylo 

blokováno ochrannými pilíři pro vojenské účely, které zrušením letiště  
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a vojenského cvičiště pominuly. Zbytek bilančních zásob ložiska Lišany III bylo 

vytěženo dobývacími prostory Tvršice, Tvršice 1 a Selibice. 

 V CHLÚ probíhala těžba od roku 1962 v DP Lišany, DP Lišany I, DP Lišany 

II, DP Selibice I. Na ložisku Lišany III byly do roku 1982 těženy DP Selibice, DP 

Tvršice a DP Tvršice I, které byly po vytěžení zásob zrušeny.  

3.3.3. Bilance stavu zásob 

 Firma Geoindustria, n. p. Praha, v roce 1969 vypracovala pro ložisko Lišany I 

závěrečnou zprávu Lišany, která obsahuje kompletní výpočet zásob na ložisku. 

Množství bilančních zásob na ložisku Lišany I bylo vyčísleno na cca  

8 538 tis. m3. Ve statistickém výkazu MŽP se stavem k 1. 1. 2013 je uvedeno 

celkové množství bilančních zásob 1 229 tis. m3. Údaje o zásobách na ložisku 

Lišany I jsou uvedeny v tabulce č. 1. [2] 

 

Tabulka č. 1: Celkové množství geologických zásob na ložisku Lišany I 

Kategorie Kubatura [m3] 
k 30. 06. 1968 

Kubatura [m3] 
k 01. 01. 2013 

volné vázané volné vázané 

Bilanční zásoby Prozkoumané 7 897 125 533 489 11 000 1 110 000 

Vyhledané 107 566 0 95 000 13 000 

Nebilanční zásoby 7 195 397 278 770 924 000 

 Zdroj: [17] 

 Pro stanovení množství zásob na ložisku Lišany III byla použita závěrečná 

zpráva Lišany III s kompletním výpočtem zásob vypracovaná Geologickým 

průzkumem, n. p. Praha. Na ložisku bylo ke dni 20. 3. 1966 evidováno celkem 

7 725 000 m3 bilančních zásob. Na tomto ložisku v minulosti probíhala těžba 

štěrkopísků v dobývacích prostorech Tvršice, Tvršice I a Selibice. Údaje  

o zásobách na ložisku Lišany III jsou uvedeny v tabulce č. 2. [5] 
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Tabulka č. 2: Celkové množství geologických zásob na ložisku Lišany III 

Kategorie Kubatura [m3] 
k 20. 03. 1966 

Kubatura [m3] 
k 01. 01. 2013 

volné vázané volné vázané 

Bilanční zásoby Prozkoumané 5 103 971 233 917 1 922 000 208 000 

Vyhledané 2 254 945 132665 2 340 000 0 

Nebilanční zásoby 2 189 665 61 775 2 248 000 

Zdroj: [17] 

3.4. Současný stav těžby 

 V současné době jsou DP Lišany I a DP Lišany vytěženy, probíhá jejich 

 likvidace a budou v nejbližší době zrušeny. Těžba nadále probíhá v DP Lišany II, 

kde byla v závěru roku 2012 demontována úpravárenská technologie a dotěžuje 

se zde prostor, který byl technologií vázán. Štěrkopísek odtud je upravován 

v případě potřeby suchým tříděním a méně kvalitní partie jsou využívány pro 

stavbu silničního tělesa v těsné blízkosti pískovny. Zásoby v tomto prostoru se 

předpokládají na úrovni 120 000 m3. Prostor zasažený těžbou je zde minimální, 

jedná se zhruba o 7 ha plochy, z toho na 4 ha probíhají rekultivační práce. Zbytek 

DP je zrekultivován a orná půda je zemědělsky využívána. 

 V západní části CHLÚ probíhá od listopadu roku 2012 těžba v nově 

otevřeném DP Selibice I, který zahrnuje převážně zásoby ložiska Lišany III. 

Otvírka byla provedena ve střední části DP v prostoru bývalých zásobníků na 

pohonné hmoty pro vojenské letiště v Žatci. Zde bylo postaveno úpravárenské 

zařízení včetně kalového hospodářství. Těžba je po zprovoznění úpravny 

prováděna kolovými nakladači do mobilní násypky, která nakládá surovinu na 

pásové dopravníky. Ty surovinu dopravují do úpravny ke zpracování. Násypka je 

vybavena regulovatelnou výpustí a roštem na odtřídění balvanů nad 30 cm, které 

nedokáže pásový dopravník přepravit a čelisťový drtič zpracovat. Po odtěžení 

veškerých zásob v tomto dosahu proběhne přestavba porubních pásových 

dopravníků. Předpokládá se, že v ojedinělých případech bude k přepravě suroviny 

z porubního řezu do úpravny využito automobilové dopravy.    
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 Skrývka ornice proběhne v etapách v době vegetačního klidu pomocí 

buldozerů, nakladačů a automobilové dopravy a bude bezprostředně využita 

k rekultivaci vytěžených ploch za přestavěným pásovým dopravníkem. Podorniční 

vrstvy budou rozprostírány na srovnané dno lomu spolu s odvodněnými kaly 

z odkalovacích jímek bezprostředně za postupem těžby. V říjnu 2012 byl proveden 

prvotní zářez podél východní hranice DP severním směrem a bylo vytěženo 

prvních cca 35 000 m3 suroviny, v následujícím roce již výkon přesáhl 110 000 m3. 

Vytěžený štěrkopísek je upravován praním, drcením a tříděním  

a předpokládané roční objemy těžeb zaručují životnost DP do roku 2034 při 

výkonech 200 000 m3 ročně.   

3.5. Důvody pro pokračování v těžbě 

 V DP Lišany II se ještě nachází značná rezerva zásob, které jsou v současné 

době uchovány a mohou být ihned k dispozici. Hlavním důvodem pro pokračující 

těžbu v DP Lišany II může být blížící se dostavba rychlostní silnice R7 Praha-

Chomutov. Vzhledem k tomu, že se DP nachází v těsné blízkosti Velemyšlevsi, 

kudy bude silnice vedena, dá se předpokládat, že suroviny použité při práci budou 

čerpány právě z daného prostoru a podniku pak tato rezerva přinese značné zisky. 

Po vytěžení celého zbývajícího prostoru proběhne likvidace a zrušení DP.  

 Dalším nezanedbatelným důvodem, který výrazně ovlivní rozhodování 

těžařů, je zvyšující se poptávka po stavebních surovinách a dosahované výkony 

těžby tak nasvědčují tomu, že životnost lomu se díky těžbě v DP Selibice I zřejmě 

prodlouží.         
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4. Ekonomická analýza provozu v ložiskovém území 
Lišany 

 Ekonomická analýza nám podává poměrně detailní obraz o tom, jak je daný 

podnik úspěšný, případně jakým problémům musí čelit. Na základě finanční 

analýzy lze zjistit, v jaké situaci se podnik nachází a jaký byl jeho dosavadní vývoj. 

Zároveň lze pomocí určitých trendů předpovědět, jakým směrem bude vývoj dále 

směřovat. Nedílnou součástí každé ekonomické analýzy je právě hodnocení  

a návrhy na zlepšení současného stavu. [3]   

 V rámci této závěrečné práce bude užito především finanční analýzy ke 

zjištění hospodaření společnosti s majetkem a vyčíslení aktuální situace 

společnosti. V rámci této části bude užito metody analýzy a komparace. Veškeré 

výpočty jsou provedeny pomocí softwaru Microsoft Excel. Analýza bude 

provedena za tři období: za rok 2010, 2011 a 2012. 

 

4.1. Cíl finanční analýzy 

 Cílem finanční analýzy je poskytnout podniku komplexní zhodnocení jeho 

finanční situace. Pomáhá odhalit, jak společnost dokáže hospodařit se svým 

majetkem, jakou má kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně aktiva, dokáže 

platit své závazky. V knižních zdrojích najdeme mnoho definic finanční analýzy, 

uvádím zde například, jak pojímá finanční analýzu Grünwald Rolf a Holečková 

Jaroslava: „Finanční analýza je oblast, která představuje výraznou součást 

podnikového řízení. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením 

podniku a propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení.“ [str. 14, 6] 

 Další z definic uvádí Růčková: „Finanční analýza představuje systematický 

rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. 

Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti  

a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ [str. 9, 9] 
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4.2. Uživatelé finanční analýzy 

 Výsledky finanční analýzy zajímají nejen majitele podniku a manažery, ale 

také investory, obchodní partnery, státní instituce, zahraniční instituce, 

zaměstnance, auditory, konkurenty, burzovní makléře a odbornou veřejnost. 

Těmto skupinám říkáme interní a externí uživatelé. Mezi interní uživatele jsou 

řazeni manažeři, zaměstnanci a odboráři, tedy ti, kdo vytváří organizaci  

(viz obrázek č. 4). [8] 

 

Obrázek č. 4: Uživatelé finanční analýzy a jejich zaměření  

Zdroj: [9] 

 Externími uživateli jsou pak banky a jiní věřitelé, stát a jeho orgány, investoři, 

obchodní partneři, konkurenti atd. Každá odbornost má jinou oblast zájmu v rámci 

finanční analýzy. Vlastníci podniku očekávají návratnost vložených prostředků, 

sledují především ukazatel rentability vloženého kapitálu, naproti tomu věřitelé 

sledují likvidnost podniku a jeho schopnost splácet své smluvené závazky. Státní 

instituce požadují co nejvyšší zisk společnosti kvůli vyšším daním, které 

společnosti musí ze svého zisku odvádět do státní pokladny. [8] 
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4.3. Metody finanční analýzy 

 K hodnocení finanční analýzy se používá množství metod. Metodu je třeba 

vhodně zvolit dle aktuálních potřeb podniku, nákladovosti i spolehlivosti. V praxi 

existuje množství metod, které se rozdělují na metody elementární a metody 

vyšší. V rámci této práce jsem si vybrala elementární metody, které si v následující 

části blíže přiblížíme. [1] 

 Za elementární metody chápeme metody, které aplikují základní 

matematické funkce. Mezi ně patří: 

 stavové ukazatele – analýza trendů a procentní rozbor (horizontální  

a vertikální analýza), 

 tokové a rozdílové ukazatele – analýza fondu finančních prostředků, 

analýza cash flow, 

 poměrové ukazatele – analýza rentability, aktivity, zadluženosti, finanční 

struktury a likvidity, 

 soustavy ukazatelů – Z-skóre, Altmanův model, pyramidový rozklad.  

4.3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza absolutních ukazatelů je základním odrazem účetnictví, kdy se 

zkoumají absolutní změny nebo procentní změny v letech. Hodnoty poté zobrazují 

stav k danému okamžiku v daném roce. Tyto absolutní ukazatele jsou považovány 

za základ pro výpočet ostatních ukazatelů. Do absolutních ukazatelů patří 

horizontální a vertikální analýza. Tyto dvě zmíněné analýzy patří k základním  

a nejrozšířenějším metodám v praxi. [9] 

 K výpočtu vertikální analýzy neboli k procentnímu rozboru komponent jsem si 

jako základnu pro výpočty z rozvahy zvolila aktiva a pasiva. K provedení vertikální 

analýzy z výkazu zisku a ztráty jsem si spočítala celkové náklady a výnosy, a ty 

poté použila jako základnu pro další výpočty.  

 Ve firmě Písky J. Elsnic můžeme sledovat rostoucí hodnotu bilanční sumy 

aktiv. Větší část aktiv (56,46 % v roce 2011 a 74,27 % v roce 2012) zabírá 
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dlouhodobý majetek, který je tvořen pouze hmotným majetkem. Stálá aktiva jsou 

tvořena převážně dlouhodobým hmotným majetkem (pozemky a jiný dlouhodobý 

hmotný majetek v roce 2011, v roce 2012 pozemky a samostatné movité věci).  

U samostatných movitých věcí lze mezi roky 2011 a 2012 pozorovat nárůst. Firma 

Písky J. Elsnic investovala především do samostatných movitých věcí. Může za to 

fakt, že společnost v daném roce otevírala nový dobývací prostor. 

 Oběžná aktiva jsou v roce 2011 tvořena z největší části dlouhodobými 

pohledávkami z obchodních vztahů (ve výši 17,01 %), v roce 2012 tvoří hlavní 

část krátkodobé pohledávky. To je pro společnost plusem především proto, že 

donutila své zákazníky platit v kratší době. V roce 2012 můžeme sledovat snížení 

oběžného majetku, což může být následkem snížení počtu objednávek a větší 

platební neschopnosti a zadlužení jednotlivých firem i soukromých osob. [18] 

Tabulka č. 3: Vertikální analýza aktiv 

  

2011  
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

2012 
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

Aktiva celkem 91 743 100,00 94 022 100,00 

Dlouhodobý majetek 51 801 56,46 69 827 74,27 

Dlouhodobý hmotný majetek 51 801 56,46 69 827 74,27 

Pozemky 19 943 21,74 17 977 19,12 

SMV 3 114 3,39 21 068 22,41 

Jiný DM 16 896 18,42 19 491 20,73 

Oběžná aktiva 37 395 40,76 17 473 18,58 

Zásoby 750 0,82 2 805 2,98 

Výrobky 1 402 1,53 2 433 2,59 

Zboží 108 0,12 163 0,17 

Dlouhodobé pohledávky 15 605 17,01 2 334 2,48 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 15 027 16,38 633 0,67 

Jiné pohledávky -72 -0,08 1 051 1,12 

Krátkodobé pohledávky 683 0,74 10 125 10,77 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 0 0,00 8 870 9,43 

Stát-daňové pohledávky 683 0,74 1 255 1,33 

krátkodobý finanční majetek 20 357 22,19 2 209 2,35 

Peníze 937 1,02 1 476 1,57 

Účty v bankách 19 420 21,17 733 0,78 

Časové rozlišení 2 547 2,78 6 722 7,15 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 V obou sledovaných letech firma kryla svoje aktiva především vlastním 

kapitálem, který v roce 2011 činil 65,99 % a v roce 2012 64,76 %. Na 

základě provedené analýzy si lze povšimnout, že společnost v roce 2012 splácí 

svůj dlouhodobý úvěr, který využila při zmiňovaných investicích na pořízení 

dlouhodobého majetku. Zároveň se ale zvýšila o snížená procenta dlouhodobého 

úvěru hodnota krátkodobého úvěru. V roce 2012 můžeme sledovat zvyšování 

podílu cizích zdrojů, které je způsobeno navýšením dlouhodobých závazků 

společnosti. Výsledek hospodaření za běžné období klesá. V roce 2011 výše 

výsledku hospodaření dosahovala 26,53 %, v roce 2012 se však společnosti již 

nepodařilo dosáhnout tak dobrého výsledku hospodaření, ale nebyla ani ve ztrátě. 

[18] 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza pasiv 

  

2011  
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

2012 
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

Pasiva celkem 91 743 100,00 94 022 100,00 

Vlastní kapitál 60 538 65,99 60 887 64,76 

Základní kapitál 100 0,11 100 0,11 

Rezervní fond 100 0,11 100 0,11 

VH minulých let 35 939 39,17 60 337 64,17 

Nerozdělený zisk minulých let 35 939 39,17 60 337 64,17 

VH běžného účetního období 24 339 26,53 350 0,37 

Cizí zdroje 31 199 34,01 32 911 35,00 

Rezervy 733 0,80 331 0,35 

Dlouhodobé závazky 5 067 5,52 9 576 10,18 

Závazky z obchodních vztahů 4 647 5,07 9 344 9,94 

Bankovní úvěry a výpomoci 20 889 22,77 22 219 23,63 

-       Dlouhodobé 20 889 22,77 17 956 19,10 

-       Krátkodobé 0 0,00 4 263 4,53 
Zdroj: vlastní zpracování 

 K hodnocení Výkazu zisku a ztráty byly vybrány pouze položky hodnotami 

významné. Společnost pokrývá své výnosy téměř rovnocenně v obou sledovaných 

letech 2011 i 2012 tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 49,73 %. 

Můžeme však také sledovat mírný pokles těchto tržeb o 0,76 %.  

Za povšimnutí stojí 50% pokles celkových výnosů, který má na svědomí 

především menší objem zakázek. 
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Tabulka č. 5: Vertikální analýza Výkazu zisku a ztrát 

  

2011  
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

2012 
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

Výnosy celkem 181 767 100,00 90 037 100,00 

Tržby za prodej zboží 977 0,54 819 0,91 

Výkony 90 395 49,73 45 124 50,12 

Tržby za prodej výrobků a služeb 90 395 49,73 44 094 48,97 

 

  

2011  
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

2012 
[tis. Kč] 

Podíl 
[%] 

Náklady 118 569 100,00 78 854 100,00 

Výkonová spotřeba 42 128 35,53 20 049 25,43 

- spotřeba materiálu a energie 16 221 13,68 11 809 14,98 

- služby 25 907 21,85 8 240 10,45 

Osobní náklady 10 852 9,15 10 878 13,80 

- mzdové náklady 8 392 7,08 8 202 10,40 

- náklady na sociální 
zabezpečení 2 333 1,97 2 518 3,19 

- daně a poplatky 1 080 0,91 1 324 1,68 

Odpisy DM a DNM 4 301 3,63 5 891 7,47 

Ostatní provozní náklady 511 0,43 5 688 7,21 

Nákladové úroky 1 022 0,86 1 107 1,40 

Dan z příjmu za běžnou činnost 5 822 4,91 3 148 3,99 
Zdroj: vlastní zpracování 

 U nákladů se nevyskytují žádné velké změny a rozdíly v podílu celkových 

procent na nákladech. Za zmínku stojí pouze informace, že v roce 2012 došlo ke 

značnému poklesu služeb, a to téměř o 11,40 %, a s tím související pokles 

výkonové spotřeby. V rámci firmy došlo ke zvýšení mzdových nákladů v roce 2012 

o 3,32 % oproti roku 2011. Z důvodu investic na pořízení dlouhodobého majetku 

v roce 2012 vzrostly také odpisy.  

 Vyšší ostatní náklady v roce 2012 souvisí s rozjížděním nového dobývacího 

prostoru v Selibicích, budováním sociálního zařízení, expedice, vodovodní  

a elektrické přípojky a příjezdové komunikace.  V roce 2012 se omezily práce na 

rychlostní silnici R7, stavba se posunula do větší vzdálenosti od ložiska,  

a konkurence tak mohla nabídnout výhodnější podmínky. Také skončily stavební 

práce na plynové elektrárně v Počeradech a v průmyslové zóně Triangle. Značné 
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snížení tržeb v daném roce bylo způsobeno celkovým poklesem stavební činnosti 

v regionu. 

4.3.2. Analýza poměrových ukazatelů 

 Základními ukazateli finanční analýzy jsou právě poměrové ukazatele. Patří 

sem ukazatele zadluženosti, aktivity, likvidity, majetkové a finanční struktury. Tyto 

ukazatele jsou oblíbené a řadou společností využívané především pro snadnost, 

jednoduchost a rychlost sestavení přehledů. Zároveň umožňují společnosti 

provést hlubší analýzu jejího hospodaření. Daný ukazatel se počítá z výkazů 

společnosti. K výpočtu se tedy využívají veřejně dostupné údaje společností. 

Ukazatele jsou poměrové, jejich hodnota se zjišťuje poměrem jedné či několika 

účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo skupině položek. 

[9] 

 Analýza likvidity 

 Ukazatel běžné likvidity se vypočte jako podíl oběžných aktiv ke krátkodobým 

závazkům. Je vhodné, aby se hodnota ukazatele pohybovala v rozpětí 2 až 2,5. 

Hodnoty blížící se jedné jsou pro společnost negativní. Ukazatel pohotové likvidity 

by měl oscilovat kolem jedné. Výpočet pohotové likvidity je rozdílem oběžných 

aktiv, zásob a nedobytných pohledávek ke krátkodobým závazkům. Posledním 

ukazatelem je ukazatel okamžité likvidity, který se vypočítá jako podíl pohotových 

peněžních prostředků ke krátkodobým závazkům. Její hodnota by se měla 

pohybovat kolem 0,2. [9] 

 U firmy Písky J. Elsnic můžeme hodnotit běžnou likviditu jako nadprůměrnou. 

Hodnota větší než 1 (6,71; 8,29; 3,46) ukazuje, že krátkodobé závazky je možné  

z oběžných aktiv financovat a není nutné je nahradit. Nemusíme proto čerpat  

z dlouhodobých zdrojů financování nebo z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku. Běžná likvidita je vyšší než doporučené hodnoty Ministerstva průmyslu  

a obchodu (1,5–2). Znamená to, že podnik by neměl mít problémy s dostatečnou 

výší hotovosti. Jednotlivé hodnoty likvidní analýzy uvádí následující tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6: Analýza likvidity 

  2010 2011 2012 

Běžná likvidita 6,73 8,29 3,46 

Pohotová likvidita 6,34 8,13 2,91 

Hotovostní likvidita 3,54 4,51 0,44 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Pokud se zaměřím na výpočet pohotové likvidity, hodnota tohoto ukazatele 

by neměla být nižší než 1. Hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1–1,5. 

V tabulce č. 6 můžeme vidět, že společnost se snaží pohotovou likviditu postupně 

snižovat. Vzhledem k doporučeným hodnotám je v uvedené firmě pohotová 

likvidita velmi vysoká - 6,34; 8,13; 2,91. Firma má tedy efektivně pokryté své 

závazky. Nemusí se spoléhat na prodej zásob, což je přijatelným kritériem pro 

věřitele. Podnik je schopen krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své 

běžné potřeby a krátkodobé dluhy v roce 2011 osmkrát.  

 V uvedené firmě je i velmi vysoká okamžitá platební hotovost – 3,54; 4,51; 

0,44. Základní složkou těchto nejlikvidnějších prostředků jsou peníze na účtech,  

v hotovosti, šeky a ceniny. Jmenovatel obsahuje dluhy, které musí být během 

provozního cyklu splaceny. Vysoké hodnoty ukazují, že v poměru ke 

krátkodobému cizímu kapitálu je přísun peněz a příjmů z tržeb dostatečný. Podnik 

má tedy dostatek finančních prostředků, aby byl schopen uhradit své závazky 

krátkodobým finančním majetkem. Společnost by však neměla držet takové 

množství finančních prostředků v hotovosti nebo na účtech banky, ale měla by je 

investovat a využít lepším způsobem. 
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Graf č. 1: Vývoj likvidity v letech 2010 – 2012  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Analýza aktivity 

 Ukazatele aktivity slouží k ověření hospodaření s vloženými prostředky do 

podnikání. Patří sem ukazatele obrátky zásob, rychlosti obratu pohledávek  

a vázanost kapitálu. Výsledky jsou udávány ve dnech, letech nebo měsících. Pro 

podnik je vhodné vykazovat vyšší hodnoty těchto ukazatelů, což značí dobré 

hospodaření s majetkem. [7] 

 Rychlost obratu celkových aktiv (total assets turnover ratio) se vypočítá jako 

podíl tržeb a celkových aktiv. Výsledek udává, kolikrát se aktiva v podniku otočí za 

rok. Hodnota ukazatele by měla být rovna minimálně jedné. [7] 

 Dalším ukazatelem je rychlost obratu zásob (inventory turnover), který se 

vypočítá jako tržby děleno zásoby. Ukazatel udává, kolikrát daná zásoba odejde 

ze skladu a je naskladněna. Výsledek je vždy udán v absolutním čísle. [7] 

 Doba obratu zásob se vypočte jako poměr průměrných zásob násobených 

360 (počet dní v roce) a tržeb. Ukazatel je ve dnech a udává, jak dlouho jsou 

zásoby drženy v podniku, než se prodají nebo spotřebují ve výrobě. [7] 
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Tabulka č. 7: Vývoj aktivity 

  2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv z tržeb 1,33 0,99 0,47 

Obrat celkových aktiv z výnosů 2,38 1,98 0,99 

Doba obratu zásob z tržeb [dny] 2,42 2,95 21,98 

Doba obratu pohledávek z tržeb [dny] 52,24 64,87 101,72 

Doba obratu závazků z tržeb [dny] 18,57 17,96 6,41 

Obratovost pohledávek 6,89 5,55 3,54 

Obratovost závazků 20,24 20,26 58,53 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 U obratu tržeb společnosti Písky J. Elsnic můžeme zaznamenávat klesající 

trend (obrat celkových aktiv z tržeb: 1,33; 0,99; 0,47). Můžou za to především 

rapidně se snižující tržby. Porovnáním obratu aktiv z hlediska tržeb a výnosů 

zjistíme, že se výsledky liší, což svědčí o patrné váze změny stavu zásob 

nedokončené výroby a hotových výrobků, aktivace, finančních výnosů, 

mimořádných výnosů aj. ve výnosech. Doporučenou hodnotou podílu aktiv na 

tržbách, na výnosech je alespoň 1 Kč. Oba dva ukazatele jsou větší, než 

doporučené hodnoty. To poukazuje na relativně vysokou schopnost firmy 

efektivně využívat svůj majetek. Můžeme tedy očekávat kladnou rentabilitu 

podniku.  

 Stoupající vývoj doby obratu zásob je v roce 2012 značně vysoký. To 

znamená, že se v uvedeném podniku zásoby nezdrží dlouhou dobu a brzy se 

promění v peníze či pohledávky.  

 U doby obratu pohledávek sledujeme klesající trend, což je pro společnost 

výhodné. Podnik nemá velké pohledávky u svých klientů. Naopak závazky jsou 

značně vysoké a odpovídá tomu i jejich obratovost. Z provedené analýzy lze 

konstatovat, že společnost splňuje požadavek na obratovost pohledávek, který má 

být v dobře prosperující společnosti kratší než obratovost závazků. 

 

 Analýza rentability 

 Ukazatele rentability slouží k posouzení, s jakou výší zdrojů podnik dosáhl 

daného zisku. Hodnotu ukazatele dostaneme vždy porovnáním zisku (EAT, EBT, 

EBIT) s jiným ukazatelem ziskovosti. [7] 
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 Jeden z ukazatelů rentability je ROA – rentabilita celkových vložených 

prostředků. Ta procentně poměřuje zisk k celkovým aktivům vloženým do 

podnikání. Doporučovanou hodnotou je neméně devět procent. [8] 

 Rentabilita vlastního kapitálu  - ROE je ukazatel, který vznikne dělením zisku 

a vlastního kapitálu. Jeho výsledek je také v procentech. Doporučením je, aby 

hodnota ROE byla vyšší než ROA. Tento ukazatel je přínosným pro investory, 

kterým ukáže, zda investovaný kapitál přinese požadovaný výnos. [1] 

 Posledním ukazatelem je ROS – rentabilita tržeb. Udává, kolik zisku připadá 

na korunu obratu. Vypočte se jako podíl zisku a tržeb. [1] 

 

Tabulka č. 8: Vývoj rentability 

  2010 2011 2012 

Rentabilita tržeb (zboží) 14,69 % 26,70 % 0,76 % 

Rentabilita celkového kapitálu 21,57 % 27,71 % 1,55 % 

Rentabilita vlastního kapitálu 30,48 % 40,30 % 0,57 % 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 V analyzovaném podniku jsou vysoké ukazatele rentability tržeb. Firma 

dokáže na každou korunu tržeb vyprodukovat v roce 2010 i 2011 značné procento 

tržeb (14,69 % a 26,70 %). V roce 2012 však došlo téměř k 93% poklesu 

v rentabilitě.  

 Z hodnot můžeme vyčíst, že podnik nebyl ztrátový, neboť rentabilita 

nevykazuje záporné hodnoty. Celkový kapitál se firmě vrátil ve formě zisku  

z 21–27 % v letech 2010 i 2011, v roce 2012 pak pouze ve výši 1,55 %.  

 Rentabilitu vlastního kapitálu srovnáme s bezrizikovou úrokovou mírou, která 

dosahuje hodnot 4%. Firma dosahuje prémie za riziko v hodnotách (30,48 %, 

40,30 %, 0,57 %). Toto je nejdůležitější hodnota pro akcionáře. Můžeme tak 

celkově říci, že podnik hospodaří efektivně, rentabilita vlastního kapitálu je vyšší 

než rentabilita celkového kapitálu. To však neplatí pro rok 2012, kde vlivem 

poklesu tržeb došlo i k výraznému poklesu hodnocených ukazatelů. 
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 Analýza zadluženosti 

 Řada podniků se neobejde bez financování své činnosti buď externími, nebo 

interními zdroji. Je však třeba vhodně sledovat poměr zdrojů financování. Obecně 

platí, že cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál, může za to především snižující 

se daňové zatížení. K hodnocení zadluženosti je užíváno řad ukazatelů, některé 

zde budou zmíněny. [8] 

 Ukazatel celkového zadlužení se vypočítá jako poměr cizích zdrojů  

a celkových aktiv. Ukazatel je často označován jako ukazatel věřitelského rizika. 

Dalším vhodným ukazatelem k provedení analýzy zadluženosti je ukazatel míry 

zadluženosti, který nám říká, zda dochází ke zvyšování nebo snižování poměru 

financování jednotlivými zdroji. Výpočet je jednoduchý, jde o poměr cizích zdrojů  

a vlastního kapitálu.  

Tabulka č. 9: Vývoj zadluženosti 

  2010 2011 2012 

Celková zadluženost 33,38 % 34,01 % 35,00 % 

Míra zadluženosti 0,5 0,52 0,54 

Vlastní kapitál/dlouhodobý majetek 1,21 1,17 0,87 

Dlouhodobé zdroje/dlouhodobý majetek 1,84 1,68 1,27 

Ukazatel úrokového krytí 19,3 24,87 1,32 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 Doporučená hodnota pro celkovou zadluženost se pohybuje v rozmezí  

30–60 % v závislosti na odvětví, ve kterém podnik působí. Dle provedené analýzy 

toto společnost Písky J. Elsnic splňuje a její dosavadní zadlužení ve všech 

sledovaných letech je přijatelné.  

 Pokud se podíváme na míru zadluženosti, její hodnota by měla být ve 

sledovaných letech menší než 1. V provedené analýze společnost dosahuje 

hodnot 0,50, což je pro firmu při žádání o úvěr velmi pozitivní. Společnost nebude 

pro bankovní instituce rizikovým klientem.  

 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem se v uváděném podniku 

pohybuje především nad hodnotou 1. To nám signalizuje, že firma nevyužívá VK  

ke krytí oběžných aktiv.  
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 Ukazatel úrokového krytí nám prozrazuje, že podnik na tom byl dobře. 

Doporučené hodnoty by se měly pohybovat alespoň kolem 5 (v roce 2010 i 2011 

podnik splňuje danou hodnotu). V roce 2012 je ale úrokové krytí nižší. To má 

souvislost se snížením zisku a zvýšením ostatních nákladů. 

4.4. Zhodnocení finanční analýzy 

 V rámci své práce jsem provedla finanční analýzu vybraných ukazatelů 

společnosti PÍSKY – J. Elsnic, spol. s r.o. sídlící v Postoloprtech. Řadíme ji podle 

klasifikace odvětvových a ekonomických činností do OKEČ 14.21 – Těžba  

a úprava kameniva, písků a štěrkopísků.  

 Ve firmě Písky J. Elsnic můžeme sledovat rostoucí hodnotu bilanční sumy 

aktiv. Větší část aktiv zabírá dlouhodobý majetek, který je z největší části tvořen 

dlouhodobým hmotným majetkem. To odpovídá charakteru společnosti, která 

musí disponovat značným množstvím strojů sloužících k těžbě a úpravě těžených 

hornin. V roce 2012 otevírala společnost nový dobývací prostor, s tím souvisely 

také vyšší výdaje na pořízení nových strojů a majetku. 

 Pasiva jsou ve společnosti tvořena převážně vlastními zdroji, cizí zdroje 

využívá společnost pouze ve výši 35 % především v podobě bankovních úvěrů 

dlouhodobého charakteru. U hospodářského výsledku za účetní období 

analyzované firmy můžeme vypozorovat značný pokles v roce 2011. V obou 

letech růst výnosů převýšil růst nákladů.  

 Běžná likvidita je u firmy nadprůměrná. Podnik není podkapitalizovaný  

a neměl by mít problémy s dostatečnou výší hotovosti. Firma má tedy efektivně 

pokryty své závazky a nemusí se spoléhat na prodej zásob, což je přijatelné pro 

věřitele. Společnost je schopna krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky 

své běžné potřeby a krátkodobé dluhy.  

 K financování používají spíše vlastní zdroje. Otázkou je, jak drahé, anebo 

výhodné jsou pro ně tyto zdroje, zda by se nemohl najít lepší způsob financování.  

 Firma vykazuje výbornou schopnost dobře a vhodně nakládat se svým 

majetkem. Podíl aktiv na tržbách i výnosech několikrát překračuje doporučovanou 

http://www.elsnic.com/
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hodnotu. Toto je pro firmu velmi pozitivní při žádání o úvěr. Společnost nebude pro 

banku rizikovým klientem. V rentabilitě výnosů firmě klesl vnitřní finanční potenciál. 

Podnik nebyl ztrátový, jelikož se rentabilita nepohybuje v záporných hodnotách. 

Celkový kapitál se firmě vrátí ve formě zisku z 14 až 26 % ve všech letech. 

 Značný pokles všech ukazatelů v roce 2012 je patrný kvůli omezení práce na 

rychlostní silnici R7 a posunutí stavby do větší vzdálenosti od ložiska. Díky tomu 

mohla konkurence nabídnout výhodnější podmínky a společnosti značně poklesly 

tržby. Dále se na poklesu ukazatelů podílí dokončení stavebních prací na plynové 

elektrárně v Počeradech a v průmyslové zóně Triangle. Celkově v regionu 

poklesla stavební činnost a poptávka po stavebních surovinách.  

 Vyšší ostatní náklady v roce 2012 souvisí s rozjížděním nového dobývacího 

prostoru v Selibicích, budováním sociálního zařízení, expedice, vodovodní  

a elektrické přípojky a příjezdové komunikace. 
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5. Zhodnocení ekonomiky hornické činnosti lomu včetně 
dopadů vůči dotčeným obcím 

 

5.1. Analýza nákladů a výnosů ložiskového území Lišany 

 Na základě analýzy nákladů a výnosů můžeme hned na první pohled 

získat představu o tom, jak si těžební organizace stojí na trhu. Porovnáním 

nákladů a výnosů vypracovávaných v rámci účetní uzávěrky ve výkazu zisku  

a ztráty lze v některých případech předcházet zvýšeným nákladům již na 

začátku dalšího účetního období a naopak předem počítat s případnou 

rezervou ve formě zisku. [14] 

5.1.1. Náklady 

 S provozováním hornické činnosti, správou lomu a probíhající těžbou souvisí 

velké množství nákladů, které se rok od roku zvyšují nebo snižují vlivem poptávky 

po stavebních surovinách, cenou pohonných hmot, ale také vlivem inflace  

a v těžebním průmyslu podstatnými klimatickými podmínkami. 

 Náklady související s těžbou a provozem DP Selibice I a Lišany II. za rok 

2013 jsou znázorněny v tabulce č. 10.  

Tabulka č. 10: Souhrn nákladů v DP Selibice a Lišany v roce 2013 

Náklady Selibice Lišany 

Na těžbu 2 030 246 Kč 512 223 Kč 

Na úpravu 12 766 527 Kč 1 884 972 Kč 

Na sanace a rekultivace 835 443 Kč 246 000 Kč 

Na důlní škody 130 977 Kč 0 Kč 

Na ostatní činnost 7 009 369 Kč 1 175 341 Kč 

Celkem 22 772 562 Kč 3 818 536 Kč 
Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic s.r.o. 

 Mimo tyto náklady stojí samostatná skupina nákladů zahrnující ostatní 

náklady týkající se administrativy, zaměstnanců, odpisů, daní a dalších poplatků. 

Tyto náklady byly v roce 2013 vyčísleny částkou 9 699 962,24 Kč. 
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5.1.2. Výnosy 

 Vzhledem k tomu, že se organizace PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. zabývá 

těžbou a následným prodejem vytěžených surovin, jsou v tabulce č. 11 

znázorněny objemy množství vytěžených surovin dle jednotlivých stupňů frakcí za 

rok 2013 pro DP Lišany II a DP Selibice I. 

Tabulka č. 11: Objem těžby v DP Selibice a Lišany 

Frakce 
Selibice  

objem těžby [t] 
Lišany  

objem těžby [t] 

0/4 87 767,15 4 303,03 

4/8 30 129,49 147,20 

8/16 60 056,31 19,44 

16/22 26 304,47 98,80 

ostatní materiál 81,52 8,90 

0/63 9 327,02 55 018,75 

Celkem 213 665,96 59 596,12 
Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic s.r.o. 

 Pro lepší přehlednost slouží graf č. 2 zachycující tržby z prodeje surovin 

z obou DP v roce 2013. 

Graf č. 2: Tržby z prodeje surovin v roce 2013 

 

Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic 
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5.2. Zhodnocení provozu ložiskového území 

 Pro kvalitní zhodnocení ekonomiky hornické činnosti je nutné porovnat 

minimálně dva údaje analýzy. Proto v tabulce č. 12 uvádím celkové náklady na 

provoz DP Selibice I a Lišany II v roce 2012. 

 

Tabulka č. 12: Souhrn nákladů v DP Selibice a Lišany v roce 2012 

Náklady Selibice Lišany 

Na těžbu 1 867 336 Kč 2 702 287 Kč 

Na úpravu 7 543 771 Kč 10 674 462 Kč 

Na sanace a rekultivace 204 765 Kč 204 765 Kč 

Na důlní škody 32 102 Kč 23 102 Kč 

Na ostatní činnost 3 958 446 Kč 9 561 196 Kč 

Celkem 13 606 419 Kč 23 165 812 Kč 
Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic s.r.o. 

 Porovnáním tabulek č. 10 a č. 12 dostaneme hodnotu nákladů v roce 2013 

ve výši 26 591 098 Kč a v roce 2012 ve výši 36 772 231 Kč. Rozdíl celkových 

nákladů v roce 2013 a 2012 tvoří částku 10 181 133 Kč. Jedná se tedy oproti roku 

2012 o pokles nákladů ve výši 28 %. Vzhledem k tomu, že se koncem roku 2012 

nově otevíral DP Selibice I a s tím souvisely i nemalé finanční náklady, můžeme 

tuto zprávu považovat za velmi pozitivní. Náklady na provoz DP Lišany II se v roce 

2013 snížily z důvodu poklesu těžby. 

 Těžba v roce 2012 dosáhla v DP Selibice I objemu 52 369 tun vytěžené 

suroviny a v roce 2013 pak těžba výrazně stoupla více jak čtyřnásobně. V této 

době se zvýšila poptávka po nově vytěžených zásobách a tržby v roce 2013 

značně stoupaly. Za DP Lišany II se v roce 2012 vytěžilo celkem 332 427 tun 

stavebních surovin. Postupným vytěžením zbývajícího DP se objem těžby v roce 

2013 snížil téměř pětkrát. 

 V oblasti tržeb bylo v roce 2012 dosaženo celkové částky 41 134 000 Kč, 

kdežto v roce 2013 to bylo pouze 30 344 454 Kč. Za tímto poklesem může stát 

právě dotěžování zásob v DP Lišany II, ale také klimatické podmínky  

a momentální nižší poptávka po surovinách.  
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 Celkové porovnání nákladů a výnosů, tedy výkaz zisku a ztráty lze ve 

zkrácené podobě nalézt v grafech č. 3 a 4. 

Graf č. 3: Výkaz zisku a ztráty DP Selibice 

 

Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic 

 

 Graf č. 4: Výkaz zisku a ztráty DP Lišany  

 

Zdroj: PÍSKY – J. Elsnic 

 Dle uvedených grafů je patrné, že organizace PÍSKY – J. Elsnic vykazuje 

zisk v roce 2013 u obou dobývacích prostorů.  
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5.3. Dopady těžby na okolní obce a blízké okolí 

 Nepříznivé vlivy při dobývání nevyhrazených nerostů (v mém případě písků  

a štěrkopísků) působí negativně na obyvatele okolních obcí. V předmětné lokalitě 

nehrozí nebezpečí výbuchu plynů a prachů, samovznícení požárů, průvalů vod, 

průtrží hornin, uhlí a plynů, důlních otřesů a ionizujícího záření. Geomechanické 

vlastnosti nerostu a stabilitní podmínky velmi malého zahloubení oproti původnímu 

terénu s maximální hloubkou lomu do 6 m nejsou důvodem k mimořádným 

opatřením proti sesuvům v lomu, na odvalech nebo výsypkách. [12]   

 Provoz pískovny může ovlivňovat životní prostředí zejména níže uvedenými 

nepříznivými vlivy na životní prostředí:  

 hlučností, 

 prašností, 

 plynnými exhalacemi, 

 ropnými produkty. 

5.3.1. Hlučnost 

 Při těžbě štěrkopísku v zájmovém území je životní prostředí v blízkých 

obcích Lišany, Dolejší Hůrky a Selibice ovlivněno zejména stupněm hlučnosti 

dobývacího stroje a automobily pracujícími při těžbě štěrkopísku. Těžební stroje  

i technologická autodoprava jsou provozovány minimálně 5 m pod úrovní terénu. 

To způsobuje výrazné odstínění hlučnosti obcím vzdáleným minimálně  

100 m. Stupeň hlučnosti provozu ve vlastním zemníku proto výrazně neovlivňuje 

životní prostředí těchto obcí. 

  Stupeň hlučnosti provozované těžby ve vlastní lokalitě nepřekračuje 

nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku venkovního prostředí a výrazně tak 

neovlivňuje zhoršení životního prostředí obcí vzdálených min. 700 m od 

provozované technologické linky v pískovně. 

 Zvlnění terénu působí opakované ohyby zvukových vln a tím přispívá  

k celkovému útlumu hluku. Zahloubením těžební a třídící technologie pod úrovní 

terénu je hladina hluku snížena (utlumena) nejméně o 18 dB.  
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Mezi provozovanou pískovnou a obcí Roztyly je vybudován ochranný protihlukový 

val z kvarterních materiálů o výšce 3 až 4 metry. Tímto opatřením se dosáhlo 

zahloubení (odstínění) provozované mechanizace pod úroveň 7 m. [13]   

5.3.2. Prašnost 

 Podle hygienických předpisů je v místech tohoto charakteru přípustná 

koncentrace polétavého prachu Kmax = 500 g·m-3 v časovém úseku 30 minut. 

Jedná se o polétavý prach neobsahující složky biologicky aktivní. Průměrná denní 

koncentrace polétavého prachu v ovzduší je Kd = 15 g·m-3. Při přepravě 

štěrkopísku na autech pod úrovní postranice, pravidelné údržbě příjezdové 

komunikace a druhu dopravovaného materiálu nejsou hodnoty Kmax a Kd 

v zájmovém území překročeny.  

5.3.3. Plynné exhalace 

 Ve sledovaném případě je možno exhalace z provozu automobilové dopravy 

a rýpadla zanedbat. Předpokladem je ovšem dobrý technický stav vozidel. 

5.3.4. Ropné produkty 

 Za normálního provozu a dodržování předpisů o tankování pohonných hmot 

se nemohou úniky nafty nebo jiných ropných produktů vyskytovat. Pro případ 

havárie je nutné mít připraven WAPEX. Ten je uložen v prostoru sídla společnosti 

a provozní lokality. Roční spotřeba pohonných hmot (nafty) je 240 000 l, oleje  

a maziv 1 600 l. 

 Jakákoliv těžba bude mít vždy vliv na okolní krajinu. Organizace  

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. se ale snaží tyto dopady eliminovat dle platné 

legislativy.  
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6. Závěr 

 Úkolem této diplomové práce bylo rozebrat hornickou činnost ložiskového 

území. To jsem provedla jak analýzou nákladů a výnosů, tak i pomocí finanční 

analýzy za období 2010–2012. Data pro výpočty byla čerpána z účetních výkazů 

Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, které mi poskytl analyzovaný podnik. K výpočtům 

bylo užito především softwarového produktu Microsoft Excel. 

 Organizace PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. patří dle výše uvedených 

skutečností mezi stabilní společnosti s dlouholetou tradicí. Ne nadarmo se 

společnost může pyšnit výrubností až 98 % a pouze malým množstvím 

odklizových hmot. Díky snadné dostupnosti surovin a zvětšování dobývacích 

prostorů si organizace nyní na trhu stojí velmi dobře.  

 Rozšíření ložiska Lišany III o dobývací prostor Selibice I bylo pro uvedenou 

organizaci velmi dobrým krokem. Tržby se postupně zvětšují, zájem o stavební 

suroviny v okolí nadále stoupá a přidaná hodnota v podobě rezervy zásob pro 

výstavbu rychlostní silnice je pouze drobným krokem k prodloužení činnosti lomu  

o několik let.  

 Celkově lze konstatovat, že se finanční zdraví společnosti podnikající 

v hornické činnosti zvyšuje. Provedená finanční analýza potvrdila, že se 

organizace nenachází v žádných závažných finančních problémech a její finanční 

situace je dobrá. I přes pokles ukazatelů v roce 2012 si společnost udržuje 

jednotlivé ukazatele v požadovaných hodnotách. Nezbývá tak zde příliš mnoho 

prostoru pro navržení opatření vedoucích ke zvýšení výnosnosti společnosti. 

 Důležité pro další vývoj je udržení současné hospodářské situace minimálně 

na stávající úrovni. Do budoucna doporučuji i nadále se rozvíjet a zvyšovat svou 

činnost navyšováním bilanční sumy aktiv. Dále také udržovat hranici finančního 

majetku minimálně na stejné úrovni jako v roce 2012, aby byla společnost 

schopna ze svých zdrojů financovat vzniklé závazky a nemusela využívat zdroje 

cizí. Organizace by měla pozorně sledovat výzvy krajských nebo obecních 

zakázek a moci tak včas reagovat na danou poptávku.  
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 Vzhledem k dostatečným finančním prostředkům, navrhuji jejich část vhodně 

investovat. Dalším návrhem pro efektivní využití stavebních strojů by mohl být 

jejich pronájem dalším společnostem či fyzickým osobám.   
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