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Anotace: 

Cílem diplomové práce je posouzení vlivů na životní prostředí při těžbě nerostné 

suroviny v kamenolomu Bílčice. Začátek práce je zaměřen na těžební činnost České 

republiky a legislativu, která řeší těžbu nerostných surovin na našem území. V další části je 

popsána samotná charakteristika firmy působící v kamenolomu Bílčice. Poté jsou 

rozebrány postupy a způsoby, které vedou k získávání, zpracování a dalšímu využití 

nerostné suroviny. Druhá polovina diplomové práce se zaobírá statistikou těžby, krátkým 

ekonomickým zhodnocením a také samotným vlivem těžební činnosti na životní prostředí 

a zdraví osob. Dále následují návrhy a doporučení vyplývající z provedené analýzy, které 

by mohly vést k minimalizaci škod při těžbě a k lepšímu hospodaření kamenolomu.  Závěr 

patří zhodnocení celé práce. 

Klíčová slova: dobývání, nerostná surovina, životní prostředí, zdraví osob, tržby, 

náklady, efektivnost 

Annotation: 

 The aim of the diploma thesis is to assess an environmental impact of raw material 

mining in the stone pit Bílčice. The first part of the thesis pays attention to mining in the 

Czech Republic and accompanying legislation. The characteristic of the company which 

operates in the stone pit Bílčice including its procedures and methods how to obtain, 

process, and consequently exploit raw materials are mentioned. The paper in its second 

part deals with statistics of mining and comprises a brief summary of economic assessment 

and does not miss out influence of mining on environment and health condition of people. 

Subsequently, there are suggestions and recommendations, resulting from the analysis, 

which may lead to loss minimization and better economy of the stone pit. The paper is 

concluded by overall evaluation. 

Keywords: mining, raw material, environment, health of people, earnings, costs, 

efficiency



 

   
 

OBSAH 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Těžba na území ČR ...................................................................................................... 2 

2.1 Surovinový potenciál ČR ........................................................................................ 2 

2.2 Historické aspekty těžby nerostných surovin na území ČR .................................... 2 

2.3 Legislativa v oblasti těžby nerostných surovin ....................................................... 3 

3 Charakteristika firmy a lokality ................................................................................. 4 

3.1 Historie ložiska ........................................................................................................ 4 

3.2 Současnost ložiska .................................................................................................. 5 

3.3 Popis lokality ........................................................................................................... 6 

3.4 Geologie širšího okolí ložiska a popis těžené suroviny .......................................... 7 

3.5 Čedič ....................................................................................................................... 7 

3.6 Základní údaje o firmě ............................................................................................ 8 

3.6.1 Struktura společnosti STRABAG SE ............................................................ 10 

3.6.2 Provozovny společnosti KAMENOLOMY ČR, s. r. o. ................................. 11 

4 Zpracování a využití nerostné suroviny ................................................................... 12 

4.1 Způsob těžby ......................................................................................................... 12 

4.2 Úprava kameniva .................................................................................................. 13 

4.3 Postup úpravy kameniva ....................................................................................... 14 

4.4 Organizace provozu kamenolomu Bílčice ............................................................ 15 

5 Statistika těžby ............................................................................................................ 16 

6 Ekonomické zhodnocení ............................................................................................ 18 

6.1 Přehled nákladů kamenolomu ............................................................................... 18 

6.2 Mzdové náklady .................................................................................................... 21 

6.3 Získané tržby kamenolomu ................................................................................... 24 

6.4 Bod zvratu ............................................................................................................. 25 

6.5 Rentabilita nákladů a výnosů ................................................................................ 27 

6.5.1 Rentabilita nákladů ........................................................................................ 27 

6.5.2 Rentabilita tržeb ............................................................................................. 28 

6.6 Nákladovost........................................................................................................... 30 

6.7 Výsledek hospodaření ........................................................................................... 31 



 

   
 

7 Vliv dobývání na okolí ................................................................................................ 32 

7.1 Vliv dobývání na ŽP ............................................................................................. 33 

7.1.1 EIA- Environmental Impact Assessment ....................................................... 33 

7.1.2 Povrchová těžba a její vliv na životní prostředí ............................................. 34 

7.1.3 Údaje o přímých vlivech na životní prostředí ................................................ 34 

7.2 Vliv na lidské zdraví ............................................................................................. 43 

7.2.1 zdravotní rizika .............................................................................................. 43 

7.2.2 Sociální a ekonomické důsledky .................................................................... 46 

7.2.3 Narušení faktoru pohody ............................................................................... 46 

7.3 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce ........................................................ 46 

7.3.1 Vlivy na ovzduší a klima ............................................................................... 46 

7.3.2 Vlivy na vodu ................................................................................................. 47 

7.3.3 Vlivy na půdu, území a způsob užívání půdy ................................................ 48 

7.3.4 Vlivy na flóru a faunu .................................................................................... 49 

7.3.5 Vlivy na ekosystémy ...................................................................................... 49 

7.3.6 Vliv na funkční využití území ....................................................................... 50 

8 Návrhy a opatření ....................................................................................................... 51 

9 Závěr ............................................................................................................................ 52 

Seznam použité literatury 

Seznam použitých zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam příloh 

 



Bc. Lucie Stupková: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na ŽP 

 

2016  1 
 

1 ÚVOD 

Lidská společnost byla odjakživa nucena vyhledávat zdroje přírodních surovin pro 

svoji existenci. Člověk zpočátku využíval lehce dostupné zdroje jako například dřevo  

a kámen. Suroviny se zprvu získávaly technicky nenáročným způsobem, který ovšem 

postupem času nestačil pokrýt potřeby stále se rozvíjející lidské společnosti. Začalo se tedy 

využívat propracovanějších způsobů těžby k získání potřebného množství surovin. 

S rostoucím stupněm mechanizace a navyšováním těžby docházelo k otevírání nových 

lomů na ložiska nerostných surovin. Tím se ovšem velmi zásadně změnil ráz krajiny a také 

se mnohokrát těžařské společnosti dostaly do sporu se zájmy ochrany přírody. 

Těžba všech nerostných surovin znamená vždy podstatný zásah do přírodních 

poměrů okolního území. Těžbou jsou ohrožena jak samotná ložiska, tak také přírodní 

prostředí. Při těžbě dochází k úbytku půdního fondu, likvidaci vegetačního krytu, 

poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství, likvidaci sídlišť a zhoršení 

ekologických podmínek. 

Současná těžba nerostných surovin je na celém světě předpokládaná  

na cca 30 miliard tun ročně (to odpovídá asi 7 tunám na jednoho člověka). 

V současné době je pro těžbu stavebního kamene v ČR povoleno celkem  

375 dobývacích prostorů o celkové ploše 67,7 km
2
, z toho je 276 těžených v otvírce. Těžba 

stavebního kamene se provádí na 170 ložiscích výhradních nerostů. 

Regionálně má největší produkci stavebního kamene Plzeňský kraj a nadprůměrná 

produkce je ve Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském  

a také Moravskoslezském kraji. O proti tomu se jako deficitní území vyznačuje Zlínský 

kraj, což je ovlivněno také limity vyplývajícími z vysokého podílu zvláště chráněných 

území.  
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2 TĚŽBA NA ÚZEMÍ ČR 

2.1 Surovinový potenciál ČR 

Na území České republiky jsou zásoby nerostného bohatství umístěny velmi 

nerovnoměrně a jejich výskyt je podmíněn geologickou stavbou, kdy se území státu 

rozděluje na Český masiv a Karpaty.  Oblast Českého masivu má v evropském měřítku 

významná ložiska uranu, hnědého uhlí, kaolínu a živců. Nadregionálně význačné jsou 

ložiska stavebních surovin, vápenců či štěrkopísků. Historicky významné jsou ložiska 

polymetalických rud, zlata, stříbra a grafitu. Oblast Karpat má přírodní potenciál 

nerostných surovin poměrně chudý. Strategická jsou zde ložiska energetických surovin. 

Nadregionální význam mají ložiska štěrkopísků a cihlářských surovin. Oproti tomu jsou 

ložiska stavebního kamene omezená a celá oblast je pak deficitní na ložiska rud. [1] 

2.2 Historické aspekty těžby nerostných surovin na území ČR 

Využití nerostného bohatství na území České republiky je tématem staleté  

až tisícileté těžby a stejně dlouhou dobu má těžba surovin vliv na hospodářský rozvoj 

území. V jednotlivých historických obdobích probíhala těžba s odlišnou intenzitou  

a rozdílným významem v evropském i světovém měřítku. Historicky nejstarší důkazy  

o hornické činnosti na našem území jsou z archeologických nálezů starých tavících pecí. 

První písemné doklady o těžbě v Čechách se řadí do 10. století, kdy živou hornickou 

činnost potvrzuje i ražba prvních českých denárů. 

Důkazy o užívání stavebních surovin jsou na našem území už z doby románské  

a hojně pak ze středověku, kdy se stavební kameny staly součástí významných stavebních 

památek. Místo původu, identifikovatelné dle geologické stavby, a místo použití umožňují 

lokalizaci nejstarších lomů, dopravních tras těžených surovin i sídel založených ve vazbě 

na těžbu surovin. 

Rozmach hornictví ve středověku přispěl ke kolonizaci pohraničních oblastí  

a k celkovému hospodářskému a kulturnímu rozvíjení území. Podstatné bylo zakládání 

horních měst finančně podporovaných panovníky s řadou privilegií, která se pak stala 

základem pro vznik horního práva. [1] 
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2.3 Legislativa v oblasti těžby nerostných surovin 

V průběhu staletí se změnily jak priority v dobývání surovin, tak postavení státních 

útvarů a jejich názor na těžbu nerostných surovin. Historický význam hornictví i horního 

práva na našem území potvrzuje mimo jiné i to, že české horní právo bylo prvním psaným 

právem svého druhu v Evropě a horní právo jihlavské a kutnohorské sloužilo jako vzor 

právním řádům mnoha zemí Evropy. 

Jedním z určitých rysů, který lze sledovat v celé historii rozvoje těžby i horního 

práva v Čechách, je přímá závislost horního práva na intenzitě těžby nerostných surovin. 

Horní právo se historicky zakládalo na horní svobodě, udělování výsad a privilegií. 

Předmětem většiny historických právních norem byl volný přístup k průzkumu i těžbě 

nerostných surovin.  

V současné době je hornická činnost na území ČR upravena horním zákonem 

z roku 1988 (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále jsou platné další 

dva zákony, které s těžbou bezprostředně souvisí a to zákon č. 61/1988 Sb
1
., a zákon  

č. 62/1988 Sb
2
. Legislativně je hornictví ošetřeno také v Ústavě České republiky, kde  

je v sedmém článku ustanovena povinnost státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů  

a ochranu přírodního bohatství. Respektování a zabezpečení tohoto základního principu 

zabezpečuje platná báňská legislativa.  

Na území ČR jsou nerosty ze zákona rozděleny na nerosty vyhrazené  

a nevyhrazené. Zákonem je nerostné bohatství na území ČR ve vlastnictví státu  

a představují ho ložiska vyhrazených nerostů (tzv. výhradní ložiska). Dohromady je na 

území ČR evidováno 1539 lokalit výhradních ložisek nerostů (stav k 31. 12. 2006). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

1
Zákon č. 61/1998 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

2
Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY A LOKALITY 

3.1 Historie ložiska 

Zahájení výzkumů okolí severomoravských sopek, kam spadá také oblast Velkého  

a Malého Roudného, se datuje do druhé poloviny minulého století. V této době byly podle 

petrografického složení oba vrcholy zahrnuty mezi stratovulkány. 

Vlastní geologický průzkum ložiska v Bílčicích byl uskutečněn Geologickým 

průzkumem Brno v letech 1958-1959. Prvotně bylo ložisko rozfáráno formou dvou malých 

samostatných lomů, které se vlivem těžby spojily v jeden. Na základě záseků, rýh a vrtů 

s hloubkou 51m zde bylo vyhodnoceno celkem 1 828 tis. m
3
 bilanční suroviny, z toho  

571 tis. m
3
 spadalo do kategorie B, 282 tis. m

3
 do kategorie C1  

a 975 tis. do kategorie C2. Velká část těchto zásob byla vytěžena, proto bylo rozhodnuto 

pokračovat v dalším průzkumu zásob. 

Další etapa průzkumu byla zahájena v roce 1976, kterou se zabývala společnost 

Geoindustria, n. p., Praha. Při průzkumu se zaměřila v první řadě na metodu strojních vrtů. 

Celkem bylo realizováno 17 skrývkových vrtů. Ložiskové vrty byly hloubeny v celkovém 

počtu 16 a to až na těžební bázi 485 m. n. m. Na základě uskutečněných výzkumů vydala 

komise pro klasifikaci zásob usnesení o stavu zásob pro lokalitu Bílčice ke dni 9. 6. 1976. 

Bilanční zásoby volné byly určeny dohromady na 6 332 tis. m
3
, z toho v kategorii B  

741 tis. m
3
, v kategorii C1 3 253 tis. m

3
 a v kategorii C2 2 338 tis. m

3
. Nebilanční zásoby 

volné přitom tvořily v kategorii C1 137 tis. m
3
, skrývky celkem 341 tis. m

3
, z toho  

35 tis. m
3
 humus. 

Na základě průzkumu se ukázala variabilita texturní skladby, kdy se v jednotlivých 

profilech vrtu střídají všesměrné čediče, čediče s lavicovitou odlučností, sloupcovitou 

odlučností a čediče s výraznou hráškovou texturou až hráškovým rozpadem. 

V rámci výsledků uskutečněných průzkumů byl původní dobývací prostor rozšířen 

Obvodním báňským úřadem na stávající hranice do tvaru nepravidelného osmiúhelníku. 

Zároveň s rozšířením dobývacího prostoru byl odsouhlasen plán otvírky, přípravy  

a dobývání se zásadami rekultivace. [2] 
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3.2 Současnost ložiska 

V současné době se těží na dvou etážích, při maximální výšce stěny cca 23 m, 

s kótou 505 m. n. m.  

Surovina, kterou je velmi kvalitní olivinický čedič stabilního minerálního složení, 

je těžena metodou clonových odstřelů. Po nakládání bagry je surovina převezena 

k úpravnické lince, kde je drcena a tříděna. 

Upravená surovina je ukládána na skládky umístěné částečně za komunikací II/459 

proti vrátnici lomu, částečně ve vnitřním prostoru lomu. Nákladku a technologickou 

dopravu (navážku rubaniny na drtič a vyvážku hotových drtí) zajišťuje dodavatelská firma 

POMP Vlaštovičky. K tomuto účelu má v lomu následující stroje a vozidla: Pásový bagr 

LIEBHERR 934, Kolový nakladač LIEBHERR 551, vozidlo BELL a vozidlo Tatra 

JAMAL. 

Pozemky, na nichž v současné době probíhá těžba, jsou z podstatné části  

ve vlastnictví společnosti KAMENOLOMY ČR, s. r. o. Jižní část pozemků v dobývacím 

prostoru je ve vlastnictví Lesů ČR. [2] 

Životnost zásob nerostných surovin je možno hodnotit ve dvou základních 

kategoriích a to jako životnost geologických zásob a životnost průmyslových zásob. 

Životnost geologických zásob je stanovena přírodním potenciálem území a jeho 

geologickou prozkoumaností. Životnost průmyslových zásob je určena technickými 

možnostmi, ekonomikou těžby a také záleží na státní surovinové a energetické politice. [1] 

Zásoby suroviny byly ke dni 31. 12. 2001 následovné: 

Tabulka 1: Zásoby suroviny v Kamenolomu Bílčice (zdroj:interní údaje firmy) 

Zásoby suroviny ke dni 31. 12. 2001 

I. etáž (505 m. n. m) 2.975.400 tun 

II. etáž (485 m. n. m) 9.025.615 tun 

Celkem 12.001.015 tun 

 

Při těžbě cca 200. 000 tun ročně by byly zásoby na 60 let. 
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3.3 Popis lokality 

Kamenolom Bílčice se nachází v katastru stejnojmenné obce v okrese Bruntál 

v Severomoravském kraji. Ložisko je umístěno cca 1-1,5 km severně od obytné zástavby 

obce. Asi 0,6 - 0,7 km od kamenolomu protéká řeka Moravice, na níž jsou přibližně 10 km 

nad sebou vystavěny dvě vodní nádrže a to Slezská Harta a Kružberk. Komunikačně  

je ložisko velmi dobře dostupné, jelikož jeho západní hranice je prakticky tvořena silnicí 

Bílčice - Leskovec - Bruntál, která navazuje v obci Bílčice na silnici I. třídy  

Olomouc - Opava.  

Mezi významné dominanty zdejší krajiny patří Velký a Malý Roudný  

(780 a 771 m. n. m). Ostatní krajina je mírně zvlněná s ostřeji zaříznutými údolími řeky 

Moravice a jejich přítoků. [2,3] 

V lomu Bílčice byla hornická činnost povolena schválením POPD Obvodním 

báňským úřadem v Brně dne 1. 11. 1984. Tehdejším provozovatelem kamenolomu Bílčice 

byla firma GOS-Granit Ořechov s.r.o. V současné době je provozovatelem firma 

KAMENOLOMY ČR, s.r.o., která převzala lom v Bílčicích dne 5. 1. roku 2002. Rozloha 

dobývacího prostoru činí 0,4662910 km
2
, těžba je v současné době realizována 

na cca 0,28 km
2
. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Pohled shora na kamenolom Bílčice (zdroj: google.cz) 
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3.4 Geologie širšího okolí ložiska a popis těžené suroviny 

Nadloží ložiska je tvořeno svahovými a aluviálními jílovitými hlínami většinou 

světle hnědé až okrové barvy s četnými úlomky čediče v různém stupni zvětrání, které 

plynule přecházejí do kamenitých sutí. [2] 

Čedičové výskyty Nízkého Jeseníku jsou součástí středoevropské vulkanické 

provincie. Maximum čedičových výskytů je soustředěno v okolí Bruntálu. Největší 

sopečný výskyt je Velký Roudný. Jeho produkty zaujímají plochu 10 km
2
. Je to typický 

stratovulkán tvořený výlevy střídajícími se s nesouvislými vyvrženinami. [3] 

Hlavní surovinou těženou v kamenolomu Bílčice je čedič, který byl v průzkumu 

rozčleněn do tří základních texturních typů. Prvním typem je masivní, tmavě šedý, 

afanitický, nevýrazně porfyrický typ, který je nejrozšířenější. Druhým typem je světle šedě 

skvrnitý typ čediče pseudo brekciovitého vzhledu. Třetím a posledním typem je tmavě 

hnědě zbarvený typ čediče s texturními znaky s kuličkovým rozpadem.  Tento typ čediče  

je nejméně častý. [4] 

3.5 Čedič 

Čediče neboli podle mezinárodního označení bazalty jsou neovulkanické bazické 

výlevné horniny, které se hojně vyskytují ve volné přírodě po celém světě a představují 

jednu z nejběžnějších výlevných hornin na současném zemském povrchu. Čediče vynikají 

především otěruvzdorností, tvrdostí, chemickou odolností, pevností v tlaku  

a nenasákavostí. Charakteristickým rysem čedičů bývá sloupcovitá odlučnost. Čedič má 

uplatnění zejména ve stavebnictví, kde se používá jako materiál pro betonové směsi, 

asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci 

vodních toků. [17, 20, 21, 22] 

Čedič je z petrografického hlediska zajímavou horninou. Řadí se mezi mladé, 

převážně třetihorní výlevné vyvřeliny, které u nás utvořily rozsáhlé příkrovy a kupy  

s hojnými sopečnými tufy. Má nejčastěji černou nebo černošedou barvu. Obvykle  

je celistvý, vzácně jemnozrnný. [17] 
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3.6 Základní údaje o firmě  

Firma KAMENOLOMY ČR s. r. o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 1. listopadu 1993. 

Tabulka 2: Popis účetní jednotky (zdroj: výroční zpráva 2014) 

Obchodní firma: KAMENOLOMY ČR s. r. o. 

Sídlo: Polanecká č.p. 849, 721 08 Ostrava-Svinov 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Rozhodující předmět 

podnikání: 

Hornická činnost a činnost prováděná 

hornickým způsobem. Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského 

zákona 

Datum vzniku: 1. 11. 1993 

IČ: 49452011 

DIČ: CZ49452011 

 

Firma KAMENOLOMY ČR, s.r.o. je dceřinou společností firmy STRABAG a.s, 

která má sídlo ve Vídni. Společnost je držitelem certifikátů systému managementu kvality, 

systému managementu BOZP a systému environmentálního managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost zajišťuje těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro nejrůznější 

stavební využití - například pro betonové a asfaltové směsi, silniční a inženýrské stavby 

nebo také kamenivo pro kolejové lóže a regulaci vodních toků.  

Společnost je druhým největším těžařem stavebního kamene v ČR a působí zejména 

v regionu severní a střední Moravy a jižních Čech. Mezi nejvýznamnější provozovny 

Obrázek 2: Logo společnosti KAMENOLOMY ČR (zdroj: google.com) 
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s roční těžbou nad 500 000 t spadají kamenolomy Bohučovice, Podhůra a kamenolom 

Lhota Rapotina. Přibližně 70% produkce prodává firma zákazníkům mimo koncern. 

Společnost zaměstnává velké množství osob. V tabulce je uveden počet pracovníků 

za období 2012 – 2014. Nejvyšší počet pracovníků společnost zaměstnávala v roce 2012. 

Od roku 2012 do 2014 společnost snížila množství svých zaměstnanců o 84 osob. [5, 21] 

Tabulka 3: Zaměstnanci společnosti (zdroj: výroční zpráva 2014) 

  Zaměstnanci celkem 

Rok 2014 2013 2012 

Průměrný počet zaměstnanců 268 274 352 

Z toho řídicích pracovníků 3 3 3 
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3.6.1 Struktura společnosti STRABAG SE 

KAMENOLOMY ČR, s. r. o. jsou součástí koncernu STRABAG SE, pod jehož 

hlavičkou působí velké množství dceřiných firem napříč Evropou. [5] 

 

Obrázek 3: Struktura spol. STRABAG SE (zdroj: výroční zpráva 2014) 
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3.6.2 Provozovny společnosti KAMENOLOMY ČR, s. r. o. 

Společnost provozuje po celé České republice více než 35 kamenolomů, štěrkoven a 

pískoven. [5] 

 

Obrázek 4: Mapa provozoven spol. KAMENOLOMY ČR (zdroj: výroční zpráva 2014) 
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4 ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ NEROSTNÉ SUROVINY 

4.1 Způsob těžby 

Těžba kamene je prováděna strojním způsobem a pomocí trhacích prací velkého 

rozsahu na základě schváleného generelu metodou clonových odstřelů. Mimořádně jsou 

prováděny trhací práce malého rozsahu z důvodů potřeby rozpojování nadměrných kusů 

rubaniny příložnými náložemi. Ročně se provádí 8-10 odstřelů v intervalu 1 odstřel  

za 5 týdnů. Při odstřelech je užíváno 6-7 t trhavin na jeden odstřel.  Vrtací a trhací práce 

v lomu Bílčice provádí firma CEMDEST Hranice s. r. o. a to i včetně rozbíjení 

nadměrných kusů horniny, které neprojdou primárním drtičem. Rozbíjení je prováděno 

hydraulickým kladivem umístěném na pásovém podvozku. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Příprava lomové stěny na clonový odstřel (zdroj: vlastní) 
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4.2 Úprava kameniva 

Po rozpojení je rubanina nakládána na bagry a nakladačem na nákladní vozidla  

a odvážena k počátku úpravnické linky. Strojní zařízení úpravárenské linky zahrnuje 

vozíkový podavač u primárního drtiče, čelisťový podavač dvouvzpěrný V82N, prstový 

třídič TORNÁDO, kuželový drtič GP100, vibrační třídič CVB2060/4, kuželový drtič 

KUBRIA, dále odsávací zařízení typu RVE 1000 - L90 a 19 kusů dopravních pásů. 

Celkový příkon technologické linky 515 kW. Kamenolom Bílčice má pouze kolový 

nakladač VOLVO L150E za účelem nákladky vozidel expediční dopravy. Nákladku  

a technologickou dopravu zajišťuje firma POMP Vlaštovičky. [2,8]  

Kamenolom Bílčice prošel v období od 1. 9. 2008 – 28. 2. 2009 modernizací 

technologické linky, která byla doplněna o třetí stupeň drcení (kuželový drtič GP 100) 

s vyrovnávacím zásobníkem na 80 t a prstovým třídičem TORNÁDO. Dále došlo 

k nahrazení rezonančního třídiče (dvousítný) VTN 1600x6000 třídičem vibračním 

(čtyřsítný) CVB 2060/4, který byl navíc doplněn o jeden zásobník z důvodů rozšíření 

sortimentu. Touto úpravou se zvedl hodinový výkon třídicí linky ze 160 t/hod.  

na 200-220 t/hod. Náklady na celou modernizaci činily zhruba 18 mil. Kč. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Pohled na technologickou linku lomu Bílčice (zdroj: vlastní) 
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4.3 Postup úpravy kameniva 

Kamenivo hrubě rozpojené při trhacích pracích je nákladními vozidly dopraveno 

k násypce kameniva s kapacitou 12 t. Z ní je kamenivo mechanickým posuvným 

podavačem přesunuto do primárního drtiče V82N  (čelisťový podavač dvouvzpěrný).  

Poté je hrubě podrcené kamenivo dopraveno pásovým dopravníkem (č. 1 a č. 2)  

do zásobníku. Odsud kamenivo putuje do prstového třídiče TORNÁDO, poté  

do kuželového drtiče GP100. Po průchodu kuželovým drtičem je kamenivo transportováno 

soustavou pásových dopravníků k vibračnímu třídiči CVB2060/4. Zde je kamenivo tříděno 

na frakce 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm nebo 8-16 mm a dále frakce 11-90 mm. Kamenivo, 

které má frakci větší jak 90 mm, jde do zásobníků a odtud putuje do kuželového drtiče 

KUBRIA, ze kterého jde znovu do třídiče.  

Po průchodu drtičem, roztřídění podle jednotlivých frakcí a případném terciárním 

třídění je hotová surovina dopravována na skládku hotových výrobků, která leží  

na pozemku p. č. 76/2 a 76/3 západně za komunikací II. třídy č. 459. Menší část hotových 

výrobků cca 15% může být skladována také v prostoru lomu. Množství jednotlivých 

skladovaných frakcí se liší podle odběru a poptávky. 

Na základě údajů z roku 2000 představuje expedice frakce 0-4 mm přibližně 30% 

celkové roční produkce, frakce 4-8 mm 40% a frakce 8-11 mm nebo 8-16 mm dohromady 

30% roční produkce tříděného kameniva. 

Expedice kameniva je zajištěna ze zásobníků tříděného kameniva (samospádem  

na ložný prostor vozidel) nebo také ze skládky hotových výrobků (nakladačem) přes 

mostní váhu. Výjezd vozidel z dobývacího prostoru je napojen přímo na komunikaci 

II/459, která se napojuje v Bílčicích na komunikaci I/46 Olomouc – Opava nebo  

na opačnou stranu, která vede přes Leskovec n. Moravicí směrem na Bruntál, Krnov nebo 

Horní Benešov. [2] 
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4.4 Organizace provozu kamenolomu Bílčice 

Provoz v kamenolomu je v době produkčních špiček třísměnný. V závislosti  

na poptávce po kamenivu klesá směnnost mimo sezónu na 1-2 směny při pětidenním 

pracovním týdnu. Těžba v lomu probíhá v období 10 měsíců. V zimním období je těžba  

na 2 dva měsíce pozastavena z důvodů oprav a údržby zařízení. 

V kamenolomu je zaměstnáno celkem 14 pracovníků, z toho 12 dělníků a 2 THP. 

Trhací práce jsou prováděny dodavatelskou firmou. [2] 

 

 

Obrázek 7: Schéma úpravnické linky (zdroj: interní údaje firmy) 
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5 STATISTIKA TĚŽBY 

V tabulce č. 4 a 5 jsou dle poskytnutých údajů zobrazeny přehledy vytěžené 

suroviny celkem v tunách. Za období od roku 2010-2015 se v kamenolomu Bílčice 

vytěžilo v průměru 234.492 t suroviny ročně. Z tabulky vyplývá, že těžba vykazuje 

výkyvy, které jsou způsobeny pouze odbytem a poptávkou ze strany zákazníků. Největší 

množství suroviny se vytěžilo v roce 2011, kdy těžba přesáhla 270.000 t za rok.  Naopak 

propad nastal v roce 2015, kdy těžba klesla, na pouhých 150.000 t. Tento propad byl 

z malé části způsobený větší poruchou primárního drtiče. Tato porucha zapříčinila prostoj 

lomu, který trval cca 1měsíc.  

Za sledované období se v kamenolomu prodalo v průměru 211.372 t suroviny 

ročně. Při porovnání průměrné roční těžby s prodejem je viditelná skoro až úplná shoda. 

Důvodem je snaha kamenolomu se úplně přizpůsobit objemu zakázek, tak aby nedocházelo 

ke zbytečnému vzniku přebytku vytěžené suroviny. 

Tabulka 4: Prodej a výroba suroviny za rok 2010-2012 (zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Materiál [t] 2010 2011 2012 

Písek 53 385 64 333 55 897 

Hrubý písek 162 160 180 802 158 782 

Štěrk 0 0 3 378 

Lomový kámen 80 45 0 

Granulované směsi 0 0 0 

        

Prodej 215 624 245 181 218 056 

Výroba 230 329 271 755 259 432 

Tabulka 5: Prodej a výroba suroviny za rok 2013-2015 (zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Materiál [t] 2013 2014 2015 

Písek 76 223 102 126 82 574 

Hrubý písek 168 686 160 913 91 907 

Štěrk 0 0 29 650 

Lomový kámen 8 0 0 

Granulované směsi 0 0 9 076 

        

Prodej 244 917 263 039 213 207 

Výroba 236 733 258 387 150 316 
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V tabulce č. 6 jsou uvedeny ceny za jednotlivé produkty, které kamenolom nabízí. 

Veškeré ceny jsou zprůměrovány na základě smluvních cen velkoodběratelů  

a maloodběratelů. 

Tabulka 6: Ceny nabízených surovin v kamenolomu (zdroj: interní údaje firmy) 

 

Z odstřeleného kamene se dále vyrábí tyto frakce: 0,4 mm (písek), 4/8, 8/11, 8/16 

(hrubý písek), 11/90 (štěrk) a 11/22 (granulované směsi). 

 

 

Obrázek 8: Ceny surovin (zdroj: interní údaje firmy) 
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  Cena za t [Kč/t] 

Surovina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Písek 116,43 74,83 75,11 59,68 49,88 59,55 

Hrubý písek 216,78 214,66 215,43 213,6 215,97 228,43 

Štěrk / / 195,01 / / 186,54 

Lomový kámen 86 195,97 / 181,1 / / 

Granulované směsi / / / / / 165,09 



Bc. Lucie Stupková: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na ŽP 

 

2016  18 
 

6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pro zajištění prosperity a zkvalitnění rozhodovacích procesů je důležité neustále 

vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku. Jedná se zejména o hodnocení a posuzování 

příčin a stavu vývoje situace v podniku, kde potřebnou součástí je příprava podkladů, které 

povedou ke zlepšení ekonomické situace v podniku. [6] 

6.1 Přehled nákladů kamenolomu 

Náklady 

Náklady představují ceny vstupních faktorů do ekonomické činnosti a na jejich výši 

do značné míry závisí, jak bude podnikání úspěšné.  Podnik se snaží minimalizovat své 

náklady tak, aby se výrobní proces projevil co nejhospodárněji.  

Variabilní náklady se mění s objemem výroby a jsou označovány také jako proměnlivé. 

Fixní náklady nejsou na změnách objemu výroby závislé a mají zajistit chod výrobního 

procesu jako celku. Do fixních nákladů spadá značná část režíí, např. odpisy, mzdy 

správních a řídících celků. [7] 

Rozbor některých nákladů v kamenolomu: 

 Vrtání, odstřel - náklady, které kamenolom vynakládá na veškeré vrtací a trhací 

práce, které provádí firma CEMDEST Hranice s. r. o. 

 PHM – zahrnují náklady na oleje, mazadla a naftu. 

 Náklady na opravy - náklady, které jsou vynaloženy na revize, nákup náhradních 

dílů, pneumatik, elektroinstalačních zařízení a náklady na údržbu a opravu strojů  

a zařízení.  

 Subdodavatelé – jedná se o smluvní firmy, které kamenolomu dodávají různé 

služby. 

 Ostatní náklady – cement, voda, odpadová voda, materiál pro sanitu. 

 Laboratorní zkoušky – provádí se každý měsíc a jedná se o zkoušky, které 

kontrolují kvalitu těženého kamene. 

 Poplatky – kurzové rozdíly, výnosy z kurzových rozdílů 

 Náklady na stroje a nemovitost – nájem nemovitostí, budov a těžebních strojů 

 Pojištění a daně – různé daně a odvody, pojistné, interní poplatky a kolky. 
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 Ostatní náklady – telefonní poplatky, kancelářské potřeby, odborná literatura  

a časopisy, náklady na školení, poštovné, provize, náklady na nákup nářadí  

a ostatní vybavení. [5,8] 

Tabulka 7: Náklady za období 2010 -2012 (zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Náklady [Kč] 2010 2011 2012 

Ložisko variabilní 22 113 26 087 24 906 

Skrývka 0 0 0 

Vrtání odstřel 5 404 405 6 018 444 5 551 839 

PHM 517 813 634 862 635 755 

Elektrická energie 2 441 385 2 338 712 2 069 404 

Rezerva rekultivace 70 970 79 668 -1 075 519 

Rezerva zimní opravy -276 658 1 003 819 -1 733 905 

Náklady na opravy 3 540 752 3 300 868 3 964 304 

Subdodavatelé 7 621 379 8 717 104 8 068 583 

Ostatní náklady 17 129 40 395 27 306 

Variabilní náklady 19 359 288 22 159 960 17 532 674 

Mzdové náklady 5 083 437 4 591 778 4 158 494 

Platy 1 564 761 1 535 470 1 537 321 

Laboratorní zkoušky 162 505 215 114 200 906 

Poplatky 570 817 615 075 747 930 

Režie 1 709 754 1 907 511 2 227 236 

Fixní náklady 9 091 275 8 864 947 8 871 887 

Náklady na stroje 5 671 993 6 142 019 5 517 228 

Náklady na nemovitost 1 651 020 1 929 724 1 965 499 

Pojištění a daně 71 058 80 016 99 802 

Ostatní náklady 603 454 502 099 488 022 

Náklady celkem 36 448 088 39 678 765 34 475 112 

 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny celkové náklady kamenolomu, které jsou dále 

rozděleny na náklady variabilní a fixní za období 2010-2013. Nejvyšší nákladovou 

položkou jsou subdodavatelé, mzdové náklady, náklady za pronájem strojů a také náklady, 

které kamenolom vynakládá na trhací a vrtné práce. 
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Tabulka č. 8 obsahuje stejné údaje jako tabulka č. 9, ale za období 2013-2015. 

Nejvyšších hodnot dosahovaly náklady na subdodavatele, mzdy, náklady na pronájem 

strojů a náklady na trhací práce. Ty jsou od roku 2010 zhruba na stejné úrovni, až v roce 

2015 se tyto náklady snížily cca o 2.000.000 Kč.  

Tabulka 8: Náklady za období 2012-2015(interní údaje firmy) 

  Rok 

Náklady [Kč] 2013 2014 2015 

Ložisko variabilní 22 725 24 806 14 430 

Skrývka 0 0 1 020 825 

Vrtání odstřel 5 066 082 5 529 480 3 216 762 

PHM 658 869 758 216 538 579 

Elektrická energie 1 915 587 1 896 100 1 487 259 

Rezerva rekultivace 0 0 0 

Rezerva zimní opravy 226 000 1 072 288 -120 383 

Náklady na opravy 2 548 434 4 071 276 3 113 054 

Subdodavatelé 7 568 870 9 419 423 5 615 483 

Ostatní náklady 12 358 16 067 23 668 

Variabilní náklady 18 018 925 22 787 657 14 909 677 

Mzdové náklady 3 896 521 4 495 200 4 069 141 

Platy 1 642 752 1 664 658 1 762 879 

Laboratorní zkoušky 142 275 193 679 192 251 

Poplatky 565 515 525 303 425 624 

Režie 1 645 931 1 221 488 1 499 644 

Fixní náklady 7 892 995 8 100 328 7 949 540 

Náklady na stroje 5 009 452 4 396 414 4 504 980 

Náklady na nemovitost 1 967 628 1 981 244 1 968 015 

Pojištění a daně 99 318 99 222 99 222 

Ostatní náklady 535 292 540 213 561 841 

Náklady celkem 33 523 609 37 905 078 29 993 274 

 

 

 

 

 



Bc. Lucie Stupková: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na ŽP 

 

2016  21 
 

V níže uvedeném obrázku je zobrazen vývoj celkových nákladů za posledních 6 let. 

Z obrázku vyplývá, že nejvyšší náklady měl kamenolom v roce 2011, kdy tyto náklady 

činily 39.678.768 Kč. V roce 2012 a 2013 se celkové náklady snížily až pod hodnotu  

35.000.000 Kč. Náklady se opět navýšily v roce 2014. Nejnižší náklady byly zaznamenány 

v roce 2015, což převážně ovlivnila položka nákladů na vrtné a odstřelové práce.  

Ty nebyly potřeba v takovém rozsahu jako v minulých letech, jelikož poptávka  

po surovinách se snížila a kamenolom Bílčice přizpůsobuje těžbu poptávce.  

 

 

Obrázek 9: Vývoj celkových nákladů za sledované období (zdroj: interní údaje firmy) 

6.2 Mzdové náklady 

Odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru upravuje zákoník práce. 

Mzda i plat jsou poskytovány zaměstnanci za práci a to podle její složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti, také podle obtížnosti pracovních podmínek a dle dosažených 

pracovních výsledků.  

Mzdu a plat zákon terminologicky rozlišuje
3
. Platem jsou odměňováni zaměstnanci 

státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, školských  

a právnických osob. Zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů jsou za práci odměňováni 

mzdou. [10] 
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Přehled výpočtu mzdy 

Sazba pro výpočet zdravotního a sociální pojištění, které zaměstnavatel za své 

zaměstnance odvádí, činí 25% (sociální pojištění) a 9% (zdravotní pojištění). Dále je 

v tabulce vypočítané zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů (15%), které 

zaměstnanci odvádí státu. Sazba pro zdravotní pojištění činí 4,5% a pro sociální pojištění 

6,5%. [10] 

Veškeré provedené výpočty vychází z interních údajů poskytnutých firmou za rok 

2010-2015, kde je uvedena SHM. 

Tabulka 9: Výpočet mzdových nákladů (zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Položka [Kč] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SHM 
5 078 917 4 591 778 4 158 494 3 896 521 4 495 200 4 069 141 

ZP za 

zaměstnance 
341 100 308 340 279 270 261 630 301 950 273 330 

SP za 

zaměstnance 
949 500 856 500 775 750 726 750 838 750 759 250 

HM 
3 790 000 3 426 000 3 103 000 2 907 000 3 355 000 3 037 000 

              

ZP zaměstnanci 
170 550 154 170 139 635 130 815 150 975 136 665 

SP zaměstnanci 
246 350 222 690 201 695 188 955 218 075 197 405 

Daň 
781 800 688 650 623 700 584 400 674 250 610 350 

ČM 
2 591 300 2 360 490 2 137 970 2 002 830 2 311 700 2 092 580 

Počet pracovníků 
13 12 12 12 12 12 

Průměrná mzda 

dělníka za měsíc 
16 610 16 392 14 847 13 909 16 053 14 532 

 

V tabulce č. 9 je zobrazen výpočet průměrné roční mzdy zaměstnanců za období 

2010-2015. Veškeré mzdové údaje jsou přepočteny zvoleným koeficientem. V tabulce 

nejsou zohledněny žádné slevy, které si mohou zaměstnanci měsíčně uplatnit  
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(základní sleva na poplatníka, sleva na děti a na invaliditu). Z toho vyplývá,  

že zaměstnanci mají vyšší čistou mzdu a podnik odvádí menší daně z příjmu (15%) 

finančnímu úřadu, než jak je uvedeno v tabulce. 

Tabulka 10: Výpočet platových nákladů (zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Položka [Kč] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SHM 
1 564 761 1 535 470 1 823 018 1 642 752 1 664 658 1 762 879 

ZP za 

zaměstnance 
105 030 103 140 122 490 110 340 111 780 118 350 

SP za 

zaměstnance 
291 750 286 500 340 250 306 500 310 500 328 750 

HM 
1 167 000 1 146 000 1 361 000 1 226 000 1 242 000 1 315 000 

              

ZP zaměstnanci 
52 515 51 570 61 245 55 170 55 890 59 175 

SP zaměstnanci 
75 855 74 490 88 465 79 690 80 730 85 475 

Daň 
234 600 230 250 273 450 246 300 249 600 264 300 

ČM 
804 030 789 690 937 850 844 840 855 780 906 050 

Počet pracovníků 
2 2 2 2 2 2 

Průměrná mzda 

THP za měsíc 

33 501 32 903 39 076 35 201 35 657 37 752 

 

Tabulka č. 10 ukazuje výpočet ročního platu dvou technicko-hospodářských 

pracovníků za období 2010-2015. Veškeré mzdové údaje jsou přepočteny zvoleným 

koeficientem. V tabulce nejsou zohledněny žádné slevy, které si mohou zaměstnanci 

měsíčně uplatnit (základní sleva na poplatníka, sleva na děti a na invaliditu). Z toho 

vyplývá, že zaměstnanci mají vyšší čistý plat a podnik odvádí menší daně z příjmu (15%) 

finančnímu úřadu, než jak je uvedeno v tabulce. 
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6.3 Získané tržby kamenolomu 

Výnosy - jedná se o peněžní částky, které podnik obdržel z veškerých svých činností  

za určité období.  

Výnosy lze vymezit jako: 

 tržby za prodané zboží 

 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [6] 

Tabulka 11: Tržby za období 2010-2012(zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Materiál [Kč] 2010 2011 2012 

Písek 6 215 312 4 813 983 4 198 577 

Hrubý písek 35 152 197 38 811 892 34 206 847 

Štěrk 0 0 658 648 

Lomový kámen 6 900 8 858 0 

Granulované směsi 0 0 0 

Změna stavu zásob       

Ostatní tržby 146 022 5 494 323 1 845 307 

Tržby netto 41 520 431 49 129 056 40 909 379 

 

Tabulka 12: Tržby za období 2013-2015(zdroj: interní údaje firmy) 

  Rok 

Materiál [Kč] 2013 2014 2015 

Písek 4 549 164 5 093 698 4 917 465 

Hrubý písek 36 031 214 34 751 907 20 994 676 

Štěrk 0 0 5 531 047 

Lomový kámen 1 433 0 0 

Granulované směsi 0 0 1 498 355 

Změna stavu zásob -3 563 914   -4 040 990 

Ostatní tržby   442 466   

Tržby netto 37 017 897 40 288 071 28 900 553 

 

V tabulce č. 11 a č. 12 jsou uvedeny tržby kamenolomu za posledních šest let. 

Veškeré hodnoty jsou přepočteny koeficientem.  
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V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny celkové tržby, které kamenolom získal za 

posledních 6 let. Z obrázku je patrné, kolísání tržeb v jednotlivých letech, přičemž 

nejvyšších tržeb bylo dosaženo v roce 2011. V roce 2015 byly tržby nižší než náklady a 

kamenolom se ocitl ve ztrátě.  

 

Obrázek 10: Vývoj celkových tržeb (zdroj: interní údaje firmy) 

6.4 Bod zvratu 

Bod zvratu (break even point) zjistíme propojením funkce výnosů a nákladů,  

kdy je uvedeme do vzájemného vztahu. Jedná se o ukazatel, který udává kritické množství 
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Výraz (p - b) je rozdílem mezi variabilními náklady a cenou na jednotku produktu. 

Jde o tzv. krycí příspěvek neboli příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. Čím je krycí 

příspěvek vyšší, tím menší množství produkce bude stačit k dosažení zisku. [7] 

Tabulka 13: Výpočet BZ (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok FN [Kč] Cena za 1 t [Kč/t]  VN na 1 t [Kč/t] BZ [t] 

2010 9 091 275 166,61 84,05 110 117 

2011 8 864 947 144,75 81,54 140 246 

2012 8 871 887 145,27 67,59 114 211 

2013 7 892 995 136,64 76,11 130 398 

2014 8 100 328 132,93 88,19 181 053 

2015 7 949 540 287,98 99,18 42 106 

 

Bod zvratu ve sledovaných letech kolísal. V roce 2014 dosahoval BZ nejvyšší 

hodnoty, naopak rok 2015 byl nejhorší. V roce 2015 výnosy nedokázaly pokrýt fixní 

náklady. 

 

 

Obrázek 11: Bod zvratu (zdroj: interní údaje firmy) 
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6.5 Rentabilita nákladů a výnosů 

Rentabilita je kritériem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

s použitím investovaného kapitálu. Rentabilita je také obecně vyjadřována poměrem zisku 

k částce vloženého kapitálu. [9] 

6.5.1 Rentabilita nákladů 

Ukazatel rentability nákladů (ROC- Return on Costs), představuje poměr celkových 

nákladů k zisku podniku. Jde o doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb.  

Čím je hodnota ukazatele menší, tím má podnik lepší HV, jelikož 1 korunu tržeb 

dokázal utvořit s nižšími náklady. [10,19] 

    
    

      é  á     
          

 

Tabulka 14: Rentabilita nákladů za období 2010-2012 (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok 2010 2011 2012 

Zisk [Kč] 5 072 343 9 450 292 6 434 266 

Náklady [Kč] 36 448 088 39 678 765 34 475 112 

ROC [%] 13,92 23,82 18,66 

 

Tabulka 15: Rentabilita nákladů za období 2013-2015(zdroj: interní údaje firmy) 

Rok 2013 2014 2015 

Zisk [Kč] 3 494 288 2 382 993 -1 092 720 

Náklady [Kč] 33 523 609 37 905 078 29 993 274 

ROC [%] 10,42 6,29 -3,64 
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Z obrázku č. 12 je patrné, že rentabilita nákladů dosahovala nejvyšších hodnot 

v roce 2011. Od roku 2011 pak rentabilita nákladů postupně klesala. V roce 2015 hodnota 

rentability nákladů klesla až na hodnotu -3,64 %. Důvodem poklesu je zisk, který se v roce 

2015 pohyboval v záporných hodnotách a to i přesto, že náklady v daném roce byly 

podstatně nižší než v předchozích letech. 

 

 

Obrázek 12: Rentabilita nákladů (zdroj: interní údaje firmy) 

6.5.2 Rentabilita tržeb 

Ukazatel Rentability tržeb (ROS-Return on Sales) představuje poměr mezi ziskem  

a celkovými výnosy (tržbami). Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Ukazuje, kolik korun zisku podnik vyprodukuje 

z jedné koruny tržeb. [9,11] 

    
    

  ž  
          

 

Tabulka 16: Rentabilita tržeb za období 2010-2012 (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok 2010 2011 2012 

Zisk [Kč] 5 072 343 9 450 292 6 434 266 

Výnosy [Kč] 41 520 431 49 129 056 40 909 379 

ROS [%] 12,22 19,24 15,73 
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Tabulka 17: rentabilita tržeb za období 2013-2015 (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok 2013 2014 2015 

Zisk [Kč] 3 494 288 2 382 993 -1 092 720 

Výnosy [Kč] 37 017 897 40 288 071 28 900 553 

ROS [%] 9,44 5,91 -3,78 

 

Z obrázku č. 13 a výše uvedených tabulek vyplývá, že rentabilita výnosů byla 

nejvyšší v roce 2011, kdy činila 19,24 %. Po roce 2011 se každým rokem rentabilita 

výnosů snižovala. V roce 2015 se rentabilita výnosů projevila až v záporných hodnotách,  

kdy činila -3,78 %. Pokles byl způsoben především z důvodů menší poptávky  

po surovinách a ve ztrátovém roce 2015 navíc došlo v kamenolomu k poruše primárního 

drtiče, který zapříčinil pozastavení těžby. 

 

 

Obrázek 13: Vývoj rentability tržeb (zdroj: interní údaj firmy) 
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6.6 Nákladovost 

Nákladovost tržeb, spadá mezi tzv. haléřové ukazatele, jelikož vyjadřuje, kolik 

nákladů musel podnik vynaložit na 1 Kč tržeb.  Snahou by mělo být dosáhnout co nejnižší 

hodnoty tohoto ukazatele. [6] 

Ukazatel nákladovosti je vyjádřen vzorcem:  

 

  
 

 
 

kde: 

N – celkové náklady za dané období 

Q – dosažené tržby za dané období 

Z tabulky č. 18 vyplývá, že nákladovost byla nejnižší v roce 2011, kdy na 100 Kč 

tržeb připadaly náklady ve výši 80,76 Kč. V roce 2010 a 2012 nákladovost nepřekročila  

90 Kč. Ve zbývajících letech již ukazatel nákladovosti stoupal a překročil hranici 90 Kč. 

Nejvyšší a tedy nejhorší nákladovost byla v roce 2015, kdy na 100 Kč tržeb připadaly 

náklady 103,78 Kč. 

Tabulka 18: Nákladovost tržeb za sledované období (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok Náklady [Kč] Tržby [Kč] 
Nákladovost 

[Kč/ 1Kč] 

Nákladovost 

[Kč/ 100 Kč] 

2010 36 448 088 41 520 431 0,8778 87,78 

2011 39 678 765 49 129 056 0,8076 80,76 

2012 34 475 112 40 909 379 0,8427 84,27 

2013 33 523 609 37 017 897 0,9056 90,56 

2014 37 905 078 40 228 071 0,9408 94,08 

2015 29 993 274 28 900 553 1,0378 103,78 
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6.7 Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek vzniká porovnáním nákladů a výnosů podniku. Pokud  

jsou výnosy větší jak náklady, vzniká zisk a v opačném případě vzniká ztráta. [18] 

V tabulce č. 19 jsou uvedeny výnosy a náklady kamenolomu Bílčice za rok  

2010-2015 a z nich je spočítán hospodářský výsledek. Všechny údaje v tabulce jsou 

přepočítány zvoleným koeficientem. Z tabulky vyplývá, že nejvyššího zisku dosáhl 

kamenolom v roce 2011, poté již měl hospodářský výsledek klesající tendenci. V roce 

2015 se kamenolom dostal do ztráty, která byla způsobena jak menší poptávkou  

po surovinách, tak opravou primárního drtiče. Pro lepší znázornění je pod tabulkou  

č. 19 uveden obrázek. 

Tabulka 19: Hospodářský výsledek (zdroj: interní údaje firmy) 

Rok Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

2010 41 520 431 36 448 088 5 072 343 

2011 49 129 056 39 678 765 9 450 292 

2012 40 909 379 34 475 112 6 434 266 

2013 37 017 897 33 523 609 3 494 288 

2014 40 288 071 37 905 078 2 382 993 

2015 28 900 553 29 993 274 -1 092 720 

 

 

Obrázek 14: Porovnání HV za sledované období 
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7 VLIV DOBÝVÁNÍ NA OKOLÍ 

Člověk se ve srovnání s ostatními organismy nejen přizpůsobuje prostředí,  

ale aktivně prostředí přetváří pro své potřeby. V průběhu vývoje lidské civilizace  

se charakter a intenzita vlivů člověka na prostředí měnily v souvislosti s rozvojem lidského 

poznání. Člověk se v současné době již výrazně vměšuje do oběhu základních prvků  

v prostředí a navozuje hromadění mnoha toxických látek. Tím mění podmínky a ohrožuje 

nejenom zdraví lidí, ale život vůbec. Problémy a negativní dopady se projevují  

v atmosféře, hydrosféře i v půdě – pedosféře. Řešení ochrany ovzduší, vod a půdy záleží 

především na jednotlivých zemích, na jejich možnostech a schopnostech využívat 

technická zařízení, která omezují znečišťování prostředí a šetří přírodní zdroje.  

Velké rozdíly jsou především spojeny s celkovými ekonomickými rozdíly mezi státy 

průmyslově rozvinutými a rozvojovými. 

Všechno okolo nás má svůj původ v přírodních zdrojích. Lidstvo je využívá  

k zajištění všech životních potřeb. Hlavními přírodními zdroji jsou ty, které umožňují  

život - potrava, voda, vzduch. Postupem času se stávaly přírodními zdroji i mnohé další 

látky, které člověk začal užívat k přípravě a později i k výrobě mnoha věcí a měnily se také 

způsoby získávání přírodních zdrojů. Podle možnosti trvání jejich využívání můžeme 

rozdělit přírodní zdroje na nevyčerpatelné, obnovitelné a neobnovitelné. Nerosty a horniny 

jsou v podstatě neobnovitelné přírodní zdroje, i když některé z nich (sůl kamenná, žula, 

čedič) jsou s ohledem na své velké rozptýlení spíše nevyčerpatelné. V současné době  

se dobývá okolo 60 různých hornin a nerostů. Rozlišují se rudy, nerudy a tzv. kaustobiolity 

čili fosilní paliva. 

Nerudné suroviny se využívají zejména ve stavebnictví a to jednak přímo  

(kámen, štěrk), jednak nepřímo pro výrobu stavebních materiálů (cementu, vápna, atd.). 

Těchto látek se těží z celosvětového hlediska nejvíce – jejich objem se předpokládá na více 

než 12 miliard tun ročně. U nás je těžba těchto surovin na druhém místě za těžbou hnědého 

uhlí. Zejména významná je těžba cihlářských surovin, stavebního kamene a štěrkopísku, 

vápence a kaolínu. Lomy, pískovny, štěrkovny, v nichž se tyto suroviny získávají, zabírají 

velké plochy půdy, které jsou často zemědělské, narušují podzemní vody, znehodnocují  

je a mění celou tvář krajiny. [13] 
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7.1 Vliv dobývání na ŽP 

Pojem životního prostředí je vyjádřen v legislativní definici zákona o životním 

prostředí č. 17/1991 Sb., která má následující znění: Životní prostředí je vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy  

a energie. [14] 

Dobývání surovin vždy způsobuje menší či větší devastaci přírody, při které 

dochází ke změnám v morfologii krajiny, ke změnám hydrogeologických poměrů,  

ke znečišťování ovzduší prachem, plynnými exhalacemi, ke znečišťování povrchových  

a podzemních vod a okolních půd. Nepříznivě působí i účinky trhacích prací. [15] 

7.1.1 EIA- Environmental Impact Assessment 

„Proces posuzování vlivů na životní prostředí byl poprvé legislativně uzákoněn 

v roce 1969 v USA. Na jeho základě musí být výsledkem posouzení vypracování zprávy  

o hodnocení vlivů (Environmental Impact Statement – EIS), která shrnuje veškerá důležitá 

zjištění a posléze je využita jako závazný podklad pro rozhodnutí, zda a v jaké formě lze 

navrhovaný záměr povolit. Používání procesu EIA se v průběhu 70. let 20. století v USA 

osvědčilo, což bylo inspirací k zavedení EIA v celosvětovém měřítku. Významným 

krokem v uplatňování procesu EIA jako nástroje mezinárodní environmentální politiky 

bylo v roce 1991 přijetí úmluvy Evropské hospodářské komise OSAN o hodnocení vlivů 

na životní prostředí přesahující státní hranice (EIA in Transboundary Context) označována 

jako Úmluva Espoo.“ [1] 

V České republice je posuzování vlivů na životní prostředí řešeno právní úpravou, 

kterou tvoří: 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 39/2015 Sb. 

(nejvýznamnější novela z posledního období). 

 vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzování vlivů na životní prostředí, 



Bc. Lucie Stupková: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na ŽP 

 

2016  34 
 

 vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich 

ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení. [16] 

7.1.2 Povrchová těžba a její vliv na životní prostředí 

Při rozhodování o těžbě ložiska povrchovým způsobem jsou důležité zejména 

kritéria jako například geneze ložiska, jeho poloha, tvar, mocnost a množství zásob 

užitkového nerostu. Nejdůležitějším ukazatelem je však mezní hloubka dobývání, která 

z technologického i ekonomického hlediska rozhoduje, zda je výhodnější těžit ložisko 

povrchově či hlubinně. 

Povrchový způsob těžby má množství výhod mezi, které patří vysoká výrubnost 

ložiska, vyšší produktivita, lepší možnost selektivní těžby, větší bezpečnost a hygiena 

práce, lepší pracovní podmínky. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí v oblasti povrchové těžební 

činnosti je potřeba sledovat zejména následující faktory: 

 zábor půdy, 

 vlivy na povrchové a podzemní vody a na půdu, 

 hluk, 

 vlivy na krajinný ráz, 

 emisně-imisní situace. [16] 

7.1.3 Údaje o přímých vlivech na životní prostředí 

7.1.3.1 Údaje o vstupech 

Půda 

Půdní fond ČR dělíme podle toho jakou plní funkci na: 

Pozemky stanovené pro vlastní těžbu jsou z větší části vyňaty ze zemědělského  

a lesního půdního fondu. [14] 

Pro technické a organizační zajištění těžby jsou trvalým nebo dočasným vynětím 

(na dobu 75 let) zasaženy pozemky pro severovýchodní výsypku. Jedná se zejména o lesní 

pozemky ve vlastnictví Lesů ČR, které budou po skončení těžby rekultivovány zpět  

do stejné kultury. 
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Voda 

a) odběr vody pro technologii 

 V lokalitě pro technologii těžby a úpravy není odebírána ani dovážena žádná voda. 

Technologie úpravy je odprášena, nikoliv skrápěna. Objízdné komunikace nad lomem  

a v lomu jsou mimo dosah obydlených nebo rekreačních oblastí, a proto není tedy nutné  

je skrápět. Prašnost je v lokalitě s ohledem na typ těžené horniny minimální. 

b) pitná voda 

Z důvodu zajištění pitné vody je do kamenolomu dopravována balená pitná voda  

z obchodní sítě. 

c) voda pro očistu pracovníků 

Pro očistu pracovníků je využívána podzemní voda z vlastního zdroje, která ovšem 

nesplňuje požadavky na pitnou vodu podle ČSN. Zdrojem je vlastní vrtaná studna  

s hloubkou 23 m a průměrem 120 mm. 

Teoretická spotřeba pro 14 pracovníků a 252 pracovních dní činí cca 450 m
3 

vody 

ročně, ovšem skutečnost je zhruba desetkrát nižší, protože pracovníci mají bydliště  

v blízkém okolí a možnosti používat sprchy v zaměstnání využívají omezeně. [2] 

Ostatní surovinové zdroje 

a) Elektrická energie 

Elektrická energie je do areálu dodávána vedením vysokého napětí 22 kV  

přes vlastní trafostanici s výkonem 160 kVA umístěnou jižně od úpravnické linky. Výkon 

trafostanice je pro provoz kamenolomu postačující. Celková spotřeba elektrické energie  

v areálu činila v roce 2000 621 MWh s měsíčními výkyvy závislými na povětrnostních 

podmínkách a množství zakázek. 

b) pohonné hmoty 

V roce 2000 bylo v areálu kamenolomu vypotřebováno pro provoz vlastních vozidel 

a mechanismů cca 18,5 t nafty. Dané množství odpovídá běžnému provozu v 

kamenolomu.[2] 
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7.1.3.2 Údaje o výstupech 

Ovzduší 

a) bodové zdroje 

-vytápění 

Areál kamenolomu je vytápěn elektrickými akumulačními kamny, v době velkých 

mrazů je využíván kotel na pevná paliva – koks. Kotel je typu ŽDB Bohumín VSB IV  

s výkonem 146 kW a je malým zdrojem znečištění ovzduší. Spotřeba koksu za rok 

nepřesáhne 5 t. Emise vypočítané dle emisních faktorů uvedených ve vyhlášce 

č. 117/1997 Sb.,
4
v platném znění činí za rok: As=11%, Ap=10,56%, Wr=4%, Ss=0,61%, 

Sp=0,59%, Qr=28,6MJ/kg. [2] 

b) plošný zdroj 

-těžba a úprava nerostů 

Pro potřeby výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší byly Metodickým pokynem 

odboru ochrany ovzduší MŽP určeny emisní faktory pro produkci prachu u jednotlivých 

technologií odprášení lomu.  

Poslední autorizované měření bylo uskutečněno firmou TESO, spol. s. r. o., Ostrava 

dne 4. 7. roku 2001. Z odprašovacího zařízení byla zjištěna koncentrace tuhých 

znečišťujících látek 13,4 mg/m3 při hmotnostním toku emisí 0,362 kg/hod (0,100 mg/s)  

a emisním faktorem 9,54 g/t kameniva. Podle tohoto emisního faktoru je v závislosti  

na objemu upraveného kameniva z technologie úpravy produkováno ročně  

cca max. 1500 kg TZL. 

Emisní problematika kamenolomů je uvedena v příloze č. 8 k vyhlášce  

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

4 Předpis č. 117/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další 

podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 
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V bodě 4.5 je řešeno následující: 

4.5.1. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava  

a zpracování kameniva - přírodního i umělého, o projektovaném výkonu vyšším než  

25 m
3
/den (kód 5. 11. dle přílohy č. 2 zákona) 

Technické podmínky provozu: 

Na veškerých místech a při veškerých operacích, kde dochází k emisím tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší a to v závislosti na povaze procesu snížit emise tuhých 

znečišťujících látek, například: 

 zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest, 

 instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí 

zařízení, 

 opatřeními pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, 

umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování 

zástěn, 

 opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací  

a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, 

zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků. 

Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) 

zákona výpočtem. [2, 12] 

Emise z clonových odstřelů 

Kvalita ovzduší je v místě těžby ovlivňována především prašností, a to z primárních 

i sekundárních trhacích prací. Mračno prachu a plynů obsahuje 300-500 mg/m
3
 TZL  

a k jeho rozšíření dochází dle povětrnostních podmínek za 5-30 min. U čediče se jedná  

o nerost s vyšší měrnou hmotností (2,9 g/cm
3
) obecně nepodléhající rozpadu na prachové 

částice. Kromě prachových částic povýbuchové mračno tvoří asi 0,1% hm. CO a 0,02% 

hm. NOx, což je asi 3 kg CO a 1 kg NOx na odstřel s náloží 5 t trhaviny, tedy,  

při 6 odstřelech ročně činí úhrn emisí přibližně 18 kg CO a 6 kg NOx. 

Emise TZL se dále vytváří při navrtávce horniny pro umístění trhaviny a z ploch 

pro odstranění ornice. Emise prachu ze skládek hotových výrobků a přepravy kameniva 

jsou s ohledem na odolnost čediče proti otěru zanedbatelné. [2] 
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Emise ze spalování pohonných hmot 

Následujícím plošným zdrojem znečišťování je doprava po obslužné komunikaci 

lomu a pojezdy mechanismů v místech nákladky. V roce 2000 se v provozu kamenolomu 

Bílčice spotřebovalo cca 18,5 t nafty.  

Odpadní vody 

a) splaškové vody 

Splaškové vody (vody z WC a umýváren v administrativní budově) jsou odváděny 

do bezodtoké podzemní betonové jímky s dostatečnou kapacitou a zjištěnou 

nepropustností. Splaškové vody jsou produkovány v objemu asi 30 m
3
 ročně, jelikož 

pracovníci využívají možnost sprchování ve velmi omezené míře a to z důvodu blízkosti 

svého bydliště od pracoviště. 

b) technologické vody 

Tyto vody nejsou v provozu kamenolomu používány. 

c) důlní vody 

Dle zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění jsou za důlní vody považovány veškeré 

povrchové, podzemní a srážkové vody v důlním prostoru. Organizace je při důlní činnosti 

oprávněna za podmínek určených vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany 

veřejného zdraví tyto vody vypouštět do vod podzemních nebo povrchových. 

Srážkové vody při těžbě nečinní žádné závažné potíže, jelikož se za běžných 

podmínek vsakují do podloží a postupně se odpařují. [2] 

Odpady 

Vytvořené odpady jdou předávány v místě produkce ke zneškodnění oprávněným 

osobám a do doby odvozu jdu uloženy za podmínek vyhovujících požadavkům  

zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny produkované 

odpady v kamenolomu Bílčice, které byly odpovídajícím způsobem zneškodněny. 
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Tabulka 20: Produkované odpady v kamenolomu (zdroj: dokumentace EIA) 

Název druhu odpadu Kód odpadu Kategorie Množství v t/rok 

Ostatní motorové oleje 13 02 03 N 0,4 

Kovové obaly znečištěné 15 01 04 N 0,09 

Použité sorbenty 15 02 01 N 0,09 

Pneumatika 16 01 03 O 0,04 

Pryž 16 01 99 O 0,039 

Olověné akumulátory 16 06 01 N 0,011 

Brzdné obložení 17 01 03 O 0,014 

Železo, ocel 17 04 05 O 2,9 

Kal z žumpy 20 03 04 O 22 

Zářivky 20 01 21  N 0,001 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 3,38 

 

Na odpady z hornické činnosti se zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v současné 

době nevztahuje. Do odpadů z hornické činnosti lze začlenit skrývky a výklizy, které jsou 

a budou nadále ukládány v dobývacím prostoru. V posledních letech činil objem těžebního 

odpadu cca 51 tis. m
3
 (cca 138 tis. t). [2] 

Hluk a vibrace 

Hluk z provozu kamenolomu a navazující dopravy po veřejné komunikaci byl 

hodnocen v rámci vypracovaných hlukových modelů. 

Jako vstupní hodnoty pro určení hlukové zátěže byly použity: 

a) hluková zátěž z úpravy kameniva 

3x drtič (3x100 dB), 1x terciální drtič (90 dB), rezonanční třídič (100 dB), přesypy 

kameniva (80 dB) 

b) doprava a mechanizace v lomu 

2x bagr (2x 100 dB), 3x nákladní vozidlo (3x 90 dB), 1x nakladač (90 dB) 

c) odstřel v lomu 

předpoklad 100 dB v místě odstřelu 

d) doprava na veřejné komunikaci 

Zde byly převzaty údaje konceptu územního plánu obce pro komunikaci I/46 pro 

rok 2010-2037 vozidel/24 hodin, z toho 26% nákladní dopravy včetně kamenolomu, 
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doprava kameniva představuje cca 82 průjezdů denně rovnoměrně rozdělených do obou 

směrů (přes obec Bílčice a přes Slezskou Hartu) 

e) vzdálenosti referenčních bodů 

V tabulce č. 21 jsou znázorněny referenční body a jejich hluková zátěž. Čísla 1 a 2 

jsou obytné objekty Bílčice – vzdálenost od středu lomu 1.300 m, č. 3 - hráz Slezské Harty 

– vzdálenost od úpravny 1.200 m a č. 4 objekt úpravny. 

Hluková zátěž byla vypracována ve verzích: 

A. provoz dopravy na veřejné komunikaci 

B. provoz dopravy na veřejné komunikaci + provoz lomu (v lomu započteny veškeré 

mechanismy, vozidla a úpravna) 

C. odstřel 

D. noční provoz lomu 

Výsledné hodnoty hlukové zátěže pro jednotlivé verze jsou zobrazeny v tabulce 

č. 21, která je uvedená níže. [2] 
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Tabulka 21: Hluková zátěž pro jednotlivé verze (zdroj: dokumentace EIA) 

Referenční bod Výsledná hodnota - den- v dB 

Verze A - provoz na veřejné komunikaci 

č. 1 47,1 

č. 2 47,8 

č. 3 45 

č. 4 58,5 

Verze B - provoz na veřejné komunikaci + provoz v lomu 

č. 1 50,7 

č. 2 51,3 

č. 3 46,8 

č. 4 68,7 

Verze C – odstřel 

č. 1 53,5 

č. 2 53,4 

č. 3 50,2 

č. 4 64,9 

Verze D - noční provoz dopravy na veřejné komunikaci 

č. 1 36,4 

č. 2 36,6 

č. 3 9,3 

č. 4 47,4 

Verze D (doplnění) - noční provoz v lomu včetně dopravy na veřejné 

komunikaci 

č. 1 38,7 

č. 2 38,9 

č. 3 39,1 

č. 4 60 

 

Hluk z trhacích prací 

Hluk z trhacích prací je podle vyhlášky zařazen do skupiny jako vysoce impulsní 

hluk. Zdrojem je zejména časovaný třesk detonující bleskovice. Čím rychleji probíhají 

impulzy za sebou, tím vzniká větší ohrožení sluchového orgánu, a to především  

při hladinách hluku nad 90 dB. Celý odstřel probíhá v několika sekundách, přičemž hluk 

detonace je zmírněn vrstvami kamene až o 30 % a do okolí se pak projeví zdroj hluku  

90-100 dB. 
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Při konání odstřelů je lom z hlediska ochrany před vstupem cizích osob zabezpečen 

výstražnými cedulemi a výstražnými signály. Ve větších vzdálenostech, kde by mohl být 

pohyb cizích osob, klesá hladina hluku pod hodnotu ovlivňující lidské zdraví. V prostoru 

úpravny nepřesahuje hladina hluku při odstřelu 65 dB. Ročně se v kamenolomu Bílčice 

provádí 8-10 odstřelů. 

Hluk a vibrace z úpravny nerostných surovin 

Nepříznivý hluk se projevuje především u drtičů a vibračních sít. Hlučnost 

jednotlivých pracovišť byla měřena ale pouze z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců. 

Jediným pracovištěm, u něhož byla v minulosti překročena nejvyšší dovolená hladina 

hluku, je pracoviště kontroly třídiče, kde bylo naměřeno LAeq=99,4 dB. [2] 

Vibrace, tlaková vlna 

Vibrace stejně jako hluk pocházejí zejména výhradně z odstřelů. Seismické účinky 

byly klasifikovány v rámci posouzení účinků na těleso hráze Slezské Harty jako nejvíce 

ohroženého objektu v okolí kamenolomu. 

Hodnocení bylo provedeno při odstřelu na okraji lomu vzdáleném od hráze Slezské 

Harty vzdušnou čarou přibližně 510 m. Podle výsledků měření byly doporučeny parametry 

pro těžbu v lokalitě, a to již se zohledněním zahloubení na kótu 485 m. n. m. Po dohodě 

s dotčenými organizacemi, a to zejména s Povodím Odry, jsou používány nálože  

do hmotnosti 5000 kg stabilně, což se při zjišťování reakcí obyvatelstva v lokalitě a jejím 

okolí a při objektivním posouzení výsledků měření instalovaného v hrázi Slezské Harty 

jeví jako zcela bezproblémové. 

Všechny odstřely jsou po stránce seizmických vlivů monitorovány a záznamy jsou 

uchovávány. V obytné zástavbě nejsou otřesy způsobené odstřely zaznamenány. 

Citelné jsou vibrace v okolí úpravny do vzdálenosti 30 m od strojů, především  

při provozu primárního drtiče a vibračních sít. Vibrace zapříčiněné průjezdy vozidel  

jsou utlumeny konstrukcí vozovek a s ohledem na nízkou intenzitu dopravy nemají 

obtěžující charakter. 

Radioaktivní a elektromagnetické záření 

Těžená surovina je stále testována na obsah radioaktivity. Daný obsah se v podstatě 

nemění, což potvrzují rozbory z minulých let. Naposledy byl rozbor proveden  

dne 25. 9. 2001 a prokázal hmotnostní aktivitu 
226

Ra ve výši 21+/-1 Bq/kg  
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(směrná hodnota 120 Bq/kg). Hodnota hmotností aktivity 
226

Ra vyhovuje požadavkům na 

stavební materiály uvedené ve vyhlášce č. 184/1997 Sb. [2] 

7.2 Vliv na lidské zdraví 

7.2.1 zdravotní rizika 

Při respektování všech nebezpečných a technologických předpisů se zdravotní 

rizika na obyvatelstvo s ohledem na vzdálenost obytné zástavby neprojeví. Nejbližší 

obytné objekty se vyskytují ve vzdálenosti cca 1,2 km. Kamenolom je ze tří stran obklopen 

zalesněnými kopci. Počet teoreticky ohrožených osob je cca 300 obyvatel ve správním 

území obce Bílčice. 

Vliv hluku 

Za hluk jsou považovány zvuky negativně ovlivňující pracovní nebo pobytovou 

pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, 

který obtěžuje nebo snižuje zdravotní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje 

zdraví svými sluchovými účinky. 

Účinky hluku můžou být až patologické (hluchota), přičemž nejběžnějšími důsledky 

soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního 

výkonu, bolesti hlavy. 

Povaha hluku je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí  

na ustálený, proměnný a impulzní. 

Škodlivost hluku záleží na: 

 vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení), 

 druhu činnosti člověka, 

 odolnosti organismu a jeho přizpůsobení. 

Kromě poškození sluchu (za bezpečnou hranici se považuje 80-85 dB) může 

organismus být negativně ovlivněn zejména pro stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy). 

Při běžném provozu v kamenolomu je vytvářen hluk spojitý, běžný, stálý  

(z provozu stacionárních zdrojů úpravny) a spojitý proměnný (doprava). V době odstřelu 

je vytvářen hluk impulzní. 
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Ochrana zaměstnanců před negativními vlivy hluku je dána používáním 

individuální sluchové ochrany (chrániče sluchu) a dále je hluk částečně redukován 

zakrytováním hlavních částí úpravny (drtiče, třídičky, motory). Ochrana před impulzním 

hlukem v době odstřelu je zajištěna vzdáleností stanovišť jak pracovníků provádějících 

odstřely, tak pracovníků lomu. 

Z hlediska zábrany šíření hluku má velký význam zeleň na kopcích v okolí místa 

odstřelů i úpravny. Je zjištěno, že zeleň v šířce okolo 40 m (což je u místa dobývání 

splněno) pohltí až 25 dB. Zeleň působí protihlukově i svými kořeny, které zabraňují 

rezonanci v půdě a přenosu chvění na stavby a inženýrské sítě. [2] 

Vliv vibrací 

Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů se stálou nebo 

nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace, které se přenáší na sedícího nebo 

stojícího pracovníka, se mohou negativně projevit jako např. předčasnou únavou, 

nevolností, bolestí hlavy, kinetózou. Místní vibrace přenášené na ruce při práci 

s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly 

horních končetin, při frekvenci 20 – 400 Hz mohou vyvolat onemocnění cév. 

Vibrace jsou u používané technologie v areálu kamenolomu tlumeny konstrukcí 

s pružným uložením. Při využívání ručních strojů jsou zaměstnanci vybaveni 

antivibračními rukavicemi.  

Na pracovišti nebyly za dosavadního provozu zjištěny výskyty nebezpečných 

vibrací, které by opravňovaly zařazení do rizikových pracovišť. 

Vliv vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na vzdálenost obydlí neprojevuje. 

Vliv tlakové vlny 

Vzdušná tlaková vlna vzniká při výbuchu trhavinových náloží, především 

v polozavřených a přiložených, Podle síly může náhlým zvýšením tlaku poškodit lidský 

organismus, dále stavby a zařízení v okolí. Účinek tlakové vlny je zvláštním případem 

dynamického namáhání a je ovlivněn velikostí nálože, způsobem jeho umístění, stupněm 

utěsnění, vzdáleností, terénem a atmosférickými podmínkami. 

V minulosti se tlaková vlna projevovala v obci Májůvka, i když bez hlukových 

projevů. V současnosti jsou projevy tlakové vlny u obytných objektů i hráze Slezské Harty 

považovány za bezproblémové. [2] 



Bc. Lucie Stupková: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na ŽP 

 

2016  45 
 

Vliv prašnosti 

V kamenolomu je prostředí obvykle charakterizováno produkcí prachu, který  

je polydisperzní, což znamená, že obsahuje částice různé velikosti. Ty v závislosti  

na hmotnosti později sedimentují. Část prachu je tzv. respirabilní, kdy může dojít 

k vdechnutí. Podle složení prachu může u osob, které jsou vystaveny jeho pravidelnému 

působení dojít ke vzniku prostého zaprášení plic, případně podráždění, alergizaci, 

zhoršování astmatu apod. 

Pracovní prostředí v kamenolomu Bílčice bylo v minulosti z hlediska prachu 

posouzeno a protokol o daném posouzení je zařazen v příloze. U všech kontrolovaných 

pracovišť nepřesáhla koncentrace respirabilní frakce prachu 0,16 mg/m
3
, přičemž  

pro kamenolom Bílčice byla stanovena povolená zátěž 1,5 mg/m
3
 u respirabilního prachu 

a 5 mg/m
3
 pro celkovou prašnost. 

Působení povýbuchových zplodin 

Mezi nebezpečné složky povýbuchových zplodin patří oxidy dusíku, které jsou 

obsaženy ve zplodinách asi v 0,02%, CO obsažen v 0,1% a dále podle typu využívaných 

plastických trhavin nitroestery – nitroglycerin a nitroglykol.  

Oxidy dusíku mohou způsobit otravu, která se může projevit i po několika hodinách 

bolestmi hlavy, závratěmi a mdlobou. CO způsobuje blokádu krevního barviva, dušení  

a při akutním působení bolesti hlavy, bušení srdce až bezvědomí, také může způsobit i smrt 

dle koncentrace CO v ovzduší. Nitroestery se při akutních účincích projevují prudkými 

bolestmi hlavy, bušením srdce, ovlivněním krevního oběhu a zvracením.  

Všechny toxické látky povýbuchových zplodin jsou závislé na způsobu skladování 

trhavin a hloubce vrtů pro jejich uložení a hutnosti. Obecně platí, že čím lépe je využita 

energie trhaviny, tím menší množství toxických zplodin se uvolní do ovzduší. 

Zplodiny jsou po výbuchu ještě několik hodin navázány na horninu a postupně  

se z ní vydělují. Z toho důvodu je potřeba nechat rubaninu „odvětrat“a teprve poté s ní dále 

manipulovat. Koncentrace zplodin je již ve vzdálenosti desítek metrů od místa odstřelu 

zanedbatelná a neprojevují se zde žádné vlivy na lidský organismus. [2] 
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Nebezpečí poranění 

Nebezpečí vzniku pracovních úrazů souvisí s kvalitou terénu a s využíváním 

nástrojů obsahujících pohyblivé části. Jedná se především o pásovou dopravu a pohyblivé 

části třídičky, které mají pohyblivé části zakrytovány. Další nebezpečí je dáno manipulací 

s trhavinami, kterou ovšem zaměstnanci lomu neprovádějí. Trhaviny nejsou v areálu 

kamenolomu skladovány, jsou vždy přiváženy až k přípravě odstřelu a nejsou ponechávány 

bez dozoru. 

Ovlivnit počet a závažnost pracovních úrazů je možno pouze důsledným 

používáním přidělených osobních ochranných pomůcek a dodržováním zásad bezpečnosti 

práce.  

Zaměstnanci kamenolomu se pravidelně účastní preventivních prohlídek.  

7.2.2 Sociální a ekonomické důsledky 

Těžba v kamenolomu Bílčice má pozitivní důsledek v zachování pracovních 

příležitostí v oblasti, kde je velký nedostatek pracovních míst. Ekonomické důsledky se pro 

společnost jeví také jako pozitivní. 

7.2.3 Narušení faktoru pohody 

Lokalita se nachází mezi zalesněnými terénními předěly o značné výšce. Provoz 

lomu není obyvatelstvem vnímán jako obtěžující. Faktor pohody obyvatelstva není 

provozem lomu narušen. Za mírné narušení lze považovat nákladní dopravu z/do lomu. [2] 

7.3 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce 

7.3.1 Vlivy na ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší v těsné blízkosti kamenolomu bude po dobu jeho provozu 

negativně ovlivňována produkcí emisí prachu. V největší míře prach bude sedimentovat  

ve vzdálenostech do 100 m a bude smýván příležitostnými srážkami. Za dobu provozu 

lomu se dosud žádné negativní vlivy v důsledku nadměrné prašnosti neprojevily. [2] 
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7.3.2 Vlivy na vodu 

7.3.2.1 Vliv na jakost a vydatnost podzemních vod 

Odvodnění lomu po zahloubení na bázi 485 m. n. m. má vliv na výšku hladiny 

podzemní vody v okolí. Hladina podzemní vody se po skončení těžby v lokalitě ustálí  

na kótě hladiny vodní plochy. Předpokládá se, že kóta bude odpovídat původní hladině 

podzemní vody, tedy 500 m. n. m. a že se tak vodní poměry vrátí na původní hodnoty. 

Kvalita podzemní vody není běžným provozem ovlivněna. 

7.3.2.2 Vlivy na povrchové vody 

Po dobu těžby na II. etáži budou vodoteč Lesná a následně vodní tok Moravice 

ovlivňovány zlepšením průměrného průtoku. Dané zlepšení potom představuje množství 

vody natékajíci na dno těžebního prostoru, což v souladu odpovídá s odhady odtoku 

podzemních vod z oblasti (asi 1,1 l/s,km
2
, tedy celkem asi 1 l/s, nejnepříznivější odhad 

 je 3 l/s). 

Voda je čerpána přes soustavu sedimentační nádrže a lapolu. Uskutečněné rozbory 

vody ve dvou kontrolních vrtech v místě těžby prokázaly, že podzemní voda není 

znečištěna ropnými látkami ani jinými škodlivinami pocházejícími z těžby. Voda má pouze 

nepatrně zvýšené pH (limit 6-8, vzorek 8,16). 

U vody odebrané z povrchu lomu (kaluže na těžební bázi) bylo u jednoho vzorku 

zjištěno malé znečištění ropnými látkami (0,112 mg/l). Celkový objem vody s výjimkou 

přívalových dešťů prochází soustavou čištění, takže výsledná kvalita odtoku bude 

zajištěna. Při přívalových deštích, při kterých by kapacita lapolu nestačila, bude čerpaná 

voda vedena obtokem.  

Vodoteč Lesná vykazuje nad prostorem zaústění důlních vod kvalitu 

charakterizovanou: CHSKMn=3,4 mg/l, Cl=4,35 mg/l, SO4
2-

=34,3 mg/l, NO3=2,19 mg/l, 

pH=7,26, neroz. látky N=18, mg/l. Po proudu cca 100 m od lomu již voda v Lesné 

vykazuje pH=8,06, což svědčí o ovlivnění vodoteče prosakujícími podzemními vodami 

z lokality. Zaústění důlních vod se na pH toku odrazí nepatrně. 

Znalecký posudek a projekt odvodnění lomu byl projednán se správci obou toků, 

okresním hygienikem a s vodohospodářským orgánem, které vydaly kladné stanovisko. [2] 
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7.3.3 Vlivy na půdu, území a způsob užívání půdy 

7.3.3.1 Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Zabraná půda bude po skončení těžební činnosti v lokalitě v rámci provádění 

rekultivačních prací technicky i biologicky rekultivována a vrácena zpět v kultuře lesní 

pozemek nebo vodní plocha. 

7.3.3.2 Znečištění půdy 

Těžený nerost je přírodninou, která není ve sledované lokalitě cizorodou látkou. 

Těžební činnost v dané lokalitě tedy nebude mít vliv na obsah škodlivých látek v půdě 

v okolí.  

7.3.3.3 Vliv na stabilitu a erozi půdy 

Stabilita oblasti nebude při dodržení technologické kázně při odstřelech narušena, 

jak prokazují uskutečněná měření v tělese vodní hráze. Dále při ukládání skrývek  

je potřeba dodržovat projektované sklony svahů, které byly určeny na 33°. 

Do doby vytěžení nebo dokončení biologické rekultivace může docházet 

k zanedbatelné větrné erozi pozemků, u nichž bylo dokončeno odlesnění a provedena 

skrývka. 

7.3.3.4 Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů nenastanou. Produkované odpady jsou odváženy 

ke zneškodnění oprávněnou osobou mimo lokalitu. 

Těžební odpady jsou ukládány na deponíích, které jsou umístěny v dobývacím 

prostoru a jeho hranice nepřesahují. Jedná se o přírodní materiály, které po zhutnění  

a provedení biologické rekultivace umožní využívání pozemků bez dalšího omezení. 

Ukládané materiály neobsahují složky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka  

nebo negativně ovlivňují složky přírody. 
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7.3.4 Vlivy na flóru a faunu 

Vlivy na faunu a flóru se projevují jak přímým, tak nepřímým působením. 

Mezi přímé vlivy řadíme např. kácení vzrostlé zeleně a destrukce půdního systému 

v místech zasažených těžbou a deponiemi skrývky. Část původních lesních porostů bude 

navrácena v původní kultuře zpět, avšak v jiném složení dřevin (záměna smrkové 

monokultury za vyšší druhovou rozmanitost, případně přirozený nálet). V prvotním stádiu 

po odlesnění může nastat rozvoj subtermofilních druhů zejména na osluněných svazích.  

Nepřímé vlivy jsou poněkud složitější. Jedná se integrované působení na celkovou 

strukturu a vliv ekosystémů a to od narušování zemského povrchu přes změnu kvality 

ovzduší a změnu vodního režimu. 

a) otřesy, vibrace, hluk: Tyto negativní faktory se nejvíce projevují při samotném 

výbuchu. Přizpůsobení se fauny takovému typu hluku je málo pravděpodobné. Oproti tomu 

hluk z úpravny, který je stálý, co se týče intenzity, nečiní zástupcům fauny potíže.  

b) rozlet rozpojované horniny: Má vliv na strukturu půdy a následně také na flóru, 

na ní rostoucí. Možnost rozletu horniny je v maximální možné míře omezena stávajícím 

zahloubením lomu. 

7.3.5 Vlivy na ekosystémy 

Ekosystémy jsou základní jednotky životního prostředí, které se skládají z neživého 

prostředí (ekotopu) a rostlinných a živočišných společenstev (biocenóz). Stabilita 

ekosystému záleží na jeho druhové rozmanitosti (diverzitě). Čím vyšší je diverzita,  

tím lépe se ekosystém dokáže srovnat se změnami a využívat dostupné zdroje energie. 

Zástupci jednotlivých populací jsou v přirozeném prostředí rozptýleni buď náhodným, 

nebo skupinovým způsobem.  

V lokalitě se již původní ekosystémy nevyskytují. Lesní i luční ekosystémy,  

které existují v okolí lokality, byly založeny a průběžně ovlivňovány již lidskou činností.  
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7.3.6 Vliv na funkční využití území 

7.3.6.1 Vlivy na rekreační využití krajiny 

Po dobu těžby je možnost rekreačního využití lokality omezena s ohledem  

na zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v blízkém okolí lomu. 

Dané omezení je bezvýznamné, jelikož sousední oblast Slezské Harty poskytuje 

příznivější podmínky pro rekreační využití než lokalita lomu a jeho blízkého okolí. 

Rekreační aktivity na Slezské Hartě nejsou nijak omezeny. [2] 
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8 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

Opatření vedoucí k minimalizaci škod na ŽP 

 dbát na důsledné dodržování veškerých podmínek, které byly stanoveny dotčenými 

orgány a organizacemi, 

 respektovat maximální povolené tonáže odstřelů, 

 držet veškeré zařízení, které má omezovat a minimalizovat tvorbu emisí v dobrém 

technickém stavu, 

 udržovat veškeré stroje a zařízení v dobrém technickém stavu, 

 průběžně provádět svahování deponií skrývek z důvodů zajištění jejich stability a 

tím zajištění ochrany pracovníků, 

 vytvářet vhodné svahové podmínky při úpravě terénu z důvodů možnosti výsadby 

rozmanitých druhů dřevin, 

 pro zajištění ochrany povrchových vod odvádět důlní vody při přívalových 

srážkách obtokem, 

 veškeré podzemní vody, které jsou v lomu odebírány, používat v souladu s pokyny 

orgánů ochrany veřejného zdraví. 

 

Návrhy vedoucí ke zlepšení ekonomické stránky 

 investice do zastaralých částí výrobní linky, 

 snaha o rozšíření okruhu odběratelů,  

 zaměření se na nákladové položky, které se dají ovlivnit, např. daně, spotřeba  

el. energie, pojištění, 

 vytvoření vhodných pracovních podmínek a tím zlepšení produktivity práce 

zaměstnanců, 

 zajištění reklamy a její propagace na produkty a služby kamenolomu. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu těžby nerostné suroviny na životní 

prostředí. Práce byla rozdělená na několik kapitol, které popisují posuzovaný kamenolom 

z širšího pohledu. 

První část diplomové práce byla zaměřena na těžební činnost na území  

ČR z celkového pohledu, včetně legislativy upravující těžební činnost na území  

České republiky. V dalších kapitolách byla rozebrána charakteristika firmy působící 

v kamenolomu, kterým se práce zabývá. Poté byly popsány postupy získávání a zpracování 

vytěženého nerostu a jeho dalšího využití. Následně se práce věnuje samotné statistice 

těžby, která poukazuje na celkové množství vytěženého nerostu a cenu, za kterou  

se produkty kamenolomu prodávají zákazníkům. 

Stěžejní část diplomové práce se zabývá ekonomickým zhodnocením samotného 

kamenolomu a také jeho vlivem na životní prostředí a zdraví osob. Samotné ekonomické 

zhodnocení bylo provedeno za období 2010 – 2015. Veškeré hodnoty vychází ze vstupních 

údajů firmy, které byly přepočteny zvoleným koeficientem na její žádost. Z výsledků 

hospodaření za posledních 6 let bylo zjištěno, že ekonomická situace kamenolomu  

se od roku 2013 postupně zhoršovala, přestože byl kamenolom ziskový. V roce 2015 nastal 

zásadní zlom, kdy se podnik dostal do ztráty, která byla způsobená několika aspekty. 

Především šlo o snížení poptávky po produktech kamenolomu, dále došlo k poruše 

hlavního drtiče, který způsobil prostoj lomu. Provoz a jeho efektivnost je především 

ovlivňována poptávkou po produktech a také množstvím sjednaných zakázek.  

Všeobecně je známo, že dobývání nerostných surovin má nepříznivé vlivy na stav 

životního prostředí. Samotné dobývání lomovým způsobem narušuje krajinné prostředí  

a z toho také vyplývá, že po ukončení těžby bude vyžadovat více prostředků na zahlazení, 

sanaci a rekultivaci při obnově postižené krajiny. Rozbor vlivů na životní prostředí 

vycházel především z dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí, která byla 

zpracována v roce 2001. V krátkém shrnutí z dokumentace vyplývá, že kamenolom 

v Bílčicích nijak zvlášť nenarušuje životní prostředí, jelikož okolní fauna si postupem času 

na činnost kamenolomu navykla. Co se týče flóry, ta je ovlivněna pouze na okrajích 

dobývacího prostoru.  Pokud jsou dodržovány veškeré zdravotní a technologické předpisy 

a postupy, nedochází k negativnímu ovlivnění osob a jejich zdraví.
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