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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým vyhodnocením dobývání čediče 

v kamenolomu Bílčice. Předložená práce začíná charakteristikou kamenolomu. Dále jsou 

zde uvedeny technologie dobývání, dopravy a úpravy suroviny v kamenolomu a na ni 

navazuje kapitola, která se zabývá dobýváním ložiska. Předposlední kapitola se zabývá 

vlivem dobývání na okolí a obsahuje posudek EIA. Nejdůležitější část práce se zabývá 

ekonomickým vyhodnocením ložiska. Dle poskytnutých údajů, které jsou na žádost 

kamenolomu upraveny, jsou zde uvedeny odpisy, mzdy pracovníků, náklady a výnosy. 

Dále je zde vypočtena nákladovost v jednotlivých letech, bod zvratu, příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a rentabilita nákladů a tržeb. V poslední části této kapitoly je vypočtena 

analýza nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. 

 

Klíčová slova: kamenolom, těžba suroviny, čedič, náklady, výnosy, hospodářský výsledek 

 

SUMMARY 

A subject of this diploma thesis is the technological-economical evaluation of mining the 

basalt in the quarry Bílčice. This thesis begins by a characteristic of the quarry. Further 

there are presented the technologies of mining, transport and processing of raw materials in 

the quarry. The following chapter deals with the quarrying. The penultimate chapter deals 

with the impact of mining on the environment and includes the EIA survey. The most 

important part deals with the economic evaluation of deposits. According to the provided 

data, which are modified at the request of the management of the quarry, there are dealt 

with depreciation, wages of workers, costs and revenues. Then there is the calculated cost 

efficiency in individual years, the turning point, a contribution to cover fixed costs, cost 

efficiency and revenue. The last section of this chapter is the analysis which has calculated 

the cost, revenue and profit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
FN  Fixní náklady 

VN  Variabilní náklady 

HV  Hospodářský výsledek 

PÚ  Příspěvek na úhradu fixních nákladů 

HM  Hrubá mzda 

ČM  Čistá mzda 

SHM  Superhrubá mzda 

ZP  Zdravotní pojištění 

SP  Sociální pojištění 
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1. ÚVOD 

Historie těžby nerostných surovin byla ve 20. století zásadně ovlivněna dvěma 

celosvětovými válečnými konflikty a také výrazným vývojem technologií, které umožnily 

efektivnější těžbu nerostných surovin a které také zároveň zvýšily poptávku po nerostných 

surovinách. Obchod s nerostným bohatstvím a mezinárodní vztahy v druhé polovině 

20. století vyústily v několik vln intenzivního vyhledávání ložisek nerostných surovin na 

území České republiky a také rozsáhlou těžbu, která neměla v minulosti obdobu. 

Nerostné suroviny jsou základem pro výrobu celých odvětví v průmyslu, jako jsou 

energetika, hutnictví, strojírenství, sklářství, keramika a výroba stavebních hmot. A  právě 

geologické zásoby stavebních surovin má Česká republika mimořádně velké, především se 

jedná o stavební kámen, štěrkopísky a cihlářské suroviny. Rozsah těžby pak bude záviset 

především na poptávce ve stavebnictví a dynamice tohoto nejvýznamnějšího 

odběratelského odvětví. 

Těžba nerostných surovin svojí činností ovlivňuje do značné míry negativně životní 

prostředí. Proto má omezování těžby mnoha ložisek pozitivní účinek na přírodu a krajinu 

a další faktory, které ovlivňují znečistění životního prostředí. Veškeré práce na lomech se 

vedou tak, aby co nejméně měly negativní účinek na životní prostředí. V jedné z kapitol 

mé diplomové práce se právě zabývám vlivem dobývání na životní prostředí. 

Kamenolom Bílčice, který jsem si pro svou diplomovou práci vybrala, je v provozu již od 

roku 1892 a jeho hlavní surovinou, která se těží je čedič. Čedič je tmavá vyvřelina 

sopečného původu, která představuje mimořádně odolný a tvrdý materiál jemnozrnné 

struktury. Uplatnění čediče pro účely stavební výroby není tak rozsáhlé. Důvodem jsou 

mechanické a fyzikální vlastnosti čediče, který má velkou tvrdost, takže se docela špatně 

opracovává.  

V první části této práce jsou uvedeny základní údaje o kamenolomu a charakteristika 

lokality. Dále jsou zde uvedeny geologické, hydrogeologické a klimatické poměry. 

Další kapitola popisuje stávající technologii dobývání, dopravy a úpravy v kamenolomu. 

V třetí kapitole je rozebráno dobývání ložiska, jsou zde také podrobněji popsány clonové 
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odstřely, které provádí firma Cemdest s. r. o. a uvedeny měsíční navážky kamenolomu 

v roce 2010.  

Předposlední kapitola se zabývá vlivem dobývání na okolí. Je zde uveden posudek EIA, 

který byl zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí. Posudek hodnotí 

vlivy na životní prostředí a vlivy na obyvatelstvo.  

Důležitou kapitolou je ekonomické vyhodnocení dobývání ložiska. Dle poskytnutých 

údajů, které jsem na žádost kamenolomu upravila, jsem se zabývala odpisy, mzdami 

pracovníků, náklady, výnosy. Dále je zde vypočtena nákladovost v jednotlivých letech, 

bod zvratu, příspěvek na úhradu fixních nákladů a rentabilita nákladů a tržeb. V poslední 

části této kapitoly je vypočtena analýza nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. 

Kamenolom je veden manažerským nákladovým účetnictvím a celá analýza je provedena 

na tomto základě.  

Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické vyhodnocení dobývání 

v kamenolomu, na základě údajů, které mi byly poskytnuty. 
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2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1. Základní údaje 

Lokalita kamenolomu Bílčice se nachází cca 2,5 km severozápadním směrem od obce 

Bílčice, vpravo od silnice z Bílčic do Leskovce nad Moravicí. Kamenolom je v provozu od 

roku 1892. Celková plocha kamenolomu je 23 ha. V kamenolomu se jako hlavní surovina 

těží čedič, který byl v rámci průzkumů rozdělen do tří základních texturních skupin: 

 Skupina č. 1: masivní, tmavě šedý, afanitický, nevýrazně porfyrický typ, tato 

skupina je nejrozšířenější 

 Skupina č. 2: světle šedě skvrnitý typ pseudo brekciovitého vzhledu1 

 Skupina č. 3: tmavě hnědý zbarvený typ, který je nejméně častý, s texturními znaky 

čediče s kuličkovým rozpadem 

Čedičové ložisko je produktem vulkanické činnosti starovulkánu Velký Roudný. 

Ložiskovou substanci představuji zejména velmi kvalitní čediče, jejichž minerální složení 

se mění jen ve velmi úzkých pásech, které je na rozhraní mezi olivinickými čediči 

a bazanity. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pohled shora na kamenolom Bílčice (zdroj: www.google.cz) 

 

                                                           
1 S postupující intenzitou větrání se zmenšuje velikost zdravých partií horniny a nastupuje kuličkový rozpad 
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Ložisko čediče má poměrně pravidelný tvar, je protaženo ve směru proudu SZ-JV směrem. 

Délka ložiskového tělesa je 1 040 m, šířka minimálně 100 m, maximálně 270 m. 

Maximální mocnost je kolem 50 m, směrem k JV se zmenšuje na 16 m.  

2.2. Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění České republiky2 náleží širší okolí posuzované lokality 

podcelku Domašovská vrchovina, celku Nízký Jeseník. Domašovská vrchovina patří mezi 

členitou vrchovinu, která má převládající výškovou členitost 200 – 300 m. [2] 

2.3. Klimatické poměry 

Kamenolom Bílčice a jeho širší okolí náleží klimatickým oblastem MT 2 a MT 3. 

• Oblast MT 2 – krátké, mírné až mírně vlhké léto, krátké přechodné období, 

s mírným jarem a mírným podzimem, normálně dlouhou, suchou zimou s mírnými 

teplotami, a s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Průměrná teplota je v lednu 

– 3 až – 4 °C, v červenci 16 – 17 °C, s průměrným srážkovým úhrnem ve 

vegetačním období 450 – 500 mm/rok a v zimě 250 – 300 mm/rok. 

• Oblast MT 3 – krátké, mírně až mírně chladné a suché léto, přechodné období je 

normální až dlouhé, s mírným jarem a s mírným podzimem, zima je normálně 

dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota je v lednu a v červenci je stejná jako 

u oblasti MT 2. Průměrný srážkový úhrn klimatické oblasti je ve vegetačním 

období 350 – 400 mm/rok, v zimě pak 250 – 300 mm/rok. [2] 

2.4. Hydrologické poměry 

Z kamenolomu jsou veškeré povrchové vody odváděny potokem Lesnou, která je 

pravostranným přítokem řeky Moravice. Povodí Lesné má plochu cca 10,56 km2, tok je 

dlouhý 9,8 km a hladina v potoce se nachází v nadmořské výšce 485 m n. m. [2] 

                                                           
2 Stanoveného na podkladě morfometrie, morfostruktury a geneze reliéfu 
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2.5. Geologické poměry 

Okolí Bílčic je budováno horninami kulmu Nízkého Jeseníku, pliopleistocenními3 

neovulkanity a ostatními kvarterními sedimenty. 

Hlavním tělesem, které tvoří prostor kamenolomu je čedičový proud Velkého Roudného. 

Neovulkanizmus4 Nízkého Jeseníku je charakterizován čtyřmi nejvýznamnějšími 

starovulkány, přičemž plošně největší (8 km2) a nejvyšší (780 m) je právě starovulkán 

Velký Roudný. Čedičový proud, který vznikl jeho činností (čedičový proud Chřibského 

lesa proudící jihovýchodním směrem k Slezské Hartě), překryl pleistocénní koryto řeky 

Moravice, které je vyplněno terasovými štěrkopísčitými sedimenty. 

Čedič tohoto proudu lze klasifikovat jako olivinický čedič, který má nepravidelně 

sloupcovitou nebo deskovitou odlučnost. Čedičový příkrov je rozlámán na mohutné kry, 

které jsou uložené ve značně zvětralých čedičových sutích a zabořené do podloží. 

Z ostatních kvarterních sedimentů se na tomto území vyskytují poměrně plošně rozsáhlé 

deluviální5 kamenohlinité až hlinitokamenité uloženiny a deluviofluviální uloženiny. [2] 

2.6. Použití čediče 

Čedič (také nazývaný bazalt) je hornina, jejíž vznik je sopečného původu a jehož 

všeobecné uplatnění pro účely stavební výroby není tak rozsáhlé. Důvodem jeho malého 

uplatnění jsou hlavně mechanické a fyzikální vlastnosti čediče. Čedič patří mezi tvrdé 

nerosty, takže se docela špatně opracovává. Proto se používá často v neopracované nebo 

drcené podobě, výjimečně s nejnutnějšími úpravami nevelkého rozsahu. Čedič jako 

stavební materiál našel uplatnění ve formě štěrku pro výstavbu silnic. V minulosti sloužil 

také k výrobě čedičových dlažebních kostek. Ve venkovském stavitelství není uplatnění 

čediče tak rozsáhlé. Byl používán především jako zdící materiál na stěny, podezdívky a 

opěrné zídky. S ohledem na sloupkovou odlučnost však našel uplatnění i na plotové 

sloupky. Dále se čedič také používá ve slévárenství (tavený čedič – Eutit, Eucor). [13] 

  

                                                           
3 Pliopleistocenní období – jde o vulkanizmus bazického typu, jehož produkty jsou označovány jako 
alkalické bazaltoidy – čediče. 
4 Vulkanická činnost, která probíhala v mladších třetihorách a čtvrtohorách a pokračuje i v současnosti. 
5 Deluviální sedimenty – jsou zastoupeny převážně jílovito-písčitými a hlinito-kamenitými uloženinami 
různě zvětralých úlomků tvořenými krystalickými horninami a křemenem. 
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3. POPIS A ZHODNOCENÍ STÁVÁJÍCÍ TECHNOLOGIE 

DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY, ÚPRAVY 

K dobývání, dopravě a úpravě suroviny v kamenolomu se používají tyto stroje a 

technologie: 

• vrtací souprava Atlas Copco ROC D9C 

• hydraulické bourací kladivo NORDSTAHL GH-10 na nosiči CAT 325 LNME 

• pásové rypadlo Liebherr 914 

• kolový nakladač VOLVO L 150E 

• nákladní vozidla BELAZ 

• pásové dopravníky 

• primární drtič V8-2N 

• kuželový drtič GP100S 

• odrazový drtič MAG Impact 2400 

• čtyřmístný vibrační třídič CVB2060IV 

3.1. Popis používaných technologií v kamenolomu 

Vrtací souprava 

Je určená pro vrtání záhlavních vrtů při clonových odstřelech v kamenolomech. Vrtací 

souprava s horním kladivem Atlas Copco ROC D9C, která je řízená počítačem a je 

schopná vrtat až do hloubky 30 m. [12] 

Rozbíjecí hydraulické kladivo 

Hydraulická rozbíjecí kladiva na pásových nosičích se používají k sekundárnímu 

rozpojování nadměrných kusů rubaniny a k rozpojení hornin ve speciálních případech, kdy 

nelze použít trhací práce. Hodinová sazba tohoto mechanismu je 1400 Kč/hod. 

V kamenolomu se používá hydraulické bourací kladivo NORDSTAHL GH-10 na nosiči 

CAT 325 LNME. [11] 

Pásové rypadlo 

Pásová rypadla se používají převážně ke kopání zeminy a kamenů. Rypadlo během 

pracovního cyklu stojí a pohybuje se pouze při přemísťování. Základní lžíci pásového 
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rypadla je možné nahradit jiným příslušenstvím, které pak umožňuje lepší ekonomické i 

časové využití pásového rypadla. Nejběžnější podvozek je u těchto rypadel pásový. 

Výhody se projeví zejména v měkkém terénu. Hmotnost pásového rypadla se pak rozloží 

na větší plochu povrchu a zabezpečí rypadlu průchod terénem. Mezi nevýhody pásového 

rypadla patří, že pro jeho přepravu na větší vzdálenost je potřeba použít jiný přepravní 

prostředek. [9] 

 

Pásové rypadlo Liebherr 914 

V kamenolomu se používá pásové rypadlo značky Liebherr, jehož hmotnost je 24 tun a 

objem lžíce je 1,3 m3. 

 

 
Obr. 2: Pásové rýpadlo Liebherr 914 (zdroj: vlastní) 

Kolový nakladač 

Kolovým nakladačem se hornina z rozvalu naloží na přepravní prostředek a následně je 

dopravena k primárnímu drtiči technologické linky. 

V kamenolomu se používá kolový nakladač značky Volvo L150E. Tento nakladač se 

vyznačuje vysokou mírou manévrovatelností. Tento výkonný stroj je vhodný zejména pro 

rychlé cykly nakládání. Je vhodný i pro nakládání suroviny z rozvalu. Podvozek nakladače 

je kolový a ty bývají zkonstruovány tak, aby byla zabezpečena vysoká mobilita nakladače. 

Mezi výhody kolového nakladače patří možnost jeho dopravy po veřejné komunikaci, což 

snižuje náklady. [15] 
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Tabulka 1: Specifikace kolového nakladače VOLVO L150E [8] 

Motor Volvo D12D LD E3 

Maximální výkon  [ot/min] 1400–1700 

Celkový výkon       [kW] 210 

Prolamovací síla    [N] 184,7 

Objem lopaty          [m3] 3,1–12,0 

Provozní hmotnost [t] 23,0-26,0 

Spotřeba nafty        [l/rok] 13 000 

 

 
Obr. 3: Kolový nakladač VOLVO L150E (zdroj: vlastní) 

Pásový dopravník 

Je používán především k přepravě drcené suroviny do zásobníku, kde je uložen až do jeho 

odběru. 

 
Obr. 4: Ukázka pásových dopravníku v kamenolomu Bílčice (zdroj: vlastní) 

Kuželový drtič 

Používají se v linkách jako sekundární nebo terciární stupně drcení a jsou určeny pro 

hrubé, střední i jemné drcení velmi pevných a obtížně drtitelných hornin. V kuželových 
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drtičích je kamenivo zdrobňováno mezi otáčejícím se drtícím kuželem a nepohyblivým 

drtícím pláštěm. Úlohou kuželových drtičů je dát zpracovávanému kamenivu ten nejlepší 

tvarový index. V kamenolomu se požívá kuželový drtič typu GP100S. [7] 

 

Rozdělení kameniva podle velikosti zrn: 

Tabulka 2: Rozdělení kameniva podle velikosti zrn [14] 

Označení Velikost 

drobné do 4 mm 

hrubé  od 8 mm do 125 mm 

štěrkopísek směs drobného a hrubého těženého kameniva 

štěrkodrť směs drobného a hrubého drceného kameniva 

výsivka odpad drceného kameniva; používá se na posypy 

Odrazový drtič 

Odrazové drtiče drtí materiál prudkými údery drtících lišt a nárazy rychle se pohybujících 

zrn na nepohyblivé pancéřové desky. Na rozdíl od výše uvedených kuželových drtičů, ve 

kterých je průběh rozpadu zdrobňovaných zrn určen jejich polohou v drtícím prostoru, tak 

v odrazových drtičích se drtí zrna v místech své nejmenší soudržnosti, to je tedy podél 

štěpných ploch, různých trhlin a puklin. Odrazové drtiče se vyrábějí v řadě s výkonem od 

několika tun až po více než 1800 t/h, je tedy zaručena možnost volby drtiče podle vstupní 

zrnitosti zpracovávané suroviny. V kamenolomu se používá odrazový drtič MAG Impact 

2400. [7] [10] 

Vibrační třídič 

Podrcené kamenivo je pak tříděno pomocí vibračních sítových třídičů na třídírnách, kde se 

třídí na jednotlivé vyráběné frakce. V kamenolomu se používá čtyřmístný vibrační třídič 

CVB2060IV. [7] 

 

V příloze č. 3 je uveden obrázek celého procesu dobývání suroviny, od jeho nakládání, 

přes drtiče a třídiče až do zásobníku, kde je už surovina, rozdělená podle jednotlivých 

frakcí a připravena k odvozu. 
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4. DOBÝVÁNÍ LOŽISKA 

4.1. Popis postupu dobývání v kamenolomu 

Surovina se těží od února (někdy od března, záleží na podmínkách a počasí) většinou do 

listopadu (prosince). Denní produkce suroviny je cca 1 300 t, roční těžba pak cca 230 000 

t. Počet těžebních dnů je cca 208 (podle roku 2010). Předpokládaná těžba suroviny je do 

roku 2092.  

Lomová stěna se dělí na tři etáže: 

- I – 22 m 

- IIa – 12 m 

- IIb – 8 m 

Surovina je dobývána pomocí clonových odstřelů (podrobněji kapitola 4.2). Nadměrné 

kusy, které se nevejdou do primárního drtiče, jsou rozbíjeny pomocí rozbíjecího 

hydraulického kladiva na podvozku pásového rypadla. Nákladku rubaniny provádí pásové 

rypadlo Liebherr 914 na vozidle technologické značky BELAZ. Ty vyklápí rubaninu do 

násypky podavače primárního drtiče V8-2N. 

Pomletá surovina jde dále po pásových dopravnících do zásobníku, odtud vibračním 

podavačem do kuželového drtiče GP100S, na čtyřmístném vibračním třídiči CVB2060IV, 

dále pak pásovými dopravníky do jednotlivých zásobníků podle frakcí (0/4, 4/8, 8/11 nebo 

8/16 a 11/22). 

Nadsítné jde do zásobníku, z něhož jde pak dále do odrazového drtiče MAG Impact 2400 

a odtud znovu do vibrační třídiče CVB2060IV a do zásobníku. Ze zásobníku je prováděna 

nakládka expedičních vozidel, při menším odbytu je materiál vyvážen vozidly 

technologické dopravy dočasně na skládky. [5] 

 
Obr. 5: Nakládka do expedičních vozidel ze zásobníku (zdroj: vlastní) 
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Vrtací a trhací práce provádí firma Cemdest s. r. o. Ostatní práce spojené s těžbou 

(nakládka, převoz rubaniny od stěny do primárního drtiče) provádí firma Pavel POMP 

z Vlaštoviček. Firma Pomp zajišťuje vnitropodnikovou i expediční dopravu. 

4.2. Clonové odstřely 

Surovina se těží pomocí clonových odstřelů, kde při jednom odstřelu se odstřelí zhruba 

9 000 – 15 000 tun suroviny. Veškeré vrtací a trhací práce v kamenolomu provádí firma 

Cemdest s. r. o. 

Vrty se zřizují na celou výšku těžené etáže o průměrech 102 nebo 115 mm. Velikost 

záběru (minimální vzdálenost těžiště nálože od nejbližší volné plochy nebo též přímka 

nejmenšího odporu, nebo odporová přímka) je odvislá od průměru vrtů a pohybuje se 

v rozmezí 2 - 2,5 m. Pro rozteč vrtů se dodržuje pravidlo 0,8 násobku záběru. [6] 

Pro správnou aplikaci clonového odstřelu musí být splněny následující podmínky: 

 musí být k dispozici vhodná a dostatečně výkonná vrtací souprava 

 sklon u těžební stěny má být v rozmezí 65 - 80°  

 výška těženého stupně v rozmezí 10 - 20 m 

 fyzikálně mechanické vlastnosti hornin musí vyhovovat vrtání vrtů 

a zajišťovat jejich stabilitu 

 hornina v těžební stěně má být pokud možno stejnorodá, 

tektonicky neporušená a kompaktní  

 musí být umožněn pojezd vrtací soupravy po koruně těžební stěny 

[6] 

U odstřelů bývají přítomni technický vedoucí odstřelu, 3 střelmistři a 2 pomocníci 

střelmistra. 

4.2.1. Stanovení základních parametrů odstřelu 

Jedná se o stanovení: 

- počtu řad a hloubky vrtů 

- záběrů náloží 

- roztečí vrtů a řad 
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Počet vrtů a řad je dán množstvím rozpojované horniny jedním odstřelem, šířkou těžební 

fronty a výškou stěny. Nerovný tvar lomové stěny v půdoryse může zapříčinit, že se 

clonový odstřel navrhne zčásti jako jednořadý, dvouřadý i víceřadý, podle toho jak je třeba 

stěnu zarovnat. 

Záběr je funkcí vrtného průměru. Bude vždy rozhodující, jaký vrtný průměr je k dispozici 

a zda vrtací souprava je schopna zajistit vrtání v požadovaném sklonu a směru vrtu. Na 

absolutní volbu tohoto průměru má vliv především specifická spotřeba trhavin (0,1-

0,2 kg/t). [6] 

Pro stanovení průměru vrtu je nutno uvažovat s těmito hledisky:  

- výtěžnost vrtů 

- závislost mezi průměrem se záběrem vrtů a výškou stěny 

- rozpojitelnost horniny 

Požadavek dosáhnout co největší výtěžnosti na běžný metr vrtu vede k používání 

maximálních vrtných průměrů. Průměr vrtu je závislý na přirozené zrnitosti horninového 

masívu a rozpojitelnosti těžené horniny. V našich podmínkách obecně je účelné volit 

v pevných a obtížně rozpojitelných horninách vrty o průměru 80 - 110 mm a pro lehce 

rozpojitelné horniny volit průměry 120 - 150 mm. Na volbu roztečí v řadě má zásadní vliv 

požadovaná fragmentace rubaniny, která je odvislá od rozpojitelnosti horniny. Při výbuchu 

jednotlivých náloží nastává slučování výbuchových těles. Podle výše uvedených vztahů lze 

stanovit velikost roztečí 0,8 záběru. 

Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější jednořadé clonové odstřely, protože záběr 

další řady je menší než řady prvé a tím klesá výtěžnost na bm. [6] 

Tabulka 3: Výhody a nevýhody clonových odstřelů [6] 

VÝHODY NEVÝHODY 

úplná mechanizace všech těžebních prací závislost na výkonu vrtací soupravy 

minimální pracnost nutnost úpravy koruny etáže pro pojezd vrtací soupravy 

velká kapacita a produktivita práce závislost na charakteru horniny 

rovnoměrná fragmentace horniny   

 nízké procento druhotného rozpojování   
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Co všechno zahrnuje cena jednoho clonového odstřelu: 

- náklady na vrtání (nafta, vrtací nářadí, opravy a odpisy vrtné 

soupravy) 

- trhaviny, rozbušky 

- mzda pracovníků 

Při těžbě cca 220 000 t/rok činí clonové odstřely 4 700 000 Kč. Náklady na jeden clonový 

odstřel jsou pak 195 800 Kč. [6] 

 

4.2.2. Přehled množství použité trhaviny a rozbušek v letech 2008 – 2010 

V kamenolomu se používá k trhacím pracím rozbuška typu Dem-Cu-S. 

Tabulka 4: Přehled množství použité trhaviny, rozbušek a množství odstřelené suroviny [6] 

 

Název 2008 2009 2010 

trhavina [t] 48 55 44 

rozbuška [ks] 1 600 2 100 2 877 

Odstřeleno při 1 odstřelu [t] 15 000 12 500 9 200 

Odstřeleno celkem [t] 230 000 300 000 220 000 

počet odstřelů 15 24 24 

4.3. Přehled měsíční navážky suroviny na drtič 

Navážka suroviny se v minulém roce prováděla od března do listopadu. V příloze č. 4 

uvádím tabulky denní těžby suroviny za rok 2010. V březnu a dubnu prováděly nakládku 

rubaniny dva nakladače, jedno od firmy POMP a druhý nakladač, které vlastní 

kamenolom.  
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Celkový přehled měsíční navážky suroviny v roce 2010 

Tabulka 5: Přehled měsíční navážky suroviny v roce 2010 [5] 

 

Měsíc Celkem [t] 

březen 17 498 

duben 21 060 

květen 18 148 

červen 20 436 

červenec 23 946 

srpen 24 050 

září 31 472 

říjen 31 752 

listopad 31 892 

celkem 220 254 

 

Graf 1:Celkový přehled vytěžené suroviny za rok 2010 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že měsíční navážky suroviny se pohybovaly průměrně 

okolo 20 000 tun. V lednu, únoru a prosinci minulého roku se netěžilo z důvodu špatných 

povětrnostních podmínek. 

V měsíci září, říjnu a listopadu byla těžba nejvyšší. V příloze č. 4 jsou uvedené denní 

navážky suroviny z roku 2010. 
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4.4. Výroba a prodej suroviny v letech 2005 – 2010 

Podle poskytnutých údajů, je v následující tabulce uveden přehled výroby a prodeje 

vytěžené suroviny celkem v tunách v letech 2005 – 2010. Od roku 2005 se výroba i prodej 

suroviny postupně zvyšovala. Ale od roku 2010 klesla výroba i prodej suroviny. Důvodem 

mohla být menší poptávka po surovině, protože kamenolom se snaží těžit surovinu podle 

objednávek svých odběratelů. Kdyby kamenolom těžil víc surovin, než podle objednávek, 

pak by mohlo docházek k  přebytku suroviny. Další důvod mohlo být ukončení odbytu 

jednoho z odběratelů, z důvodu dokončení staveb, pro které suroviny potřeboval nebo také 

to mohl být vliv hospodářská krize. 

Tabulka 6:Výroba a prodej suroviny v letech 2005 – 2010 [5] 

ROK VÝROBA [t] PRODEJ [t] 

2005 130 961 129 682 

2006 253 423 221 645 

2007 249 620 228 413 

2008 258 690 217 834 

2009 279 087 238 534 

2010 220 254 190 814 

Graf 2:Výroba a prodej suroviny v letech 2005 - 2010 

 

Vývoj cen surovin v letech 2008 – 2010 

Vytěženou surovinou lze rozdělit na písek, hrubý písek, drtě a lomový kámen. Pro ukázku 

uvádím vývoj cen těchto surovin v posledních dvou letech. Z tabulek lze pak jednoznačně 

určit, že poptávka po surovině klesala, čímž tedy klesla i cena surovin.  
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Tabulka 7:Přehled cen surovin v roce 2009 a 2010 [5] 

Surovina 
2009 2010 

Prodej 
[t] 

Cena za t 
[Kč/t] 

Cena celkem 
[Kč] 

Prodej 
[t] 

Cena za t 
[Kč/t] 

Cena celkem 
[Kč] 

Písek 57 683 147,66 8 517 472 47 241 116,42 5 499 797 

Hrubý písek, drť 180 559 262,90 47 468 961 143 502 216,76 31 105 494 

Lomový kámen 292 183,90 53 699 71 85,00 6 035 

4.5. Odběratelé suroviny 

Upravená surovina, která je dopravena do zásobníku, je připravena k odvozu na 

expedičních vozidlech k odběratelům. V zásobnících je již surovina rozdělena podle 

vyrobených frakcí. Při menším odbytu je materiál vyvážen vozidly technologické dopravy 

dočasně na skládky.  

Mezi hlavní odběratele kamenolomu patří: 

- Bohemia Asfalt (obalovna Rájec, obalovna Písečná) 

- Kareta Bruntál 

- Bohemia Asfalt 

- Kruszywa Katowice  

- Best Beta Hrabová 

- Revlan Horní Benešov [5]  
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5. PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV DOBÝVÁNÍ NA OKOLÍ  

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí (dále posudek EIA) byl 

zpracován podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Posudek EIA byl zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí, odbor 

výkonu státní správy IX, zn. 580/20/09/A-20/2002 ze dne 5. 3. 2002. [3] 

5.1. Vlivy na ekosystémy 

5.1.1. Vlivy na ovzduší, hluk 

S ohledem na situování zdrojů v dostatečné vzdálenosti od chráněného území (obytná 

zástavba) není předpoklad významného působení na okolí areálu z hlediska hlukových 

imisí a expozice znečišťujících látek.  

5.1.2. Vlivy na vodu 

Dokumentace EIA obsahuje přiměřený hydrologický popis území i zhodnocení vlivů 

záměrů na vodu.  

Nejsou předpokládány významné vlivy na změnu hydrogeologických podmínek území ani 

na kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou před vypouštěním 

vyčištěny v čističce odpadních vod. K zajištění ochrany vod před znečištěním bude 

nezbytné, aby i přechodně skladované odpady byly shromažďovány ve vhodných sběrných 

nádobách na vyhrazeném místě a nebyly ani krátkodobě ukládány na jiném 

nezabezpečeném volném prostranství. [3] 

5.1.3. Vlivy na půdu, území 

Jsou vytvářeny předpoklady, aby nedocházelo ke kontaminaci horninového prostředí 

ropnými látkami, pravidelnou údržbou a opravou pracovních strojů a vozidel. 

Pro zachování kvality vody v povodí je potřebné věnovat pozornost zejména manipulaci 

s trhavinami (jde o směs snadno rozpustitelných sloučenin dusíku). Aby se sloučeniny 

dusíku nedostaly do půdy, je nutné vyloučit používaní volně balených trhavin. Musí se 

třeba využívat jenom trhaviny v neporušeném balení (například průměrové nálože) nebo 

v případě použití nabíjecího vozu by se měly používat vodovzdorné emulze. 
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Při zahloubení těžby již nevstoupí do procesu těžby nebo úpravy žádné jiné látky, které by 

mohly svými vlastnostmi způsobit znečištění půdy. [3] 

5.1.4. Vlivy na faunu a flóru 

Na ploše areálu kamenolomu nejsou zjištěny žádné chráněné nebo vzácné druhy rostlin 

a živočichů, které by mohly být zahloubením ovlivněny. Také nedojde k ohrožení fauny 

a flóry v okolí kamenolomu. 

Po ukončení těžby dojde z důvodu předpokládané existence zavodnění kamenolomu 

k vytvoření pestřejší škály stanovišť a tedy k vytvoření podmínek pro zastoupení širšího 

spektra rostlinných a živočišných druhů. [3] 

5.2. Vlivy na obyvatelstvo 

Vlivy na obyvatelstvo jsou zhodnoceny z těchto hledisek:  

- zdravotní vlivy a rizika (znečišťování ovzduší, vody a půdy, hluk) 

- sociální důsledky 

- ekonomické důsledky 

- narušení faktorů pohody ovlivněných důsledky stavby 

Hodnocením těchto vlivů nebyly nalezeny žádné významné emise škodlivin fyzikální, 

chemické nebo biologické povahy, které by mohly způsobit bezprostřední nebo 

dlouhodobé změny na zdraví obyvatel anebo trvale zhoršit faktory pohody. [3] 
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6. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ DOBÝVÁNÍ LOŽISKA 

V příloze č. 1 jsou uvedeny všechny údaje, ze kterých jsem vycházela při všech výpočtech. 

Tyto údaje jsou na požádání kamenolomu mírně poupraveny. Kamenolom vede 

manažerské nákladové účetnictví.  

6.1. Odpisy 

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Protože odpis 

představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv) jedná se o náklad. 

Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. 

Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou 

dobu životnosti majetku. Odpisy rozlišujeme na účetní a daňové. [4] 

Účetní odpisy slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v 

důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce. Účetní odpisy jsou upravovány 

zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

Daňové odpisy jsou upravovány zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, které slouží 

stanovení daně z příjmů. [16] 

V příloze č. 5 je uveden seznam všech strojů a zařízení v kamenolomu, dále je tam 

uvedený rok, kdy byly zakoupeny, jejich pořizovací cena a předpokládaná doba 

odepisování. 

Kamenolom vlastní kolový nakladač VOLVO L150E pro nákladku suroviny. Tento kolový 

nakladač byl pořízen 10. 4. 2006 a jeho pořizovací cena byla 4 980 000 Kč. Předpokládaná 

doba odepisování je 60 měsíců. Pro odepisování jsou zvoleny účetní odpisy rovnoměrné. 

Kolový nakladač se bude tedy odepisovat do března roku 2011. 

Tabulka 8: Přehled ročních účetních odpisů kolového nakladače 

 Rok Odpis ZC 

2006 747 000 4 233 000 

2007 996 000 3 237 000 

2008 996 000 2 241 000 

2009 996 000 1 245 000 

2010 996 000 249 000 

2011 249 000 0 
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Ostatní stroje a zařízení, které jsou v kamenolomu, se odepisují po 72, 84, 96, 120, 144 a 

201 měsíců. Výpočty účetních odpisů všech zařízení jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Přehled sumy účetních odpisů v jednotlivých letech: 

Tabulka 9: Přehled sumy účetních odpisů v jednotlivých letech 

Rok Odpisy celkem [Kč] 

2005 1 290 799 

2006 2 037 799 

2007 1 783 487 

2008 1 783 487 

2009 3 600 668 

2010 4 034 071 

V roce 2009 se pořídilo nejvíce nových strojů a zařízení, které měly různou dobu 

životnosti (viz příloha č. 6).  

6.2. Mzdové náklady 

V kamenolomu pracuje celkem 15 zaměstnanců, z toho 13 zaměstnanců v kategorii D 

(dělníci, technici) a 2 pracovníci v kategorii THP (vedoucí lomu, směnový technik). 

Pracuje se na třísměnný provoz, od pondělí do pátku. Na ranní směně pracuje většinou 

5 pracovníků, na odpolední 4 pracovníci a na noční 3 pracovníci. Pokud je na skládkách 

dost drtí, je lom v provozu na dvě směny, pokud stoupne odbyt a skládky se vyprazdňují, 

rozjíždí se třetí noční směna. Měsíční prémie zaměstnanců činí v průměru 32%. Všech 15 

zaměstnanců jsem rozdělila podle jejich hodinové mzdy na pozice.  

Přehled výpočtu čisté mzdy zaměstnanců v kamenolomu:  

Čistá mzda se vypočte jako: 

hrubá mzda – daň – sociální pojištění (6,5 % z HM) – zdravotní pojištění (4,5 % z HM) 

Superhrubá mzda (SHM) je součtem hrubé měsíční mzdy a odvodu zaměstnavatele na 

sociální a zdravotní pojištění (34 % z hrubé měsíční mzdy). 
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Tabulka 10: Výpočet měsíční čisté mzdy zaměstnanců za rok 2010 

Pozice HM SP ZP SHM daň ČM Počet zaměst. ČM celkem 

1 26 717 1 737 1 202 35 900 3 315 20 463 3 61 389 

2 26 110 1 697 1 175 35 000 3 180 20 058 1 20 058 

3 24 652 1 602 1 109 33 100 2 895 19 046 1 19 046 

4 20 280 1 318 913 27 200 2 010 16 040 3 48 119 

5 20 159 1 310 907 27 100 1 995 15 947 1 15 947 

6 18 823 1 224 847 25 300 1 725 15 028 4 60 111 

7 18 095 1 176 814 24 300 1 575 14 529 1 14 529 

8 12 630 821 568 17 000 480 10 760 1 10 760 

Přehled výpočtu sociálního a zdravotního pojištění odváděné zaměstnavatelem: 

V roce 2010 činila sazba za zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své 

zaměstnance 9 % a sociální pojištění 25 %. 

Tabulka 11:Výpočet měsíčního sociálního a zdravotního pojištění odváděné zaměstnavatelem za rok 2010 

Pozice Zaměstnavatel Počet Zaměstnavatel 

Sociální poj. Zdravotní poj. zaměstnanců Sociální poj. Zdravotní poj. 

1 6 679 2 405 3 20 038 7 214 

2 6 527 2 350 1 6 527 2 350 

3 6 163 2 219 1 6 163 2 219 

4 5 070 1 825 3 15 210 5 476 

5 5 040 1 814 1 5 040 1 814 

6 4 706 1 694 4 18 823 6 776 

7 4 524 1 629 1 4 524 1 629 

8 3 157 1 137 1 3 157 1 137 

Celkem 41 866 15 072 15 79 482 28 614 

Přehled mzdy pro rok 2010: 

Kromě hrubé mzdy ještě obsahuje prémie zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění, 

které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. Mzdové náklady pro rok 2010 činí 5 112 

313 Kč. 

Tabulka 12: Přehled mzdy pro rok 2010 

Položka 2010 

HM 3 815 159 

ZP za zaměst. 343 364 

SP za zaměst. 953 790 

Celkem 5 112 313 
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Rozdělení mzdy na složku variabilní a fixní: 

Kamenolom celkovou částku mezd rozděluje na variabilní, které činí 20 % z celkové 

částky mzdy za rok 2010 a fixní, které činí 80 %. Tohle vychází z vlastního zpracování 

kamenolomu. 

Tabulka 13: Rozdělení mzdy na variabilní a fixní část 

Variabilní (20 %) 1 022 463 Kč 

Fixní (80 %) 4 089 850 Kč 

6.3. Přehled nákladů kamenolomu 

Náklady podniku (kamenolomu) jsou definovány jako peněžně oceněná spotřeba 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 

výnosů. Náklady jsou – kromě hospodářského výsledku – nejsouhrnnějším ukazatelem 

hospodaření výrobní jednotky. Odráží se v nich výrobní, zásobovací, odbytová činnost 

podniku a jeho technická, ekonomická a organizační úroveň. [4] 

Rozdělení nákladů na fixní a variabilní 

Náklady fixní jsou takové náklady, které se nemění v určitém rozsahu produkce, jsou na 

změnách objemu výroby nezávislé. Ke změnám fixních nákladů dochází např. při zvýšení 

výrobní kapacity nebo při změně výrobního programu. Nemění se plynule, ale najednou – 

skokem. 

Náklady variabilní se mění v závislosti na změnách objemu výroby. [4] 

Tabulka 14:Variabilní a fixní náklady kamenolomu [5] 

VARIABILNÍ NÁKLADY [Kč] FIXNÍ NÁKLADY [Kč] 

Mzdy 941 623 Mzdy 3 903 182 

Elektrická energie 1 627 964 Náklady na stroje (odpisy) 2 421 718 

Nafta, maziva, oleje 573 611 Pojištění, daně 240 159 

Náklady na opravy 3 120 618 Nemovitosti 1 757 635 

Vrtání a odstřelování 4 746 999 Režie 2 456 505 

Rezerva na rekultivace 236 475 Náklady na zkoušky mat. 144 481 

Rezerva na zimní opravy 91 517 Úroky, poplatky 443 647 

Subdodavatelé 6 456 401 Ostatní náklady 437 262 

Ostatní náklady 76 904    

Celkem 17 872 112 Celkem 11 804 588 
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Tyto fixní a variabilní náklady jsou vypočteny jako průměr za posledních 6 let. V příloze č. 

1 je uvedeno rozdělení nákladů na variabilní a fixní ve sledovaném období 2005 – 2010. 

[5] 

Rozbor některých nákladů v kamenolomu:  

 Náklady na opravy – opravy strojů, údržba, náhradní díly, pneumatiky, revize, 

opravný materiál 

 Subdodavatelé – plánování, transport strojů, transport v rámci závodu, pomocné 

výkony 

 Mzdy – 20 % tvoří variabilní mzdy, 80 % tvoří fixní mzdy (vlastní zpracování 

kamenolomu) 

 Ostatní variabilní náklady – cement, voda, odpadová voda, chemické suroviny, 

kovové výrobky a profily, nosníky, spotřební materiál 

 Pojištění, daně – úrazové pojištění THP, pojištění proti požáru, dálniční poplatky 

 Úroky, poplatky – kurzové rozdíly, výnosy z kurzových rozdílů 

 Režie – centrální režie, skupinová režie (pro oblast Severní Morava), oblastní režie 

(celá ČR), ředitelská režie (pro oblast Ostrava) 

 Náklady na nemovitosti – nájem nemovitostí, budov, které nejsou těžební 

 Ostatní fixní náklady – lepidla, nátěry, rozpouštědla, elektroinstalační materiál, 

ostatní stavební materiál, nářadí, pracovní oděvy, odborná literatura, likvidace 

škodlivých látek, likvidace starého odpadu, inzeráty pro odbyt, telefonní poplatky, 

kancelářské potřeby, poštovné, náklady na poradenství, školení, semináře 

Struktura nákladů: 

Tabulka 15: Struktura nákladů 

STRUKTURA NÁKLADŮ % 

Vrtání a odstřelování 15,99 

Nafta, maziva, oleje  1,93 

Spotřeba el. energie 5,49 

Rezerva na rekultivaci 0,80 

Rezerva na zimní opravy 0,31 

Náklady na opravy 10,51 

Subdodavatelé 21,75 

Mzdy (variabilní složka) 3,17 

Ostatní variabilní náklady 0,26 
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Náklady na stroje (odpisy) 8,16 

Náklady na nemovitostí 5,92 

Mzdy (fixní složka) 13,15 

Náklady na zkoušky mat. 0,49 

Pojištění, daně 0,81 

Úroky, poplatky 1,49 

Režie 8,28 

Ostatní fixní náklady 1,47 

Celkem 100,00 

Nákladové položky ve výše uvedené tabulce jsou brány z průměrů (podle tabulky č. 14) ve 

sledovaném období. Z tabulky č. 15 pak můžeme říci, že největší procentní část celkových 

nákladů tvoří položka subdodavatelé, vrtání a odstřelování a mzdy (fixní složka). 

6.4. Přehled výnosů kamenolomu 

Výnosy (tržby) podniku jsou peněžní částky, které podnik získal ze svých veškerých 

činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 

Výnosy z prodeje (tržby) v kamenolomu se vypočítají jako: 

tržby celkem – přepravní náklady + změna stavu zásob 

Mezi přepravní náklady patří cizí doprava, kterou provádí dodavatelsky firma Pavel Pomp 

z Opavy. Firma Pomp zajišťuje vnitropodnikovou i expediční dopravu. 

Tabulka 16: Přehled tržeb v letech 2005 – 2010 [5] 

Rok 
Tržby z prodeje 

[Kč] 
2005 23 904 796 

2006 41 774 954 

2007 44 757 302 

2008 44 824 358 

2009 49 701 876 

2010 36 739 202 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší tržby z prodeje suroviny byly v roce 2009, 

kdy se taky nejvíce vyrobilo a prodalo suroviny. Nejvíce se prodalo hrubého písku, což 

bylo skoro 181 tisíc tun. Naopak nejmenší tržby za prodej suroviny byly v letech 2005 

a 2010, kdy se vyrobilo a prodalo nejméně suroviny. V roce 2010 klesl prodej lomového 
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kamene o skoro 75 %. V roce 2009 se prodalo 292 tun, zatímco v roce 2010 jenom 71 tun, 

což vlastně zapříčinilo i snížení ceny lomového kamene za tunu. V roce 2009 činila cena 

za jednu tunu lomového kamene 183 Kč a v roce 2010 pouze 85 Kč. Jedna z příčin poklesu 

ceny o více jak polovinu mohl být menší zájem o surovinu (menší odbyt, protože 

kamenolom se snaží vyrábět suroviny podle objednávek svých odběratelů). Další důvod 

mohlo být ukončení odbytu jednoho z odběratelů z důvodu dokončení staveb, pro které 

suroviny potřeboval nebo také to mohl být vliv hospodářská krize. 

6.5. Ukazatel nákladovosti  

Ukazatel nákladovosti vyjadřuje poměr celkových nákladů k dosaženým tržbám. Tento 

ukazatel pak vychází v hal. /1 Kč nebo v Kč/100 Kč. 

á =  
á

ž
    

Nákladovost tržeb patří mezi tzv. haléřové ukazatele, neboť vyjadřuje, kolik nákladů 

vynaložil podnik na 1 Kč tržeb. Obecně by mělo být snahou dosáhnout co nejnižší hodnoty 

tohoto ukazatele, ale velmi záleží na absolutní výši objemu tržeb. Je-li objem odbytu 

vysoký, je možné se spokojit i s vyšší hodnotou tohoto ukazatele, nebo absolutní částku 

zisku lze zvyšovat nejen snižováním nákladů, ale i zvyšováním odbytu (množství prodané 

suroviny). [4] 

Pro výpočet nákladovosti jsou jako tržby uvedeny položka hrubý výnos celkem. Z této 

položky je pak vypočítán hospodářský výsledek kamenolomu a PÚ (vlastní zpracování 

kamenolomu). 

Tabulka 17: Ukazatel nákladovosti v letech 2005 - 2010 

Rok Náklady [Kč] Tržby [Kč] Nákladovost [Kč/100 Kč] 

2005 18 729 441 23 892 235 78,39 

2006 27 479 097 41 750 633 65,82 

2007 30 453 040 44 733 346 68,08 

2008 33 583 898 44 799 536 74,96 

2009 36 087 236 49 675 093 72,65 

2010 31 727 492 36 719 633 86,40 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ukazatel nákladovosti byl největší v roce 2010, kdy na 

100 Kč tržeb činily náklady 86,40 Kč (nebo na 1 Kč tržeb činily náklady 86 haléřů). 



Bc. Zuzana Šostáková: Technicko-ekonomické vyhodnocení dobývání v kamenolomu Bílčice 

26 

2011 

Nejmenší a tedy nejlepší nákladovost byla v roce 2006, kdy na 100 Kč tržeb činily náklady 

65,82 Kč. Pokles nákladovosti znamená ekonomicky příznivý vývoj. Poklesu lze 

dosáhnout při snížení objemu produkce za situace odpovídajícího vývoje nákladů (např. při 

rychlejším poklesu nákladů než poklesu objemu produkce).  

6.6. Bod zvratu 

Bod zvratu (angl. BEP = break even point) je minimální množství produkce (suroviny), 

kterou musí společnost vyrobit (vytěžit), aby alespoň pokryla fixní náklady, tj. aby nebyla 

ve ztrátě. [4] 

=  
−

    [ ] 

kde: 

Q…..bod zvratu [t] 

FN…fixní náklady [Kč] 

p….. cena 1 t suroviny [Kč/t] 

b….. variabilní náklady na 1 t suroviny [Kč/t] 

Rozdíl (p – b) představuje tzv. příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (více 

v kapitole 6.7). Je to tedy částka, kterou přispívá každý výrobek (resp. každá koruna 

produkce) na uhrazení fixních nákladů a po jejich uhrazení dále na tvorbu zisku. 

Předpokladem bodu zvratu je, že vyrobená produkce suroviny bude prodána. Kamenolom 

vytěží pouze takové množství suroviny, které je schopen prodat.  

Tabulka 18: Přehled bodu zvratu v letech 2005 – 2010 

Rok FN [Kč] Cena za t [Kč/t] VN za t [Kč/t] Bod zvratu [t] 

2005 8 083 141 182,44 81,29 79 912 

2006 11 188 445 164,75 64,28 111 361 

2007 11 648 927 179,21 75,33 112 138 

2008 13 026 162 173,18 79,47 139 005 

2009 13 601 058 177,99 80,57 139 613 

2010 13 279 796 166,71 83,76 160 093 
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Graf 3: Bod zvratu v letech 2005 – 2010 

 

Podle výše uvedeného grafu můžeme říci, že se bod zvratu v jednotlivých letech postupně 

zvyšoval. Ve srovnání s výrobou suroviny v těchto letech (tabulka č. 6), byla vždy výroba 

suroviny nad bodem zvratu. Bod zvratu je funkcí 3 proměnných, podle toho jaký byl vývoj 

těchto proměnných v jednotlivých letech, tak se vyvíjí i bod zvratu.  

6.7. Příspěvek na úhradu fixních nákladů 

Příspěvek na úhradu je definován jako rozdíl výnosů a variabilních nákladů  

a vyjadřuje souhrn prostředků, které je možno použít na úhradu fixních nákladů a případný 

přebytek představuje zisk. [17] 

Příspěvek na úhradu fixních nákladů obecně:  

Ú = ý −    [ č] 

Výnosy jsou zde uvedeny jako položka hrubý výnos celkem (vlastní zpracování 

kamenolomu). Plánovaný příspěvek na úhradu jako součet fixních nákladů a plánovaného 

zisku lze vyjádřit procentuálně vztažením k variabilním nákladům: [4] 

% á ý Ú =  
Ú

  .    [%] 

Příspěvek na úhradu, který připadá na jeden výrobek je stabilnějším ukazatelem než je 

jednicový zisk, protože se nemění se změnou objemu produkce. [4] 
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Tabulka 19: Přehled příspěvku na úhradu fixních nákladů 

Rok Výnosy [Kč] VN [Kč] PÚ [Kč] % PÚ 

2005 23 892 235 10 646 300 13 245 935 124,42 

2006 41 750 633 16 290 652 25 459 981 156,29 

2007 44 733 346 18 804 113 25 929 233 137,89 

2008 44 799 536 20 557 736 24 241 800 117,92 

2009 49 675 093 22 486 178 27 188 915 120,91 

2010 36 719 633 18 447 696 18 271 937 99,05 

Příspěvek na úhradu v Kč byl největší v roce 2009, kdy taky výrazně vzrostly výnosy a to 

skoro o 11 %. Variabilní náklady vzrostly o 9 %. V roce 2009 bylo vyrobeno a prodáno 

nejvíce suroviny za sledované období. Nejmenší příspěvek na úhradu byl v letech 2005 a 

2010, což bylo způsobeno hlavně nízkými výnosy. V těchto letech bylo také prodáno 

nejméně suroviny.  

Pro podnik je podstatné, že takto vypočtený příspěvek na úhradu je větší než fixní náklady 

a to v každém roce. 

Graf 4: Procentuální vyjádření příspěvku na úhradu v letech 2005 - 2010 

 

Z výše uvedeného grafu vidíme, že procentuální vyjádření příspěvku na úhradu ve 

sledovaném období bylo největší v roce 2006.  

6.8. Rentabilita nákladů a tržeb 

Ukazatelé rentability jsou označovány také jako ukazatele výnosnosti či návratnosti. 

Zachycují schopnost podniku produkovat zisk a tím tak zhodnocovat kapitál vložený do 
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Obecně je rentabilita vyjadřována jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (zisk – výstup) k nějaké srovnávací základně (vstup). Ukazatelé 

rentability by měli mít rostoucí tendenci. [1] 

Z údajů, které mi byly poskytnuty, je vypočtena pouze rentabilita nákladů a výnosů. 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Ukazatel rentability nákladů udává, jaká část zisku (nebo ztráty) připadá na jednu korunu 

nákladů.  

=  
é á

  .   [%] 

Čím vyšší je ukazatel rentability celkových nákladů, tím lépe jsou v podniku zhodnoceny 

náklady vložené do hospodářské činnosti a tím vyšší je procento zisku. [4] 

Tabulka 20: Přehled rentability nákladů v letech 2005 – 2010 

ROK ZISK [Kč] NÁKLADY [Kč] ROC [%] 

2005 5 162 794 18 729 441 27,57 

2006 14 271 536 27 479 097 51,94 

2007 14 280 306 30 453 040 46,89 

2008 11 215 638 33 583 898 33,40 

2009 13 587 857 36 087 236 37,65 

2010 4 992 141 31 727 492 15,73 

Graf 5: Rentabilita nákladů v letech 2005 – 2010 

 

Náklady ve jmenovateli zlomku představují celkové náklady (fixní a variabilní) 

kamenolomu za určité časové období. Rentabilita nákladů byla největší v roce 2006 a to 

51,94 %. Pak postupně klesala do roku 2008 a to až na 33,40 %. V roce 2009 se rentabilita 
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v roce 2009 nejvyšší za sledované období). V roce 2010 rentabilita nákladů opět klesla až 

na hodnotu 15,73 %, důvodem snížení byl pokles nákladu (o 12 %) a hlavně výrazný 

pokles zisku, a to o 63 %. Zisk v roce 2010 byl nejmenší ve sledovaném období. 

Rentabilita tržeb (výnosů, ROS) 

Rentabilita tržeb představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržby. Hodnota 

ukazatele charakterizuje úspěšnost podniku na trhu a je závislá tedy především na cenách 

prodávaných výrobků (služeb), na zisku zakalkulovaném do těchto cen, ale také na 

hospodárnosti podnikové činnosti. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší. [4] 

 

=  
é ý

 .    [%] 

Tabulka 21: Přehled rentability výnosů v letech 2005 - 2010 

ROK ZISK [Kč] VÝNOSY [Kč] ROS [%] 

2005 5 162 794 31 155 034 16,57 

2006 14 271 536 55 177 303 25,86 

2007 14 280 306 58 618 076 24,36 

2008 11 215 638 54 721 803 20,50 

2009 13 587 857 56 049 832 24,24 

2010 4 992 141 37 238 771 13,41 

V případě kamenolomu, dle poskytnutých údajů, jsou celkové výnosy uvedeny podle 

přílohy č. 1 jako tržby celkem, což jsou tržby za produkty plus ostatní tržby. 

Graf 6: Rentabilita tržeb v letech 2005 - 2010 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

R
en

ta
bi

lit
a 

[%
]

Rentabilita tržeb (ROS)

ROS  [%]



Bc. Zuzana Šostáková: Technicko-ekonomické vyhodnocení dobývání v kamenolomu Bílčice 

31 

2011 

Tržby ve jmenovateli zlomku představují tržní ohodnocení výkonu kamenolomu za určité 

časové období. Rentabilita výnosů byla největší opět v roce 2006. Pak postupně klesala až 

do roku 2008. V roce 2009 rentabilita výnosů se zvýšila a činila 24,24 %, způsobeno to 

bylo tím, že narostl v tomto roce zisk a také výnosy. V roce 2010 poklesl výrazně zisk (o 

63 %), takže poklesla i rentabilita tržeb. Pokles byl způsobem tím, že se v tomto roce 

vyrobilo a prodalo nejméně suroviny. Důvodem byl pokles poptávky po surovinách, což 

bylo z části způsobeno vlivem hospodářské krize. 

6.9. Analýza nákladů, výnosů a hospodářského výsledku 

6.9.1. Analýza nákladů 

Náklady podniku jsou poměrně složitou, výrazně strukturovanou kategorií ekonomiky 

podniku, která je ovlivněna řadou faktorů. U analýzy nákladů je používán i ukazatel 

nákladovosti, který byl rozebrán v kapitole 6.5. Pro lepší přehled je analýza nákladů 

rozdělena na analýzu fixních a variabilních nákladů. 

Analýza fixních nákladů 

Tabulka 22: Analýza fixních nákladů v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 absolutní diference %  

Náklady na stroje (odpisy) 3 600 668 4 034 071 433 403 12,04 

Náklady na nemovitosti 1 924 856 1 861 069 -63 787 -3,31 

Mzdy (fixní složka) 4 033 147 4 089 850 56 703 1,41 

Náklady na zkoušky mat. 165 618 153 898 -11 720 -7,08 

Pojištění, daně 76 701 82 873 6 172 8,05 

Úroky, poplatky 592 531 565 134 -27 397 -4,62 

Režie 2 541 956 1 913 034 -628 922 -24,74 

Ostatní náklady 665 581 579 867 -85 714 -12,88 

Celkem 13 601 058 13 279 796 -321 261 -2,36 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že mezi největší pokles nákladových položek patří režie, 

které klesly o skoro 25 %. Náklady na stroje (odpisy) v roce 2010 vzrostly o 12 %. 

Důvodem růstu odpisů jsou stroje a zařízení zakoupené v březnu roku 2009. 

Dále jsem pokračovala ve výpočtu tak, že jsem si vypočetla nákladovost jednotlivých 

položek v letech 2009 a 2010. Nákladovost je zde vyjádřená v hal. /1 Kč.  
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Tabulka 23: Výpočet nákladovosti fixních nákladů v letech 2009 - 2010 

Název 
nákladovost 

2009 
nákladovost 

2010 
absolutní diference 

nákladovosti % 

Náklady na stroje (odpisy) 7,25 10,99 3,74 51,59 

Náklady na nemovitosti 3,87 5,07 1,20 31,00 

Mzdy (fixní složka) 8,12 11,14 3,02 37,19 

Náklady na zkoušky mat. 0,33 0,42 0,09 27,27 

Pojištění, daně 0,15 0,23 0,08 53,33 

Úroky, poplatky 1,19 1,54 0,35 29,41 

Režie 5,12 5,21 0,09 1,76 

Ostatní náklady 1,34 1,58 0,24 17,91 

Celkem 27,38 36,17 8,79 32,10 

Obecně by mělo být snahou dosáhnout co nejnižší hodnoty nákladovosti. Z tabulky č. 23 

vyplývá, že pokles nákladovosti nebyl u žádné nákladové položky. Největší nákladovost 

měly náklady na stroje (odpisy), pojištění, daně a mzdy. Celková nákladovost pak vzrostla 

o 32,10 %. 

Analýza variabilních nákladů 

Tabulka 24: Analýza variabilních nákladů v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 Absolutní diference  % 

Vrtání a odstřelování 5 785 513 4 782 650 -1 002 863 -17,33 

Nafta, maziva, oleje  569 987 458 231 -111 756 -19,61 

Spotřeba el. energie 2 022 138 2 160 501 138 363 6,84 

Rezerva na rekultivaci 1 078 598 72 801 -1 005 797 -93,25 

Rezerva na zimní opravy 89 878 79 765 -10 113 -11,25 

Náklady na opravy 2 920 201 3 101 130 180 929 6,20 

Subdodavatelé 8 988 471 6 744 573 -2 243 898 -24,96 

Mzdy (variabilní složka) 1 008 279 1 022 463 14 184 1,41 

Ostatní variabilní náklady 23 113 25 582 2 469 10,68 

Celkem 22 486 178 18 447 696 -4 038 482 -17,96 

Z výše uvedené tabulky vidíme, že největší pokles nákladů byl u rezerv na rekultivaci, 

které klesly v roce 2010 o 93,25 %. Ostatní nákladové položky ve srovnání s minulým 

rokem také klesaly, kromě čtyř položek. Ostatní variabilní náklady vzrostly o skoro 11 %, 

spotřeba elektrické energie, náklady na opravy se zvýšily o 6 % a mzdy o 1,41 %.  

Dále jsem pokračovala stejně jak u analýzy fixních nákladů, kdy jsem si vypočítala 

nákladovost jednotlivých položek v letech 2009 a 2010. 
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Tabulka 25: Výpočet nákladovosti variabilních nákladů v letech 2009 a 2010 

Název 
nákladovost 

2009 
nákladovost 

2010 
absolutní diference 

nákladovosti 
% 
 

Vrtání a odstřelování 11,65 13,02 1,37 11,75 

Nafta, maziva, oleje  1,15 1,25 0,10 8,70 

Spotřeba el. energie 4,07 5,88 1,81 44,47 

Rezerva na rekultivaci 2,17 0,20 -1,97 -90,78 

Rezerva na zimní opravy 0,18 0,22 0,04 22,22 

Náklady na opravy 5,88 8,45 2,57 43,71 

Subdodavatelé 18,09 18,37 0,27 1,55 

Mzdy (variabilní složka) 2,03 2,78 0,75 36,95 

Ostatní variabilní náklady 0,05 0,07 0,02 40,00 

Celkem 45,27 50,24 4,97 10,98 

Podle tabulky č. 25 můžeme říci, že jediný pokles nákladovosti byl u položky rezervy na 

rekultivaci. Naopak největší nárůst nákladovosti měly ostatní variabilní náklady, spotřeba 

elektrické energie a náklady na opravy. Celková nákladovost pak vzrostla o 10,98 %. 

6.9.2. Analýza výnosů 

V této podkapitole jsem se zabývala analýzou výnosů (tržeb) za prodané suroviny. 

Prodávanou surovinou je písek, hrubý písek (drť) a lomový kámen.  

Tabulka 26: Analýza výnosů v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 absolutní diference % 

tržby za písek 8 517 472 5 499 797 -3 017 675 -35,43 

tržby za hrubý písek (drť) 47 468 961 31 105 494 -16 363 468 -34,47 

tržby za lomový kámen 53 699 6 035 -47 664 -88,76 

tržby za prodej surovin celkem 56 040 132 36 611 326 -19 428 806 -34,67 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že tržby mezi těmito dvěma lety poklesly. Největší 

pokles měly tržby za lomový kámen, které klesy až o skoro 89 %. Dále to byl pokles tržeb 

za písek a hrubý písek. Důvodem byl menší odbyt vlivem hospodářské krize. Celkový 

pokles tržeb za suroviny byl pak o 34,67 %. 
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Přehled odbytu surovin 

Tabulka 27: Přehled odbytu surovin v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 produkce 
2009 v 

cenách 2010 
[Kč/t] 

množství 
[t] 

cena 
[Kč/t] 

tržby  
 [Kč] 

množství 
[t] 

cena 
[Kč/t] 

tržby 
 [Kč] 

Písek 57 683 147,66 8 517 472 47 241 116,42 5 499 797 6 715 455 

Hrubý písek (drť) 180 559 262,90 47 468 961 143 502 216,76 31 105 494 39 137 969 

Lomový kámen 292 183,90 53 699 71 85,00 6 035 24 820 

Celkem 238 534 234,94 56 040 132 190 814 191,87 36 611 326 45 878 244 

Z tabulky č. 27 vyplývá, že došlo k poměrně výrazným změnám v odbytu všech surovin. 

Množství surovin i jejich průměrné realizační ceny poklesly. Výrazně pokleslo prodané 

množství lomového kamene. 

Jelikož jsou tržby za surovinu součinem prodaného množství a průměrné realizační ceny, 

lze na tomto základě vyčíslit: 

Celková změna tržeb za suroviny    -19 428 806 Kč = -34,67 % 

v tom: vliv změny prodaného množství    -9 266 918 Kč = -16,54 % 

 vliv změny průměrné realizační ceny           - 10 161 888 Kč = -18,13 % 

Procentní vyjádření bylo získáno vztažením absolutních hodnot k úrovni tržeb za surovinu 

v roce 2009. Dále z toho můžeme říci, že oba vlivy na změnu tržeb za surovinu byly 

záporné, čili poklesly. [4] 

6.9.3. Analýza hospodářského výsledku 

Z výpočetního hlediska je hospodářský výsledek rozdílem mezi celkovými výnosy 

a celkovými náklady. Jsou-li výnosy vyšší než náklady, dosahuje podnik zisku, v opačném 

případě je podnik v daném roce ztrátový. 

Z hlediska hodnocení výsledků hospodaření podniku je zisk považován za rozhodující 

souhrnný ukazatel, které slouží k posuzování efektivnosti jeho činnosti.  

Rozbor hospodářského výsledku (zisku) má sloužit nejen ke zhodnocení a kontrole 

dosažených výsledků, ale má také napomáhat k posouzení možnosti a zaměření dalšího 

vývoje podniku, finančnímu plánování i běžným ekonomickým rozhodnutím. Umožňuje 

objektivní pohled na výsledky hospodaření podniku. [4] 
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Tabulka 28: Analýza hospodářského výsledku v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 absolutní diference % 

Výnosy celkem  49 675 093 36 719 633 -12 955 460 -26,08 

Náklady celkem 36 087 236 31 727 492 -4 359 744 -12,08 

Hospodářský výsledek 13 587 857 4 992 141 -8 595 716 -63,26 

U výpočtu hospodářského výsledku jsou použity jako výnosy celkem položka z přílohy 

č. 1 - hrubý výnos celkem.  

Hrubý výnos celkem se skládá z: 

hrubý výnos produkce + hrubý výnos přeprava + hrubý výnos ostatní 

Hrubý výnos produkce se vypočte jako: 

tržby produkty + změna stavu zásob – materiálové náklady 

Z tabulky č. 28 vyplývá, že analýzu hospodářského výsledu nejvíce ovlivnil pokles výnosů 

a to až o 26,08 %. Zvýšení jakékoliv položky výnosů ovlivní hospodářský výsledek 

pozitivně, snížení výnosů pak ovlivní zisk záporně. Naopak snížení nákladů ovlivní zisk 

kladně. V našem případě náklady klesly o 12,08 %, což je pozitivní. 

Dále je zde uveden výpočet vstupních hodnot pro stanovení vlivu jednotlivých faktorů na 

výši hospodářského výsledku na 1 tunu: 

Tabulka 29: Výpočet hospodářského výsledku na 1 tunu v letech 2009 a 2010 

Název 2009 2010 absolutní diference % 

hospodářský výsledek                  [Kč] 13 587 857 4 982 141 -8 605 716 -63,26 

těžba                                             [t] 279 087 220 254 -58 833 -21,08 

výnos na 1 tunu                            [Kč/t] 177,99 166,71 -11 -6,34 

náklady na 1 tunu                         [Kč/t] 129,30 144,05 15 11,40 

hospodářský výsledek na 1 tunu  [Kč/t] 48,69 22,67 -26 -53,45 

Z výše uvedené tabulky lze pak vazby mezi ukazateli vyjádřit jako: [4] 

= . = . ( − ) 

kde: 

Z….. hospodářský výsledek (zisk) 

zj….. hospodářský výsledek (zisk na 1 tunu) 

T….. těžba kamenolomu [t] 

c….. výnos na 1 tunu těžby [Kč/t] 

nj….. náklady na 1 tunu těžby [Kč/t] 
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Z tabulky č. 29 pak vychází, že u výpočtu hospodářského výsledku na 1 tunu náklady na 1 

tunu v jednotlivých letech vzrostly o 11,4 %, zatímco výnosy na 1 tunu klesly o 6,34 %. 

Těžba suroviny klesla o 21 %. Celkový hospodářský výsledek na 1 tunu pak poklesl v roce 

2010 o skoro 54 %. 

6.10. Návrhy a opatření 

Lokalita předmětného kamenolomu a dopravní vzdálenosti k potencionálním odběratelům 

neumožňují výrazným způsobem rozšířit okruh odběratelů. Efektivnost provozu je v první 

řadě ovlivňována poptávkou po produktech kamenolomu. Ekonomická teorie nás učí, že 

hlavním zdrojem zvyšování efektivnosti je zkoumání a následní snižování nákladů. 

Doporučovala bych tedy zaměřit se na možné úspory jednotlivých nákladových položek, 

které v roce 2010 vzrostly. Jedná se o spotřebu elektrické energie, odpisy, pojištění a daně 

a ostatní variabilní náklady. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo technicko-ekonomické vyhodnocení dobývání 

v kamenolomu Bílčice, dle údajů poskytnutých firmou a získaných přímo v kamenolomu. 

Důležitou části této práce byla kapitola 6., která se zabývala ekonomickým vyhodnocením 

dobývání v kamenolomu.  

Všechny výpočty vycházely ze vstupních údajů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a které 

jsou na žádost kamenolomu mírně upraveny. Údaje, ze kterých jsem vycházela, mě byly 

poskytnuty v letech 2005 až 2010.  

Loňský rok 2010 byl oproti ostatním rokům podstatně slabší, co se týče hlavně tržeb za 

prodané zboží, kdy klesla výroba suroviny o 21 %, a prodej suroviny klesl o 20 %. 

V podkapitole analýza hospodářského výsledku pak můžeme vidět, jak poklesl 

hospodářský výsledek v roce 2010 a to o více než polovinu, tedy o 63 %. Snížení 

ziskovosti kamenolomu ovlivnil výrazný pokles výnosů (tržeb), kdy výnosy klesly o 26 %. 

Jakýkoli pokles výnosů pak negativně ovlivní hospodářský výsledek. Dalším důvodem je i 

zčásti vliv hospodářské krize, čili poptávka po surovinách kamenolomu oproti minulým 

letům se snížila. Největší pokles poptávky byl konkrétně u lomového kamene, kdy jeho 

odbyt klesl v porovnání s rokem 2009 o 75 % a jeho prodejní cena za tunu klesla o 54 %. 

Jak už bylo řečeno v návrzích a opatřeních, tak hlavním zdrojem zvyšování efektivnosti 

podniku je zkoumání a následné snižování nákladů. I když snižování nákladů není 

jednoduchou záležitostí, doporučovala bych se však na ně zaměřit, aby bylo možno 

dosáhnout alespoň nějaké úspory. V podkapitole analýza nákladů můžeme vidět, že byl 

pokles u většiny položek nákladů, což se jeví pozitivně. Ale u některých položek, např. u 

nákladů na stroje (odpisy), pojištění a daně, ostatních variabilních nákladů a spotřeby 

elektrické energie náklady vzrostly. Spotřeba elektrické energie stoupla o skoro 7 % díky 

vyšším cenám za kWh. Důvodem vzrůstu odpisů v loňském roce bylo pořízení nové 

technologie, které se pořídili v roce 2009. Tyto technologie se budou v řadě budoucích let 

efektivně využívat a měly by přispívat k dobrým hospodářským výsledkům kamenolomu. 

Odpisy v roce 2009 vzrostly o více jak dvojnásobek a v roce 2010 pak o 12 %. 

Vzrůst těchto nákladových položek není sice výrazně větší oproti roku 2009, ale i tak bych 

doporučovala se zaměřit na jejich snížení, aby kamenolom mohl dosáhnout alespoň nějaké 

úspory.
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