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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit historii a současný stav těžby a zpracování 

Českého granátu v ČR. Práce shrnuje informace o českém granátu a o jeho příbuzných 

nerostech, o vzniku a výskytu. Dále se zabývá firmou Granát, družstvem umělecké výroby 

sídlícím v Turnově, která v České republice granát těží, zpracovává a prodává výrobky 

s granáty. Není zapomenuto také na náhražky a význam ochranné známky „Český granát“ 

a na ekonomické souvislosti těžby a zpracování. 

 Klíčová slova: Český granát, pyrop, drahé kameny, Podsedice, České středohoří 

 

SUMMARY 

The aim of the bachalor thesis is to review the history and the present condition of the 

Czech garnet extraction and processing in Czech Republic. The writing summarises 

information about Czech garnet and its related minerals, about its origin and natural 

occurrence. Further, it examines the firm Granát, art production co-operative society with 

registered place in Turnov, which extracts and processes Czech garnet and trades finished 

products. Accordingly, certain part is dedicated to Czech garnet substitutes, the importance 

of trade mark „Czech granet“ and to economic context of extraction and processing. 

Keywords: Czech Garnet, pyrope, jewellery, Podsedice, Bohemian rock pillar 
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SEZNAM ZKRATEK 

Ag  stříbro 

Au  zlato 

cm3  centimetr krychlový 

DP  dobývací prostor 

DUV  družstvo umělecké výroby 

EU  Evropská unie 

g  gram 

ha  hektar 

Kč  koruna česká 

kg  kilogram 

kWh  kilowatthodina   

m  metr 

mil.  milión 

mm  milimetr 

MŽP  ministerstvo životního prostředí 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

PC  pořizovací cena 

POPD  plán přípravy, otvírky a dobývání 

Sb.  sbírka 

tis.  tisíc 

TRL  těžba rozsypových ložisek 

tzv.  tak zvaně 
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1 Úvod 

Název Český granát pochází z latinského slova granum (zrno) a pyrop ze sloučení dvou 

slov řeckého původu „pyr“ (oheň)  a „ops“ (oko), tedy ohnivé oko. [1] Anebo se také 

jméno granát odvozuje od semen plodu granátovníku pro jejich tvar a červenou barvu. [10] 

Ovšem nejdříve byl zmiňován už v Bibli, kde granáty nesly označení pocházející 

z latinského překladu bible „carbunculus“, kde ,,carbo“ znamená žhavý uhel. [1] 

Český granát je tradiční surovina pro využití ve šperkařství, zasazuje se do zlata nebo 

stříbra, což ještě zvyšuje jeho hodnotu. Nejčastějšími výrobky, ve kterých se objevuje 

bývají prsteny, náramky, náhrdelníky, náušnice nebo přívěsky. V průmyslu se používá jako 

abrazivum díky tvrdosti.  

Pro turisty býval dříve granát atraktivním suvenýrem, postupně však tento trend upadal. 

Navzdory tomu je to stále ve společnosti velmi ceněný a obdivovaný drahý kámen. Už po 

staletí byl znám nejen známým osobnostem. Dokonce jsou šperky s tímto jedinečným 

kamenem jakousi vizitkou naší země, jako tomu bylo například při návštěvě České 

republiky britskou královnou Její Výsostí Alžbětou II, která dostala celou granátovou 

soupravu jako dar. 

Tématem této bakalářské práce je zhodnocení a popis historie a těžby Českého granátu. 

Tato práce se bude zabývat vznikem a výskytem Českého granátu, jeho historií těžby a 

zpracování, současnými těžebními a zpracovatelskými metodami a krátce bude popsán i 

jediný vlastník lomu na těžbu a současně výrobce Českých granátů družstvo umělecké 

výroby Granát Turnov. V práci se dále bude psát o plagiátech a ochranné známce a 

nakonec budou popsány ekonomické aspekty těžby a zpracování.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit historii a současný stav těžby a zpracování Českého 

granátu v České republice. Následně posoudit situaci od těžby až po zpracování po 

ekonomické stránce. 
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2 Ložiska nerostu, historie těžby a zpracování v ČR 

2.1 Ložiska nerostu  

Pyropy vznikají na ložiskách magmatogenních, metamorfogenních a v rozsypech. Na 

magmatogenních ložiskách vznikl pyrop za vysokých teplot a tlaků pod zemskou kůrou 

v hlubinách z křemičitanové taveniny, která obsahuje hořčík, železo a chróm. Pyropy se 

vyskytují v ultrabazických horninách, v peridotitech přeměněných na serpentinity, 

v náplavech a v hadci, charakteristické jsou pro kimberlity. Může být přítomen i 

v dunitech, lherzolitech a eklogitech. [1], [5] 

Mateční horninou pyropu  jsou ultrabazické xenolity (uzavřeniny) v terciérních vulkanitech 

(peridotity). Peridotit je vyvřelá ultrabazická hornina, která tvoří svrchní část zemského 

pláště a obsahuje minerály olivín (přes 90 %) a omfacit. Tato hornina magmatického 

původu bývá uložena v hloubkách, na jejíž závislosti v ní, podle původu, bývá obsažen 

sodno-vápenatý živec, spinel nebo granát. Granátický původ má peridotit v největší 

hloubce (nad 60 km). Perditotity se postupem času přeměňují na serpentinit. Serpentinit 

neboli hadec je zbarven do žlutozelené, šedozelené nebo zelenočerné barvy. Při výstupu 

magmatických ultramafických hornin do zemské kůry dochází k hydratační metamorfóze 

olivínu a pyroxenů za vzniku minerálů serpentinové skupiny, přičemž tyto minerály 

převládají. Vzhledem k původu serpentinitů se často používá označení serpentinizovaný 

peridotit. [11], [8] 

Při těžbě pyropu se můžeme setkat s diamanty, nacházejícími se na ložiskách kimberlitů 

spolu s olivínem, diopsidem a pyropem. Primárně se vyskytují v pyroponosných 

komínových brekciích, které vyplňovaly původní přívodní sopečné kanály. 

Charakteristikou horniny kimberlitů jsou převládající zbytky přeměněné matečné horniny 

pyropů. Tyto zbytky či úlomky jsou tzv. granátické peridotity. [1] 

Matečné, ale i další horniny byly postupem času podrobeny zvětrávání. Tímto procesem 

došlo k transportu z primárních ložisek do druhotných. Pyropy spolu s diamanty, zirkony 

nebo spinely byly přeneseny do povrchových toků a náplavů, kde se akumulovaly a 

vytvářely rozsypy neboli rýžoviska. Z takovýchto nahromadění pak mohou vzniknout 

sedimentární ložiska deluviálních kvartérních štěrků. Ty jsou pak nazývány jako pyropové, 
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pyroponosné či granátové štěrky. K přesunu štěrků vodními toky dopomohla především 

řeka Ohře, která na jihu lemuje celou oblast výskytu pyropu. [1], [9] 

2.2 Skupina granátů  

Pyrop se řadí do třídy silikátů, podtřídy nesosilikátů a skupiny granátů. Silikáty nebo 

křemičitany tvoří hlavní objem zemské kůry (asi 95 %). Silikáty jsou zastoupeny 

v horninách typu magmatických, metamorfovaných i sedimentárních, v nichž se vyskytují i 

drahé kameny. Proto je tato skupina významná i co se týče ekonomické stránky. [3] 

Skupina granátů se dělí na dvě řady. První je řada pyralspitu (pyrop, almandin, spessartin) 

a druhá ugranditu (grossulár, andradit, uvarovit). [4], [2]  

• Almandin se vyznačuje červenou až hnědofialovou barvou, a je to 

nejrozšířenější granát. Můžeme ho nalézt ve formě krystalů v pegmatitech 

(svory, ruly) v lokalitách Přibyslavice, Dolní Bory, na Granátové skále 

v Táboře nebo na Zlatém chlumu u Jeseníků . Jeho chemický vzorec je 

Fe3Al2[SiO4]3.  

• Spessartin je zbarven do hnědé, oranžovohnědé nebo žluté barvy. Vyskytuje 

se nejčastěji v žulách a pegmatitech, ale také na metamorfovaných ložiscích 

Mn. Lokality výskytu jsou v okolí Budislavi u Litomyšle, v Maršíkově u 

Šumperka, v Puklicích a na ložisku Mn ve Chvaleticích. Jeho složení můžeme 

vyjádřit vzorcem Mn3Al2[SiO4]3.  

• Původ jména grossulár lze najít v latinském sousloví Ribes grossularia 

(angrešt), které vzniklo kvůli jeho zelenému zbarvení. Na tento granát 

můžeme narazit v přeměněných vápencích (Obří důl v Krkonoších, Hazlov u 

Chebu, Šumpersko, okolí Žulové a Vápenné v Jeseníkách), skarnech 

(Věchnov) a v náplavech. Další lokality jsou u Krmelína a Řepiště blízko 

Frýdku Místku v podobě bezbarvých krystalů v kontaktních rohovcích. 

Chemický vzorec grossuláru je Ca3Al2[SiO4]3.  

• Barva andraditu je rezavě hnědá a můžeme ho najít ve skarnech (Krušné hory, 

Kutnohorsko). Jeho chemický vzorec je Ca3Fe2[SiO4]3. Andradit s obsahem 

Ti se nazývá melanit. 
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• Uvarovit je zbarven zeleně a vyskytuje se v serpentinizovaných 

ultrabazických horninách. Chemický vzorec je Ca3Cr2[SiO4]3. 

Vyskytují se i další druhy, například neprůhledný obecný granát, nafialovělý rhodolit, 

skořicově zbarvený hesonit, smaragdový démantoid. [4]   

Český granát (pyrop) tak jako jiné minerály má vlastnosti geometrické, fyzikální a 

chemické. Geometrické vlastnosti jsou určeny tvarem minerálů nebo také krystaly. Tyto 

krystaly jsou členěny do krystalografických soustav. [1] Jednou z nich je soustava 

krychlová, přesněji rombický dodekaedr {110}, tzv. granátotvar nebo tetragon trioktaedru 

{211}, do které spadají veškeré granáty včetně českého granátu - pyropu. Pyrop stejně jako 

ostatní granáty může být v podobě nepravidelných zrn vyskytujících se 

v metamorfovaných horninách jako porfyroblasty (vyrostlice). [12], [5] 

Do fyzikálních vlastností se řadí tvrdost, jejíž hodnota je okolo čísla 7. Vryp je bílý, může 

být i zabarvený podle odrůdy. Hustota se pohybuje mezi 3,5 g/cm³ až 4,5 g/cm³. Na 

chemickém složení závisí nejen hustota, ale i barva a index lomu. Index lomu u pyropu 

činí 1,730 až 1,760. Pyrop má lasturnatý lom, skelný lesk a je neštěpný. Je zbarven do 

temně krvavě červené barvy,  avšak nemá stále stejnou barvu, ta se pohybuje v 

různých odstínech od rudé až po nafialovělou, ve výbrusu narůžovělá. Kvůli své sytě 

červené barvě je často zaměňován s rubíny nebo podobně zbarvenými drahými kameny. Za 

jeho zbarvení může přítomnost kysličníku chromitého. Těžko se taví a při zahřívání se jeho 

barva změní ale po zchladnutí se navrátí do původního stavu. Mezi chemické vlastnosti 

patří například chemický vzorec. Chemický vzorec granátů lze obecně popsat jako: 

„…ortokřemičitan hořečnato-hlinitý, ve kterém vápník, dvojmocné železo a mangan 

zastupují z části hořčík a trojmocné železo, toto pak společně s chrómem hliník. Je tedy 

možné vyjádřit chemický vzorec asi takto: Mg(Ca,Fe,Mn)3Al(Cr,Fe)2(SiO4)3.“ [1] 

Samotný pyrop má pak vzorec takovýto: Mg3Al2[SiO4]3. V kyselinách je nerozpustný. 

Podobný minerál pyropu je spinel. [5] 

2.3 Naleziště českého granátu 

Pyropy jsou lidem v Čechách známé z 13. století, kdy je jako rolníci mohli nalézt na polích 

a z 16. století jsou dochovány písemné záznamy. Někteří vědci spekulovali o počátcích 

poznání granátů už ve 14. století, za doby Karla IV. Historie granátů je zaznamenána ve 

spisech, které vznikly v Čechách v 16. století. Je to například kniha Georgia Agricoly „De 
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natura fossilium“ z roku 1546. Knih sepsal dohromady 10 a v 6. části popsal mineralogii. 

Zmínil se tam také o granátech a jejich českých nalezištích, například města Litoměřice a 

Třebenice nebo Jizerská louka. Další spis učence a osobního lékaře Rudolfa II. – Anselma 

Boetia de Boot nese název „Gemmarum et Lapidum historia“ z roku 1609. Sám Rudolf II. 

byl vlastníkem granátu nalezeného v Čechách, který měl rozměry holubího vejce. Po jeho 

smrti byly sbírky značně ochuzeny a rozebrány a později k tomu dopomohla i třicetiletá 

válka. Cenné artefakty jsou roztroušeny po celé Evropě (Vídeň, Mnichov, Paříž, 

Drážďany, Řím, Berlín) Důkazem existence českého granátu jsou různá díla a umělecké 

výrobky. Nejstarším předmětem je relikviář ze 14. století s vsazeným zaobleným granátem. 

Lobkovický kalich ze 17. století a kalich z roku 1697. Rod Lobkoviců se angažoval 

v poskytování výrobků z granátů velmi hojně. Sídlili totiž v okolí Bíliny, významného 

naleziště českých granátů. [1]  

Významným nalezištěm pyropu je České středohoří v Českém masivu, kde se tyto 

minerály vyskytují jak na primárních, tak i na druhotných nalezištích. Tato oblast je 

zmiňována už v díle Georgia Agricoly. Český masiv se v minulosti vyznačoval hojnou 

vulkanickou činností, ve které můžeme najít původ pyropu. V této oblasti můžeme najít 

pyropy pod nánosy svrchně křídového moře v hloubce 100 – 200 metrů hluboko. [1]   

Mezi primární ložiska se řadí vrch Linhorka, situován mezi obcemi Staré a Leská, 

Granátový vrch a Nová trubka poblíž Měrunic. Primárních ložisek je více, tyto jsou však 

nejvýznamnější a nejznámější. Jejich životnost byla velmi krátká z důvodu nekvalitního 

kamene kimberlitových brekcií. Do druhotných nalezišť se řadí vrch u Podsedic nebo 

Chrášťan. Opomíjená naleziště můžeme najít i v oblasti Českého ráje ve čtvrtohorních 

náplavech poblíž Rovenska, Lkáně, Kumburka, Jičína, Nové Paky, Hostinného a Semil. 

V minulosti se mezi nejvýznamnější lokality řadilo právě okolí mezi Rovenskem pod 

Troskami a Novou Pakou. Zde se těžil pyrop z kvartérních terasových štěrkopísků a 

z náplavů. [1], [6]   
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Obrázek č. 1 Orientační mapa výskytu pyropů v Českém středohoří. [6] 

V roce 1834 u Ktové se začal rýžovat pyrop na příkaz vrchnosti, ale kvůli nerentabilitě a 

nízkým výnosům byla těžba po krátké době zastavena. Významným nalezištěm byla i 

oblast u Lhoty Bradlecké. Výskyt drobnějších zrn pyropů byl v potoce Ploučnici mezi 

Lhotou a Železnicí.  Tyto ložiska jsou uložena na povrchu a byla vytěžena jako první pro 

jejich jednoduchou přístupnost. Mimo těchto nalezišť existují i lokality, kde jsou ložiska 

pyropu a granátů uložena pod různými tloušťkami vrstev mladších sedimentů. [1], [6] 

V okolí Kolína se výskyt a těžba granátu eviduje asi od 17. století u měst Ratboře, 

Dobešovic nebo Červených Peček. Koncem 18. století tento zájem strmě klesal kvůli 

kvalitnějším pyropům z Českého středohoří. Tyto pyropy byly nekvalitní kvůli tzv. 

kelyfitické obrubě. Ta se vyskytuje u granátů s vysokým podílem pyropu v amfibolitech a 

eklogitech v průběhu retrográdní nízkotlaké metamorfózy, kdy jsou pyropy nahrazovány 

od okrajů amfibolem, pyroxenem, plagioklasem a křemenem. Projeví se obalem o tloušťce 

několika milimetrů, kterým je pokryt povrch granátu. [1], [6] 

Ve středních  Čechách se pyropy nachází u Malešova blízko Kutné Hory. V této lokalitě se 

jedná o granátickou horninu jejíž obsah pyropu je přes 50 %. Toto nahromadění horniny 

nemá velký význam a nedá se považovat za ložisko z důvodu nenalezení metody 

k rozpojení horniny a získání neporušeného granátu. U Podmok na Čáslavsku jsou 

rýžoviště pyropových zrn o velikosti od 0,5 mm do 3 mm. Lze tam spolu s pyropem nalézt 

i zirkon, rutil a další nerosty. [1], [6] 
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Na Moravě se vyskytují hadce s granulitovým komplexem nebo je obsažen v rulách. 

V hadcích s granulity se vyskytují pyropy severně od Velkého Meziříčí s kelyfitickou 

obrubou. Další naleziště jsou  mezi Velkým Meziříčím a Tišnovem. V hadcích se 

vyskytuje poblíž Náměště nad Oslavou, Moravského Krumlova a Jevišovic.  U Skleného 

nad Oslavou je naleziště 1mm – 8mm zrn pyropu, které jsou znehodnoceny popraskáním a 

kelyfitickou obrubou silnou 0,1 mm – 0,2 mm. [1], [6] 

Pyropy se vyskytují i v zahraničí, ale nedosahují takové kvality jako granáty v ČR. 

Například nejznámější naleziště v Jižní Africe Kimberley, kde se nachází pyropy 

v kimberlitech. Jejich zbarvení je do fialových odstínů a často jsou popraskané. V Jižní 

Africe se rýžují i tzv. kapské rubíny nafialovělé barvy. Další oblasti jsou Jakutsko na 

Sibiři, Arizona, Utah, Wesselton v JAR, Panyam v Nigérii nebo Norsko. [1], [6] 

2.4 Historie těžby 

Těžba českých granátů započala v 11. století sběrem na polích a na březích potoků a trvala 

až do 18. století. Byla závislá na počasí. Nejlépe se sbíraly zrna pyropu na poli ihned po 

dešti, když se z nich smyl prach. Sbírání bylo náročné a nedosahovalo velké výnosnosti. I 

dnes se dají na tamních polích po dešti najít lesklá červená zrna. [6] 

Od 17. až do 19. století se praktikovalo vybírání ze skrývky. Metoda byla pracnější a 

později při opakovaném sběru méně výnosná a také závislá na počasí. Oraná půda byla jen 

povrchová a dále nedocházelo k vyzdvihování granátů k povrchu, proto se odstranila oraná 

a vysbíraná půda. Vyoraly se brázdy v odklizeném poli a po dešti mohl nastat opět sběr 

pyropových zrn. S takovýmto postupem se skrývka stávala stále hlubší. [6] 

V 17. – 20. století se pyropy získávaly pomocí rýžování z náplavů v Českém středohoří, na 

Turnovsku a u obce Ktové. Těžba probíhala pomocí sít, na kterých se promývaly náplavy a 

dále se získaná surovina rýžovala v rýžovacích miskách, nebo se usazovala na dřevěných 

splavech. Koncentrát byl tříděn ručně. Nalezené granáty v náplavech byly menších 

rozměrů. Právě na takovémto ložisku u Vestřevi bylo těženo po několik let každý měsíc 

desítky kilogramů pyropu. Tyto práce byly sezónního charakteru a jejich výnosnost byla 

vysoká. [6] 

Časem však jen pouhé vybírání ze skrývky nestačilo a tak začala těžba šachticemi v 18. 

století. Tyto práce mají také sezónní charakter, ale malou výnosnost. Vytěžený materiál se 
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promýval a následně z něho byly vybrány granáty. Jednotlivé šachtice byly hluboké 2,5 m 

až 12 m. Průměrná mocnost svahu v okolí Chrášťan, Dřemčic a Podsedic byla až 6 m. 

Dešťové srážky, které prosakovaly a stékaly po jílovitém podloží a odnášely granátonosné 

podíly štěrkopísků z povrchu, dopomohly k vytvoření štěrkovito-písčitých vrstev bohatých 

na granáty silných 20 a více centimetrů. Této vrstvě se díky jednoduchému rozdružování 

začalo říkat „křehoť“. [6] 

 
Obrázek č. 2 Řez spodním podmolem - Podsedice. [6] 

Další z metod získávání granátů je těžba podmolem. Uskutečňovala se sezónními pracemi 

v 17. – 19. století s velkou těžební výnosností. Tato metoda spočívala ve vyhloubení 

šachtice (kruhového nebo obdélníkového průřezu) až na jílovité křídové podloží, přičemž 

veškeré práce byly prováděny ručně. Materiál  se naložil do košů nebo krosen a byl 

vynášen na povrch po žebříku. Tyto nádoby na přenášení byly později nahrazeny ručním 

rumpálem s okovem. K zabezpečení proti závalu se používaly věnce z trámků pouze 

v místech, kde byly ve stěnách balvany. Když byla šachtice vyhloubena, tak se v její 

spodní části vybírala vrstva  „křehoti“. Takovémuto výsledku se říkalo podmol. 

Dosahovaly délky 6 – 14 metrů. Jak se postupně materiál vynášel na povrch, tak začalo 

docházet k odlamování a nestabilitě stěn. Časem se zanechaly pevné pilířky a do všech 

stran se hloubily podmolové chodby, aby bylo možné vytěžit ještě více materiálu. 

Nevýhodou tohoto dobývání jsou ztráty z nevydobytých pilířů. Poslední metodou 

získávání českých granátů je těžba lomová, které předcházely těžební jámy (Bota u 

Měrunic v letech 1790 - 1868, Linhorka u Staré do roku 1894). [6] 

Zpracování granátů začínalo již při hloubení, kdy nemělo smysl vynášet na povrch celé 

úlomky hornin, které obsahovaly málo granátů. Úlomky se dále využívaly pro zakládky a 

zpevňovací pilíře. Na povrch se dostalo jen 40 – 50 % objemu vykopaného materiálu. 
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Materiál byl rozdělen do tří složek: hluchý štěrk, granátový písek a šlem (šedý jíl 

s prachovým podílem). Třídilo se pomocí hrubých sít, tzv. říčic, a jemnějšího šikmého síta, 

tzv. struněnky. Štěrk se zachytával na říčici, šlem propadl skrz struněnku a granátový písek 

sjel po šikmém sítu do dřevěné nádoby. Následovalo praní neboli “pláchnutí“, které 

zbavovalo zrn jílovitého povlaku. Pralo se u břehů řek (Ohře), potoků nebo rybníků. Takto 

opraný materiál byl dále ženami rýžován ve škopcích ze dřeva s drátěným dnem. Tento 

postup se uplatňoval od středověku do konce 19. století. [6] 

2.5 Historie zpracování 

Vytěženým a vytříděným kamenem jeho cesta ještě nekončí. Než se dostane do prodeje, 

musí dostat patřičný lesk a vzhled. To všechno mu zajistí broušení. První zmínky o 

upravování drahokamů pochází z Indie. Do požadovaných tvarů třeli – brousili kameny o 

sebe. Při tření však docházelo k úbytku části kamene a tak se stalo nejdůležitějším co 

nejvíce ho zachovat v celku. Do Evropy se stejný postup dostal kolem 13. století a jelikož 

se svět ubíral neustále kupředu i techniky broušení se neustále vyvíjely a zlepšovaly. [1] 

Koncem 15. století dal o sobě vědět Ludwig van Berquem z Brugg objevem symetrického 

umisťování vybroušených plošek, které dodávaly drahokamům žádaný lesk a kouzlo. Což 

mělo za následek větší oblíbenost u zákazníků. V roce 1456 objevil novou metodu 

broušení diamantů diamantovým práškem. Prášek se spolu s olejem aplikoval na leštící, 

řezací a brousící kotouč. Ke snadnějšímu broušení byl o několik let později vynalezen 

kamenářský stroj, který se postupem času neustále zdokonaloval. Jeho podstatu tvoří 

pevný stůl, na kterém je ve vodorovné poloze připevněn hnací a brousící kotouč. Postup se 

skládá ze tří částí, přičemž ke každému z broušení se použil jiný kotouč. Ke kulacení 

(rundýrování) se využíval kotouč z kamene, k řezání (facetování) kotouč z olova a k leštění 

kotouč z mědi. Na kotouč se nanesl tzv. bort (brusný prášek) a k následnému broušení 

došlo rotací kotouče na ruční pohon. [1] 
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Obrázek č. 3 Nástroje pro práci s drahými kameny. 

Zdroj;foto:Vendula Štalcerová, Muzeum Českého ráje, Turnov. 

Na obrázku:  

Kamenářský strojek s ozubenými kolečky a pérovou západkou pro rychlejší a přesnější 

broušení facetovaných tvarů. (vpravo a vlevo nahoře) 

Pečetidla. (uprostřed nahoře) 

Lotová závaží. (uprostřed pod pečetidly) 

Šablony s různými tvary a rozměry kamenů. (vlevo a uprostřed) 

Lupa k práci na drobných kamenech a kontrole výbrusů. (vpravo) 

Nejvýznamnějším uplatněním českého granátu byly doposud šperky. Lidé se odjakživa 

zajímají o krásu, ať už ducha či těla. Dříve byla hojnost šperků měřítkem bohatých lidí, 

později se granátovými šperky osazovaly obyčejné lidové kroje. Na naše území se 

granátové šperky hojně využívaly v lidové kultuře. Zejména díky pověrám o jejich 

magických nebo léčitelských schopnostech, ale i díky jejich kráse a barevnosti. První 

zmínky o užití v lidovém kroji a v lidové kultuře se datují k 17. století. Výrobky s granáty: 

• (17. – 18. století) stříbrné náhrdelníky z několika řetízků, v přední části byly 

pověšeny křížky, medailonky, mince, růžice a srdíčka,  

• spínátka k rukávcům košilek, živůtků a kabátků nebo zapnutí límečků, 
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• spony, jehlice, hřebeny, náramky, náušnice, náhrdelníky (19. století), 

• růžence, čepce, tzv. zlatohlavy (18. století). [6]   

Dále byly granáty osázeny ruční zrcátka nebo korunovační klenoty.  

 
Obrázek č. 4 Výrobky s granáty. 

Zdroj;foto: Vendula Štalcerová, Muzeum Českého ráje, Turnov. 

Na obrázku č. 4: 

• Brož, zlato, české granáty, 1939 a 1941.  

• Náramek, zlato, české granáty, 1939. 

 
Obrázek č. 5 Styl Art déco. 

Zdroj;foto:Vendula Štalcerová, Muzeum Českého ráje, Turnov. 

Na obrázku č. 5: 

• Brož, zlato, české granáty, kolem 1925. 

• Náramek, zlato, české granáty, 1931 a 1934. 
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Granáty, tzv. vermaily se pro své fyzikální vlastnosti využívali také jako závaží 

k vyvažování jazýčkových vah ve 30. – 40. letech 20. století. Využívali se i jako kotvové a 

břitové kameny do hodinek a chronometrů. Dnes by se takovéto hodinky mohly najít 

v nějakých sběratelských sbírkách nebo i v zahraničí, kam byly kameny pro tuto výrobu 

dováženy. [18] 
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3 Současná těžba a zpracování 

3.1 Granát Turnov, družstvo umělecké výroby 

Družstvo Granát sídlí na ulici Výšinka 1409 ve městě Turnov, IČO 00030091, zapsané 

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXVIII , vložka 390  a 

disponuje základním kapitálem  1 794 000 Kč. Předmětem podnikání družstva je: 

• umělecko – řemeslné zpracování kovů, 

• výroba slitin drahých kovů pro klenotnické účely, 

• broušení technického a šperkového kamene, 

• výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu – výrobky z kovů, dřeva a skla, 

• velkoobchod, specializovaný maloobchod, 

• hornická činnost, 

• zlatnictví a klenotnictví, 

• provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. [17], [13] 

Do roku 1953 existovalo mnoho živnostníků brusičů, řezáčů nebo zlatníků, kteří v roce 

1947 na schůzi Družstva zlatníků  rozhodli o založení velkoobchodu Soluna, kde by mohli 

prodat své výrobky všichni členové sdružení. Soluna se zúčastnila veletrhu v roce 1948, 

kde úspěšně představila výrobky zahraničním klientům i tuzemským. Zájem o vývoz 

kamenů do zahraničí byl tak obrovský, že došlo k nakupení objednávek a výrobci nebyli 

schopni uspokojit poptávku. Po těchto událostech v roce 1949 získala monopol  na vývoz 

společnost Kovo. 1. ledna 1950 se k firmě Soluna přidaly i firmy Kovář Frýdštejn, M. 

Kunst Dolní Bousov, F. Šimůnek Lomnice n. P., Valešová a spol. Turnov a J. Vávra 

Turnov. Soluna vytvořila novou kolekci a zahájila vlastní výrobu a obchod s granátovými 

výrobky. Kvůli přetrvávajícím potížím s pokrytím poptávky začal národní podnik Preciosa 

produkovat také granátové kameny. Součástí Preciosy byla i turnovská firma Šlechta. O 

broušení drahokamů se staraly Spojené turnovské brusírny. [6] 

V roce 1953 Státní banka československá vydala nařízení, díky němuž vlastníci pozemků, 

na kterých se sbíraly granáty museli přestat s nabízením zboží za spekulované ceny  i 

množství. Zde se datuje začátek družstevní těžby podmolovým způsobem na ploše 2 

hektarů. Z firmy Soluna se stalo družstvo Granát a společnost Artia získala exportní právo 

na granátový šperk. [6]   
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V letech se 1956 – 1959 družstvo postavilo novou provozovnu na Výšince. V roce 1961 se 

družstvo Granát a Precious sloučili. To obohatilo možnosti družstva ve výrobě kromě 

granátových šperků i fazonových zlatých a stříbrných s přírodními i syntetickými kameny 

díky brusičům z firmy Precious. V září 1992 se DUV Granát stalo družstvem vlastníků 

s brusiči kamenů a zlatníky. Roku 2002 společnost TRL spol. s r. o. předala své obchodní 

jmění firmě DUV Granát Turnov. Momentálně je DUV Granát největším výrobcem šperků 

s granáty, jediným vlastníkem dolů pro těžbu granátové suroviny a vlastníkem ochranné 

známky “Český granát“. Předsedou představenstva je Libuše Adamičková od roku 2009. 

Družstvo má asi 300 zaměstnanců a obrat za rok činí asi 256 mil. Kč. Své výrobky prodává 

družstvo ve vlastních prodejnách, které jsou v Praze (2 prodejny), Turnově, Liberci, 

Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. V každém kraji má družstvo obchodního 

partnera, který prodává taktéž jejich výrobky. Pro moravskoslezský kraj je to Soliter, a. s. 

se sídlem na ulici 28. října. [17], [6] 

Organizační struktura družstva Granát v roce 2009 [13]:  

− úsek předsedy, 

− úsek ekonomický, 

− úsek výrobně-technický, 

− úsek obchodní, 

− hlavní výroba: granátové a fazonové šperky, 

broušení drahokamů, 

zpracování kovů, výroba tvářených a litých polotovarů, 

hornická činnost a zušlechtění granátů, 

− pomocná výroba: nástrojárna, strojní a stavební údržba, vývoj, 

− obslužná činnost: doprava, ostraha, energetika, správa budov, 

− maloobchodní činnost, 

− detašovaná pracoviště: Podsedice 

Vestřev.  

3.2 Současná těžba 

Nejznámější ložiska pyropu jsou v okolí města Podsedice (těží se dodnes) a Vestřevi. 

Vestřev leží v okrese Jičín, kde se v roce 1986 uskutečnil průzkum ložiska v náplavech 

Olešnického potoka. Dobývací prostor byl stanoven 14. 9. 1993 o rozloze 0,0598825 ha. 
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Od roku 1994 zde byla těžena pyropová surovina společností TRL. Tuto surovinu dále 

zpracovávalo DUV Granát v Turnově. Na ložisku se spolu s granátem vyskytovaly další 

minerály jako hematit, limonit, rutil, skoryl, baryt, magnetit, almandin, kasiterit, zirkon, 

apatit, zlato, korund, platina a další. Pyrop se na ložisku vyskytoval v množství 65 – 109 g 

v tuně stěrku. Těžené byly částice  2 – 6 mm. Zrna pyropů zde byla nepravidelná, značně 

zploštělá a měla menší barevnou výraznost a lesk. V roce 2009 byla dokončena technická 

rekultivace a na rok 2011 DUV Granát plánovalo ukončení biologické rekultivace a 

předání pozemků vlastníkům. [13], [6] 

 

Obrázek č. 6 Složení krajiny v okolí Vestřevi. 

Zdroj;foto: Vendula Štalcerová, Muzeum Českého ráje, Turnov. 

Lomová těžba se preferuje dodnes od konce 19 století, avšak do roku 1955 se 

v Podsedicích těžilo podmolovým způsobem. Roku 1960 družstvo Granát Turnov ukončilo 

individuální těžbu a 20. března 1961 byl vyhlášen dobývací prostor o rozloze 49,3853 ha 

Ministerstvem hutního průmyslu a rudných dolů pro Rudné doly, n. p. Příbram – závod 

Cínovec, názvem Podsedice pro dobývání zirkon pyropových štěrků. Začala malolomová 

těžba. 9. července 1986 se rozšířil dobývací prostor a rozloha činila 106,1184 ha. Od 29. 

ledna 1996 je družstvo Granát jediným vlastníkem lomu Podsedice s těženou plochou DP 

1,99581653 ha (pás země 20x150 – 200 m). Ložisko v Podsedicích je členěno na několik 

území: 
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• 1. území bylo těženo v letech 1970 – 2001 a v současné době je plocha o rozloze 27 

ha zrekultivována, 

• 2. území je těženo v dnešních letech na ploše 5,6730 ha a rozšířeno v roce 2005 o 

30 ha. [13]; [6] 

3.2.1 Těžba a úprava po roce 1960 

Pro systematičnost lomové těžby se musel vytěžený materiál promývat. Naopak těžba 

podmolem byla efektivnější, protože se promývalo menší množství materiálu. Zároveň 

docházelo ke ztrátám z nevytěžitelných pilířů. Lomovou těžbou se dále tyto pilíře 

vydobyly. Při těžbě obsahovaly granátonosné štěrkopísky menší počet zrn nad 5 mm. Aby 

k poklesům nedocházelo a těžba byla nadále systematická, byla těžba lomové stěny řízena 

geologicko-měřickou službou. [6]   

Postup při dobývání na lomu Podsedice vypadal po roce 1961 takto. Na určitém úseku se 

odhrnula ornice, která se později použila k rekultivaci. Rýpadlem na pásový pohon se 

postupně odstranil granátonosný materiál až do maximální mocnosti 6 metrů na jedné 

těžební etáži. Materiál se naložil a odvezl nákladním autem k úpravárenské lince, která 

byla sestavena současně se zahájením těžby po roce 1960. Odpad z této linky se vrátil zpět 

do již vytěžených prostor jako kal, kde se zřídily odkalovací plochy, aby se zaplavily až na 

původní úroveň terénu. Vytěžený a zaplavený prostor se postupně odvodnil a po vysušení 

se povrch upravil. Po navezení ornice byl úsek již plně zrekultivován. [6]   

Dovezený materiál k úpravárenské lince se třídil na 50mm sítu a postupně se oddělovaly 

hluché, hrubé a jemné podíly. 88 % materiálu se zpracovalo v bubnové pračce se síty o 

velikosti 20 mm a 8 mm. Dalších 65 % štěrkopísku se prosilo na sítu 1,8 mm velkého a 

zbylých 29 % se roztřídilo ve dvou tříkomorových sazečkách. Veškerý přebytek 

z Granátových štěrkopísků byl součástí odvalu a odkaliště. Hrubý koncentrát obsahující 10 

– 20 % pyropů byl na této lince konečným produktem. Koncentrát se převezl do závodu 

Cínovec, kde byl zpracováván na speciálních sazečkách. Dále se třídilo na sítech do čtyř 

velikostních částí zrn. Nakonec se dočišťovaly ručně. [6] 

3.2.2 Těžba a úprava dnes 

Dnes se k manipulaci s materiálem používají stroje a nákladní automobily. K rozpojování 

slouží lžícové rýpadlo, které ihned nakládá materiál na nákladní automobily typu TATRA 
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148, DH 103, HON – 050 a nepravidelně se využívá autojeřáb V3S a TATRA 200. [15], 

[13] 

Těžba je stále stejná jako v předchozích letech, je prováděná nad úrovní podzemních vod a 

ty jsou dále odváděny pomocí gravitace přes jímku do úpravny. Těžba probíhá do mocnosti 

4 m, skrývka je maximálně 1 m hluboká. Úprava neprobíhá v závodu Cínovec, nýbrž 

v blízkosti lomu Podsedice, kam je materiál dovážen po trase dlouhé asi 1 km nákladními 

auty. Zpracovatelský závod sídlí v Turnově. Tam se granátky přeberou, roztřídí a dále 

brousí. Úpravárenská linka byla zmodernizována a technologie konečné úpravy byla 

obohacena o egalizaci (třídění dle průměru zrn). Existuje 5 základních velikostních tříd, 

z nichž se na lomu Podsedice vyskytují nejvíce velikosti z třídy 3 a 4: 

• třída 0 – frakce větší než 6,0 mm,  

• třída 1 – 5,0 – 5,9 mm, 

• třída 2 – 4,0 – 4,9 mm, 

• třída 3 – 3,0 – 3,9 mm, 

• třída 4 – 2,0 – 2,9 mm. [6], [15] 

Násypkou se dovezený materiál dostane do velké haly, ve kterém jsou umístěny všechny 

stroje a linka. Z násypky vyplave materiál do vibračního hrubotřídiče a zbaven větších 

kusů kamene se přesune do šnekové pračky. Tam se materiál pere a třídí pomocí spirál, 

dokud se samotné granáty s jemným štěrkem nedostanou do sazeček. Z nich se druhý den 

po uschnutí odstraní vše, co je větší nebo menší než granátová zrna o velikosti 2,2 – 8 mm. 

Celý proces třídění trvá asi 45 minut a z 1 tuny štěrku se vytřídí okolo 10 – 12 gramů 

granátu. [6], [15] 

Těžba probíhá od března do listopadu. V zimě je těžba zastavena kvůli zmrzlému jílu, 

který je těžen a tříděn. Stroje a technika jsou v té době opravovány a udržovány do dalšího 

těžebního a zpracovatelského procesu. Celý proces od těžby po zpracování má na starosti 

14 zaměstnanců, kteří pracují ve dvousměnném provozu. [6], [13], [15] 

3.3 Současné zpracování  

Nejčastější technikou opracovávání drahých kamenů je broušení. Granáty se brousí do 

různých tvarů. Základních tvarů existuje 5: 

• briliantový výbrus (safír, rubín, granát), 
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• routa (granát), 

• tabulkovec (neprůhledné kameny – onyx, karneol, jaspis), 

• stupňovec, 

• čočkovec neboli mugl (tyrkys, opál, smaragd, granát). [1] 

Tzv. facetový brus se vyznačuje pravidelnými geometrickými plochami a je určen zejména 

pro průhledné drahé kameny nebo již zmiňované mugle (čočkovec). [1] 

 
Obrázek č. 7 Základní typy výbrusů drahokamů. [1] 

1. briliant. 2. routa, 3. tabulkovec, 4. stupňovec, 5. čočkovec 

Broušení drahých kamenů se od dob minulých moc nezměnilo. Dnes samotné broušení 

probíhá ručně a strojově. Ruční broušení probíhá pomocí dřevěného kolíčku (délka asi 10 

cm) s rýhou a se zakulacenou špičkou, na kterou se nanese kamenářský tmel. Kamenářský 

tmel se nahřeje nad plamenem ohně a vsadí, nebo lépe přilepí se do něj granát. První se 

obrousí strana vrchní, která není přilepená tmelem, potom se kámen přetmelí a brousí se 

druhá strana – spodní. Další proces ve výrobě šperku se týká šperkařství a profese 

vysazování. Na plechu se vytvoří kostra celého šperku ve stříbře nebo zlatě a následně se 

takovýto polotovar spojí v jeden celek zaletováním. Do hotové kostry se vsadí granátky. 

Nakonec se šperk přeleští na stroji s malým leštícím kotoučem. [16] 
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Dnes se granátky vsazují nejčastěji do šperků. Družstvo Granát každý rok sestavuje novou 

kolekci šperků, která obsahuje brože, náhrdelníky, náušnice, prsteny, náramky, přívěsky a 

hodinky, to všechno kombinované s perlami nebo almandiny a zasazené do zlata nebo 

stříbra. [13], [17] 

Další skupinou využití je technika a technické materiály. Nejširší uplatnění mají 

ostrohranné úlomky až střepy granátů v broušení díky svým vlastnostem jako jsou štěpnost 

nebo lom. Broušení může být volné, např. pro opracování umělých hmot nebo se granátová 

drť používá u brusných kotoučů, papírů a brusných pláten. Jemnější granátová drť se 

používá k výrobě lapovacích (jemná povrchová úprava) a leštících past, které slouží 

k opracování skel a čoček v optických přístrojích jako jsou dalekohledy nebo mikroskopy. 

Uplatnění mají zrna i v otryskávání, kde jsou mnohokrát účinnější než křemenný písek. 

Otryskávání je broušení, původně jako oddělování kovových i nekovových materiálů 

abrazivním vysokotlakým vodním paprskem. Otryskáváním se matuje sklo, upravují 

keramické a plechové povrchy a tvarují se skleněné, keramické nebo z přírodního kamene 

plastické objekty. Větší úlomky granátů se používají při úpravě přechodů na živičných 

vozovkách a ke zpevnění vrchní vrstvy dlaždic a schodů, například v obchodních centrech 

ve státech USA a na severu Evropy. V USA, Japonsku a Austrálii se granáty používají jako 

náhrada křemenného písku díky menšímu objemu a jednodušší recyklaci v součástech 

mechanických filtrů vody a v chemických roztocích. [18] 

V České republice se momentálně granáty v technice nevyužívají pro jejich nedostatek, a 

pokud ano, pak jsou to suroviny z dovozu. Zrna, která nemají potřebnou velikost pro 

šperkařské účely zůstanou jako odpad ve formě úpravnického kalu. Kdyby byl podíl 

malých zrnek při těžbě větší než je dosud, pak by se mohlo uvažovat o zpracování 

v průmyslu. Několik zkoušek a pokusů využití v podobě lešticích past a papírů udělala 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. O průmyslovém využití granátu jako 

brusného nástroje by se dalo uvažovat tehdy, kdyby bylo vytěženo 5 200 kg zrnek o 

velikosti od 0,5 mm do 2 mm. Zajištěna by tak byla výroba brusných a lapovacích past. 

[18] 
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4 Český granát jako ochranná známka a jeho náhražky 

4.1 Ochranná známka ”Český granát” 

Pojem ochranné známky, účinky, užívání, přihlašovaní či dobu platnosti a další související 

skutečnosti upravuje na národní úrovni zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve 

znění pozdějších předpisů, dále se k němu vztahuje též vyhláška č. 97/2004 Sb., k 

provedení zákona o ochranných známkách. Označení, která mohou tvořit ochrannou 

známku stanovuje výše zmíněný zákon. Jedná se o „jakékoliv označení schopné grafického 

znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar 

výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby 

jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“. [20] Prostřednictvím ochranných známek 

je možné od sebe vzájemně odlišit výrobky či služby různých výrobců či poskytovatelů 

služeb a usnadnit tak kupujícím orientaci na daném trhu. [20] 

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek je oprávněna podat 

fyzická i právnická osoba u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška podléhá správnímu 

poplatku. Pokud jsou splněny všechny podmínky nutné k zápisu do rejstříku ochranných 

známek a ochranná známka je zapsána, je platná po dobu deseti let od zápisu. Rok před 

skončením platnosti má její vlastník právo podat žádost o obnovu ochranné známky. Ze 

zákona není dovoleno zapisovat shodné ochranné známky pro stejné výrobky a služby. 

Vedle národní ochranné známky se vyskytuje možnost zapsání ochranné známky také v 

zahraničí či známky, která chrání daný výrobek v rámci členských států EU. [20] 

V současné době je vlastníkem ochranné známky „Český granát“ Granát, družstvo 

umělecké výroby, Turnov. Podání přihlášky se datuje k 27. 6. 1996. Jako datum zápisu je v 

databázi Úřadu průmyslového vlastnictví uvedeno 23. 9. 1997, číslo spisu 112599, číslo 

zápisu 203954. Ze spisu dále vyplývá, že se jedná o národní ochrannou známku. [14] 

Ochranná známka se vztahuje na třídy výrobků 14 a 40. Dle databáze Úřadu průmyslového 

vlastnictví (číslo spisu 112599) se tyto dvě skupiny dělí takto: „(14) granátové šperky a 

fazonové šperky z drahých kovů jako jsou prsteny, náušnice, přívěsky, brože, náramky, 

náhrdelníky, kravatové spony, jehlice, manžetové knoflíky, řetízky, upomínkové předměty 

a miniatury spadající do třídy 14, klenotnické polotovary a drahé kovy (Ag, Au); (40) 
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zpracování materiálu, broušení syntetických kamenů, polodrahokamů a drahokamů, 

galvanické zlacení.“ [14] 

4.2 Náhražky českého granátu a cena drahých kamenů 

V 17. – 18. století došlo k výrazně stoupajícímu zájmu o výrobky z českého granátu a 

zároveň se v Turnově tou dobou rozvíjela skelná imitace drahých kamenů. Zvýšený zájem 

měl za následek nedostatek zboží, a tak byly granáty nahrazovány skleněnými náhražkami. 

Pro pravost kamenů byl proveden gemologický výzkum, který potvrdil přítomnost skelné 

imitace na zkoumaných 20 čepcích, tzv. zlatohlavech (s 1705 kusů kamenů), které byly 

součástí lidových krojů. Dále byly prozkoumány tři šňůry s 839 kameny, tři křestní 

medaile s 61 pyropy a kříž s 28 pyropy. Skleněné imitace šperků zasazených do stříbra se 

dokonce vyvážely do zahraničí pod názvem ”turnovské kameny”. [6] 

Nejčastěji jsou české granáty nahrazovány almandinem, pyropu nejpodobnějším kamenem 

z řady granátů. Jako náhražka se používá kvůli jeho dostupnosti a ceně. Cena se odvíjí od 

mnoha faktorů jako je cena těžebního procesu a ložiska, politika, trh nebo móda, ale cena 

stoupá také tím víc, čím je barva podobnější barvě rubínů. Almandiny jsou sice do 

fialového nádechu, ale mohou se přibližovat i barvě pyropu právě díky chemickému 

složení, protože každý granát obsahuje složky jiného granátu. Dalo by se říci, že tato 

náhražka je plagiátem levnějším. Almandiny jsou nejrozšířenější a nejdostupnější, ovšem 

k využití ve šperkařství se jich dá použít méně a jen ty nejkvalitnější a neporušené. Od 

pyropu se dají rozeznat podle barvy, která je u almandinu do fialové až hnědé a podle 

velikosti, protože pyropy jsou velké maximálně 6 mm oproti almandinům, které mají 

velikost i nad 6 mm. Další náhražkou, ale značně dražší, je rubín. Rubín a pyrop se od sebe 

dají rozeznat lépe kvůli jejich rozdílné tvrdosti, u pyropu je to 7 ¼ a rubín má tvrdost 8. [1] 

Aby byli zákazníci ujištěni o pravosti kamenů družstvo Granát dodává své výrobky 

s Certifikátem. Ten dokládá naleziště a původ šperku, spolu s puncovní značkou G (G1, 

G2) garantuje originalitu šperku a českých granátů. [19] 

Hodnota drahokamů se řídí podle tzv. karátů. Od roku 1914 se drahé kameny oceňují podle 

tzv. metrického karátu (ct) o hmotnosti 0,2 gramů. Před rokem 1914 se 1 karát pohyboval 

v hodnotách 0,197 až 0,216 gramu podle dané země. Stanovení hmotnosti probíhá vážením 

na tisícinu karátu, a  zaokrouhluje se na desetinu karátu. [1] 
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5 Ekonomické souvislosti těžby a zpracování 

Tabulka 1 Přehled celkových nákladů, výnosů a zisku v mil. Kč. [13] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkový 
kapitál 

290,1 278,3 277,7 267,2 270,3 250,7 

vlastní 
kapitál 

249,8 239,1 231,5 209,5 203,7 201,1 

náklady 252,8 231,4 268,5 320,0 267,8 205,5 
výnosy 262,1 234,7 273,8 317,2 271,4 206,5 
čistý zisk 9,4 3,3 5,3 -2,8 3,7 1,0 

   Pozn.: Údaje k 31.12.  

Z celkových nákladů a výnosů můžeme vyčíslit čistý zisk, který se od roku 2004 postupně 

snižoval a zvyšoval, v roce 2007 byl dokonce ztrátový a v dalších letech postupně rostl. 

Postupně snižující se náklady od roku 2007-2009 jsou převážně na úkor zaměstnanců, 

kterých v tomto období ubylo celkem 94 (z toho družstevníků 58). Za cíl si v posledních 

letech klade družstvo pokrýt náklady, což je patrné z roku 2009, kdy náklady převyšovaly 

výnosy o pouhý 1 mil. Kč. 

Tabulka 2 Ekonomické ukazatele v  mil. Kč.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkové 

náklady na 
těžbu  

- 9,5 9,8 9,644 9,486 9,316 

podíl 
těžebních 

nákladů na 
celkové 
náklady  

- 4,11 % 3,65 % 3,01 % 3,54 % 4,53 % 

náklad Kč 
na 1 tunu 

štěrku 
- 220,9  251,3  241,7 339 358,3 

podíl zisku 
na náklady 

3,7 % 1,4 % 2 % -0,9 % 1,4 % 0,5 % 

ROE 3,8 % 1,2 % 1,2 % -1,3 % 1,8 % 0,5 % 
ROA 3,2 % 1,0 % 1,0 % -1,0 % 1,4 % 0,4 % 

vlastní 
kapitál na 
celkový 
kapitál 

86,1 % 85,9 % 83,4 % 78,4 % 75,4 % 80,2 % 

Pozn.: Náklad na 1 t=celkové náklady na těžbu/těžba. 
ROA – rentabilita celkových aktiv; ROE –rentabilita vlastního kapitálu.  
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Z tabulky 2 je zřejmé, že celkové náklady na těžbu postupně klesají od roku 2006. Rozdíl 

mezi posledními dvěma roky činí -0,17 mil. Kč (-1,8 %). Podíl těžebních nákladů na 

celkové náklady klesal a postupně rostl, až do výše 4,53 % v roce 2009. Náklady na 1 t 

štěrku mají kromě roku 2006 zvyšující se tendenci, může to být zapříčiněno hlavně růstem 

cen za energie a PHM. Ukazatele zisku na náklady, na vlastní kapitál a na celkový kapitál 

mají klesající tendence.  

Tabulka 3 Přehled vybraných nákladů v tis. Kč. [13] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
budovy 62 861 63 314 63 882 63 314 64 035 56 892 
oprávky 21 828 24 360 26 826 30 341 32 621 30 392 
odpisy 3 122 2 532 2 466 3 543 2 582 2 229 
stroje 38 886 38 700 37 824 37 187 36 740 35 844 

oprávky 37 333 37 538 36 777 35 005 35 184 34 913 
odpisy 298 625 751 329 714 271 

pozemky 401 401 401 388 388 335 
fyzický stav 
pracovníků 

403 380 364 363 320 269 

z toho 
družstevníci 

290 273 246 225 202 167 

osobní náklady 86 128 83 924 84 404 86 721 81 427 67 384 
z toho mzdové 

náklady 
62 771 61 886 61 540 63 433 59 076 50 316 

Pozn.: Údaje o osobních a mzdových nákladech jsou uvedeny v celých tis. Kč. Hodnoty  k 31.12. 

Z tabulky 3 můžeme vyčíst, že náklady na budovy, stroje i pozemky mají převážně 

snižující se tendence. Oprávky u budov se postupně navyšují, zatímco u strojů postupně 

klesají. Stavy pracovníků se postupně snižují, za období 5-ti let činil úbytek 134 

zaměstnanců a 123 družstevníků. Osobní náklady se snížily o 18 744 tis. Kč a mzdové 

náklady o 12 455 tis. Kč. 

Tabulka 4 Těžba pyroponosných štěrků na lomu Podsedice. [13] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
pyroponosný 

štěrk  
[v tis. tun] 

42 43 39 39,9 27,98 26 

z toho granátová 
zrna [v kg] 

- - - 188 302 366,3 
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Těžba štěrků výrazně klesla. Největší rozdíl -11,92 tis. t štěrku (-29,9 %) je mezi roky 

2007 a 2008, celkový pokles mezi roky 2004 a 2009 byl -16 tis. t (-38,1 %), ale pozitivní je 

nárůst čistých granátových zrn, rozdíl mezi roky 2007 – 2009 je +178,3 kg (94,8 %). 

Stávající plocha DP je 1,99581653 ha a spadá pod OBÚ Most. DUV Granát je povinno 

zaplatit tomuto báňskému úřadu roční úhradu z dobývacího prostoru, a to částku v rozmezí 

100 – 1 000 Kč za 1 ha, což dělá při ploše 1,99581653 ha úhradu v rozmezí od necelých 

199 Kč do 1995 Kč. Družstvo je dále povinno uhradit roční úhradu z vydobytých nerostů, 

která se skládá z nákladů na dobývání nerostů, celkových nákladů na zhotovení výrobků, 

tržeb za prodej výrobků a sazby úhrady, kterou stanoví příslušné organizace a ministerstva. 

V roce 2003 byla zahájena příprava nového prostoru pro těžbu v Podsedicích a bylo 

naplánováno dokončení POPD a následné zahájení realizace a příprav těžby v Dolní 

Olešnici. V roce 2007 byl předán MŽP zpracovaný ukončený průzkum oblasti Dolní 

Olešnice – Vestřev a v témže roce k 30. 11. byla po 14 letech ukončena těžba na lomu 

Vestřev, kde je naplánované ukončení rekultivací v roce 2011 (v roce 2009 dokončena 

technická rekultivace). Roku 2008 bylo vydáno Osvědčení o výhradním ložisku v lokalitě 

Dolní Olešnice, byla podaná žádost na MŽP o stanovení Chráněného ložiska a 29. 5. 2010 

bylo vydáno rozhodnutí o Chráněném ložiskovém území Dolní Olešnice.  

Vybrané investice týkající se rozšířených dobývacích prostor na lomu Podsedice a 

investice na stávajícím lomu Vestřev: 

• 2001 – pořízeno - otvírka těžebního prostoru Podsedice, 277 000 Kč, 

• 2002 – nezařazeno - otvírka DP Podsedice celkem, 94 000 Kč, 

odkoupený zůstatek otvírky Vestřev, 545 000 Kč, 

• 2003 – pořízeno - geodetické práce Podsedice, 54 500 Kč, 

generel rekultivací, 68 000 Kč, 

projektová dokumentace, 7 000 Kč, 

  nezařazeno - otvírka Podsedice, 450 Kč, 

    výpočet odvodů zábor půdy, 6 950 Kč, 

    geodeta nové POPD, 62 000 Kč, 

• 2004 – pořízeno - skrývka Podsedice, 1 339 400 Kč (zařazeno), 

práce na přípravě otvírky Podsedice, 146 900 Kč, 

• 2005 – pořízeno - rozšíření DP Podsedice, 204 840 Kč 
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průzkumné práce Vestřev, 53 485 Kč, 

• 2006 – zařazeno - rozšíření DP Podsedice, 567 790,10 Kč. 

Vybrané položky zakoupených strojů a zařízení: 

• 1999 -  nakoupen brousící a leštící stroj Streamliner za 712 548 Kč a uskutečněna 

aktivace brousícího stroje na kameny – rundelka za 96 161 Kč, 

• 2000 -  nakoupena linka na povrchové úpravy za 186 000 Kč, 

• 2002 - zakoupen soubor strojů úpravárenské linky v hodnotě 291 000 Kč, 

• 2003 – koupen kolový nakladač KNB 250 za 160 000 Kč a vyřazen brousící (PC 

16 984 Kč) a leštící stůl (PC 30 000 Kč). 

K manipulaci a přepravě horniny slouží ve dvousměnném provozu: 

• ráno: 2x Tatra 148 (nákladní automobil): PC 100 000 Kč, odpis 22 250 Kč  

1x DH 103 (lžícové rýpadlo): PC 200 000 Kč, odpis 44 500 Kč 

1x HON 050 (hydraulický otočný nakladač): PC 150 000 Kč,  

       odpis 33 375 Kč 

• odpoledne: 1x Tatra 148, 1x DH 103 

• nepravidelně:  1x autojeřáb V3S: PC 200 000 Kč, odpis 44 500 Kč 

1x Tatra 200:  PC 150 000 Kč, odpis 33 375 Kč 

Tabulka 5 Přehled stavu zákonných rezerv v tis. Kč. [13] 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
sanace a 

rekultivace po 
důlní činnosti 
(Podsedice) 

778  778  378 378  296  296  

tvorba/čerpání 
rezervy 

(Podsedice) 
152/0 161/0 150/401 133/0 149/82 151/0 

 vázaný účet 
(celkem) 

 (Podsedice) 
152  313  463  596  745  896  

sanace a 
rekultivace po 
důlní činnosti 

(Vestřev) 

290  290  130  0 - - 

tvorba/čerpání 
rezervy 

(Vestřev) 
0/120 0/0 0/160 0/130 - - 

    Pozn.: Údaje k 31. 12. 
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Z celkové částky 896 tis. Kč v roce 2009 vytvořené rezervy na rekultivace lomu 

v Podsedicích se čerpalo v letech 2006 a 2008 celkem 483 tis. Kč. Na lomu Vestřev se 

vytvořilo na rezervy rekultivace k 31. 12. 2004 celkem 290 tis. Kč. Postupně se odčerpala 

celá tato částka v důsledku ukončení těžby a následnému ukončení rekultivací. Částka 

určená k rezervám na důlní škody je stále stejná po všechny roky jak v Podsedicích 

(20 000 Kč), tak Vestřevi (200 000 Kč). 

Odpisy jsou roční, automobily zařazené do 2. odpisové skupiny, jelikož jsou auta hodně 

stará, budou se považovat jako majetek již druhého vlastníka. Sazba je pak v dalších letech 

22,25 %. 

Tatra 148 slouží k dopravě vytěžené suroviny do úpravny a pro odvoz odpadu. Roční 

spotřeba nafty se pohybuje okolo 35 000 – 37 000 litrů, což činí při ceně 34,33 Kč  

(k 13.4.2011) za 1 litr nafty 1 201 550 Kč – 1 270 210 Kč za rok. 

V úpravně se materiál třídí a promývá vodou. Těžební a úpravárenský proces probíhá 

v uzavřeném cyklu, kdy se přivede užitková voda do úpravny, z úpravny putuje voda 

potrubím do odkalovací jímky 20 x 20 metrů a poté zpět do úpravny. V úpravně se během 

jedné směny spotřebuje až 600 m3 užitkové vody. Úpravárenská třídící linka se skládá 

z hrubozrnného třídiče, bubnové pračky, dvojrotační šnekové pračky, třídičky a sazeček.  

Elektrické energie se spotřebuje celkem za rok asi 300 000 kWh, což činí při průměrné 

ceně 4,52 Kč/kWh celkem 1 356 000 Kč, a to v dílně, na administrativním úseku a při 

úpravárenské technologii. 

Teplo je zajištěno pomocí kotelny, ve které se topí uhlím. Vytápěna je dílna a 

administrativní budova, roční spotřeba činí kolem 40 t hnědého uhlí. 

Odpad za 1 rok (stará se o něj specializovaná firma): 

• 2,95 t opotřebených pneumatik, 

• 1,94 t kovového šrotu, 

• 3,92 t komunálního odpadu, 

• 3,90 t popele z uhlí, 

• 2,00 t odpadu z žumpy, 

• 0,005 t vapexu. 
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Do celkových nákladů na těžbu (rok 2009) jsou zahrnuty mimo jiné položky: 

• Hrubé mzdy pracovníků za rok, kterých se podílí na těžbě 14:  

50 316 000/103=488 505*14=6 839 070 Kč, 

• Celkové roční odpisy na automobily: 200 250 Kč, 

• Rezervy ze zákona: 296 000Kč na rekultivace a 220 000 Kč za důlní škody, 

• PHM: 1 201 550 Kč – 1 270 210 Kč, 

• Úhrada za DP: 199 – 1995 Kč, 

• Elektřina: 1 356 000 Kč, tato hodnota je i pro administrativní budovu, pro 

úpravárenskou linku použijeme polovinu z celkové částky, tedy 678 000 Kč. 

Celkem: 9 435 069 Kč – 9 505 525 Kč. 

Náklady na těžbu se v roce 2009 v jednotlivých položkách mohou lišit v ročních odpisech, 

protože PC aut jsou stanoveny odhadem, PHM jsou počítány s cenou nafty za rok 2011 

(zde bude asi rozdíl největší, kvůli stoupajícím cenám, vlivem nepříznivých situací 

v Libyi), přesná spotřeba elektřiny v úpravně není uvedena v účetní závěrce a není známa 

ani přesná částka na úhradu z vydobytých nerostů. Celkový rozdíl mezi tabulkovou 

hodnotou 9 316 000 Kč a přepočtenou 9 435 069 Kč činí 119 069 Kč.   
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6 Závěr  

V této bakalářské práci jsme se setkali s výskytem a nalezištěm pyropu. Vyskytuje se 

v oblasti Českého středohoří, kde jsou prozkoumané zásoby na několik desítek let dopředu 

s vysokým obsahem granátů, je to pás dlouhý až 7 km. Velká část zeminy v této oblasti už 

byla v minulých stoletích vytěžena. Dále byla popsaná těžba a zpracování v minulosti a 

současnosti. Tyto činnosti se postupem let skoro vůbec nezměnily, největší pokrok nastal 

s vývojem strojů a zařízení, které jsou určeny pro těžbu a zpracování.  

S přibývajícími roky obliba šperků s granáty klesla jak u nás, tak i ve světě, kam jsou 

dováženy. Může za to i jejich cena, do které se promítá především cena zlata a stříbra na 

světových burzách. Šperky s granáty můžeme považovat i za jakési uchovatele hodnot a 

investici, právě díky zlatu, do kterého jsou vsazovány. Kvůli jejich hodnotě, ať už se 

zlatem nebo bez, jsou často k dostání na trhu padělky. Nejčastěji jsou to výrobky 

s almandiny nebo skleněné náhražky.  

Družstvo umělecké výroby Granát, mající na starosti těžbu a zpracování se v současnosti 

potýká s menší krizí, která je daná především úpadkem ekonomiky kolem roku 2007. Tyto 

důsledky do jisté míry stále přetrvávají a ještě se k nim přidaly menší zisky z prodeje. 

Jejich cílem je stále snižovat náklady a dobrým marketingem se dostat do podvědomí více 

tuzemským zákazníkům a opět jim vrátit vidinu granátů jako typického, dalo by se říct, až 

národního charakteru. Družstvo si na trhu nestojí špatně, jejich výnosy pořád převyšují 

náklady, i když jen o skoro zanedbatelnou částku, při tak velké činnosti družstva. 

V těžených štěrcích je stále větší počet granátů v 1 tuně s klesajícími náklady. Těžba se i 

přes všechny negativní důsledky a postoje stále vyplatí. Do budoucna je připraveno další 

ložisko k těžbě v Dolní Olešnici, které by mělo družstvu přispět k větším výnosům. 
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