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Anotace 

V předloţené práci je návrh na začlenění perspektivních technologií zpracování 

kamene v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice. První část této práce je zaměřena na 

popis vyuţívaných technologii při zpracování kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu 

v České Republice a Evropě. V další části zmiňuji nejnovější perspektivní technologie 

zpracování kamene, které jsou dostupné na trhu. V další části bakalářské práce popisuji 

současný stav technologií pouţívaných firmou Kamenoprůmysl Letovice a navrhuji nové 

perspektivní technologie s ohledem na zpracovávané materiály. V poslední části jsou 

zhodnocené ekologické a ekonomické výhody dosaţené navrţenými inovacemi. 

Klíčová slova: kotouč; diamant; lano; materiál; zpracování  

Summary 

In the present work is the proposal to incorporate emerging technologies of stone 

in the stone industry company Letovice. The first part of this work is focused on describing 

the technology used in the processing of fine stone for stone production in the Czech 

Republic and Europe. In the latest mention of other promising technologies of stone, which 

are available on the market. The next part describes the current state of technology used by 

stone-Letovice and suggest promising new technology with regard to the processing of 

materials. The final section reviewed the environmental and economic benefits achieved by 

the proposed innovations. 
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Seznam použitých zkratek: 

ČR Česká republika 

ČOV Čistička odpadních vod 

UKV Ušlechtilá kamenická výroba 

ČKD Českomoravská Kolben Daňek 

CNC Computer numeric control 
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1   Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout pro firmu Kamenoprůmysl Letovice 

částečnou inovaci strojního zařízení za pomocí perspektivních metod zpracovávání kamene 

při ušlechtilé kamenické výrobě. 

Ušlechtilá kamenická výroba se v dnešní době těší velkému zájmu, a proto je 

nezbytné vylepšovat a modernizovat finální zpracovávání kamene. V historii se veškeré 

kamenické výrobky zpracovávali ručně za minimálního vyuţívání strojů. Dnes se kladou 

veliké nároky na přesnost a kvalitu zpracování kamenických výrobků při velkých 

objemech zakázek, proto je nezbytné pro existenci firem zabývajících se ušlechtilou 

kamenickou výrobou pouţívat kvalitní stroje, které splňují dnešním trhem diktované 

poţadavky.  
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2    Rešerše dosavadních technologií zpracování kamene v ČR a zahraničí se 

zaměřením na využití perspektivních metod 

Zpracování kamene probíhá pomocí dvou základních rozdělení. Jednotlivě 

oddělené operace – nekontinuální linky zpracování a kontinuální výrobní linky, kde je 

vstupním materiálem surový blok a výstupním výrobkem je vyleštěná dlaţební nebo 

obkladová deska. 

2.1    Nekontinuální linky pro zpracování kamene 

Tento způsob zpracování patři v ČR k nejvyuţívanějším, kvůli jeho moţnostem 

libovolných operací, které nemusí na sebe navazovat. Můţeme ho rozdělit do třech 

základních operací: 

a) Primární rozřezávání surových bloků – Jelikoţ převaţuje výroba desek malých 

tloušťek, bloky se řeţou nejčastěji rámovými pilami s velkým mnoţstvím pilových listů. 

Na tlusté desky se bloky rozřezávají jednolistovými děličkami, dílenskými lanovými 

pilami a kotoučovými diamantovými pilami velkých průměrů.  

b) Sekundární ořezávání stran desek – Desky z tvrdých i měkkých hornin 

libovolné tloušťky se na potřebný rozměr ořezávají na kotoučových pilách malých 

průměrů. Diamantový řezný kotouč má průměr od 300 do 1 200 mm. Nejčastěji se pouţívá 

kotoučů o průměru 500 mm, v závislosti na druhu horniny volíme také obvodovou rychlost 

kotouče od těch nejmenších pouţívaných na pískovce a měkké vápence od 15 m/s
-2

 po 50 

m/s
-2

 pouţívané pro syenit nebo křemitý diorit. 

c) Broušení a leštění – Povrch ušlechtilých hornin se postupně brousí pomocí 

ručních ramenových brusek, nebo brousícími automaty různých typů, nebo kontinuálními 

brousícími linkami. Nástrojem je brousící kotouč průměru 250 aţ 1200 mm opatřený 

diamantovými brousícími segmenty, které můţeme zařadit do 6 skupin podle jejich 

jemnosti. Po vybroušení povrchu následuje jeho leštění, kde se místo diamantových 

segmentů pouţívá plstěný kotouč a specielní leštící prášek. Jednotlivá povrchová úprava 

desek záleţí na jejich dalším vyuţití, například pro venkovní dlaţbu je nejvhodnější hrubý 

pískovaný povrch, plamenem opalovaný, anebo pouze řezaný. Do interiérů volíme naopak 

maximální lesk, který nám leštitelnost horniny umoţní. 



Milan Komárek: Perspektivní technologie zpracování kamene a její začlenění v rámci firmy 
Kamenoprůmysl Letovice 

 

 

3 

 

2.2    Primární rozřezávání bloků horniny 

Primárním rozřezáváním rozumíme řezání bloků horniny na desky různých 

tloušťek, v ČR minimálně 10 mm, v zahraničí specielně aţ 5 mm. Důleţitě je, aby vzniklé 

plochy byli rovné s nejmenší odchylkou stop po řezném nástroji, protoţe tím se zvyšuje 

počet operací při broušení a leštění, čímţ roste produktivita práce a klesají výrobní náklady 

na další zpracování, coţ se odrazí ve výsledném ekonomickém zhodnocení. 

Na primární řezání se pouţívají tyto druhy pil: listové (rámové), kotoučové 

(jednokotoučové a vícekotoučové), lanové. 

 

2.2.1    Pily listové (rámové) 

 jsou stacionární mechanizmy, které řeţou kamen pomocí pilových listů 

s nepřetrţitým podáváním volného brusiva do řezu (křemičitý písek nebo litinová drť), 

nebo pomocí listů osázených diamantovými segmenty. Pilové listy jsou napnuté pomocí 

hydrauliky, nebo napínacích klínů a šroubů v rámu, který můţe být kontinuálně spouštěn 

do řezu, nebo je ve stejné výšce a vozík s řezaným materiálem se zvedá do řezu. Rám 

můţe být z jedné strany otevřený (dělící pily) a úplně uzavřený (rámové pily). Starší 

konstrukce jsou sestrojeny s kyvným pohybem rámu, ty novější vyuţívají přímočarého 

pohybu vratného. Pily vyuţívané pro řezání tvrdých hornin jsou vybaveny automatickým 

dávkovačem litinové drti nebo křemičitého písku. Ty pily, které řeţou pouze měkké 

horniny, mají zásadně pilové listy osázené diamantovými segmenty. 

Dělící pily jednolisté: řeţou velké bloky na menší kusy, nebo na masivní stavební 

prvky (sloupky, schody, desky). Ve spodní části svislého rámu je napnutý jeden pilový list, 

který je osázený diamantovými segmenty. Tento rám s pilovým listem je uloţen kolmo 

k bloku na rozdíl od rámových pil, kde jsou jednotlivé listy rovnoběţné s blokem. Tento 

druh dělících pil postupně nahrazují dílenské lanové pily, nebo kotoučové pily velkých 

průměrů, které mají oproti dělícím pilám větší rychlosti řezu. 
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Obr. č. 1: Dělící pila jednolistá 

 

Rámové pily mají ve vodorovném uzavřeném rámu napnuté desítky pilových listů 

(maximálně 120) a slouţí na řezání desek. Šířka bloku je omezena šířkou rámu, délka 

bloku je zase omezena délkou pilového listu, zmenšená o délku kývavého pohybu.  

Rámové pily s kývavým pohybem rámu. Konstrukce stroje tvoří čtyři nosné 

sloupy, na kterých je pomocí táhel upevněn obdélníkový rám. Táhla umoţňují kyvný 

pohyb důleţitý pro řezání a také suport zajišťující vertikální pohyb rámu. Kývavý pohyb je 

zajištěn ojnicí klikového mechanizmu, sloţeného s kliky, hřídele a velkého setrvačníku. 

Pohon je přenášen od elektromotoru na setrvačník pomocí klínového řemene. Kaţdá tato 

pila je vybavena zařízením, které umoţňuje kývavý pohyb rámu do obou stran konstantní 

v jeho jakékoliv výšce. 

Tyto pily patří k nejstarším pouţívaným, pilové listy jsou zásadně hladké a 

samotné řezání zajišťuje řezná směs, jejíţ sloţení je: litinová drť, voda a vápno. Tato směs 

je rozváděná hadicemi, které vedou nad pilový rám do rozvodné hlavy, odkud vytéká do 

řezu a z řezu spolu s kalem do jímky, která je umístěná pod strojem. Zde je ponorné kalové 

čerpadlo, které zajišťuje neustálý pohyb v tomto takřka uzavřeném koloběhu. 

Rámové pily s přímočarým vratným pohybem pracují tak, ţe spodní pracovní část 

pilových listů je v neustálém kontaktu s řezanou horninou a rám s pilovými listy vykonává 
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horizontální přímočarý vratný pohyb. Zařízení, které zajišťuje spouštění nebo soustavný 

přítlak rámu do řezu umoţňuje také plynulou regulaci posuvu rámu do řezu a také vypnutí 

přítlaku při náhlém sníţení odporu horniny (dořezání bloku, měkčí část). Tento druh pil 

pouţívá pilové listy osázené diamantovými segmenty. Obvyklý počet pilových listů 

umístěných v rámu bývá maximálně 40. 

Pilové listy rámových a dělících pil sou klasické hladké (pro pily s kývavým 

pohybem) a s obloţením s diamantových segmentů (pro pily s přímočarým vratným 

pohybem). Hladké pilové listy jsou vyrobeny z válcované oceli o standardní tloušťce 4 aţ 6 

mm, jejich výška je 160 aţ 180 mm. Délka těchto pilových listů je odlišná a závisí na délce 

rámu pily (maximálně 4000mm). 

Napínání pilových listů v rámu přímočaré vratné pily zajišťuje hydraulický 

systém, který vyvine sílu 60 aţ 100 kN na list. Takto velká napínací síla zajistí rovnost 

řezu a zamezí jakoukoliv deformaci pilového listu. U tohoto systému řezání listovou pilou, 

je velmi nutné dodrţovat technologický postup řezu, sledovat toleranci výchylky 

přímočarého pohybu ránu, kontrolovat pomocí úhelníku rovnoběţnost jednotlivých listů 

vůči kostře rámu, proměřovat celkovou vodorovnost rámu pily a sledovat rovnoměrné 

rozdělení a dostatek chladící vody na kaţdém listu. Moţný nedostatek chladící kapaliny by 

měl za následek přehřátí diamantových tělísek a jejích znehodnocení. Optimální spotřeba 

vody na jeden řezný list je od výrobce stanovena na 6 aţ 15 litrů za minutu. 

 

Pilové listy osázené diasegmenty mají výhody proti hladkým pilovým listům 

pouţívající volné brusivo hlavně tyto: 

Vyšší výkon řezání (15 aţ 20 krát)      

Vyšší kvalita povrchu řezaných ploch, čímţ se broušení ploch zkracuje o 2 

aţ tři postupy 

Úspory horniny – šířka řezu je menší 

Menší spotřeba energie (posuv listů do řezu je 15 aţ 20 krát vyšší, přičemţ 

potřebný příkon roste jen málo) 

           [1] 
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2.2.2    Dílenské lanové pily 

Slouţí na dělení a řezání bloků na přesné rozměry, nebo na řezání jednotlivých 

desek. V minulosti se pro řezání pouţívala řezná směs, podobně jako u listových pil 

s kyvným pohybem. V dnešní době se vyuţíváme pouze lana osázená diamantovými 

segmenty.  Nekonečné ocelové lano bylo přitlačováno do řezu přítlačnými kladkami a celé 

bylo o dvě otáčky předtočeno, aby se při řezu rovnoměrně opotřebovávalo po celé délce. 

Diamantové segmenty jsou kruhového tvaru umístěné po kaţdých 3 cm délky lana. Průměr 

těchto diamantových segmentů je od 8,5 do 11,5 mm. Segmenty jsou z obou stran 

uchopeny pruţinou, která je na konci pevně uloţena. Pruţina umoţňuje drobný pohyb a 

zamezuje vylomení při zářezu do horniny. Spotřeba vody pro chlazení nástroje činní 15 

litrů za minutu. Výkon řezání diamantovým lanem záleţí na tvrdosti řezané horniny. Pro 

tvrdé ţuly je řezný výkon okolo 1 aţ 1,5 m
2
/hod. Dílenské lanové mohou být vyuţity ve 

třech základních provedeních: 

Dělící lanové pily: diamantové lano délky 8000 aţ 12000 mm je vedeno dvěma 

vodícími koly, která zajišťují pohon a pohyb lana. Tyto hnací kola jsou rozděleny na hnací 

a hnané. Obě dvě jsou upevněna na sloupech, ve kterých jsou zabudovány šroubovice 

zajišťující pomocí elektromotoru vertikální pohyb lana do řezu. Pomocí dvojice 

stabilizačních kladek vedoucích lano do řezu ve vodorovné poloze. Vozík, který je umístěn 

pod lanem je pevný a slouţí pouze pro uchopení řezaného materiálu. Je umístěn na 

kolejnicích, díky kterým se nastavuje tloušťka jednotlivých řezů.  

 

Profilovací lanové pily: Konstrukčně jsou provedeny jako dělící lanové pily. 

Hlavní rozdíl zde je ve vozíku. Lano provádí svou práci ve směru osy X a vozík se dovede 

pohybovat současně ve směru osy Y. Tento pohyb vozíku je zajištěn pomocí ozubených 

kol. Díky tomuto jsme schopni danou lanovou pilou vyřezávat všechny tvary profilů, 

půlkulaté tvary a válce. K těmto pilám musí v ovládacím panelu počítač, do kterého 

zadáváme ve specializovaném programu souřadnice pro pohyb vozíku ve směru osy Y.   

  

Profilovací lanové pily s vozíkem otočným o 360:: Nejmodernější lanové pily 

umoţňují pohyb ve směrech os X,Y,Z. Díky otočnému vozíku, jsme schopni na těchto 

lanových pilách vytvářet veškeré rotační předměty. Maximální půdorysná velikost bloků, 
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které můţeme takto zpracovávat je 1500 x 1500 mm. Maximální prořez lanové pily činní 

1800 mm, z čehoţ plyne, ţe můţeme takto zpracovávat bloky do velikosti 4 m
3
. Pohyb ve 

třech osách nám umoţňuje ovládací program zařízení, který musí ovládací pracovník umět 

dobře naprogramovat. Programování těchto programu je součástí výuky vysokých škol 

s technickým zaměřením. 

 

Obr. č. 2: Dílenská lanová pila s rotačním vozíkem 

2.2.3    Kotoučové pily velkého průměru 

Tyto pily se pouţívají pro primární dělení bloků, stejně jako dělicí jednolistové 

pily a dílenské lanové pily. Jejich výhodou je velký řezný výkon a moţná automatizace pro 

provoz bez obsluhy. Nevýhodu těchto pil oproti jiným zařízením stejného významu je 

vysoká pořizovací cena jednotlivých diamantových kotoučů. U těch největších se náklady 

na pořízení jednoho kotouče pohybují aţ ve stovkách tisíců korun. 

Mezi tyto pily zařazujeme stroje s pracovním nástrojem o průměru od 1 200 mm 

do 3 500 mm. Kotouč je vybaven diamantovými segmenty o tloušťce 6 mm, které 

vymezují šířku jednotlivých řezů. Vodorovný posun konstrukce je zajištěn pomocí 

pevných kolejnic, které jsou umístěny na sloupech. Po kolejnicích pojíţdí most, na kterém 

je umístěn poháněcí elektromotor spojený klínovými řemeny s hřídelí, na které je umístěn 

řezný nástroj. Elektromotor je vybaven regulací rychlosti otáček, které musíme měnit při 

změně řezaného materiálu. Posun řezného nástroje do řezu je umoţněn dvěma způsoby:  
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Diamantový kotouč je napevno umístěný na hřídeli a support materiálu do řezu je 

zajištěn pomocí postupného zvedání vozíku hydraulickým pístem. Hydraulický píst vozíku 

je konstruován jako teleskopická tyč. Při tomto způsobu vozík vykonává pouze vertikální 

pohyb, proto horizontální posuv při volbě tloušťky desek musíme provádět posuvným 

mostem. Takto řešené pily jsou vhodnější pro zpracování jednotlivých menších bloků.  

Kotoučová pila velkého průměru nemá ţádný vozík, veškerý pohyb je zajištěn 

mostovou konstrukcí, která je umístěna na kolejnicích, které jsou z pravidla umístěné na 

vrcholcích zdí (podobně jako u mostových jeřábů). Horizontální posuv zajišťují kolejnice, 

vertikální posuv nástroje do řezu zajišťuje šroubovice, která je umístěna na mostové 

konstrukci a spouští nebo zvedá kotouč do řezu. Při této konstrukci je manipulační prostor 

vymezen délkou kolejnic pro horizontální posuv. Takto konstruované kotoučové pily jsou 

vhodné pro třísměnný provoz, kde je zajištěn neustálý přísun surových bloků, které se 

vyskládají na dřevěné hranoly za sebou do manipulačního prostoru pily. Do ovládacího 

zařízení se naprogramuje hloubka a tloušťka řezu, rychlost posuvu a také mnoţství bloků 

v řadě. Potom je tato pila schopná vykonávat provoz bez obsluhy. Manipulační prostor pily 

je standardně na délku dlouhý aţ 20000 mm a na šířku 7500 mm.   

 

Obr. č. 3: Kotoučová pila velkého průměru 
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2.3    Sekundární rozpojování materiálu 

Sekundárním rozpojováním materiálu rozumíme konečnou rozměrovou úpravu 

výrobků ušlechtilé kamenické výroby. V praxi to je nejčastěji ořezávání okrajů desek, 

primárně nařezaných způsoby uvedenými v předcházející kapitole. Pro sekundární 

rozpojování se pouţívají kotoučové pily malých průměrů a jako nová technologie v oboru 

zpracování kamene také řezání kamene pomocí vodního paprsku. 

2.3.1    Kotoučové pily malých průměrů 

 Řadíme mezi ně pily s průměrem kotouče do 1 200 mm, nejčastěji však rozměry 

od 250 do 600 mm. Tyto kotoučové pily umoţňují maximální prořez materiálu tloušťky 

450 mm. Mimo ořezávání okrajů desek slouţí tyto pily také pro frézování materiálů, čímţ 

rozumíme ubírání tloušťky desky při vytváření různě tlustých ploch na jedné desce. 

Support s kotoučem se pohybuje po mostě, který je pojízdný po kolejnicích, 

umístěných na sloupech. Stejná konstrukce jako u kotoučových pil velkého průměru. 

Support řezného nástroje je řízen počítačem ve třech směrech. Standardně se vyuţívá 

horizontální a vertikální posun v osách směru X a Y. Novým prvkem je naklápění řezného 

nástroje ve směru osy z. Toto naklápění umoţňuje podřezávání hran, které se vyuţívá pro 

nároţní obkladové desky.   

 

Obr. č. 4: Mostová kotoučová pila 
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Řezaný materiál je umístěn pod kotoučovou pilou na pracovním stole. Pracovní 

stůl je staticky umístěn v manipulačním prostoru kotoučové pily. Standardním vybavením 

těchto stolů jsou naklápěcí ocelové profily, které ulehčují ukládání velkých desek 

z vysokozdviţného vozíku. Při ukládání desek se ocelové profily pomocí hydraulických 

válců zvednou. Maximální sklon naklápěcích ocelových profilů vůči vodorovné poloze 

stolu je 85:. Po umístění desky se ocelové profily sklopí spolu s materiálem do vodorovné 

polohy stolu. Pracovní stůl je díky vzduchovým měchům otočný kolem své osy a je moţno 

ho pevně zaaretovat magnetickou brzkou po posunu otáčky o 45:, díky tomu jsme schopni 

řezat kolmé a diagonální řezy.  

 

Obr. č. 5: Pracovní stůl mostové kotoučové pily se zvednutými naklápěcím 

zařízením 
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 Základní technologické parametry řezání u diamantových kotoučů jsou tyto: 

Obvodová rychlost nástroje, rychlost posunu nástroje v řezu a hloubka řezu. Tyto 

parametry ovlivňují výkon, opotřebení a ekonomiku řezání. 

Řezání hornin kotoučovými pilami se provádí při konstantních otáčkách vřetene, 

tj. s konstantní řeznou rychlostí. Rychlost je závislá na průměru kotouče a otáčkách vřetene 

dle vztahu: 

                       

 Dk = průměr kotouče (m) 

 nv = otáčky vřetene (min
-1

) 

Optimální rychlost řezání diamantovými kotouči závisí od fyzikálně – 

mechanických vlastností horniny, abrazivnosti, obsahu křemene, zrnitosti a podobně. Na 

základě dle praxe se doporučují tyto rychlosti řezání: 

 Ţuly 20 aţ 35 m/s 

 Tvrdé mramory 35 aţ 45 m/s 

 Měkké mramory 45 aţ 50 m/s 

 Pískovce 30 aţ 40 m/s 

 Travertiny 55 aţ 60 m/s 

Pracovní rychlost řezání diamantovými kotouči určuje výkon pily. Její hodnoty se 

stanovují na základě mechanických vlastností horniny, s přihlédnutím na typ stoje a 

kotouče. Pouţívá se zde ukazatel Technologický výkon diakotouče, coţ představuje čistou 

rychlost řezání: 

                     

  Vp = pracovní rychlost posunu (m/min) 

 H = hloubka řezu (mm) 

 [1] 
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Měkké horniny (mramory, travertiny) se obvykle řeţou na jeden záběr – na celou 

tloušťku řezu. Tvrdé horniny (ţuly, syenity) se řeţou na více řezů. Buď se řeţe malým 

záběrem kotouče 10 mm a s větší rychlostí posunu, nebo větším záběrem 30 mm a niţší 

rychlostí posunu.  

2.4    Broušení a leštění 

Broušením a leštěním se upravuje povrch desek nebo masivních kusů. U tlustých 

desek lze upravovat i strany. Broušení a leštění se realizuje buď před ořezáním, nebo po 

ořezání stran kotoučovou pilou. Záleţí na druhu výrobku nebo charakteru práce. 

2.4.1    Brousící rameno 

 Jeden z nejpouţívanějších strojů pro broušení a leštění kamene. Je určeno pro 

všechny druhy tvrdých a měkkých hornin. Samotný stroj je upevněn na masivní ocelové 

šroubovici, na které se nastavuje pracovní výška ramene. Rameno je sloţeno ze tří částí: 

elektromotor, výloţník s brusnou hlavou a táhlo určené pro ruční manipulaci.  

Na pracovní vřeteno stroje se bajonetovým závitem upevňují brousící hlavy. Pro 

standardní leštění se pouţívá brousící hlava kulatého průměru opatřená brusnými 

technickými diamanty, které jsou sloučeny keramickým pojivem. Přítlak brousící hlavy na 

materiál je vyvolán pneumaticky, u starších zařízení musel být přítlak nástroje vytvářen 

ručně pracovníkem.  

Pro vytvoření lesku na daném výrobku musíme postupně vyměnit šest druhů 

brusných hlav osázených brusnými diamanty. Kaţdým kotoučem dané zrnitosti důkladně 

přebrousíme plochu materiálu, za neustálého přísunu vody, který brousícímu nástroji 

dodáváme středem kotouče. Po posledním stupni broušení, kdy se materiál dostane do 

podlesku, vyměníme brousící hlavu za leštící plstěný kotouč. Leštěný materiál posypeme 

leštícím práškem (cínový popel, Tripl) a při minimálním mnoţství vody leštíme do 

maximálního lesku.  

Novější modely ramen, jsou vybavena mechanickým zámkem, kterým se dá celé 

rameno zaaretovat proti pohybu. Namísto brousící hlavy se upevní vrtná korunka. Otáčky 

ramene se navolí na maximální výkon a za neustálého vodního výplachu, který proudí 

středem ramene do vrtné korunky provádíme vrt. Pneumatický přítlak, který za normálních 
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okolností přitlačuje brusný kotouč na broušenou plochu, zajišťuje postupné přitlačování 

korunky na dno vrtu. Tento způsob vrtání se nazývá rotační. Vrtáky mohou být různého 

charakteru, od korunkových nejmenšího rozměru 15 mm aţ po vrtáky jádrovací 

s průměrem aţ 500 mm. 

 

Obr. č. 6: Brousící rameno 

2.4.2    Brousící automat 

Brousící automaty jsou stroje na leštění povrchů celých desek. Vstupním 

materiálem jsou desky řezané na vícelistých rámových pilách, děličkách, dílenských 

lanových pilách a kotoučových pilách velkého průměru. Dle způsobu uřezání desky závisí 

na mnoţství postupů volených pro broušení a následné leštění. Pokud jsou desky uřezány 

pomocí rámových pil s kývavým pohybem, tak broušený povrch není dostatečně hladký a 

musí se kalibrovat pomocí diamantových válců. Povrchy řezané diamantovými kotouči, 

lany a listy osázenými diamanty mají rovnost povrchu vhodnou pro leštění. 

Brousící automaty jsou konstruovány na dvou portálech, na kterých se pohybují 

po kolejnicích. Broušeny materiál je vyskládán v manipulačním prostoru a je zajištěn proti 

pohyby při samotném broušení. Manipulační prostor těchto automatů bývá 3000 aţ 5000 

mm široký a 12000 aţ 20000 mm dlouhý. Brousící hlava je planetová, její výhodou je ţe 

umoţňuje oproti klasické kotoučové hlavě větší otáčky a proto dosahuje větších brousících 

výkonů. Brousící automaty jsou plně automatizovány. Před započetím broušení se 
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v počítači navolí parametry jednotlivých broušených desek, jejich mnoţství a stupeň 

vybroušení nebo vyleštění, který je výrobcem poţadován. Po tomto nastavení stroj sám 

pracuje a vyměňuje si jednotlivé planetové hlavy různých zrnitostí. 

 

Obr. č. 7: Detail brusné hlavy u brousícího automatu 

2.4.3    Stranová bruska 

Hrany výrobku leštíme jen v těch případech, kdy jsou pohledově viditelné. Hrany 

se brousí a leští ručním pneumatickými nebo elektrickými bruskami. Ovšem tento způsob 

broušení a leštění je časově náročný. U delších leštěných hran (například u kuchyňských 

linek, schodů, stolových desek) hrozí při ručním broušení a leštění probroušení hlavní 

roviny hrany a jejím následným vzhledovým znehodnocením.  

Pro strojní broušení a leštění hran se vyuţívají stranové brusky. Materiál 

s uřezanou hranou diamantovým nástrojem se poloţí na dlouhý stůl brusky. Materiál se 

musí srovnat do rovnoběţné polohy s brusnými kotouči. Po tomto urovnání je broušená 

hornina přitlačena pneumatickými válečky, které zajišťují stabilní polohu broušené 

horniny. Po přichycení začne vlastní proces broušení a leštění. Základní stranové brusky 

jsou vybaveny pouze jednou výměnou brusnou hlavou, umístěnou kolmo na leštěnou 

plochu. Hlava se musí vyměnit po vykonání brousícího cyklu za jinou postupovou brousící 

hlavu. Výkonnější stranové brusky jsou vybaveny sadou brusných hlav seřazených za 

sebou podle zrnitosti od základní nejhrubší aţ po plstěnou leštící. Stejný počet hlav je taky 
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umístěn pod sklonem 45
O
. Takto umístěné hlavy slouţí pro tvorbu leštěných kosých hran 

tzv. faset. Fasety zamezují poškození nebo vyštípnutí ostrých hran. Samozřejmostí je 

přísun vody k brusným kotoučům, který je přiváděn hadicemi umístěnými poblíţ brusných 

hlav. Doba jednoho kompletního postupu leštění se odvíjí od tvrdosti opracovávaného 

materiálu a také od jeho tloušťky, která můţe být aţ do 200 mm. Stroj je určen jak pro 

měkké tak tvrdé horniny. 

 

Obr. č. 8: Detail stranové brusky 

2.5    Kontinuální výrobní linky 

Kontinuální výrobní linky pro ušlechtilou kamenickou výrobu nemají v ČR ţádné 

zastoupení, z důvodu jejich vysokých výrobních kapacit. Standardní kontinuální linky jsou 

schopny vyprodukovat aţ 300 m
2
 hotového produktu za jednu směnu. Kvůli tomuto 

parametru se v ČR nevyuţívají, protoţe neexistuje loţisko přírodního kamene pro UKV, 

které by pokrylo produkci takto výkonné linky. V Evropě jsou tyto linky běţně pouţívány 

(Itálie, Španělsko).  

Vstupním materiálem je zde surový vytěţený blok a výsledným výrobkem jsou od 

deskoviny různých tloušťek a s povrchovou úpravu určené pro jednotlivé firmy, aţ po 

typizované tenké dlaţdice určené do velkoobchodních sítí.  
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Popis kontinuální výrobní linky: Surový blok se pevně usadí do vozíku, na kterém 

se přesune pod rám listové pily. V prvním kroku se materiál zpracovává na vícelistých 

rámových pilách vykonávající přímočarý pohyb vratný. Uřezané desky se uchytí 

vakuovým podavačem a přesunou se na válečkovou trať, po které se přemístí ke druhému 

stupni zpracování. Zde se na uřezaná deskovina zakrátí pomocí kotoučových pil na 

typizovaný rozměr. Naformátované desky pokračují k brousící sekci. Před vstupem do 

leštičky jsou desky kalibrovány na stejnou tloušťku. Kalibrace se provádí pomocí 

diamantových válců, které sjednotí rovinu plochy, která můţe být po předešlém řezání 

nerovnoměrná. Po kalibraci následuje broušení a leštění. Kalibrované desky nevyţadují tak 

důkladné vybroušení ploch, jak u obyčejných desek. Proto nemusí být brousící automaty 

vybaveny tolika brusnými postupy. V tomto případě je nejdůleţitější poslední postup 

leštění plstěným kotoučem, který vytváří hornině skelný lesk. Takto hotová deska je opět 

pomocí vakuových přísavek zvednuta z válečkové tratě a je uloţena do skladu, kde čeká na 

expedici. Dalším moţným stupněm zpracování se vyleštěná deska rozřeţe vodorovnými a 

svislými řezy na předem nastavený formát. Takto nařezané kusy procházejí kontrolou 

kvality, vztahující se na tloušťku a desky a na kvalitu leštěného povrchu. Takto hotové 

kusy se uţ jen ručně zabalí do papírových nebo polystyrenových obalů, které se dále 

ukládají na palety a připravují k expedici. 

 

Obr. č. 9: Pohled na vyleštěnou desku opouštějící kontinuální výrobní linku 
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3    Návrh využití perspektivních metod v organizaci Kamenoprůmysl Letovice pro 

výrobky ušlechtilé kamenické výroby 

3.1    Dosavadní technologie využívané ve firmě Kamenoprůmysl Letovice 

Firma se zabývá ušlechtilou kamenickou výrobou. Zpracovává kamenné 

polotovary, které nakupuje od výrobců. Polotovarem se rozumí desky, které mají tloušťku 

od 20 mm aţ do 200 mm. Tyto desky mají různou povrchovou úpravu, nejčastěji 

broušenou, leštěnou, kartáčovanou nebo pouze řezanou. Dalším vstupním polotovarem 

bývají hrubé vytěţené bloky pouţívané pro specielní výrobky.  

Desky jsou uloţeny ve dvou venkovních skladech. V prvním skladu je deskovina 

opřená o ocelové kozy, které zamezují poničeni materiálu a jeho jednoduchou manipulaci. 

Sklad je rozdělen do třech řad, mezi kterými je průchozí ulička dostatečně široká pro 

bezpečný pohyb osob. Veškerou manipulaci s deskami zajišťuje mostový jeřáb o nosnosti 

5 000 kg. Most jeřábu se pohybuje po kolejnicích, které jsou umístěny na vrchní straně 

pilířů, které zároveň vymezují prostor samotného skladu. Jeřábem manipulovaná deska se 

pomocí samosvorných kleští, které jsou umístěny na háku, který je součásti navíjecího 

ocelového lana. Deska se přemístí ze skladu do manipulačního prostoru, odkud se 

vysokozdviţným vozíkem s výloţníkem upevněným na lyţinách převeze do dílny, ve které 

se bude dále zpracovávat.  

 

Obr. č. 10: Venkovní sklad deskoviny 
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Druhý sklad slouţí pro přechovávání hotových výrobků na typizovaných euro 

paletách, ukládání dlaţdic, které jsou uloţeny ve dřevěných bednách ve dvou patrech a 

také pro uchovávání masivních desek, které se tak často nevyuţívají jako tenké desky a 

proto by překáţeli v prvním skladu. Manipulaci zde zajišťuje portálový jeřáb, který 

vykonává horizontální pohyb po kolejnicích, které jsou umístěny na zemi. Vertikální 

pohyb umoţňuje navíjecí zařízení pro ocelové lano. Tento portálový jeřáb je ovládán 

pomocí dálkového ovládání, jeho nosnost je totoţná jako u mostového jeřábu – 5 000kg.   

3.2    Současné strojní vybavení firmy 

Primární dělení bloků: Kotoučová pila velkého průměru značky ČKD Blansko o 

maximální velkosti kotouče 1800 mm. Na této pile se zpracovávají bloky do výšky 1300 

mm. Kotoučová pila je vybavena hydraulickým stolem, který zajišťuje zdvih materiálu do 

řezu. Pracovní stůl je otočný o 180
0
, tím umoţňuje provádět jak příčný tak podélný řez 

materiálu. Na této pile je moţnost regulace otáček motoru, proto je schopna řezat jak tvrdé 

tak měkké horniny. V dílně, kde je umístěna tato kotoučová pila velkého průměru, je také u 

stropu nainstalován dílenský manipulační jeřáb s nosností 500 kg. Tento jeřáb slouţí 

obsluze pro zjednodušení manipulace s nadměrnými břemeny bez vyuţití motorového 

vysokozdviţného vozíku.  

Sekundární rozpojování: pro sekundární rozpojování deskovin je firma vybavena 

třemi mostovými kotoučovými pilami s maximální velikosti kotouče 1 200 mm. Dvě 

mostové kotoučové pily jsou od výrobce KASPE a.s., třetí je od výrobce Euromasiv s.r.o. 

Pily značky KASPE a.s. jsou automatizované, lze jim naprogramovat posun mostu pro 

vedení řezu v jednom směru. Do programu se navolí druh materiálu, jednotlivá vzdálenost 

mezi řezy, délka materiálu a hloubka jednotlivého řezu. Po tomto nastavení jsou pily 

schopny samostatně provádět danou operaci. Pro snadnější odměřování a vytváření 

specielních šablonových kusů je na mostu kaţdé kotoučové pily umístěn laserový paprsek, 

který vyznačuje dráhu kotouče. Mostové pily jsou také vybaveny nakláněním    

U kaţdé z těchto pil je pevný pracovní stůl. Vrchní deska stolu je obloţena 

dřevěnými latěmi. Při řezu materiálem musí kotouč vţdy zařezat do vrchní strany stolu, 

aby se spodní hrana řezaného materiálu nevyštípala a tím se materiál neznehodnotil na 

pohledových hranách. Stoly jsou otočné na kuličkových loţiscích a k aretaci stolu 
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v potřebné poloze slouţí magnetická brzda. Při pohybu materiálu na stole vyuţíváme 

výsuvné kolečkové dráhy, která nadzvedne desku a obsluha kotoučové pily s ní můţe 

snadno manipulovat, například při jejím rovnání do pravoúhlé polohy. Nosnost pracovního 

stolu je konstruovaná na 5000 kg.   

 

 
 

Obr. č. 11: Mostová kotoučová pila KASPE a.s. 

 

Brousící ramena: Broušení a leštění ploch jednotlivých dlaţdic, nebo hran tlustých 

desek se uskutečňuje na brousících ramenech. Firma je vybavena čtyřmi brousícími 

rameny. Dvě starší jsou výrobkem strojírenské firmy ČKD Blansko, zbylé dvě novější jsou 

od firmy KASPE a.s. Nové brusné ramena disponují manipulačním prostorem 3000 x 2000 

mm, coţ je u těchto strojů nadprůměrné. Brusné ramena jsou vybaveny regulací otáček a 

pneumatickým přítlakem, který usnadňuje obsluhu a zlepšuje kvalitu leštěné plochy.  
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Obr. č. 12: Brousící rameno KASPE a.s. 

3.3    Čistička odpadních vod  

Firma je vybavena uzavřeným vodním okruhem, který zajišťuje ČOV od firmy 

Fraccaroli & Balzan. Veškerá voda, která se vyuţívá pro vodní výplach, chlazení nástrojů a 

oplachování pracoviště stéká spolu s pevnými částicemi do sběrných jímek a odtud se 

odčerpává do dekantačního zařízení, kde se pomocí flokulantů odděluje kal od vody a 

usazuje se na dně nádoby. Usazený kal je posléze odčerpán do měchů, ze kterých se 

vylisuje zbylá voda a vzniklá sušina je pomocí vibrací vysypána do sběrných nádob. Tyto 

nádoby se vyváţejí na specielní oddělenou skládku, kde jsou ekologicky likvidovány. 

      

3.3.1    Technický popis čističky odpadních vod 

Veškerá voda, která projde výrobním procesem uvnitř firmy, se pomocí 

odpadních kanálů nahromaďuje ve sběrných jímkách, odkud je automatickými kalovými 

čerpadly přečerpávána do dekantační nádoby. Odstranění pevných částic dosahujeme 

přidáním flokulantu, který je dávkován v odpovídajícím mnoţství do přečerpávané vody. 

Dávkování pro mechanicko-fyzikální reakci se uskutečňuje pomocí dávkovacího čerpadla. 
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Pro správnou reakci flokulantu s vodou musí být flokulant před kontaktem se znečištěnou 

vodou dokonale rozpuštěn ve vodě a následně přidán do dekantační nádoby. Usazený kal 

se přečerpá do textilních pytlů, ve kterých se z něj vylisuje přebytečná voda a kal se 

vibračně vyklepe do sběrných nádob na pevné odpady. 

 

Obr. č. 13: Schéma ČOV a uzavřeného vodního koloběhu 

A) Čerpadlo pro čerpání znečištěné vody se sběrné jímky do dekantační 

nádoby 

B) Nádoba pro rozpouštění Flokulantu ve vodě 

C) Statická dekantační nádrţ 

D) Automatická kalová výpusť 

E) Homogenizovací kalová nádrţ 

F) Dávkovač kalu do kalolisu 

G) Kalolis 

H) Nádrţ pro čistou uţitkovou vodu 
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3.4 Návrh perspektivních metod zpracování kamene využitelných firmou   

Kamenoprůmysl Letovice 

Firma Kamenoprůmysl Letovice zpracovává pro UKV nakoupenou deskovinu o 

maximálních tloušťkách do 250 mm. Nejčastěji vyuţívané operace zpracování kamene 

jsou jeho formátování na dlaţební nebo obkladové desky, kuchyňské linky, schody, 

parapety, nebo na specielní poţadavky jednotlivých zákazníků. Při těchto operacích se 

zpravidla u výrobků musí vyleštit hrany, u kuchyňských linek nebo obkladů krbů se musí 

vyřezat vnitřní otvory ve výsledku s leštěnými hranami, nebo vytvářet spádové leštěné 

okapové plochy, u stolů a specielních obkladů říms vytvářet sloţité profilované a 

zakulacované plochy. Všechny tyto operace ve firmě Kamenoprůmysl Letovice provádějí 

zaměstnanci pomocí elektrického ručního nářadí, které má velmi rozmanité vyuţití. 

Dělníci na něm mohou měnit nástroje od diamantových kotoučů na řezání aţ po vodou 

chlazené nástavce pro broušení a leštění. U některých případů je toto ruční nářadí 

nenahraditelné stroji, ale u jednoduchých rovných leštěných hran nebo vnitřních výřezů, je 

strojní zpracování efektivnější, rychlejší a v neposlední řadě také levnější. Proto bych ve 

firmě Kamenoprůmysl Letovice navrhl tyto stroje pro zpracování kamene: 

1) Mostová kotoučová CNC pila GMM EGIL  

Tato mostová pila je konstruována ze specielní litiny, která zajišťuje dlouhodobou 

ţivotnost a odolnost proti abrazivním účinkům vody. Pila je schopná provádět řezy v pěti 

směrech nezávisle na pracovním stole. Most pily standardně zajišťuje pohyb je směru osy 

X a Y, hlava je vybavena hydraulickým válcem, který zajišťuje pohyb nahoru a dolů ve 

směru osy Z. Na hydraulickém válci je umístěn diamantový řezný kotouč rozměru 400 

mm. Samotný kotouč umístěný na hřídeli se můţe otáčet kolem své osy W aţ o 370:. Další 

směr pohybu kotouče je vertikální na ose R a jeho rozmezí je od 0: do 90:. Tato mostová 

pila patří mezi nejmodernější stroje, které dovedou řezat oblé řezy velkých poloměrů. Další 

moţností této pily je výměna pracovního nástroje z kotouče na frézu. Pomocí frézy je 

mostová pila schopna vytvářet do masivních opracovávaných kusů prostorové výřezy.  

Tato kotoučová pila je oproti ostatním pilám zvýhodněná ve velikém spektru 

jejího vyuţití. V ovládacím zařízení je USB vstup pro připojení přenosného média, kterým 

se do přístroje importují upravené výrobní výkresy ve výrobcem dodaném programu, podle 
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kterých stroj optimálně vyhodnotí rozloţení řezů ne zpracovávané desce, aby vznikly co 

nejmenší odřezy a bylo maximální vyuţití materiálu. 

 

Technická data kotoučové CNC pily EGIL 

Maximální dráha kotouče (osa X) / mostu (osa Y) mm 3600 / 2250 

Maximální vertikální pohyb kotouče (osa Z) mm 440 

Maximální úhel naklonění kotouče (osa R) : 0 ÷ 90 

Maximální úhel otočení kotouče (osa W) : 370 

Čas potřebný k otočení kotouče o 90: (osa W) sec 6 

Maximální velikost kotouče / otvoru mm 625 - 725 / 60 

Rozměry stolu mm 2000 x 3200 

Výkon motoru kotouče kW 16,5 

Rotační rychlost vřetene rpm 800 ÷ 4500 

Rychlost bočního posunu v řezu (osa X) m / min 0 ÷ 33,5 

Rychlost posunu mostu (osa Y) m / min 0 ÷ 33,5 

Rychlost vertikálního posunu (osa Z) m / min 0 ÷ 3,5 

Spotřeba vody při tlaku 3 bar / spotřeba vzduchu při tlaku 6 bar l / min 50 / 5 

Celková hmotnost stroje kg 5100 

 

Tabulka č. 1: Technické parametry kotoučové CNC pily EGIL 

 

Obr. č. 14: CNC kotoučová pila GMM EGIL 
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2) Lanová pila Fraccaroli & Balzan SAG 150 

Tvarovací pila s diamantovým lanem je projektována na řezání a tvarování 

tvrdých a měkkých hornin. 

Řezání je prováděno pomocí diamantového lana, které se otáčí mezi dvěma 

setrvačníky o velkém průměru, které umoţňují značně sníţit námahu diamantového lana 

umoţněním rotace diamantových tělísek a tím umoţnění jejich rovnoměrného 

opotřebovávaní. Celé zařízení je dokonale zakrytováno nerezovou ocelí, a proto zajišťuje 

maximální přesnost řezu. 

Rychlost poklesu diamantového lana do řezu a posuv vozíku na bloky jsou 

kontrolovány elektronicky tak, aby bylo dosaţeno maximální přesnosti a rovinnosti řezné 

dráţky. Stroj je opatřen automatickými snímači, které kontrolují napnutí lana, přívod vody 

do řezu a při jakékoliv chybě zastaví běh stroje, čímţ ho ochrání před moţným 

poškozením.  

Zpracovávaný materiál se pevně zafixuje na pracovní vozík. Tento vozík je 

nejdůleţitějším zařízením na celém stroji, jelikoţ se při řezu lana posunuje ve směru osy X 

a Y a tím vytváří ve zpracovávaném materiálu Tvarovaný profil. Řídící zařízení stroje 

umoţňuje napínání diamantového lano podle druhu řezané horniny, rychlost řezu lana nebo 

mnoţství vody přiváděné do řezu. Ovládací panel je kompatibilní s programem Auto CAD, 

ve kterém se vkládá do stroje výkresová dokumentace k jednotlivým řezům.      

Technické data lanové pily Fracacaroli & Balzan SAG 150 

Maximální řezná šířka mm 1500 

Maximální řezní výška mm 1500 

Maximální délka řezu mm 2500 

Výkon hlavního motoru kW 11 

Instalovaný příkon  kW 15 

Průměr setrvačníku mm 1600 

Délka diamantového lana m 13 

Lineární rychlost lana m / sec 15 ÷ 45 

Maximální nosnost vozíku kg 22000 

Celková hmotnost stroje kg 5500 

 

Tabulka č. 2: Technická data lanové pily Fraccaroli & Balzan 
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Obr. č. 15: Složitý profil vyřezaný lanovou pilou v pískovci 

3) Stranová bruska KBBS 160 od firmy Kaspe a.s. 

Tento brousící automat je vybaven sadou brusných hlav, umístěných kolmo 

k broušené hraně. Hlavy jsou seřazeny podle zrnitosti od nejhrubších brusných aţ po 

plstěný leštící kotouč. Stroj je vybaven také vrchní nastavitelnou sadou brusných hlav, 

které vytvářejí vrchní leštěnou skosenou hranu. Velkou výhodou oproti ostatním zařízením 

tohoto typu je, ţe daný brousící stranový automat má pro kaţdou brousící hlavu vlastní 

motor, který zajišťuje konstantní chod všech hlav a dobré výsledky při vlastním broušení.  

Konstrukce celého stroje je vyrobena s masivních pozinkovaných profilů, které 

zajišťují dostatečnou tuhost a odolnost proti nepříznivým účinkům vody. Broušený 

materiál upevněný sadou pneumatických úchytek můţe mít maximální délku 3000 mm a 

tloušťku od 20 mm do 80 mm.   

Technická data stranové brusky KBBS 160 

Výkon hlavních motorů (6x) kW 1,5 

Délka posunu supportu mm 3900 

Rychlost posuvu supportu m / min 8 

Tloušťka broušeného materiálu mm 2080 

Maximální rozměr broušeného materiálu mm 3 000 800 

Délka x šířka x výška stroje mm 5200 x 900 x 1500 

Řídící systém - Siemens 

 

Tabulka č. 3: Technická data stranové brusky KASPE a.s. 
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Obr. č. 16: Brousící automat KBBS 160 firmy KASPE a.s. 

 

4    Technicko-ekonomický a ekologický přínos navrženého řešení  

4.1    Ekologický přínos navrženého řešení 

Nové perspektivní technologie, které jsem ve své bakalářské práci navrhl pro 

firmu Kamenoprůmysl Letovice, jsou z ekologického hlediska přínosné pro ţivotní 

prostředí. Dílenská profilovací lanová pila od firmy Fraccaroli & Balzan je konstruovaná 

k vyřezávání sloţitých profilů, válců nebo masivních oblouků, které se by se před 

navrţením tohoto stroje sloţitě vyráběli elektrickými ručními nástroji, při čemţ by 

vznikala vysoká prašnost, která se neblaze podepisuje na ţivotním prostředí. Lanová pila 

tyto výrobky vyřeţe pomocí diamantového lana, které má zajištěno vodní výplach 

pohlcující prašnost. Podobně ekologicky výhodná je CNC mostová pila, která umoţňuje 

vést vodorovný řez do oblouku, a proto maximálně vyuţívá zpracovávaný materiál. Při 

takto vedených řezech vzniká minimální mnoţství pevných odpadů zatěţujících skládky.  

4.2    Ekonomický přínos nových technologií 

Z ekonomického hlediska jsou nově navrţené stroje pro firmu Kamenoprůmysl 

Letovice velmi výhodné. Tyto stroje jsou schopny vytvářet velmi přesně sloţité tvary, 

které se jinak musí sloţitě ručně vyrábět pomocí ručního elektrického nářadí nebo ručním 

sochařským nářadím. Výrobky, které se musí vyrábět ručně jsou drahé oproti strojně 

zpracovaným. Proto firma Kamenoprůmysl Letovice po zavedení navrţených inovací bude 
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schopna zaujmout na regionálním trhu pozici nejlépe strojově vybaveného podniku a 

přebírat výrobu od menších firem zabývajících se UKV a tím zvýšit své výdělky.  

Další pozitivní přínos po zavedení těchto perspektivních metod zpracovávání 

kamene je moţnost rozšířit sortiment výroby, zlevnit výrobky a ucházet se o zakázky, které 

byli v minulosti pro podnik nerealizovatelné. Touto činností se firma na trhu zviditelní a 

dostane se do podvědomí zákazníkům kvalitně provedenou prací.     

 

5    Závěr 

Tématem bakalářské práce jsou perspektivní metody zpracování kamene a její 

začlenění v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice. Technologie obsaţené v bakalářské 

práci, jsou navrţené pro firmu Kamenoprůmysl Letovice podle nejčastěji zpracovávaných 

hornin a druhu práce tak, aby byly co nejefektivněji vyuţívány a zajistili firmě co největší 

ekologický a ekonomický přínos, a proto mohu konstatovat, ţe stanovený cíl bakalářské 

práce byl splněn.  
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