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Anotace 
 
 Cílem předložené práce je pokusit se určit nároky na těžbu vybraného ložiska Svobodné 

Heřmanice a z nich vyvodit ekonomické vyhodnocení rentability těžby a prodeje 

pokrývačských břidlic. 

 

 Na začátku je stručné seznámení s historií těžby břidlice na Moravě a na zájmovém 

ložisku Svobodné Heřmanice. Následně je začleněna analýza současného stavu daného 

ložiska, vyplývající z provedeného geologického průzkumu. V další části jsou zpracovány 

a navrhnuty nároky na těžbu. Na závěr práce je zařazeno ekonomické vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: břidlice, Svobodné Heřmanice, nároky na těžbu, otvírka lomu, ekonomické 

vyhodnocení, rentabilita 

 
 
 
 

Summary 
 
 The aim of this thesis is to try to identify the selected mining demands of the bearing 

Svobodné Heřmanice and deduce from it the economic evaluation of the profitability of 

mining and sale of slate. 

 

 At the beginning there is a brief introduction to the history of slate mining in Moravia 

and at the bearing of the interest Svobodné Heřmanice. Subsequently, there is 

integrated the analysis of the current condition of the bearing, resulting from the geological 

survey carried out. In the other part there are processed and designed mining claims. 

In the end of the thesis there is included the economic evaluation. 

 

Keywords: slate, Svobodné Heřmanice, mining demands, quarry opening, economic 

evaluation, cost-effectiveness
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1 Úvod 

 
 Přestože nás dnes obklopují stále více moderní materiály, není nad přírodní kámen, 

který lidstvo používá odnepaměti. Kámen neztratil svou přitažlivost, protože si zachovává 

svůj půvab, jedinečnost, ale také vysokou užitnou hodnotu. Mezi výhody kamene patří 

nejen atraktivní vzhled, stabilnost a solidnost, ale také různé druhy tvarů, barev, forem, 

detailů a odlišností, které dělají z každého kusu neopakovatelný originál. Přírodní kámen 

se osvědčil také jako střešní krytina.  

 

 Střecha ze štípané břidlice má nezaměnitelný vzhled a vysokou kvalitu. Pokud bychom 

se vrátili o pár století zpět, zjistíme, že střechy pokryté břidlicí byly známé již z doby 

římské. Pro krytí břidlicí je nutno kameny nejen opracovat, ale v prvé řadě vytěžit nebo 

vydolovat.  

 

 Podnikání s břidlicí bylo vždy nejistou činností, na počátku 19. a 20. století zkrachovalo 

hned několik firem. Podobná situace se opakovala za první světové války a zrovna tak 

druhá světová válka sehrála obdobnou roli.  

 

 Cílem této práce je pokusit se určit nároky na těžbu vybraného ložiska Svobodné 

Heřmanice a z nich vyvodit ekonomické vyhodnocení rentability těžby a prodeje 

pokrývačských břidlic. 

 

 Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. Druhá kapitola pojednává stručně o 

historii těžby břidlice na Moravě a na zájmovém ložisku Svobodné Heřmanice. Ve třetí 

kapitole je nastíněna analýza současného stavu. Nároky na těžbu rozebírá kapitola čtvrtá. A 

závěrečné ekonomické vyhodnocení najdeme v kapitole číslo pět. 
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2 Historie  

 Historie ložiska Svobodné Heřmanice je úzce spjata s historií ložisek štěpných břidlic 

na severní Moravě.  

2.1 Počátky a rozvoj těžby břidlice 

 Protože pokrývačské břidlice patřily k nevyhrazeným nerostům, mohl se jejich těžbou 

zabývat kdokoliv, na jehož pozemku byla břidlice potřebné kvality nalezena. Řada důlních 

děl proto nebyla nikde evidována, a dnes se již obtížně zjišťuje jejich přesná poloha. 

 První zmínky o těžbě břidlic, v oblasti moravskoslezského kulmu1, se datují od roku 

1776, kdy se břidlice těžila na jednom z největších lomů v oblasti u Svobodných 

Heřmanic. Archivně doloženy jsou začátky těžby např. v roce 1832 ve Velké Střelné, 

v roce 1836 v Klokočově nebo v letech 1854 až 1856 v Zálužném (Staněk, 1992). 

 V letech 1875 – 1885 je v archivních dokumentech zaznamenán pokles těžby a výroby 

krytiny (na obkladové a dlažební desky nebyla v té době surovina zpracovávána), který byl 

údajně zapříčiněn importem poměrně kvalitnější krytiny z Anglie. Od roku 1885 těžba 

poněkud stoupla a držela si svůj standartní průměr až do roku 1914, kdy došlo k poklesu 

těžby v důsledku první světové války. Pro zajímavost lze uvést, že v roce 1895 podnikatel 

Kaisner zaměstnával 17 zaměstnanců, což bylo v té době mnoho. 

 V poválečných letech 1918 – 1930 nastala konjunktura a štěpné břidlice byly těženy 

řadou podnikatelů (Kainert, Gebauer, Hanke, Pollak atd.) převážně hlubinným způsobem, 

jak dokazuje rozsah starých dobývek. Není bez zajímavosti, že Pollakovi řešil geologické 

poměry Karl Patteisky, který mimo jiné sestavil i stratigrafii2 moravskoslezského kulmu na 

základě nalezených fosilií převážně při těžbě a zpracování břidlic. 

2.2  Období po roce 1945 

 Po ukončení války v květnu 1945 se oblast nevyhnula rabování, ničení a útokům na 

místní obyvatele. Na podzim roku 1945 obnovila těžbu ve velkostřelenské lokalitě firma 

Jan Řihák. Nejdřív bylo nutné opět odčerpat vodu, která se v dolech za několik měsíců 

nečinnosti nashromáždila. Firmě se podařilo obnovit a navázat nové kontakty se 

                                                 
1 Kulm – geologické období ve spodním karbonu (karbon - geologický útvar prvohor, který trval asi 
65 miliónů let). 
2 Stratigrafie - vědní obor studující sledy sedimentárních vrstev, jejich vzájemné vztahy a stáří. 
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zahraničními odběrateli z Francie, Belgie, Anglie, Holandska, Španělska, Rakouska, 

Rumunska, Argentiny, Indie, Palestiny a USA. O břidlicové školní tabulky a pisátka 

projevili zájem až na Madagaskaru. Podnikání v poválečném období však bylo spojeno 

s mnoha úskalími. Nastalo období odsunu sudetských Němců, kteří mezi zaměstnanci 

břidlicového průmyslu tvořili významnou většinu. Přes žádosti o vynětí některých 

specialistů z odsunu, byly břidlicové doly koncem roku 1947 téměř bez pracovníků. Konec 

těžby břidlice ve velkostřelenské lokalitě předznamenalo rozhodnutí československé vlády 

z roku 1946 o zřízení prostoru Libavá. V roce 1948 bylo zabráno rozsáhlé území ve 

prospěch armády. Snaha o znovuobnovení břidlicového průmyslu v této oblasti se i přes 

pádné argumenty a doklady o zájmu zahraničních odběratelů o českou břidlici nesetkala 

s pochopením. Naděje na otevření těžebního podniku ve Velké Střelné se objevila až 

v roce 1992, kdy se po jednáních s armádou a vládními činiteli začal opět budovat moderní 

břidlicový důl. Poté, co byli zajištěni odběratelé, vybudovány první přístupové štoly, 

zpracovna a kanceláře, bylo proinvestováno 70 miliónů korun a proběhlo slavnostní 

otevření za přítomnosti tehdejších vládních činitelů, armáda změnila svůj názor a rozhodla 

se pro zachování výcvikového prostoru Libavá. Tato událost znamenala pravděpodobně 

opravdu definitivní konec těžby ve velkostřelenské lokalitě. 

 

 Z dalších lokalit zůstalo v padesátých letech otevřeno pouze ložisko Zálužné u Nových 

Těchanovic. To bylo v provozu až do roku 1972, kdy bylo dotěženo. Náhradou byl v jeho 

sousedství otevřen nový důl, nynější Důl Vítkov-Lhotka. Nové ložisko geologicky 

navazuje na ložisko původní, ale je od něj odděleno ochranným pilířem Kružberského 

přivaděče. Důl Vítkov-Lhotka provozovala firma Břidlicový důl Lhotka s.r.o., firma se 

stala od roku 2006 pokračovatelem v těžbě břidlice na tomto dole, těžbu ukončila v roce 

2010. Dnes, v roce 2012, nezůstal na Moravě žádný činný provoz těžící břidlici. 

2.3 Historie zájmového ložiska Svobodné Heřmanice 

  Pokud se týká samotné lokality Svobodné Heřmanice, bylo v zájmovém prostoru 

těženo v několika nevelkých lomech a údaje o výši těžby se nedochovaly. Podle rozsahu 

deponií3 lze usuzovat, že těžba nebyla příliš vysoká. Hlavní příčinu lze spatřovat 

v existenci velkého lomu v těsné blízkosti ložiska, kde se traduje těžba již od roku 1776 a 
                                                 
3 Deponie - místo určené k uložení vykopané zeminy; zařízení pro trvalé uložení odpadu - skládka. 
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jedná se patrně o jeden z nejstarších lomů na břidlici v oblasti moravskoslezského kulmu. 

Lom měl před svým uzavřením v r. 1950 délku cca 300 m, hloubka dosahovala 80 až 

90 m. Ve spodní části lomu byla po druhé světové válce hloubena úpadní jáma s úmyslem 

těžit břidlici intenzivní důlní těžbou. Značnou překážkou byly vysoké přítoky podzemní 

vody do lomů a do jámy, kterou byla nafárána příčná tektonická linie. Pro nepříznivé 

báňsko–technické podmínky (částečně zasutí jámového lomu) byla těžba posléze ukončena 

a lom je dnes zatopen vodou. 

 

 V roce 1960 byl proveden geologický průzkum haldy s účelem prověřit vhodnost 

odpadu po povrchové těžbě jako suroviny pro výrobu expanditu4. Na lokalitě bylo 

vyčísleno 1 872,380 m3 zásob v kategorii B suroviny pro výrobu expanditu. Uvedené 

informace se týkají pouze haldy velkého lomu, relativně velmi malé haldy v zájmovém 

prostoru nebyly v rámci geologického průzkumu zkoumány. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, 

J., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Expandit - lehký pórovitý materiál, užívaný jako umělé kamenivo do  betonu. 
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3 Analýza současného stavu 

 Tato kapitola rozebírá ložisko Svobodné Heřmanice přes jeho polohu, geologické 

poměry, technologické hodnocení suroviny, hydrologii, až po množství zásob nerostné 

suroviny a její kvalitativní parametry. 

3.1 Údaje o ložisku 

 Ložisko štěpných břidlic Svobodné Heřmanice leží ve východní části Nízkého Jeseníku 

cca 5 km jihovýchodně od Horního Benešova, převážná část se nachází na katastrálním 

území Svobodných Heřmanic a pouze malá část (opuštěný lom na jižním okraji ložiska) na 

katastru Starých Heřminov. Oba katastry spadají do okresu Bruntál, kraj Moravskoslezský. 

 

 Ložisko je vzdáleno cca 1,70 km od obce po udržované polní cestě ze Svobodných 

Heřmanic. Nejbližší železniční stanice jsou Svobodné Heřmanice na trati č. 314 (Opava 

Východ – Svobodné Heřmanice), stanice je od ložiska vzdálená cca 1 km. Elektrickou 

energií lze ložisko zásobovat přípojkou z blízké obce Svobodné Heřmanice, ev. Pusté 

Držkovice. 

 

 Z hlediska morfologického se jedná o mírně zvlněnou vrchovinu, přecházející do 

předhůří Nízkého Jeseníku. Místní erozivní základna je tvořena bezejmenným potokem, 

který přetíná ložisko v jeho jižní části. Průtokové množství je značně variabilní a je závislé 

na atmosférických srážkách a ročním období – na jaře při tání sněhu a v době přívalových 

děšťů průtokové množství několikanásobně převyšuje průměr. (Hejtmánek, D. a 

Kočandrle, J., 1992) 

 

 Klima je v této oblasti mírně teplé, mírně vlhké, vrchovinové (viz. tab.1). 
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 Tab. 1  Základní klimatické údaje (Zdroj: Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992): 

průměrná roční teplota vzduchu 7 – 8 °C 

průměrný počet letních dnů v roce 30 – 40 

průměrný počet ledových dnů v roce 30 – 40 

průměrný počet mrazových dnů v roce 110 – 120 

průměrné datum prvního mrazového dne 11.10. 

průměrné datum posledního mrazového dne 6.5. 

průměrný roční úhrn srážek 650 mm 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 70 

průměrné maximum sněhové pokrývky 30 cm 

průměrný počet dnů s mlhou v roce 50 dnů 

 

3.2 Geologie vlastního ložiska 

Geologická stavba 

 Ložiskové partie jsou tvořeny převážně pelity5, méně aleurity6, podloží pak psamity7. 

Vlastní ložisko je tvořeno jedním vrstevním souborem břidlic. Z litologického8 hlediska se 

na ložisku vyskytují: 

 

• břidlice 

• prachovce 

• droby 

  

 Břidlice jsou rozlišovány dle laminace9 a percentuelního zastoupení prachové složky na 

základě makroskopického posouzení horniny. 

 

                                                 
5 Pelit - jemnozrnný klastický sediment, jehož hlavní složkou jsou zrna jílové frakce (zrnitost). Typickými 
představiteli jsou např. jílovce a jílové břidlice. 
6 Aleurit - nezpevněný nebo zpevněný klastický sediment o velikosti zrna mezi 10 mm a 50 mm 
(někdy též 10 až 100 mm). 
7 Psamit - klastický sediment, sypký i zpevněný, složený ze zrn pískové frakce. 
8 Litologie - původně nauka o horninách, dnes se termínem rozumí především popis usazených hornin, 
zejména makroskopický. 
9 Laminace – nebo také rozpad, štípatelnost apod. - původně destičkovitá až lupenitá dělitelnost břidlic a 
podobných sedimentů. Dříve označovaná jako břidličnatost. 



Eva Karkoszková: Průzkum a rentabilita těžby a prodeje pokrývačských břidlic na Moravě 
_________________________________________________________________________ 

 2012 
 

7 

 Slabě laminovaná břidlice obsahuje laminy do 1 cm a ojedinělé vrstvičky prachovce do 

5 cm, procento prachové složky nepřesahuje 15%. Tento litologický typ je nejvhodnější 

pro výrobu krytinových desek a brusných kamenů.  

 

 Středně laminovaná břidlice je v podstatě identická s typem předchozím s tím, že obsah 

prachové složky se pohybuje v rozmezí 16 – 30%. Popisovaný typ břidlic je na ložisku 

typem dominantním a je velmi vhodný pro výrobu krytinových desek, pokud obsah 

prachové složky nepřesáhne 20%. V opačném případě je surovina ještě vhodná pro výrobu 

krytiny pouze z části a z finálních výrobků převažují desky obkladové a dlažební. Jinak je 

tento typ vhodný na výrobu dlažebních a obkladových desek, ale hlavní snahou je získat 

maximum desek krytinových. 

 

 Silně laminovaná břidlice obsahuje 31 – 50% prachové složky a na výrobu krytinových 

desek jsou méně vhodné. Z finálních výrobků převažují obkladové a dlažební desky. Do 

výklizu10 je třeba dávat vrstvičky prachovců přes 4 cm, což ostatně platí i pro oba 

předchozí typy. 

 

 Prachovce a laminované prachovce se na ložisku vyskytují pouze ve formě vrstviček a 

drobných vložek. Pouze malá část z nich je využitelná, zpravidla jsou však dávány do 

výklizu jako nevhodný materiál. 

 

 Droby jemně zrnité jsou psamity se zrny o velikosti 0,063 až 0,25 mm (ve smyslu ČSN 

72 1001 „Pojmenování a popis hornin“), často s hrubě klastickou11 příměsí. Tento 

litologický typ je dominantním v podloží břidlicového komplexu, kromě toho se vyskytují 

ve formě vložek při bázi břidlicového komplexu. 

 

 Droba středně zrnitá a slepence, v kulmu relativně hojné, nebyly průzkumnými pracemi 

zastiženy. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992)  

V příloze č. 1 se nachází přehledná geologická mapa Nízkého Jeseníku s vyznačením 

hlavních ložisek štípatelných břidlic. 

                                                 
10 Výkliz - vrstvy, které jsou uvnitř souvrství a nejsou vhodné pro zpracování. 
11 Klastický - neboli úlomkovitý. Označení sedimentárních hornin převážně složených z úlomků starších 
hornin a minerálů či organických zbytků přinesených z míst vzniku do místa uložení. 
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3.3  Technologické hodnocení  

 Základním kritériem při makroskopickém hodnocení suroviny je obsah prachové složky 

a frekvence lamin jako kritérium první, hodnocení podle štěpnosti je kritérium druhořadé 

vzhledem k tomu, že i méně štěpná břidlice je použitelná pro výrobu dlažebních a 

obkladových desek. 

 Realizací geologicko–průzkumných prací ve vyhledávací etapě bylo dosaženo ověření 

výskytu vhodného souvrství břidlic a prostorového rozmístění v oblasti zájmu. Získanými 

vzorky byly zjištěny i některé parametry kvalitativní, jež potvrdily i pozitivní 

technologickou indicii suroviny.  

Při posouzení ostatních dostupných technologických informací získaných ze vzorků 

vrtných jader je možno předpokládat výskyt vhodných typů suroviny – břidlice – pro 

sortiment výrobků dlaždicových a obkladových desek vyšší jakostní kvality než III. a 

částečně vhodné suroviny i pro výrobu krytiny, řemínků apod. To potvrzují i výsledky 

podrobnějších petrografických rozborů a petrografického hodnocení vzorků z vrtných 

jader. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992) 

3.4 Hydrogeologie vlastního ložiska 

 Ložisko štěpných břidlic Svobodné Heřmanice má jednoduché hydrogeologické poměry 

dané polohou ložiska nad úrovní místní erozivní základny a slabou propustností hornin 

ložiska a okolí. Nad ložiskem, ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádné větší zdroje 

podzemních vod. 

 Z analogie s ostatními ložisky štěpných břidlic v kulmu se nepředpokládá existence vod 

takového složení, aby mohlo dojít k porušení ekologické rovnováhy v důsledku 

kontaminace vodních toků. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992) 

3.5 Poslední platný výpočet zásob 

 Výpočet zásob byl na ložisku proveden v roce 1991. Kubatura bloku suroviny pro desky 

krytinové obkladové a dlažební byla vypočtena metodou svislých rovnoběžných řezů. 

Objem každé části bloku ohraničené sousedními řezy je dán součinem polovičního součtu 

ploch řezů a jejich vzájemné vzdálenosti. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992) 
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Výpočet byl proveden podle vzorce: i
ii PP

V 1
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⋅

+
=
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3.6 Množství zásob nerostné suroviny a její kvalitativní parametry 

 Vyhledávacím průzkumem na lokalitě bylo ověřeno celkem 1 776 119 m3 

(tj. 4 795 521 t) zásob štěpných břidlic v kategorii C212 bez udání bilančnosti13, vhodných 

pro výrobu břidlicových desek krytinových, obkladových a dlažebních I. – III. jakostní 

třídy.  

 V podpovrchových partiích ložiska (v hypergenní zóně) bude s největší 

pravděpodobností převažovat surovina III. jakostní třídy. V tabulce výpočtu zásob (viz. 

příloha č.2) je kromě základního výpočtu uveden doplňující výpočet (redukovaný) zásob. 

Jsou to v podstatě zásoby pod hypergenní zónou, kde lze očekávat surovinu I. – II. jakostní 

třídy.  

 Porovnáme-li takto vypočtené zásoby s geologickými, t.j. celkovými, vidíme, že 

redukované zásoby činí 65,79% geologických zásob při těžební úrovni 375 m, a tento 

poměr se bude s hloubkou těžební báze snižovat. Vzhledem k tomu, že surovina vyhovuje 

v hypergenní zóně III. jakostní třídě, tedy není ve smyslu platných norem nevhodná, je 

nutno vykazovat zásoby geologické.  

 Výtěžnost v podpovrchových partiích bude nízká a směrem do hloubky se bude 

zvětšovat. Předpokládá se, že výtěžnost bude obdobná jako na ostatních kulmských 

ložiskách štěpných břidlic a lze odhadem očekávat výtěžnost na desky krytinové cca 4%, 

na desky obkladové a dlažební cca 16%. Výtěžnost je funkcí dobývací metody a způsobem 

zpracování, takže jí je možno příznivě ovlivnit vhodným způsobem exploatace14 a 

zpracování výtěžnosti ložiska. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992) 

 

 

                                                 
12 Zásoby nerostných surovin lze třídit podle míry jejich prozkoumanosti na průmyslové - prozkoumané 
(dříve označované jako kategorie A, B, C1) a vyhledané (kategorie C2). 
13 Bilanční zásoby – jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým 
podmínkám. 
14 Exploatace = využití. 
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4 Nároky na těžbu 

 V této kapitole se pokouším popsat nároky spojené s přípravou a následnou těžbou 

ložiska Svobodné Heřmanice.  

4.1 Návrh dobývacího prostoru 

 Návrh dobývacího prostoru vychází z vyhledávacího průzkumu provedeného v roce 

1992. Na obrázku 1 je vyznačeno místo těžby, nová zpevněná cesta, prostor pro skladování 

drtě a zpracovatelské dílny v Pustých Držkovicích.  

 

 
Obr. 1 Návrh dobývacího prostoru (vlastní foto) 
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4.2 Přípravné práce na ložisku 

 Vlastní otvírce ložiska předchází řada kroků, které mají převážně administrativní 

charakter a nejsou předmětem této diplomové práce. Protože se jedná o ložisko 

nevyhrazeného nerostu, jde o získání osvědčení k činnosti prováděné hornickým 

způsobem. Pro úplnost uvádím, jak zákon č. 61/1988 Sb. interpretuje tuto činnost: 

 

 Činností prováděnou hornickým způsobem rozumíme: 

a)  dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů 

prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek 

nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, 

b)  těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 

zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 

odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 

c)  práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 

d)  práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, 

e)  zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb 

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, 

g)  jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí, 

h)  práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na 

jejich udržování v bezpečném stavu, 

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož 

i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. 

(Zákon č. 61/1988 Sb.) 

 

 Zájemce o provozování činnosti prováděné hornickým způsobem musí nejprve získat 

osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby, které mu bude po úspěšném složení 

zkoušky vydáno Českým báňským úřadem, případně příslušným Obvodním báňským 

úřadem. Následně zájemce zažádá o udělení oprávnění k provozování činnosti příslušný 

Obvodní báňský úřad. 
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Postup pro získání oprávnění je následující: 

 

1) Žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby 

 Žádost se podává na Českém báňském úřadě v případě Závodního dolu, Hlavního 

důlního měřiče, Hodnotitele rizik ukládání odpadů, Technického vedoucího odstřelu a 

Ředitelů hlavních báňských záchranných stanic, v ostatních případech na příslušném 

Obvodním báňském úřadě. 

Žádost nemá zákonem předepsaný formulář. 

 

K žádosti je nutné doložit: 

• doklad o dosaženém vzdělání 

• doklad o dosavadní praxi 

• dokumentaci prací, na nichž se odpovědná osoba podílela 

• doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč. 

 

 Žadatel skládá zkoušku odborné způsobilosti před Komisí u orgánů báňské správy. 

Po složení zkoušky může žadateli požádat o udělení oprávnění k provozování činnosti. 

 

2) Žádost o udělení oprávnění 

Žádost se podává na příslušném Obvodním báňském úřadě. 

Žádost nemá zákonem předepsaný formulář. 

Je nutné k ní přiložit osvědčení odborné způsobilosti odpovědné osoby (viz předchozí 

bod), doklad o právní existenci žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, 

zakladatelské dokumenty, apod.) a doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč. 

Úřad udělí oprávnění do 30 dnů. 

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu. (URL – 1) 

 

 Je zřejmé, že příprava otvírky nového lomu je časově náročnou záležitostí. Tato 

příprava si vyžaduje spolupráci specialistů – báňského projektanta, technologa, ekologa, 

stavaře, projektanta strojního a elektrozařízení.  
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4.3 Otvírka lomu a uvažovaný způsob těžby 

 K otvírkovým pracím řadíme všechny činnosti a opatření, které slouží k přípravě těžby 

užitkového nerostu z nového lomu, případně z jeho části. 

 Otvírkou rozumíme: 

a) Vytvoření volného dobývacího prostoru pro vlastní otvírku a její okolí a vytvoření 

volného prostoru pro příslušná zařízení (správní budovy, sociální zařízení, 

transformovny apod.) a spojovací dráhu, což je spojeno se získáním nezastavěných 

a zastavěných pozemků, přestavbou inženýrských sítí a přeložkami vodních toků a 

nádrží. 

b) Vybudování odvodňovacích zařízení nutných před zahájením otvírkových prací. 

c) Vybudování skrývkových výjezdů. 

d) Odstranění skrývky v otvírkovém poli. 

e) Vybudování výsypek, dopravních cest a zařízení na výsypce. 

 Se začátkem pravidelného provozu, tj. s dosažením plánované těžby, jsou otvírkové 

práce ukončeny. (Kryl, V., 1997) 

 U otvírek kamenolomů se vyskytují určité specifické podmínky charakteristické pro 

způsob dobývání soudržných hornin. Tato ložiska se vyznačují nepravidelným tvarem, 

tektonickými poruchami, proměnlivým obsahem i jakostí užitkového nerostu a nadložních 

hornin, velkým rozdílem výšek horní a spodní hranice dolového pole, značnou pevností 

hornin apod. 

  Při volbě způsobu otvírky kamenolomu mají rozhodující význam - půdorysné rozměry 

lomu a jeho hloubka, reliéf povrchu, množství přepravovaných hornin z lomu, mocnost 

užitkového nerostu a skrývky, parametry uložení vrstev hornin, objemy hlavních báňských 

a přípravných prací v etapě těžby, způsob dopravy horniny, životnost ložiska a jiné faktory.  

 Velkou nevýhodou je používání trhacích prací v kvalitní surovině, čímž dochází 

k jejímu znehodnocování. V bezprostřední blízkosti nálože dochází k totální destrukci 

horniny a vlivy trhacích prací se projevují až do vzdálenosti 1 m. Nedestruktivní metody, 

t.j. vyřezávání bloků buď diamantovým kotoučem či vodním paprskem s abrazivy jsou 

ovšem cenově mnohem náročnější. (Kryl, V., 1997) 
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 Ověřené ložisko, Svobodné Heřmanice, v kategorii C2 (zásoby málo ověřené, u nichž 

jsou úložní poměry, tvar, stavba a jakost nerostné suroviny stanoveny na základě výsledků 

geologického studia a potvrzeny ověřením nerostné suroviny v jednotlivých bodech) 

navrhuji otevřít jámovým lomem. Otvírka je jednodušší vzhledem ke snadnému přístupu 

v rovině okolního terénu včetně vedení zářezu. Naopak je náročnější technologická 

doprava vytěžené horniny, kvůli nutnosti překonávání značného stoupání, což vyžaduje 

v některých případech použití speciálního transportního zařízení (výtahy, skipy, jeřáby 

apod.). Obrázek návrhu dobývacího prostoru a postupu těžby - viz. příloha č. 3. 

4.4 Skrývkové práce 

 Těžené horniny jsou vesměs zakryty nánosy zemin, různými zvětralinami nebo jinými 

horninami, které se musí před vlastní těžbou užitkové suroviny odstranit do určité hloubky, 

a to s dostatečným předstihem. 

Mocnost, objem plánované roční těžby užitkové suroviny a vlastnosti nadloží určují 

způsob a rozsah provádění skrývkových prací a rozhodují o hospodárnosti vlastní těžby 

suroviny. Za výkliz se považují vrstvy, které jsou uvnitř souvrství a nejsou vhodné pro 

zpracování. Mocnost skrývky je většinou nerovnoměrná a bývá až několik metrů. 

(Kryl, V., 1997) 

 Na skrývané ploše bude provedena nejdříve skrývka ornice a podorničí, které budou 

odváženy na samostatné deponie. Průměrná mocnost skrývky na celém ložisku jsou 3 m, 

z toho 0,3 m je zúrodnitelná vrstva. Tato vrstva by měla být sejmuta a uložena odděleně od 

ostatních skrývkových hmot, pro její následné využití k sanaci a rekultivaci dotčeného 

území. Ke skrývání ornice bude použit buldozer. Jím se ornice shrne na hromady, které 

budou nakládacím prostředkem (nakladačem nebo rypadlem) odebírány, nakládány na 

nákladní auta a přepravovány na deponii ornice. 

4.5 Odvodnění 

 Voda, pocházející z atmosférických srážek i přítomnost podzemní vody v nadloží, 

ložisku nebo v jeho podloží, má nepříznivý vliv na provozní ukazatele lomu i na 

bezpečnost práce a provozu. 
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 Cílem odvodnění lomu je tedy zajištění plynulého a bezpečného provozu lomu při 

vynaložení minimálních nákladů. Ve většině případů jsou předmětem odvodňovacích prací 

povrchové nebo mělké podzemní vody, jejich původ tvoří převážně atmosférické srážky, 

spadlé v dobývacím prostoru a zahrnují zpravidla: budování ochranných zařízení a 

opatření, která zabezpečují lom v předpolí před přítokem srážkových vod, příp. 

povrchových vod, vznikajících při tání sněhu, zejména však před velkými vodami 

(povodněmi), jímání a odvádění povrchové vody i zbytkových přítoků podzemních vod 

v lomu a jednotlivých řezech i podloží ložiska včetně podložky vnitřní výsypky, 

odvodňování podložky vnějších výsypek, v mezních případech odvodňování tělesa vnější 

nebo vnitřní výsypky. (Kryl, V., 1997) 

 Hydrogeologické poměry ložiska Svobodné Heřmanice jsou jednoduché. Zdrojem 

důlních vod budou zejména atmosférické srážky. Podzemní a srážkové vody přitékající do 

lomu budou odváděny až po úroveň cca 390 m n.m. odvodňovacím kanálem. 

4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu 

Při veškeré činnosti na provozovně budou dodržována ustanovení zák. č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 51/1989 sb. o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Pro jednotlivé pracovní úkony bude zpracována provozní dokumentace, technologické 

postupy a dopravní řád. 

Ochrana pracovníků před nepříznivými účinky faktorů pracovního prostředí, jako jsou 

například hluk, prach a vibrace, je řešena vybavením pracovníků osobními ochrannými 

pomůckami - respirátory, chrániči sluchu, antivibračními rukavicemi, ochrannými brýlemi 

a jinými, v souladu s bezpečnostními předpisy. (Strohalm, P.) 
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4.7 Vliv na životní prostředí 

 Pro deponie jsou vhodné nekultivované zčásti podmáčené pozemky v údolní nivě 

potůčku, resp. stávajících deponií (v závislosti na místě otvírky ložiska) tak, aby nedošlo 

ke znehodnocení zemědělské půdy. Rekultivace deponií v podstatě nepřichází do úvahy 

vzhledem k tomu, že na břidlicích je obtížné vysazování porostu i když na většině hald se 

po určité době uchytí břízy a jívy, čímž se v podstatě deponie břidlic samovolně 

rekultivuje. 

 Vodu, která by byla používána pro řezání je nutno nechat vyčistit od mechanických 

nečistot v odkalovacích nádržkách a z hlediska ekologického je optimální tuto vodu 

recyklovat. Zřízení odkalovacích nádrží se jeví jako nutnost vzhledem k možnému 

teoretickému úniku ropných látek (olejů, pohonných hmot atd.). Vlastní ekologický ráz 

krajiny nebude narušen ani odvalem15 vzhledem k tomu, že na ložisku a jeho okolí již 

existuje řada odvalů, které vytvářejí charakteristický krajinný ráz moravskoslezského 

kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku. Rozkladem břidlic nevznikají zdraví škodlivé látky, 

takže existence odvalů se nepromítá a nebude promítat do porušení ekologické rovnováhy 

a nedojde k porušení rázu krajiny. Toto konstatování je podpořeno skutečností, že na 

obdobných těžebnách k tomuto jevu nedochází. (Hejtmánek, D. a Kočandrle, J., 1992) 

 Těžební organizace je povinna nechat zpracovat a předložit k posouzení studii EIA16. 

Tuto studii může zpracovat jen osoba, vedená ministerstvem životního prostředí v seznamu 

oprávněných osob. 

 Studie posouzení vlivů na životní prostředí musí zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit 

předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat 

opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí.  

 

 

                                                 
15 Odval - násyp horninového odpadu lomu nebo dolu. 
16 EIA (Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) - je označení pro 
proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a 
vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace 
akceptovatelná. 
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4.8 Způsoby využití a zpracování štípatelné jílovité břidlice 

Střešní krytina 

Štípatelné nebo také pokrývačské břidlice jsou přírodním stavebním materiálem, jehož 

používání ke krytí střech je historicky doložitelné již od starověku. Vedle slámy, dřeva a 

tašek z pálené hlíny, byla břidlicová krytina po mnoho staletí prakticky jediným, člověku 

dostupným, materiálem ke krytí střech. V dnešní době je obliba břidlicové krytiny dána 

především její dlouhodobou stálostí a odolností vůči klimatickým vlivům a masivní, 

rustikální podobou, která stavbám poskytuje dlouhou životnost a svébytný vzhled a 

charakter.  

Štípatelná břidlice jako surovina je definována zejména schopností dělit se štípáním na 

tenké desky a dle konečného způsobu použití dalšími vlastnostmi, jako například odolností 

vůči zvětrávání a vlivům povětrnosti, pevností v tahu za ohybu, odolností proti skluzu, 

stálobarevností ap. Využitelnost břidlic je tak kromě litologických a mineralogických 

vlastností, také určována vnitřní strukturou horniny, vývojem kliváže17 a jejího vztahu 

k původní vrstevnatosti.  

Na střešní krytinu jsou využitelné pouze nejkvalitnější polohy ložiska, dobře štípatelné, 

bez hrubozrnných proplástků. Formáty desek jsou min. 20 × 20 cm a tloušťka 4 - 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Břidlicová krytina na střeše Národního divadla v Praze (Strohalm, P.) 

 
                                                 
17 Kliváž - hustý systém druhotných tektonicky vzniklých paralelních ploch dělitelnosti. Od kliváže 
k puklinám i ke krystalizační břidličnatosti jsou plynulé přechody. Kříží-li se kliváže s jinými strukturními 
plochami (vrstevnatosti, puklinatostí), vzniká roubíkový rozpad hornin.  
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Velkoobjemové zpracování břidlice 

 V současné době se stále více využívá štípatelná břidlice pro výrobu: 

• drtí – pro výrobu šindelů, posyp chodníků a ploch, podsypy pod rostliny 

(náhrada mulčovací kůry). Břidlice se pro tyto účely drtí běžným způsobem na zrno 

min. 2 cm. 

• šupin - přírodní nebo barvené drcené břidlice frakce min. 1,2 mm užité pro posypy 

bitumenových pásů18 

• moučky - břidlicová moučka mikromletá (BMM) o zrnitosti min. 0,063 mm užitá 

pro plnidla, barvy, stěrkové hmoty, lepidla, v gumárenství 

• expanditu -  lehčený beton 

• konglomerátů - umělá břidlice vyrobená z 94% drcené břidlice a pojiva používaná 

pro střešní desky, obklady, dlažby, kuchyňské linky, stavební výrobky 

Tato výroba dnes spotřebovává rozhodující podíl těžené břidlice. 

Pro výrobu výše uvedených výrobků je možné využít i břidlici méně kvalitní 

obsahující prachovcové proplástky, respektive hůře štípatelnou břidlici postiženou kliváží. 

 

Doplňkové využití břidlice 

Části produkované těžby břidlice se zpracovává na: 

• obklady: pásky 7,5 × 15 × 1,5 cm nebo 10 × 10 × 1,5 cm nebo 10 × 20 × 1,5 cm 

• dlažební desky: tloušťka min 2 cm, řezané, neřezané (benátská dlažba), 

• šlapáky: neřezané desky tl. min 2,5 cm 

• zdící kameny: pásky od řezání, pásky s přírodní hranou tl. min 3 cm 

• zahradní architektura: stolové desky tl. min. 5 cm, lavice tl. min. 5 cm, menhiry, 

sloupy,  solitery, skalky, schodišťové stupně, plotové sloupky, parapetní desky, 

náhrobní desky 

• kamenná galanterie: popelníky, šperky, sošky, vázy, reliéfní desky, suvenýry atd. 

(Strohalm, P.) 

 

 Způsob zpracování břidlic je poměrně velmi jednoduchý s vysokými nároky na lidskou 

práci a není bez zajímavosti, že se během století v podstatě příliš nezměnil. Hlavním 

                                                 
18 Bitumenové pásy - asfaltové pásy. Z hlediska střešních krytin a izolace se v minulosti běžně využívala tzv. 
ipa (izolační pás asfaltový). 
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procesem při zpracovávání břidlic je totiž štípání, které je třeba provádět manuálně 

vzhledem k tomu, že každý blok suroviny je třeba posoudit individuálně. Každý štípač 

dostane ke zpracování surovinu již předběžně roztříděnou na materiál pro řezání 

(obkladové, dlažební desky) a pro štípání (desky krytinové). Materiál pro štípání je 

prohlédnut a druhotně roztříděn podle jednotlivých druhů krytiny a poté může být započato 

s vlastním štípáním. Štěpnost materiálu je dána řadou faktorů: mezi něž patří laminace, 

vztah vrstevnatosti a kliváže, charakter vrstevních a klivážních ploch a v některých 

případech sehrává svou roli vlhkost materiálu a reziduální pevnost na předurčených 

plochách. Znalost materiálu je důležitým předpokladem pro optimální využití suroviny – 

každý štípač musí poznat kam nasadit dláto, aby dostal z vytěženého kusu maximální počet 

desek o maximální velikosti. Již z tohoto stručného popisu je evidentní, jak důležitá je 

práce štípače a je nutno si uvědomit, že dobrý štípač dokáže zhodnotit i méně kvalitní 

materiál a naopak, špatný štípač dokáže i velmi kvalitní surovinu znehodnotit. 

 V minulosti se z naštípaných desek vyřezávaly podle šablony jednotlivé krytinové 

desky, v současné době se vytěžený blok suroviny nejprve upraví na požadovaný formát na 

pile s diamantovým kotoučem a teprve poté se naštípe na jednotlivé desky. (Hejtmánek, D. 

a Kočandrle, J., 1992) 
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5 Ekonomické vyhodnocení 

 Podstatou hodnocení investic je porovnání nákladů na investice s výnosy, které 

investice přinese, jde v podstatě o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a 

ročních výnosů za období životnosti investice. Proto např. v anglické literatuře se tato 

činnost nazývá capital budgeting. Výnosem z investice je přírůstek zisku a přírůstek 

odpisu, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Souhrnně tyto dvě položky 

nazýváme cash flow (peněžní tok, proud peněžní hotovosti). Uvažujeme ovšem čistý zisk, 

tj. zisk po zdanění. Konečným výsledkem rozpočtování je rozhodnutí, zda investici 

uskutečnit, a v případě hodnocení více investičních možností, kterou možnost využít. 

 

Metody hodnocení investic v tržních ekonomikách 

 

V praxi se používají tyto metody: 

1) metoda doby splacení (doby návratnosti, angl. payback method) 

2) metoda čisté současné hodnoty (net present value of investment = NPV) 

3) metoda vnitřního výnosového procenta (internal rate of return = IRR) 

 

Metoda doby splacení 

 Dobou splacení je takové období, za které proud výnosů (cash flow) přinese hodnotu 

rovnající se původním nákladům na investici. Srovnáme-li pomocí doby splacení investiční 

varianty, tak vybereme tu, jejíž doba splacení je kratší. Nevýhodou této metody je to, že 

neuvažuje výnosy po době splacení. Metoda doby splacení nemůže být všeobecnou mírou 

pro posuzování investic, poskytuje však důležitou informaci o riziku investice (doba 

splacení 2 roky je menším rizikem než doba 10 let) a v likviditě investice (ukazuje, jak 

dlouho bude původní kapitál v investici vázán). 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

 Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

výnosů (cash flow) a náklady na investici: 

IN
k t

−

+
∑

=

n

1t

t

)1(

CF
 = IN - SHCF = ČSHI   

ČSHI – čistá současná hodnota investice 
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SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice) 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – náklady na investici 

k – kapitálové náklady na investici (diskontní sazba) 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti investice 

 

 Metoda čisté současné hodnoty se doporučuje jako prvotní metoda hodnocení 

efektivnosti investic. Aby investice byla efektivní, musí být čistá současná hodnota kladná, 

tato částka představuje čistý přínos investice. (Synek, M., 2007) 

Metoda bývá doplněna indexem současné hodnoty, zvaným také index výkonnosti 

(profitability index), který vypočteme jako podíl současné hodnoty cash flow a nákladů na 

investice: 

IN

SHCF
IV =  

 Je-li hodnota index IV ≥ 1, můžeme investici přijmout. Využíváme jej při srovnávání 

variant: z několika variant vybereme tu, jejíž index výnosnosti je větší. 

 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

  Spočívá v nalezení diskontní sazby, při které současná hodnota očekávaných výnosů 

z investice (cash flow) se rovná současné hodnotě výdajů na investici: 

SHCF = IN 

IN
k t

=

+
∑

=

n

1t

t

)1(

CF
  

SHCF – IN = 0 

 Protože k (diskontní sazba) je číslo, které hledáme, musíme postupovat metodou pokusů 

a omylů a postupně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak dlouho, až se rovnají. 

Metoda je v praxi velmi oblíbená, protože udává předpokládanou výnosnost investice, 

kterou můžeme porovnávat s požadovanou výnosností. Je-li investice na úvěr, mělo by být 

vnitřní výnosové procento vyšší, než je úroková sazba. (Mlčoch, J., 1991) 
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5.1 Stanovení ceny, situace na trhu 

Jednou ze základních ekonomických kategorií je cena. V této souvislosti chápeme a 

využíváme cenu jako pružný marketingový nástroj. Ceny hrají v tržním mechanismu 

klíčovou roli. Každý výrobek má na trhu cenu. Cena přináší informaci, na jejímž základě 

jednají výrobci i spotřebitelé, vytvářejí zároveň podněty pro jejich ekonomická rozhodnutí. 

Celý tržní mechanismus je ohromným informačním a motivačním systémem. Vzájemná 

interakce všech subjektů trhu vytváří impulsy jak v hledání nových možností, tak také 

v neustálém návratu nerovnováh k rovnovážnému stavu ekonomiky. Jak na trzích 

jednotlivých druhů zboží a statků, tak na úrovni celé ekonomiky. 

 

Základní problém – procesu tvorby cen se v podmínkách využití marketingu zkoumá 

z různých pohledů na stanovenou cenu: 

Postoj ekonoma – vychází z předpokladu, že v dlouhodobém pohledu musí tržní cena 

jakéhokoliv výrobku vyhovovat jak prodávajícím, tak kupujícím. Jinak bude výsledkem 

nadbytečná nebo neuspokojená poptávka. Tento přístup vede k rovnovážné ceně. 

Postoj účetního – stanovuje ceny systémem „náklady plus“. Tento systém staví na 

předpokladu, že má-li podnik přežít a prosperovat, musí své produkty prodat nejméně za 

tolik, kolik činí náklady výroby plus zisk. Stanovení cen tímto systémem má zásadní 

nedostatek, nebere zřetel na trh. 

Postoj marketingového pracovníka – základem je, že pro každý výrobek existuje cena, 

kterou trh právě unese. V tomto případě bývá cena stanovena jako cena tržní při relativní 

rovnováze nabídky a poptávky. 

Postoj spotřebitele – je cena očekávaná spotřebitelem, za kterou je ochoten výrobek 

kupovat. Proto byla formulována zásada – máme-li dobrý výrobek, neničme ho tím, že ho 

budeme prodávat příliš levně. Dejme spotřebiteli cenu, kterou požaduje, a to nemusí být 

cena nejnižší. (Mlčoch, J., 1991) 

 Ve snaze přiblížit cenu přírodní břidlicové krytiny ostatním materiálům je zejména 

v posledních letech dovážena do České republiky zpravidla levnější břidlicová krytina ze 

zahraničí, na dovozu se podílejí následující společnosti:  
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• ze Španělska: CUPA PIZARRA S.A., PIZARRAS CASTRELOS S.A., PROINOR 

S.A., RATHSCHECK PIZARRAS S.A., PIZARRAS SAMACA S.A., 

EUROSCHIEFER GALICIA  S.L.  

• z Německa a Francie: DEKTRADE a.s., která spolupracuje se společnostmi 

CASTRELOS S.A. a PROINOR A.S., RICHTER PIZARRAS, ta je výhradním 

zástupcem firmy PIZARRAS SAMACA S.A., TOP střechy a fasády CZ, která 

nakupuje břidlici od firmy EUROSCHIEFER GALICIA S.L.  

Výhradním odběratelem břidlice těžené z nejkvalitnějších ložiskových poloh je 

firma RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH – SYSTEME KG (SRN). 

 Největším evropským i světovým producentem štípatelných břidlic je Španělsko, které 

se na celosvětové produkci výrobků z břidlic podílí ze 70 až 80 %. Dalšími hlavními 

importéry břidlice jsou Francie a Německo, ale objevuje se i břidlice asijská, především 

z Indie a Číny. (fotografie v příloze č. 8)  

 Zákazník je tak postaven před problém volby takové břidlicové krytiny, která svojí 

kvalitou bude odpovídat účelu stavby a zároveň i klimatickým podmínkám, kterým bude 

vystavena. V případě volby nevhodné nebo nekvalitní krytiny nemůže spotřebiteli její 

případná nižší prodejní cena nahradit náklady spojené s následnými opravami. Při 

porovnání kvality břidlicové krytiny těžené v oblasti moravskoslezského kulmu a kvality 

importovaných břidlicových desek lze v řadě případů konstatovat, že ta byla vyšší u 

domácí produkce. Jejími hlavními nedostatky byly však zpravidla větší tloušťka a menší 

rozměry desek. K tomu se velmi často připojovala i vyšší cena vyvolaná nákladnějším, 

v minulosti nejčastějším, hlubinným způsobem těžby. Její nespornou předností je však 

odolnost vůči zvětrávání v našich klimatických poměrech, prověřená desetiletími. 

(Strohalm, P.) 

V příloze č. 4 uvádím, pro zajímavost, ceník břidlicového dolu Lhotka z roku 2009. Jak již 

bylo zmíněno, v části historie, důl Vítkov-Lhotka ukončil těžbu v roce 2010. 
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5.2 Předpokládaný roční objem hrubé těžby a doba exploatace 

ložiska 

 Těžba ložiska bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi proběhne skrývka ložiska a 

její odvoz mimo prostor ložiska, mimo humózní vrstvu a část polohy sprašových hlín, 

které mohou být využity pro zpětnou rekultivaci vytěženého prostoru. 

 

 Na ložisku je evidováno přibližně 1 776 119 m3 geologických zásob břidlice, což při 

objemové hmotnosti cca 2,7 t.m-3 představuje 4 795 521 tun. 

 

 Při stanovení ročního objemu těžby vycházím z toho, že doporučovaný roční objem 

těžby u kamenolomů všeobecně, se uvádí na 200 000 t a více. Při této dolní hranici 

200 000 t.rok-1 (tj. 74 074 m3) zajišťují evidované zásoby výrobu na dobu 24 let. 

5.3  Potřebná kapacita technologického zařízení lomu a doprava 

těžené suroviny 

 Nakládání rubaniny a její transport patří k základním pracovním operacím při těžbě 

v kamenolomu. Pro nakládání je vesměs používáno cyklicky pracujících zařízení a to 

lopatových rýpadel mechanických i hydraulických, v některých případech kolových 

nakladačů. Při volbě typu nakládacího stroje musí jeho výkonnost a dosah odpovídat 

používanému typu dopravy a její kapacitě, i kapacitě drtírny, úpravny a odbytu. Objem 

lopaty rýpadla nebo nakladače musí být úměrný objemu korby dopravního zařízení 

(optimální poměr 1:3 až 1:5).  

 

 Volba způsobu dopravy, typů, rozměrů a počtu dopravních prostředků je ovlivněna 

především rozlohou, tvarem a typem lomu, druhem a vlastnostmi přepravené suroviny, její 

kusovitostí, požadovaným objemem přepravy, organizací provozu, kvalitou a sklonem 

komunikací, dopravními vzdálenostmi aj.. (Kryl, V., 1997) 

 

 K tomu, abych mohla určit výše uvedené kapacity technologického zařízení, musím 

znát následující údaje: 
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Stanovení časového fondu a potřebného výkonu strojů: 

 

rok  365 dní 

soboty, neděle, státní svátky  - 115 dní  

plánované odstávky (údržba, klimatické vlivy)  - 24 dní 

pracovní dny využité k těžbě a zpracování v úpravě  226 dní 

jednosměnný provoz × 8 hodin 

počet hodin v jednosměnném provozu 1 808 hodin. rok-1 

časové využití ve směně   88 % 

reálný časový fond při provozu v jedné směně 1 591 hodin.rok-1 

 

Požadované výkony: 

 

celkový navrhovaný roční objem těžby 200 000 t.rok-1 

měsíční výkon         200 000 t.rok-1 / 12    =  16 667 t 

denní výkon (směnový)                         200 000 t.rok-1 / 226    = 885 t  

hodinový výkon                                  200 000 t.rok-1  / 1 591    = 126 t 

 

Dalším krokem je stanovení potřebného počtu rýpadel, k tomu potřebujeme znát technické 

parametry, ty zjistíme výpočtem následujících hodnot: 

 

• Teoretické výkonnosti – charakterizuje lopatové rýpadlo obecně na základě 

geometrických parametrů stroje a teoretického počtu cyklů, když nerespektuje 

geotechnické vlastnosti rozpojené zeminy. 

 

• Technické výkonnosti – určuje množství natěžených hornin či zemin v rostlém 

stavu za jednotku času. Respektuje vlastnosti rozpojovaných hornin, 

representované koeficienty nakypření a plnění těžební nádoby a konstrukci 

dobývacího orgánu. 

 

• Těžební výkonnosti – je dána objemem skutečně odtěžené horniny či zemin za čistý 

provozní čas dobývacího stroje. (Kryl, V., 1997) 
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Výsledky a použité hodnoty uvádím pro přehlednost do tabulky 2.  

Postup výpočtu je detailněji rozepsán v  příloze č. 5. 

 

Tab. 2 Stanovení technických parametrů rýpadla 

parametr hodnota jednotka označení vzorec 

Požadovaná výkonnost rýpadla (nakladače) 126 t.h-1 Qp  

Požadovaná výkonnost rýpadla (nakladače) 47 m3.h-1 Qp = Qp /ρ 

Teoretická výkonnost rýpadla 120 m3.h-1 Qt = 60.VL.n 

Technická výkonnost rýpadla 83 m3.h-1 Qtech = Qt.(kp/kn) 

Počet pracovních cyklů  1 min-1 n  

Koeficient plnění lopaty 0,9  kp  

Koeficient nakypření 1,3  kn  

Obsah lopaty rýpadla 2 m3 VL  

Objemová hmotnost horniny 2,7 t. m-3 ρ  

Těžební výkonnost  168 t.h-1 Qtěž = Qtech.ko 

Koeficient výkonnosti pro auto. dopravu 0,75  ko  

Potřebný počet rýpadel 1 ks   

 

 V návaznosti na výsledný počet rýpadel je třeba provést výpočet dopravního krytí. Jako 

nejvhodnější se v tomto případě jeví automobilová doprava.  

 Automobilová technologická doprava je velmi operativní, umožňující se přizpůsobit 

různým postupům těžební fronty a selektivnímu odvozu vybraných kategorií hornin a 

zemin. 

 Pro stanovení počtu potřebných odvozních prostředků k zabezpečení výkonnosti 

rýpadla (nakladače) je potřeba určit následující: 

• dobu plnění nákladního automobilu 

• dobu jízdy plného nákladního automobilu 

• dobu jízdy prázdného nákladního automobilu 

• dobu trvání dopravního cyklu 

• počet jízd nákladního automobilu za hodinu 

• hodinový výkon nákladního automobilu 

• roční výkon nákladního automobilu 
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Pro přehlednost jsem uvedla všechny údaje výpočtu dopravního krytí do tabulky 3. 

Jednotlivé výpočty jsou rozepsány v příloze č. 6. 

 

Tab. 3 Výpočet dopravního krytí 

parametr hodnota jednotka označení vzorec 

Obsah korby nákladního automobilu 6 m3 O  

Doba vyklápění 0,5 min tv  

Doba plnění nákladního automobilu 3 min tn = 60.O/Qr 

Doba jízdy plného nákladního 
automobilu 

2,4 min tj1 = d.60/v  

Doba jízdy prázdného nákladního 
automobilu 

1,7 min tj2  

Rychlost jízdy  25 km.hod-1 v  

Dráha = vzdálenost od místa těžby na 
výsypku 

1 km d  

Doba trvání dopravního cyklu 8,85 min T = tn+tr+tč+tm+tj1+tj2 

Doba vyklápění nákladního 
automobilu  

0,5 min tr  

Čekací doba na nakládce a vykládce 0,5 min tč  

Doba manévrovacích operací 0,75 min tm  

Počet jízd nákladního automobilu za 
hodinu 

6 jízd.hod-1 n = 60/T 

Hodinový výkon nákladního 
automobilu 

36 m3.h-1 Nh = n.O 

Roční časový fond  1591 hod.rok-1 Fr 
 

Roční výkon nákladního automobilu 57 276 m3.rok-1 Nr = Nh.Fr 

Počet automobilů 2 ks   

 

 Z výsledku vyplývá, že v kamenolomu musí být nasazeno jedno lopatové rýpadlo 

(např. DH 411) v součinnosti s dvojicí nákladních automobilů (např. Tatra 815).  

5.4 Investiční náklady 

 Investiční náklady, jinak také kapitálové náklady, jsou náklady obchodní společnosti 

na pořízení nového a obnovu starého fyzického majetku, jako např. zařízení, nemovitosti, 
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průmyslové a technické vybavení. V účetnictví jsou investiční výdaje započteny k účetním 

aktivům. (Synek, M., 2007) 

 Investiční náklady jsem odhadla na základě analogie s jinými obdobnými provozy, ke 

kterým mi poskytl podklady můj konzultant a velký fanoušek břidlice, pan Lumír Moučka. 

Součástí lomu musí být i nově vybudované zpracovatelské dílny a zařízení na úpravu 

vytěžené horniny drcením a tříděním.  

 

Přehled odhadu potřebných investic uvádím v tabulce 4. 

 
Tab. 4 Investiční náklady 

Popis zařízení cena (tis. Kč) 
odpisová 
skupina 

doba 
odpisování 

Hydraulické kladivo 500 2 5 
Hydraulické rýpadlo 10 000 3 10 
Kolový lopatový nakladač 6 100 2 5 
Tatra 815 (2 ks) 600 2 5 
Buldozer s rozrývacím 
trnem 

6 500 2 5 

Terénní osobní automobil 
(2 ks) 

1000 2 5 

Technologie drtírny 80 000 2 5 
Pila s diamantovým 
kotoučem 

500 2 5 

Zemní práce – úpravy 
terénu pro stavbu a deponie 

800 3 10 

Základy pro stroje a 
zařízení 

500 3 10 

Nájezdová rampa 
k primárnímu drtiči 

700 3 10 

Zpevněné odstavné plochy 3 000 3 10 
Účelové komunikace 250 3 10 
Trafostanice + přípojka 
z VN 

2 000 4 20 

Elektrorozvody, ovládání, 
osvětlení 

3 500 4 20 

Přívod vody 3 000 4 20 
Rozvody vody po 
technologii (likvidace 
prašnosti) 

700 3 10 

Sociální zařízení pro 
zaměstnance  

3 100 4 20 

Počítače, informační 
technika 

150 1 3 
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Kancelářské vybavení, 
nářadí, nástroje 

900 - - 

Rezerva na 
nepředpokládané výdaje 

5 000 2 5 

Pozemky – nákup 1500 - - 
Zpracování projektu lomu a 
úpravny 

450 - - 

Zpracování dokumentace 
EIA 

400 - - 

Studie související s EIA 
(monitoring hluk, prach, 
vibrace, ...) 

150 - - 

Celkem 131 300   
 

Odpisové skupiny a doby odpisování byly stanoveny podle zákona č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů. 

 

Roční odpisové sazby stanovené podle téhož zákona (rovnoměrné odpisování hmotného 

majetku) jsem propočetla do výše ročních odpisů takto: 

 

odpisy hmotného majetku v roce 1.                             12 574 650 Kč 

odpisy hmotného majetku v roce 2. – 5.                      25 382 650 Kč 

odpisy hmotného majetku v roce 6. – 10.                      3 028 150 Kč 

odpisy hmotného majetku v roce 11. – 20.                       597 400 Kč 

 

Tabulka s výpočty jednotlivých odpisů je ke shlédnutí v příloze č. 7 

Tyto údaje jsem použila pro výpočet návratnosti investic. Zároveň jsem provedla odhady 

nákladů a výnosů. 

Náklady jsem rozdělila na variabilní a fixní. 

5.5 Variabilní náklady 

 Variabilní náklady se mění v závislosti na změnách objemu výroby.  

 

Dělit je můžeme na následující: 

- proporcionální: vyvíjí se stejně rychle jako objem výroby 

- nadproporcionální (progresivní): vyvíjí se rychleji než objem výroby 
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- proporcionální (degresivní): vyvíjí se pomaleji než objem výroby. 

Do variabilních nákladů patří jednicové náklady a část nákladů režijních. 

(Dvořáček, J., 1997) 

 

Odhad variabilních nákladů uvádím v tabulce 5. 

 
Tab. 5 Variabilní náklady 

Variabilní náklady Kč.t-1 
Opravy a údržba strojů a zařízení 9 
Materiál ostatní 7,5 
Paliva (nafta motorová, benzin) 9,7 
Energie (elektrická, voda) 15 
Technologická přeprava  16,6 
Tvorba rezerv (sanace, rekultivace) 6 
Odpis skrývek 3,5 
Důlní měřič, geolog. průzkum 5,3 
Ostatní služby (nájmy techniky, zkoušky kameniva, spoje, střežení) 9,5 
Celkem 82,1 
 

5.6 Fixní náklady 

 Fixní náklady jsou na změnách objemu výroby nezávislé. Tyto náklady jsou vyvolány 

nutností zabezpečit chod podniku jako celku. Někdy jsou nazývány náklady provozní 

připravenosti, pohotovostní nebo kapacitní. Jejich neměnnost je však relativní – i fixní 

náklady se mění např. při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního 

programu. Nemění se však plynule, ale skokově. Do fixních nákladů patří velká část režií, 

např. mzdy správních a technickohospodářských pracovníků, nájemné, pojištění, úroky 

z půjček, leasingové poplatky, náklady na školení a vzdělávání pracovníků, bezpečnostní 

služba aj. V průběhu doby ve většině výrob dochází k růstu podílu fixních nákladů 

dokonce některé jednicové náklady (např. mzdy) se mění v náklady fixní.   

Fixní náklady vznikají, i když se nic nevyrábí. (Dvořáček, J., 1997) 

 

V tabulce 6 uvádím odhad fixních nákladů. 
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Tab. 6 Fixní náklady 

Fixní náklady tis. Kč 
Daně a poplatky (daň z nemovitostí, silniční, …) 410 
Mzdové náklady 5 400 
Odvody mezd 35% 1 890 
Nájemné za pozemky 220 
Finanční náklady (pojištění, …) 150 
Celkem 8 070 
 

5.7 Výpočet tržeb kamenolomu 

 Po zahájení provozu kamenolomu je potřeba uvažovat s náběhovou křivkou produkce. 

To znamená, že v prvním roce zahájení provozu odhaduji objem výroby na úrovni 50% 

projektované kapacity, to je 100 000 tun rubaniny a objem výrobků 85 000 tun zmenšený 

po odhlinění rubaniny (15%). 

 Ve druhém roce se objem těžby zvýší na 80% a ve třetím roce bude lom schopen 

dosahovat projektovaného výkonu, to je 200 000 tun rubaniny. 

 V prvních letech těžby se bude dobývat jakostně nejméně kvalitní vrstva břidlice, která 

je vhodná především na výrobu břidlicové drtě, šupin, moučky, atd.. Rozhodla jsem se celý 

výpočet založit pouze na tržbách z průměrné ceny těchto výrobků, při stanovení ceny 

vycházím z průměrné ceny 1 tuny břidlicové drtě ve výši 567 Kč. Tato cena odpovídá 

průměrným prodejním cenám břidlicových drtí, pocházejících z oblasti moravskoslezského 

kulmu. Výpočet tržeb uvádím v tabulce 7. 

 

Tab. 7 Výpočet tržeb kamenolomu 

Rok Těžba rubaniny 
(t.rok-1) 

Prodej výrobků 
(t.rok-1) 

Průměrná 
cena (Kč.t-1) 

Tržby (Kč.rok-1) 

1. 100 000 85 000 567 48 195 000 
2. 160 000 136 000 567 74 844 000 
3. a další 200 000 170 000 567 93 555 000 
 

5.8 Návratnost investice 

 Výpočet návratnosti investice jsem provedla podle metodiky popsané na začátku páté 

kapitoly. Zvolila jsem výpočet podle čisté současné hodnoty investice (NPV – Net Present 
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Value), kdy se hodnota investičního záměru posuzuje podle součtu aktualizovaných 

diskontovaných výnosů. 

Při rozhodování o financování nové investice musíme uvažovat dlouhodoběji do budoucna 

a proto je nutné peněžní výdaje, které se uskuteční v různých časových okamžicích, 

přepočítat ke stejnému datu, kterým je současnost. 

Výpočet současné hodnoty peněz se nazývá odúročení neboli diskontace podle vzorce: 

 

IN
k t

−

+
∑

=

n

1t

t

)1(

CF
 = IN - SHCF = ČSHI   

 
 Při pořizování investice je samozřejmě NPV0  rovna záporné hodnotě všech najednou 

vložených investičních nákladů. Díky výnosům z investice na konci každého dílčího 

období se ztráta z nultého období postupně snižuje. Je zřejmé, že lze najít období, ve 

kterém se záporná hodnota NPV mění v kladnou. V tomto bodu zvratu, kdy investice 

začíná přinášet čisté zisky, lze spatřovat dobu návratnosti investice (diskontovaná doba 

návratnosti). 

Při výpočtu diskontované doby návratnosti jsem zvolila diskontní sazbu k = 14%. Tuto 

hodnotu jsem určila na základě analogie diskontních sazeb jiných podobných projektů. 

 

 Očekávaná životnost ložiska je při zásobách kamene 4 795 521 t cca 24 let. Doba 

návratnosti mi vyšla na 7 let, což považuji za vcelku přijatelné, ale přesto bude třeba při 

projektování nového lomu pečlivě zvážit všechny budoucí náklady. Určitě není nutno 

pořizovat nejdražší a nejkvalitnější stroje. Na trhu lze najít použité, ale stále výkonné stroje 

a zařízení, které ještě mají před sebou dlouhou životnost. Nebo zvolit, poslední dobou stále 

populárnější, možnost ekonomického pronájmu strojů. Takto je možno zkrátit dobu 

návratnosti investice na co nejpřijatelnější míru. 

Výpočty doby návratnosti jsem provedla v tabulkovém kalkulátoru Excel a výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 8.
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Tab. 8 Výpočet návratnosti investice 

 

 

 

 

 

 

rok   1 2 3 4 5 6 7 15 24 

těžba tis. t. rok
-1 100  160  200  200 200 200 200 200 200 

variabilní náklady Kč.t
-1 

82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 
variabilní náklady tis. Kč 8 210 13 136 16 420 16 420 16 420 16 420 16 420 16 420 16 420 

+ fixní náklady tis. Kč 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 8 070 

+ odpisy tis. Kč 12 575 25 383 25 383 25 383 25 383 3 028 3 028 597 0 

= náklady celkem tis. Kč 28 855 46 589 49 873 49 873 49 873 27 518 27 518 25 087 24 490 

prodej kameniva tis. t.rok
-1 85 132 165 165 165 165 165 165 165 

× průměrná cena kameniva Kč.t
-1 567 567 567 567 567 567 567 567 567 

= tržby tis. Kč 48 195 74 844 93 555 93 555 93 555 93 555 93 555 93 555 93 555 

zisk před zdaněním tis. Kč 19 340 28 255 43 682 43 682 43 682 66 037 66 037 68 468 69 065 

daň ze zisku 19% tis. Kč 3 675 5 368 8 300 8 300 8 300 12 547 12 547 13 009 13 122 

čistý výnos (zisk po zdanění) tis. Kč 15 665 22 887 35 382 35 382 35 382 53 490 53 490 55 459 55 943 

diskontace při 14%   0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400 0,140 0,043 

diskontovaný čistý výnos tis. Kč 13 742 17 610 23 882 20 949 18 377 24 369 21 377 7 770 2 410 

+ investice tis. Kč 131 300         

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč -117 558 -99 948 -76 066 -55 117 -36 740 -12 371 9 006 109 992 148 526 
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5.9 Rentabilita 

 Ukazatelé rentability podniku zachycují jeho schopnost produkovat zisk a zhodnocovat 

tím kapitál do podniku vložený. Při výpočtu ukazatelů rentability dochází k poměřování 

zisku s jinými veličinami. (Dvořáček, J., 1997) 

 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales): 

 

 Tento ukazatel udává, kolik korun výnosu je třeba získat na dosažení jedné 

koruny zisku. Opět se tento ukazatel liší podle toho, jaký druh zisku dosadíme do výpočtu. 

Rozlišujeme:  

 

• provozní ziskové rozpětí, 

 

tržby

EBIT
ROS = , 

 

kde EBIT vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky. 

Tento zisk můžeme nalézt ve výkazu zisku a ztráty jako provozní výsledek hospodaření, 

proto provozní ziskové rozpětí. 

 

• čisté ziskové rozpětí. 

 

Pokud použijeme pro výpočet EAT, zjistíme čisté ziskové rozpětí. Vzorec pro výpočet 

čistého ziskového lze vyjádřit: 

 

tržby

EAT
ROS = , 

 

kde EAT vyjadřuje zisk po zdanění. 

Vysoká úroveň ukazatele rentability tržeb poukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy. 
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Střední úroveň vypovídá o dobré práci managementu a je znakem dobrého jména podniku 

na trhu. Naopak příliš nízká úroveň ukazatele rentability tržeb muže vypovídat o chybném 

řízení podniku. Tento ukazatel by měl sloužit především pro mezipodnikové srovnání a 

srovnání v čase. (Dvořáček, J., 1997) 

 

 Pro výpočet rentability tržeb v jednotlivých letech jsem použila údaje z tabulky 8. 

Výsledek můžeme vidět v tabulce 9, na první pohled je zřejmá rostoucí míra rentability, 

což prospívá jistě každému podniku. I na základě tohoto ukazatele lze otvírku lomu 

doporučit. 

 

Tab. 9 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb 

v jednotlivých 

letech 

1.  

(tis. Kč) 

2.  

(tis. Kč) 

3. – 5.  

(tis. Kč) 

6. – 10.  

(tis. Kč) 

10. – 20.  

(tis. Kč) 

20. – 24.  

(tis. Kč) 

EBIT 19 340 28 255 43 682 66 037 68 468 69 065 

Tržby 48 195 74 844 93 555 93 555 93 555 93 555 

ROS - provozní 

ziskové rozpětí 
40,13% 37,75% 46,69% 70,59% 73,18% 73,82% 

EAT 15 665 22 887 35 382 53 490 55 459 55 943 

Tržby 48 195 74 844 93 555 93 555 93 555 93 555 

ROS - čisté ziskové 

rozpětí 
32,50% 30,58% 37,82% 57,17% 59,28% 59,80% 
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6 Závěr 

 V této diplomové práci jsem se zabývala především ložiskem pokrývačských břidlic 

Svobodné Heřmanice.  

 V první řade jsem se pokusila nepatrně oživit, dnes již mrtvou, historii těžby břidlic na 

Moravě. Poté přišla na řadu analýza současného stavu ložiska Svobodné Heřmanice, z níž 

nejdůležitější informací je stav zásob na ložisku, jenž je mimo jiné i malým svědectvím o 

geologickém vývoji naší matičky Země, staré miliardy let.  

 Následně rozebírám, v jednotlivých bodech, nároky na těžbu, které jsou nezbytnou 

součásti otvírky lomu. V poslední části řeším vše, co považuji za nezbytné, k 

ekonomickému vyhodnocení.  

 Na základě propočtů uvedených v diplomové práci, lze usoudit, že otvírka lomu 

Svobodné Heřmanice by byla realizovatelná a výnosná, přičemž doba životnosti ložiska, 

při navrženém ročním objemu těžby 200 000 t, činí 24 let. Doba návratnosti, spočtená 

metodou čisté současné hodnoty, vychází na 7 let, což je ekonomicky vcelku přijatelné. 

Přičemž fáze projektování a výběru vhodného technologického zařízení může významně 

ovlivnit ekonomiku nově zřízeného kamenolomu a tím i celý investiční záměr. Rentabilita 

plánovaných tržeb vykazuje vzrůstající tendenci, a poměrně vysokou úroveň. 

 

 Štípatelné břidlice jsou jako střešní krytina používány již po staletí a ze střech 

budov tato ušlechtilá přírodní krytina nezmizela ani v současné době, kdy trh nabízí 

nepřeberné množství uměle vyráběných krytinových materiálů. Krytina z břidlicových 

desek, ve srovnání s uměle vyráběnými materiály, poskytuje projektantům a investorům 

možnost realizace střech s nenapodobitelným přírodním vzhledem, charakteristickým svou 

barvou a detailní morfologií ploch, odolávající působení klimatu po dlouhá desetiletí. 

Širšímu používání břidlicových krytin brání především cenové relace, které jsou i při 

zohlednění dlouhodobé životnosti břidlicových střech, vyšší, než u ostatních běžně 

používaných střešních krytin. V 80. a 90. letech 20. století byly na řadě ložisek 

štípatelných břidlic, v oblasti moravskoslezského kulmu, provedeny průzkumné práce a 

pokusy o obnovení těžby. Po krátké době byly ve většině případů další práce zastaveny. 

Zda znovu dojde k  zahájení těžby břidlic na Moravě, ukáže jen čas. 
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