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ANOTACE 

V první části této mé diplomové práce je popis ložiska a stav zásob tisské žuly 

v lomu Tis u Blatna.  

V další části se soustřeďuji na přípravné a skrývkové práce, dobývaní kamene, 

TPMR, dopravu a převoz kamene.  

V části následující se podrobně zabývám  popisem  stávajících výrobních strojů                

a návrhem strojů nových pro ušlechtilou kamenickou výrobu. 

Ve čtvrté sekci je vyjádřeno ekonomické zhodnocení pro jednotlivé varianty 

těžby hrubé kamenické výroby, ušlechtilé kamenické výroby a výroby kombinované.  

Klíčová slova: tisská žula, kamenolom, objem těžby, lanová dělící pila 

 

 

 

SUMMARY 

There is a desctription of situation  of  Tis granite deposit in Tis u Blatna quarry, 

in the first part of my dissertation. 

In the second part I focuse on preparation and overburden work, stone mining, 

TPMR tradic and stone transport. 

In the next part I pursue description of current production machins and proposal 

of new machins for noble production. 

In the last part are expressed  economic evaluation for mining variation  of rough 

pottery production, noble pottery production and combined production.                                                                                                                      

Keywords: Tis granite, quarry, minimg capacity, rope split saw 
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1. Úvod 

V mé diplomové práci se zabývám těžbou a zpracováním žuly v lomu Tis u Blatna, 

především úvahou o rozšíření těžby a hlubšího zpracovaní vytěžené suroviny, pomocí 

nových technologií, hlavně řezání kamene lanovou dělící pilou. Dále uvažuji se 

zpracováním odpadního kamene na výrobu drceného kameniva. 

1.1 Popis oblasti 

Lom se nachází v obci Tisu Blatna v Plzeňském kraji, v severní části okresu 

Plzeň – sever, 13 km východně od Žlutic, v průměrné nadmořské výšce 605m n. m.. 

Umístění lomu je zachyceno v Příloze 1 pod názvem „Orientační situace v mapě ČR“. 

První zmínka o obci Tis je z roku 1227, kdy patřila do majetku zemana Kojaty z rodu 

Hrabišiců. V průběhu husitských válek byla obec připojena k rabštejnskému panství 

v držení krále. Roku 1782 celá obec vyhořela. Po zrušení patrimoniální správy se Tis stal 

samostatnou obcí v okrese Podbořany. V horní části vsi bydleli domkaři, kteří pracovali 

v lesích nebo lámali žulu v místních lomech. 

Dolní část obce byla převážně obývána sedláky. Tis ležel v oblasti Sudet a byl 

obydlen převážně německým obyvatelstvem. Češi sem přišli po vzniku Československé 

republiky roku 1918, ale přesto zůstávali menšinou. Po druhé světové válce byli Němci 

vyhnáni. Na přelomu 19. a 20. století bylo v oblasti čistecko – jesenického masivu mnoho 

malých lomů, které sloužily převážně k dodávkám vysoce kvalitního stavebního materiálu. 

Lom v Tisu u Blatna byl otevřen počátkem minulého století, podle dochovaných 

údajů někdy kolem roku 1910. V době mezi světovými válkami byla tisská žula jedním 

z nejžádanějších tmavých ozdobných a stavebních hornin. Z této doby pochází také 

obchodní název „Český labradorit“, který je užíván geology i staršími kameníky do dnešní 

doby. 

V meziválečném období bylo zbudováno v Praze z tisské žuly několik 

monumentálních staveb, jako jsou vysoké portály v reprezentačních prostorách Pražského 

hradu, podstavce pomníků amerického prezidenta Thomase Woodrova Wilsona 

a plukovníka Josefa Jiřího Švece. V době po roce 1948 došlo k podstatnému útlumu těžby 

a podle údajů z roku 1982 bylo v kamenolomu těženo 80m
3
 bloků ročně. Tento útlum 
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spočíval v omezení využití přírodních materiálů a začaly se preferovat betonové materiály 

a určité použití tisské žuly bylo ovlivněno úrovní technologického vybavení kamenolomu. 

Většina vytěžené žuly z kamenolomu Tis u Blatna byla v této době vyvážena do 

zahraničí. Nejvíce tisské žuly se vyváželo do bývalé Spolkové republiky Německo, kde se 

používala zejména pro kamenné pomníky a náhrobky. Významnější stavby na našem 

území zhotovených z tisské žuly z tohoto období jsou řezaná dlažba třetího nádvoří 

Pražského hradu, obklad budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze a několik 

stanic metra. V současné době v kamenolomu těží společnost GRANIO s.r.o., která vznikla 

zápisem do obchodního rejstříku dne 27. ledna 2000, je ve vlastnictví jediného společníka 

a to právnické osoby GRANIO Holding s.r.o.. 

1.2 Popis lomu 

Na následujícím obrázku je zobrazena rozloha a umístění lomu Tis u Blatna. 

 

Obrázek 1: Letecký pohled na lom Tis u Blatna (http://www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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1.2.1 Geografická charakteristika 

Lom se nachází v katastrálním území obce Tis u Blatna.  Územně náleží okresu 

Plzeň sever. Ložisko leží při západním okraji čistecko – jesenického masivu a je součástí 

tělesa biotické žuly. Vlastní lom je založen na severním úbočí kopce „Žebrák“, s vrcholem 

kopce v nadmořské výšce 621m n. m.. 

1.2.2 Geologie ložiska 

V této časti se zabývám geologií ložiska. 

1.2.2.1 Popis ložiska 

Území lokality je umístěno uprostřed rozsáhlejšího tělesa biotické žuly. Jedná se 

o hlubinnou vyvřelinu variského staří, na které jsou patrné tektonické, hydrotermální 

i zvětrávací pochody. Čistecko – jesenický masiv proniká a kontaktně metamorfuje okolní 

barrandienské proterozoikum.  Na sever jsou vulkanity Doupovských hor a na východ se 

nacházejí horniny karbonské kladensko rakovnické pánve v okolí v neuhelném vývoji.  

Charakteristické jsou i poměrně čerstvé žulové balvany velkých rozměrů na 

povrchu převážné části ložiska. Těleso vlastního ložiska tvoří několik lokálních kleneb 

zdravé horniny, od sebe oddělených do značné hloubky písčitě zvětralou horninou 

zvětrávání proběhlo hlavně v karbonu. Žula v čistecko - jesenickém masivu je vhodná 

i pro výstavbu trvalého hlubinného uložiště radioaktivních materiálů. 

Žula v ložisku je co do barevnosti variabilní. Ve vlastním ložisku se vyskytují dva 

základní typy dekorativní žuly rozlišené zbarvením živců. Modrý typ mají živce 

šedomodré, červený typ mají živce narůžovělé až růžové. Kromě těchto dvou základních 

typů se často vyskytují i typy přechodné se živcem nazelenalým až nažloutlým. Výskyt 

jednotlivých typů je v ložiskové výplni zcela nepravidelný. Základní hmota horniny je 

složena z křemene s častými stopami drcení (unduózní zhašení), a dále plagioklasem, 

kyselý albit až střední oligoklas a ortoklasem často jako perlit. Nejvhodnějším tmavým 

minerálem je biotit v šupinkách často zplanělých. Struktura horniny je hypidiomorfně 

zrnitá, textura převážně všesměrně zrnitá. [1] 
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1.2.2.2 Nadloží 

Pokryvný útvar ložiska tvoří žulové eluvium a balvany, místně i několik 

krychlových metrů velké, čerstvé nebo jen nepatrně navětralé. Velmi nepravidelný profil 

nadložních hornin je složen z kulturní vrstvy písčité hnědozemě - lesní humus, dále 

z písčitého eluvia, složeného hrubozrnnými písky a písčitokamenitou směsí přecházející do 

zvětralé a dále do čerstvé horniny. Mocnost eluviálního pokryvu kolísá od jednoho do 

deseti metrů. 

1.2.2.3 Tektonika 

Těleso ložiska je postiženo dvěma mladými, průběžnými systémy puklin 

tektonického původu. Směr prvního systému je zhruba 20-36°, druhého pak 130-140°. 

Oba systémy jsou příkré, úklon 70-80° k jihovýchodu a jihozápadu. Třetí systém puklin 

sférického průběhu, na kterých došlo místy k pohybům blízkým rotaci, je pro dobývání 

ložiska významný, neboť se podle nich ložisko rozpadá na množství bochníkovitých 

útvarů, které ovlivňují výtěžnost žuly na kamenické práce. Dále se na ložisku vyskytují 

systémy kontrakčních puklin S, Q, L (Cloos). Hlavní význam pro dobývání mají pukliny 

ložní (L), většinou mají subhorizontální průběh a u vrcholů terénních elevací přecházejí do 

klenbovitého uspořádání. 

V lomu bylo při geologickém průzkumu ověřeno několik poruchových pásem 

s výplní drceného, místy slabě mylonitizovaného materiálu. Jejich směry a úklony 

odpovídají prvním dvěma systémům puklin, na kterých došlo k pohybu. Významnější 

porucha byla zjištěna vrtem V1, který v ní procházel 18m. Potvrzena byla geofyzikou 

i rýhami R2 a R3. Její mocnost se pohybuje od 0,5m do 1,0m, směr kolem 120° s úklonem 

65 - 80° k jihozápadu. Je vyplněna téměř kompaktním mylonitem zelenohnědé barvy. 

1.2.3 Hydrologie 

Lokalita lomu je povrchově odvodňována bezejmenným potůčkem severovýchodně 

od obce Tis, který je levostranným přítokem Velečínského potoka, z pravé strany se vlévá 

do Podvineckého potoka. Podvinecký potok je pravostranným přítokem říčky Blšanky a ta 

se vlévá do Ohře.  Ložiskové těleso, díky svému charakteru a poloze nad místní erozivní 

základnou, neobsahuje významnější zvodnění. Přítoky podzemní, puklinové vody do 
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prostoru lomu je minimální. Hlavním zdrojem vody natékající do lomu jsou atmosférické 

srážky nad jeho plochou. Přítoky do lomu nečiní při dobývání ložiska problémy a možné je 

nárazově odčerpat z lomu. Naopak vlastní voda má výhodu v tom, že není nutno jí pro 

technologii nakupovat a tím dojde k úspoře nákladů. [1] 

1.2.4 Technologická charakteristika suroviny ložiska 

Ložisko je tvořeno velmi pevnou, málo nasákavou žulou, odolnou proti účinkům 

mrazu a mechanickému opotřebení. Je houževnatá, s vyšší náročností na zpracování 

a opracování. Leštitelnost je obtížnější, ale velice dobrá, lze dosáhnout vysokého lesku. 

Hodnoty jsou uvedené v tabulce 1. Technologické vlastnosti suroviny podle výsledků 

zkoušek odpovídají kritériím ČSN a tisská žula vyhovuje jako velmi kvalitní stavební 

materiál a zejména jako surovina na dlažby, obklady a další náročné leštitelné kamenické 

výrobky. Vytěžené bloky lze zpracovat na kvalitní drcené kamenivo 

dle ČSN 72 1512 „Hutné kamenivo pro stavební účely“. [1] 

Tabulka 1: Jakostní a technologická charakteristika výsledků zkoušek 

Zjišťované vlastnosti Naměřené a zjištěné hodnoty 

Měrná hmotnost 2,67 t.m
3
 

Objemová hmotnost 2,63 t.m
3
 

Pórovitost 1,24% 

Nasákavost 0,22% 

Pevnost v tlaku po vysušení 157 MPa 

Pevnost v tlaku po nasycení 147 MPa 

Pevnost v tlaku po zmrazení 141 MPa 

Pevnost v ohybu po vysušení 15,9 MPa 

Pevnost v ohybu po nasycení 15,4 MPa 

Pevnost v ohybu po zmrazení 13,3 MPa 

Obrusnost (dle Böhma) 1,44 mm 

Odolnost proti vlivům povětrnosti 

a účinkům kyselin 

Shodný, odolný 

Leštitelnost Lesk ostrý, mírně přerušovaný 
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1.3 Stavy zásob 

Stavy zásob výhradního ložiska jsou platné v dotčené části, vykázané v evidenci 

zásob podle posledního stavu prozkoumanosti. 

Stav zásob vychází z přepočtu zásob kamene na ložisku Tis u Blatna podle 

podmínek využitelnosti ložiska. Přepočet byl předán, podle § 14 odst. 3 zákona č. 44/1988 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu životního prostředí dne 26. 4. 2006. 

Stav zásob podle výkazu Geo (MŽP) V 3-01 k 31. 12. 2010 udává následující 

tabulka 2. [2] 

Tabulka 2: Stav zásob k 31. 12. 2010 

Druhy zásob Výměra 

Bilanční prozkoumané volné 238 500m
3 

Bilanční prozkoumané vázané 0m
3 

Nebilanční prozkoumané volné 0m
3 

Zásoby v dobývacím prostoru 238 500m
3 

Vytěžitelné zásoby 238 500m
3 

1.4 Objem těžby 

Současný roční objem těžby je ve výši 3 650m
3 

tisské žuly. [2] 

1.4.1 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

Na ložisku jsou plánované roční úbytky zásob ve výši 3 650m
3
. Výrubnost ložiska 

je plánovaná na 90%, výtěžnost je 70%. 

Životnost lomu při této těžbě vychází na 65 let. Pokud byly realizovány investice 

a došlo by ke zvýšení těžby, životnost lomu by se zkrátila na 62 let. [1] 

1.4.2 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

Veškeré vyhodnocené zásoby na ložisku jsou v kategorii bilanční volné. 

Ložisko je ve směru postupu těžby skryto do vzdálenosti 5m, při dalším postupu je 

nutno provést skrývku. 
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2. Stávající těžba a zpracování kamene na lomu Tis u Blatna 

V této kapitole je popsána stávající technologie zpracovaní tisské žuly. [3] 

2.1 Stávající technologie a vybavení 

Na následujícím obrázku je graficky znázorněna pracovní činnosti na daném lomu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Stručný popis pracovní činnosti 

2.1.1 Přípravné a skrývkové práce 

Skrývka nadloží se provádí systematicky, je koordinována s postupem jednotlivých 

etáží těžby. Obvykle není skrývka nijak mocná ani plošně rozsáhlá. Podle provedeného 

geologického průzkumu a praktických zkušeností je výška skrývek na ložisku různá do 

max. 2m (převážně západní – momentálně těžené části) do 5 – 10m (místy ve východní 

části). Po odstranění písčitokamenných eluvií (nadloží) ve svrchní vrstvě skrývky je 

hornina sice méně vhodná pro další zpracování (s výjimkou drcení), ale velmi pevná, bez 

náchylnosti k neočekávaným sesuvům. Vzhledem k této charakteristice skrývky je předstih 
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skrývky před těžebním řezem obvykle tři metry s tím, že při dotěžování stupně 

popř. ložiska se může přiblížit až na úroveň jednoho metru. Produkty skrývky tj. zemina 

a kámen nevhodný pro další zpracování, jako odvoz nákladními vozidly jsou skladovány 

na odvalu kamene a speciálním uložišti svrchní zeminy připravené pro následnou 

rekultivaci území dotčeného těžbou. Při těžbě je v maximální míře používána technika, 

a to zejména těžba skrývky rypadlem zeminy a navětralých částí nadloží, příležitostně 

mohou být pro tuto práci využity trhací práce malého rozsahu, dále jen TPMR 

viz. „Seznam zkratek“ a současně vrtací práce a to u tzv. „tvrdé skrývky”, která se však 

vyskytuje na ložisku zcela výjimečně. 

2.1.2 Dobývání kamene 

Dobývání kamene je hlavní náplní činnosti. Tento proces zajišťuje surovinu, 

tzn. odtěženou tisskou žulu pro další zpracování a dále její prodej výrobků. Při procesu 

přepravy je minimálně využívána technika např. pásová rypadla, kolové nakladače, 

nákladní vozidla a minimalizován podíl práce s ručním nářadím. Těžené ložisko žuly je 

postupně měněno z klasického jámového lomu na zahloubený stěnový lom, kde zásadním 

způsobem dopravy v lomu je doprava čelními kolovými nakladači. V zahloubeném 

stěnovém lomu není vhodný způsob práce jeřábem. Lom je dobýván v lávkách 4 až 10 

metrů, ložné plochy jsou nepravidelné, lom je zasažen tektonikou. Celý proces dobývání 

kamene je rozložen na několik dílčích operací jako jsou vrtací práce, TPMR, dělení 

kamene, manipulace s odtěženým kamenem a jeho nakládka. [4], [5] 

2.1.3 Trhací práce malého rozsahu (TPMR) 

TPMR jsou velmi důležitou činností spojenou se skrývkou, těžbou, ale i přípravou 

kamene pro výrobu, popř. ohraňováním bloků tisské žuly. Pro trhací práce je téměř 

výhradně používán černý prach, který je dodávaný pod obchodním názvem VESUVIT TN. 

Pro skladování černého prachu je na lomu k dispozici sklad trhavin, kam lze umístit podle 

kolaudačních rozhodnutí max. 300kg černého prachu. Sklad trhavin je zabezpečen 

elektronickým zabezpečovacím systémem, a to podle právních předpisů – vyhlášky 

ČBÚ 95/1995 Sb., „O skladování výbušnin“. [6] 
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Na této činnosti se podílejí následující profese: 

 střelmistr 

 případně lamač kamene – pomocník střelmistra 

2.1.4 Doprava – převoz kamene 

Pro přepravu tisské žuly jsou používány čelní kolové nakladače MICHIGAN 

CLARK, KNB a vysokozdvižné vozíky s výložníky, které umožňují upevnění účelového 

pracovního zařízení lžíce nebo vidlí. Dále jsou polotovary zejména plátky pod velkou 

štípačku MEC 550 tun přepravovány nákladním automobilem. Doprava – převoz je 

realizován na polomových a technologických cestách. Lomové a technologické cesty jsou 

široké minimálně pět metrů, s ohledem na velikost a hmotnost strojů. Upravený kámen, 

zejména tvarově prodávaný jako bloky tisské žuly, jsou převáženy nakladačem 

MICHIGAN CLARK s pracovním nástrojem a to vidlemi na deponii bloků, ostatní kámen 

je po přípravném rozlomu přepravován na zpracování je štípačkám kamene. Dopravu 

těžených produktů a polotovarů v obvodu lomu provádějí strojníci nakladačů a nákladních 

vozidel. 

2.1.5 Zpracování kamene na výrobky 

Odtěžený kámen je dopraven nakladači na přípravnou plochu, kde je za pomoci 

ručního pneumatického nářadí a TPMR, dělen na strojně zpracovatelné kusy tzv. plátky. 

Pro dělení kamene na strojně zpracovatelné kusy, tedy plátky lze také využít klasické 

techniky dělení kamene ručním pneumatickým nářadím, dnes zejména vrtací soupravou se 

vyvrtají díry, do kterých se vloží klíny, které jsou opatřeny vodícími podložkami tzv. pery 

a palicí se na klíny klepe, až kámen praskne. 

Klasická technika se využívá zejména u ohraňování bloků. Plátky jsou přepraveny 

na manipulační prostor u štípacích strojů a pod štípacími stroji děleny, štípány na 

požadovaný výrobek dané velikosti. Štípání kamene probíhá v několika stupních na 

štípacích strojích s různě velkým průchodem (maximální výškou štípaného kamene a to od 

120cm do 24cm). Mezi jednotlivými štípačkami jsou polotovary – plátky také 
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manipulovány vysokozdvižným vozíkem (VZV). Nevhodný a dále nezpracovatelný 

materiál je odvážen nakladači, nebo nákladním autem na určená místa odvalu. 

Vhodný materiál, který zbyl po rozlomu na velké štípačce – MEC 550 tun a není 

použit na soklový kámen, dlažební kostky, tisskou dlažbu nebo jiný propracovaný výrobek, 

je zpracován ručním pneumatickým nářadím na regulační kámen. 

Za zpracování je tedy považován proces dělení velkých bloků kamene na plátky 

různé velikosti, jejich nakládka na pracovní stoly štípaček a vlastní štípání na konečný 

výrobek. Proces zpracování kamene lze rozdělit na: 

 úpravu velikosti kamene před štípáním 

 přísun upraveného kamene na dopravníky štípacích strojů 

 vlastní štípání kamene (polotovar – výrobek) 

 odsun výrobků na určená expediční místa 

Na této činnosti se podílejí následující profese: 

 lamači kamene – obsluha strojů na štípání kamene 

 strojník – vysokozdvižných vozíků, nakladačů a nákladních automobilů 

2.1.6 Expedice výrobků 

Hotové výrobky se skladují na několika expedičních místech v obvodu lomu, 

výrobky se naváží nakladači na tyto expediční místa, která jsou rozložena podle typu, 

kvality, rozměru, periodicity nakládky. Tyto expediční místa jsou umístěna v okolí 

expedičního prostranství lomu tak, aby byl možný příjezd dopravní techniky odběratelů. 

2.1.7 Údržba strojů a zařízení, kovářské práce, výroba stlačeného vzduchu 

Tato činnost směřuje k trvalému udržení provozuschopného a také bezpečného 

stavu strojního zařízení. V této oblasti pracují dva pracovníci. [4] 

2.2 Stávající výroba 

V této části diplomové práce popisuji sortiment vyráběný v roce 2012. 
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2.2.1 Regulační kámen 

Regulační kámen je určený zejména pro stavební firmy na dlažbu koryt toků břehy 

a dno, popř. též na stavbu opěrných zdí a zídek. Regulační kámen je nepravidelný, obvykle 

o minimálním rozměru 15 – 20cm, váha jednoho kusu 30 – 50kg. Nepravidelnost kamene 

je požadována z důvodu, aby kámen po pokládce nevázal, a aby neměl pravidelné spáry. 

Mezi regulační kámen lze umístit i kameny s navětralým povrchem. 

Regulační kámen se vyrábí ručně a to ručním pneumatickým nářadím z tvarově 

nevhodných kamenů pro ostatní zpracování po rozlomu na velké štípačce MEC 550 tun. 

Vzniká i při štípání soklového kamene na štípačce MEC 150 tun, za směnu se vyrobí 

1,5 tuny regulačního kamene. Při ručním rozlomu se za směnu zpracuje 10 tun, ale pokud 

se i zároveň nakládá, klesne výroba na 9 tun. 

Z jedné tuny standardního regulačního kamene se obvykle položí 2,2m
2 

dlažby. 

Cena za jednu tunu je pro rok 2012 stanovena na 550,- Kč. 

2.2.2 Soklový kamen 

Soklový kámen je určený především na stavby, kde je předepsáno řádkové 

pravidelné zdivo, a to jak na toky, tak i opěrné zdi. U toků se využívá zejména ve větších 

městech. Vyrábí se ve velmi vysoké kvalitě, které lze bez problému využít na řádkové 

zdivo, s jedním garantovaným rozměrem a to zejména 25cm. Obvyklá váha jednoho kusu 

kamene je 50kg, při rozměrech 30 – 40*25*20 – 30cm. 

Soklový kámen se vyrábí výhradně na štípačkách a dosahované výkony jsou: 

 MEC 150 tun – 21 tun SK za směnu 

 STEINEX 100 tun – 12 tun za směnu (pro drobnější soklový kámen max. 20cm) 

Z jedné tuny standardního soklového kamene se obvykle položí 2,2m
2
 dlažby. Cena za 

jednu tunu je pro rok 2012 stanovena na 950,- Kč. [4] 

2.2.3 Dlažební kostky 

Dlažební kostky jsou určené na zádlažbu větších prostranství, a to zejména 

v historických centrech měst. Dále je lze použít na autobusové zastávky, kruhové objezdy, 

příjezdové cesty, parkové cesty, chodníky, přístupové cesty k rodinným domům. 
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Vyrábí se nejčastěji ve dvou velikostech 10cm – označení 9/11 a 16cm – označení 15/17. 

Toto označení vyjadřuje toleranci, která je v každém rozměru ±1cm. Dlažební kostku lze 

vyrobit téměř v jakémkoliv rozměru, z důvodu středně hrubé až hrubozrnné tisské žuly 

máme stanovený minimální velikostní limit u kostky 9/11cm. Dlažební kostky o velikosti 

5cm označení 4/6 popř. mozaika se v lomu nevyrábí. Důvod není, že by nešla vyrobit, ale 

díky hrubozrnnosti materiálu je nevzhledná a vyrobí se max. 1,5 tuny za směnu. 

Vyrábí se hlavně na štípačkách. Požadované výkony jsou: 

 STEINEX 100 tun:  5 tun DK za směnu – bez ohledu na velikost, větší  

kostky se vyrábějí lépe 

 PORSFELD 40 tun:  5 tun DK za směnu 

 GESTRA 1 a 2 43 tuny: 5 – 6 tun DK za směnu 

Zručný a zaškolený štípač je schopen vyrobit 8 – 10 tun DK za směnu, ale takových je 

málo, proto je požadavek snížen na reálných 3,5 tuny za směnu. Štípačky PORSFELD 

a GESTRA 1 a 2 je nutné krmit polotovary (plátky) ze štípačky MEC 150 tun. Pro 

naplnění je nutno počítat zhruba s násobným množstvím plátků, protože zhruba 1/2 až 1/3 

výroby jsou nepovedené výrobky tzv. odseky. Štípačka STEINEX 100 tun si vyrobí plátky 

sama, neboť stroj si sám materiál vyrábí. 

Odseky se prodávají samostatně jako druh výrobku, cca za 400,- Kč za jednu tunu. 

Z odseků lze vyrobit totéž co z dlažebních kostek, zejména jsou odseky vhodné pro drobné 

stavebníky, často jsou užívány a vyskládány do drátokošů zvanými gabiony na pohledovou 

stranu zídky. 

Vydatnost:    DK  9/11 je 4,5m
2
 dlažby z jedné tuny 

DK 15/17 je 2,8m
2
 dlažby z jedné tuny 

Cena pro rok 2012:   DK 9/11 je 2 400,-Kč za jednu tunu  

DK 15/17 je 2 500,- Kč za jednu tunu 

2.2.4 Tisská dlažba 

Tisská dlažba je určena na stejné použití jako dlažební kostky, je pouze větší. 

Je určena na umístění do starších nebo přírodních lokalit, nebo tam kde je vhodný přírodní 

vzhled. Je dále využívána na stavby plotů, jak na podezdívky, tak i sloupky. Při stavbě 
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plotů se obvykle pracuje se dvěma pohledovými stranami, střed mezi pohledy je vyplněn 

betonem. 

Obvyklá šířka sloupku a podezdívky je 30cm. Vrchní hrana je obvykle překryta 

řezanou deskou, která má mírný přesah přes podezdívku nebo sloupek. Výrobek má 

jednotnou tloušťku 10cm, další rozměry jsou pak různé, např. u lichoběžníků. 

Tisská dlažba je štípána nejčastěji na štípačce STEINEX 100 tun. Požadovaný 

výkon je 5 tun za jednu směnu. Zaškolený, průměrně zručný pracovník je bez větších 

obtíží schopen tohoto výkonu dosáhnout. 

Vydatnost:    4,5m
2
 dlažby z jedné tuny   

Cena za jednu tunu je pro rok 2012 stanovena na 2 000,- Kč. 

Hranoly, haklíky, kopáky, krajníky: jsou méně běžné výrobky a proto se vyrábí 

v malých objemech. 

2.2.5 Dekorační kameny 

Dekorační kameny jsou přírodní kameny nalezené na ložisku, které nejsou nijak 

upravované. Cena kamenů do 1m
3
 je 500,- Kč za jednu tunu. U kamenů větších než 

1m
3
,které jsou tvarově zajímavé či zvláštní, je následně cena stanovena individuálně 

v rozmezí od 2 000,- Kč do 15 000,- Kč za každý metr krychlový dekoračního kamene. 

2.2.6 Mauersteine 

Mauersteine jsou to kameny pro suché zdění, považovaný za velice zajímavý 

výrobek, který je žádaný v Německu. Vyrábí se klasickou kamenickou technikou, zdatný 

pracovník je schopen vyrobit 5 – 10 tun výrobků za směnu. Rozměry mauersteinů obvykle 

jsou 60 – 120*40*40cm. Požadovány jsou i jiné rozměry například 80 – 120*50*50cm 

nebo menší kameny, hranoly o rozměrech 20 – 40*15*15cm. Menší kameny by bylo 

možné vyrábět na štípačkách. Nevhodný rozměr je 40 – 60*30*30 cm, který již není dobrý 

pro ruční výrobu a zároveň je limitní pro štípačku STEINEX 100 tun. 

Cena za jednu tunu je pro rok 2012 stanovena 2 000,- Kč. 

Kameny pro rovnaninu jsou určeny na suché ukládání ve vrchní partii toků. 

Obvykle tvar kamene není rozhodující, často bývá požadováno, aby ložná plocha kamene 

byla přibližně rovnoběžná s pohledovou stranou. Obvyklá požadovaná váha jednoho kusu 
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je od 200 do 1 000kg. Pokud neodpovídají parametry, používá se TPMR pro zajištění 

vhodné velikosti. Jeden pracovník je schopen za směnu upravit 50 tun kamene pro 

rovnaninu. 

2.2.7 Kamenné bloky 

Bloky jsou jedním z hlavních výrobků, které jsou určeny pro další kamenické 

zpracování, zejména na výrobu hrobů. Na bloky pro výrobu hrobu je vybírán pouze 

kvalitní materiál, který dosahuje minimální délky 190cm a minimální šířky 100cm. 

Na bloky pro ostatní čistou kamenickou výrobu lze používat i bloky jiných rozměrů. Bloky 

se měří na kubické metry, odlišně od dříve uváděných výrobků, které se váží na tuny. 

Rozměry, které jsou uváděny, jsou ve slangu pojmenovány jako čistá a hrubá 

kamenická výroba. Pojem čistá vyjadřuje nejmenší vepsaný rovnoběžnostěn, obvykle 

zaokrouhlený do 5 – ti centimetrů dolů, tzn. je - li skutečný čistý rozměr 228cm, účtováno 

a měřeno je 225cm. Pojem hrubá potom vyjadřuje skutečný rozměr bloku, který se užívá 

v přepočtu na váhu bloku, obvykle se jedná o střední rozměr, je-li na jednom konci bloku 

rozměr120cm a na druhém 140cm, obvykle je uváděn průměr 130cm. 

Rozměrově ideální blok je takový, jehož poměr mezi váhou v tunách a čistou mírou 

v metrech krychlových nepřesahuje koeficient 4, tzn., že 10 - ti tunový blok by měl mít 

ideální rozměr v čisté míře 2,5m
3
 a více a rozměry budou  250*100*100cm. Tento poměr 

a jeho dodržování je nutný pro přepravu bloků k zákazníkům, která se zajišťuje mnohdy na 

velkou vzdálenost. Je rozdíl, veze-li kamion 24 tun hrubé váhy, která má rozměry 3,8m
3 

nebo rozměr 5,99m
3
. Důvod je ten, že přeměrků, se obvykle dá jen obtížně dále kamenicky 

využít. Jsou ale i kameníci, kteří přeměrky přímo vyžadují a umí je zpracovat na výrobky. 

Ceny jsou stanoveny podle délky bloku, průměrná realizovaná za poslední tři roky, 

cena je 9 992,- Kč za 1m
3
 bloku v čisté míře. [4] 

2.3 Stávající strojní zařízení lomu 

V této podkapitole uvádím stávající pojízdné a statické strojní zařízení lomu. 

2.3.1 Pojízdné stroje 

V tabulce 3 jsou uvedeny pojízdné stroje, používané současné době v daném lomu. 

Zde je uveden i rok pořízení stroje. 
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Tabulka 3: Stavební a těžební stroje - pojízdné 

Název stroje Rok pořízení 

KN MICHIGAN CLARK 275 B 2001 

Motor T 813 2005 

KN KNB 250 2002 

PR FIAT HITACHI (22t.) 2003 

PR CATERPILLAR 312 (14t.) 2001 

VZV DESTA 3222 DVHM 2003 

VZV DESTA 3222 DVHM 2005 

TATRA 148 2010 

 

Na obrázku 3 je zachycen čelní kolový nakladač používaný na daném lomu v roce 

2012. 

 

Obrázek 3: Čelní kolový nakladač (foto Bc. Jana Zalková) 
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2.3.2 Statické stroje 

V tabulce 4 je uveden seznam stávajících statických strojů používaných na daném 

lomu, včetně roku pořízení jednotlivých strojů. 

Tabulka 4: Stroje a zařízení - statické 

Název stroje Rok pořízení 

Kompresor ATMOS 440 SE 2002 

Kompresor ECOAIR C 60 2001 

Štípačka kamene STEINEX 400 (100 t.) 2002 

Dopravník a manipulátor GESTRA 2002 

Štípačka kamene MEC TB 550 tun 2005 

Štípačka kamene MEC tritico 150 tun 2005 

Štípačka kamene PORSFELD 42 tun 2008 

Štípačka kamene GESTRA 43 tun 2010 

Štípačka kamene GESTRA 43 tun 2010 

Vrtná souprava LK 2008 

Vzdušník 10 000 litrů DHIM 2008 

Stavební buňky – šatna pro zaměstnance 2010 
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3. Návrh obnovy stávajícího strojního vybavení 

V této kapitole uvádím důvody z jakého důvodu renovovat stávající strojní 

vybavení a popisuji nové stroje včetně jejich vlastností a nákladů na jejich pořízení. 

Uváděné ceny jsou všechny bez DPH. 

3.1 Ušlechtilá kamenická výroba 

Hlavní důvody pro zřízení čisté kamenické výroby v kamenolomu Tis 

u Blatna jsou: 

 vstup vyšší přidané hodnoty do zpracovaného materiálu 

 dostatek vlastního materiálu vhodného ke zpracování 

 minimální nebo téměř žádné přepravní náklady na dopravu surových bloků 

Další důvod proč zřídit čistou kamenickou výrobu v lomu je ten fakt, že tisská žula 

je velmi kvalitní materiál, který po zpracování zůstává neměnný po velice dlouhou dobu. 

Například na výrobcích z období první republiky nelze pouhým pohledem poznat jejich 

stáří. Trvanlivost tisské žuly se pochopitelně projevuje specifickými požadavky, nároky při 

zpracování. Je - li však předem počítáno se specifiky tisské žuly, lze dosáhnout přibližně 

stejných nebo mírně vyšších nákladů na zpracování jako při zpracování jiných, méně 

kvalitních materiálů a v tomto momentu se stává trvanlivost, kvalita a výjimečný vzhled 

předností. Zaměření na zpracování jednoho druhu materiálu je z pohledu nákladů poměrně 

zajímavé, protože je možno zvolit správný pracovní nástroj a to slitinu průmyslových 

nástrojů – segmentů – na řezání kamene, který bude uzpůsobený tisské žule. 

Kvalita a trvanlivost materiálu je velice důležitá. Jako příklad lze uvést Komerční 

banku v Chebu, kde je v hlavních prostorách banky položena tisská žula s kombinací 

s libereckou žulou. Rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 1999 a již dnes je 

okamžitě patrný rozdíl v lesku tiské a strigomské žuly. Zatímco tisská žula je nezměněna, 

lesklá a jakoby včera položená, na liberecké žule je patrné zmatovění, stržení 

resp. opotřebení lesku, a to hlavně na místech s vyšší frekvencí pohybu. Z pohledu 

vlastníka budovy bude nutno tuto situaci v dohledné době řešit, zejména jedná-li se 

o banku a její reprezentační prostor, což znamená nutnost výměny nebo nutné opravy 

položeného materiálu. Oprava položeného materiálu se však nákladově může přiblížit 
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výměně žuly, což znamená nutnost omezení provozu. I když v dnešní době se často hledí 

jen na cenu a zvolí si levnější materiály, není tento výběr dobrý. [4] 

Investice do ušlechtilé kamenické výroby znamená možnost vyrábět kompletní 

sortiment kamenických výrobků. Objednává-li investor dlažební kostky, obvykle je s touto 

objednávkou spojena i objednávka obrubníků. Totéž platí i o dlažbě. Dnes je obvyklé 

kombinovat hrubě štípanou dlažbu s dlažbou řezanou. Investicí do čisté kamenické výroby 

se otevře možnost vyrábět v lomu tis u Blatna např. tyto výrobky: 

 masivní řezané schody a jiné masivní prvky 

 venkovní a vnitřní dlažba – formát do max. 60*60cm 

 obkladové desky 

 parapety 

 krycí desky na ploty – max. 60cm síly 

 leštěné venkovní stoly, lavice, pečící, grilovací desky 

 rámy k hrobům 

 masívní prvky pro vodohospodářské stavby 

V první fázi bude možné vyrábět následující povrchovou úpravu: 

 leštěný povrch 

 tryskaný 

 smirkovaný 

 ponechat pouze řezaný 

3.2 Popis jednotlivých strojů 

Samotná investice do čisté kamenické výroby se bude skládat z těchto strojů: 

1. lanové pily 

2. kotoučové přířezové pily, ideální průměr řezného kotouče 1 600mm 

3. formátovací – kotoučové pily, ideální průměr řezného kotouče 600mm 

4. jednohlavé leštičky 

5. ramene pro ruční zpracování 

6. stroje pro tryskání s ocelovými broky a opalovací stolice 
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7. haly s příslušenstvím – čistička vody a sběrná jímka na vodu, fundamenty pod 

strojem, zpevněná plocha pro manipulaci 

3.2.1 Lanová dělící pila 

Lanová dělící pila je stroj určený k řezání velkých, rozměrných desek, masivních 

prvků, popř. k přesnému ohraňování bloků. Kámen se řeže lanem, které obíhá po dvou 

hlavních vodících kolech. Dále jsou umístěna pomocná kola. Součástí jsou také přítlačná 

kola, která tlačí lano do řezu. Na laně jsou umístěny na malých přívěscích řezné segmenty, 

tzv. průmyslové diamanty. Řezný kámen se penkuje – přicementuje na vozík, který je pak 

umístěn do pracovního prostoru lanové pily. Vhodným výrobcem lanové pily je firma 

PELLEGRINI (Itálie). Konstrukce lanové pily od této firmy je velmi masivní. Lanové pily 

této firmy dosahují obvykle velmi přesných řezů. 

Parametry stroje: 

Pořizovací cena nového stroje – včetně montáže 1 820 000,- Kč 

DIAMANTFIL DF 2000 TOP + penkovací vozík 

Max. příkon – náběhová spotřeba 30 kW 

Max. výška řezaného bloku do 175-ti cm 

Max. délka řezaného bloku do 350-ti cm 

Délka lana 21 metrů 

Rychlost řezu v tisské žule 1,3 m
2
/hodina; 10,4 m

2
/směna; 2 080 m

2
/rok 

Řezná schopnost, životnost lana v tisské žule 300 m
2
 

Cena nového lana – 21 metrů 80 000,- Kč 

Kalkulované náklady na řezání jednoho m
2
tisské žuly: 

Lano 266,- Kč 

Elektřina – kalkulována v náběhové hodnotě 133,- Kč 

Mzda zaměstnanců – včetně odvodů 88,- Kč 

Odpis stroje – 8 let, 8 hodin/200 dnů za rok 142,- Kč 

Odpis stroje – 8 let, 16 hodin/200 dnů za rok 71,- Kč 

Celkové kalkulované náklady včetně odpisu stroje na jeden m
2
 řezu tedy činí: 609,- Kč 

Celkové kalkulované náklady bez odpisu stroje na jeden m
2
 řezu tedy činí: 467,- Kč 

Uváděné náklady jsou v cenové relaci pro rok 2012. 
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Obrázek 4: Lanová dělící pila (http://www.pellegrini.net) 

3.2.2 Přířezová kotoučová pila 

Přířezová kotoučová pila je stroj, který je určen ke konečné výrobě z polotovarů 

z lanové pily, ale i z přímé těžby, tzn. kamenů předem nařezaných. Je to stroj střední 

velikosti, který by samostatně bez předstupně lanové pily byl obtížně použitelný. 

Maximální šíře vyráběné desky je 60cm, pro první fázi naprosto dostatečná velikost 

výrobků. Délka řezaného výrobku je maximálně 3,5 metrů. Stroj je konstruován jako 

mostový, kde dva masivní sloupy podpírají mobilní most, po kterém vertikálně probíhají 

saně nesoucí řezný kotouč. Řezný kotouč je osazen řeznými segmenty o tloušťce 9mm 

z průmyslových diamantů. Řezný kámen se umisťuje na pracovní stůl, který je 

v pracovním prostoru. 

Parametry stroje: 

Pořizovací cena nového stroje 1 950 000,- Kč 

      Pořizovací sena staršího, kvalitního stroje 910 000,- Kč  

Max. příkon – náběhová spotřeba 28 kW 

Max. výška řezaného bloku do 65-ti cm 

Max. délka řezaného bloku  do 350-ti cm 

Rychlost řezu v tisské žule 1,1 m
2
/hodina; 8,8 m

2
/směna; 1 760 m

2
/rok 

Řezná schopnost, životnost kotouče 250 m
2
 

Cena obložení kotouče 50 000,- Kč 

http://www.pellegrini.net/
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Náklady na řezání jednoho metru čtverečního přířezovou kotoučovou pilou v tisské žule: 

Kotouč – obložení 200,- Kč 

Elektřina – kalkulace v náběhu 142,- Kč 

Mzda zaměstnanců 127,- Kč 

Odpisy nového stroje 152,- Kč / 76,- Kč 

Celkové náklady včetně odpisu stroje na jeden m
2
 řezu tedy činí: 621,- Kč 

Celkové náklady bez odpisu stroje na jeden m
2
 řezu činí: 469,- Kč 

Uváděné náklady jsou v cenové relaci roku 2012. 

3.2.3 Formátovací kotoučová pila 

Formátovací kotoučová pila je stroj určený ke konečnému zpracování výrobků, 

formátování, popř. ke konečné výrobě. Ideální o průměru řezaného kotouče 600mm  

s maximální hloubkou řezu do pětadvaceti cm. Většina strojů v této kategorii má 

i sklopnou hlavu s možností řezu pod úhlem až 90°, což zajišťuje velkou míru 

přizpůsobení při zpracování kamene. 

Stroj je vybavený elektronickým – laserovým zaměřováním a optickou čočkou 

s možností okopírovat tvar řezu z výkresu bez nutnosti obsluhy. Maximální rozměry 

řezaného bloku 330cm délky a 160cm šířky. Šířka osazení segmentů je 4mm. Umožňuje 

tento stroj osadit kotouči různých průměrů, maximální průměr kotouče je 600mm. 

 

Obrázek 5: Formátovací kotoučová pila (http://www.terzago.it) 

http://www.terzago.it/
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Parametry stroje: 

Pořizovací cena nového stroje 910 000,- Kč 

TERYAGO MACCHINE GLS 37 s naklápěním kotouče 

Pořizovací cena staršího kvalitního stroje 520 000,- Kč  

Maximální příkon – náběhová spotřeba 18,5 kW 

Průměrná rychlost řezu 0,4 m
2
/hod.; 3,2 m

2
/směna; 640 m

2
/rok 

Řezná schopnost, životnost kotouče 50 m
2
 

Cena obloženého kotouče 10 000,- Kč 

Náklady na řezání jednoho metru čtverečného formátovací kotoučovou pilou v tisské žule: 

Kotouč – obložení 200,- Kč 

Elektřina – v náběhu 101,- Kč 

Mzda zaměstnanců – včetně odvodů 286,- Kč 

Odpisy nového stroje 72,- Kč / 36,- Kč 

Celkové náklady včetně odpisu stroje na jeden m
2
 řezu tedy činí:  557,- Kč 

Celkové náklady bez odpisu stroje na jeden m
2
 řezu tedy činí: 485,- Kč 

Uváděné náklady jsou v cenové relaci pro rok 2012. 

3.2.4 Jednohlavá mostová leštička 

Jednohlavá mostová leštička je jednoduchý stroj, kde se dosahují výborné výsledky 

při leštění žuly. Podle požadavku na stupeň lesku má leštění obvykle 7 stupňů (diamantový 

kotouč, dále pak brusné kotouče o zrnitosti 15, 30, 60, 120, 200, 400). Obvykle se vyleští 

25m
2
deskoviny za směnu, 3,5m

2
 za hodinu. U jednohlavé leštičky této kategorie je nutno 

ručně měnit hlavy s jednotlivými brusnými segmenty. Výměna těchto segmentů trvá 1 až 2 

minuty. Proto je účelná dlouhá dráha, po které se stroj pohybuje, neboť výměny segmentů 

nejsou tak časté. Vyhovující délka je 12 metrů, aby bylo možno umístit co nejvíce 

materiálu na leštění. 
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Parametry stroje: 

Pořizovací cena nového stroje 1 508 000,- Kč 

TERYAGO MACCHINE L 18 S 

Maximální příkon – náběhová spotřeba 18,5 kW 

Průměrná rychlost leštění 5 m
2
/hod.; 40 m

2
/směna; 8 000 m

2
/rok 

(u dráhy na leštění o délce 12 metrů) 

Náklady na řezání jednoho m
2
 jednohlavou mostovou leštičkou v tisské žule: 

Brusivo -  kotouče, spotřeba 50,- Kč 

Elektřina v náběhu 104,- Kč 

Mzda zaměstnanců včetně odvodů 36,- Kč 

Odpisy nového stroje 118,- Kč / 59,- Kč 

Celkové náklady včetně odpisu stroje na jeden m
2
 leštění činí: 308,- Kč 

Celkové náklady bez odpisu stroje na jeden m
2
 leštění činí: 190,- Kč 

Uváděné náklady jsou v cenové relaci pro rok 2012. 

 

Obrázek 6: Jednohlavá mostová leštička (http://www.terzago.it) 

http://www.terzago.it/


Bc. Jana Zalková: Návrh dalšího postupu těžby tisské žuly v lomu Tis u Blatna 

2012  24 

 

3.2.5 Tryskání a opalování 

Další stroje na úpravu povrchu jsou stolice na opalování a stolice na tryskání 

ocelovými bloky. Oba tyto stroje jsou běžně dostupné starší a náklady na jejich pořízení by 

neměly přesáhnout částku 100 000,- Kč. Rovněž rameno a stolice pro ruční zpracování se 

dají pořídit v této ceně a jsou poměrně běžně dostupné. 

3.2.6 Ostatní vyvolané investice 

Náklady, které jsou spojené s investicí a bez kterých není možné investici 

realizovat jsou rozepsány v následujícím textu: 

 Vybudování haly na výrobu o rozměrech 40*18 metrů s minimální výškou 

8,5 metru (již zakoupená konstrukce 40*18*8,5 metrů za 536 000,- Kč, letní plášť 

329 000,- Kč, zateplený plášť 724 000,- Kč, základy, podlaha, dokumentace 

a příprava 350 000,- Kč 

 Zvýšení příkonu elektrické energie technického resp. rezervovaného maxima ze 

současných 120kW na 220 – 240kW. K tomu je nutné zakoupit vlastní 

transformátor, instalovat sloup elektrického rozvodu a uhradit podíl na nákladech 

ve výši 60%, které činí 80 000,- Kč. Dále je nutné k tomuto transformátoru umístit 

novou rozvodnu nízkého napětí a udělat nové rozvody NN od rozvodny na 

jednotlivá místa spotřeby, a to včetně projektu a plánované haly. Odhadované 

náklady na vybudování rozvodů NN včetně rozvodny jsou 150 000,- Kč 

 Vybudování základů pod stroje, kalových jímek na vodu a zpevnění manipulační 

plochy okolo haly, předpokládané náklady jsou 210 000,- Kč 

 Vybudování zázemí pro zahraniční nájemní dělníky, sestávající ze tří buněk 

sloužících jako ložnice a jedné buňky sloužící jako hygienické zázemí. K tomu je 

nutné postavit studnu a čističku odpadních vod. Odhadované náklady 

do 500 000,- Kč [4] 
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Celkové náklady na rozšíření výroby jsou zpracovány ve dvou variantách 

a uvedeny v následující tabulce 5. 

Tabulka 5: Pořizovací náklady 

Název nového stroje 

 

Orientační 

pořizovací cena 

Název staršího stroje 

(Kombinace strojů 

nových) 

Orientační 

pořizovací cena 

Lanová pila 1 820 000,- Kč Lanová pila 1 820 000,- Kč 

Přířezová pila 1 950 000,- Kč Přířezová pila 910 000,- Kč 

Formátovací pila 910 000,- Kč Formátovací pila 520 000,- Kč 

Leštička 1 508 000,- Kč leštička 720 000,- Kč 

Tryskání, opalování 200 000,- Kč Tryskání, opalování 200 000,- Kč 

Hala a příslušenství 2 550 000,- Kč Hala a příslušenství 2 550 000,- Kč 

Celková investice 8 938 000,- Kč Celková investice 6 720 000,- Kč 

 

3.3 Uvažované nové výrobky 

V následující kapitole jsou popsány typy výrobků z ušlechtilé kamenické výroby. 

3.3.1 Výroba obrubníků 

Na následujícím rozkresleném příkladu je dokumentováno, že při výrobě lze 

dosáhnout i při nižším řezném výkonu vyšších výdělků. 
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Příklad výroby: 

 

 

 

 

 

 

blok o rozměru 200*100*100 cm – 2m
3  

                   polotovar o rozměru 100*100*20cm 

 

 

hotový obrubník 100*20*20cm   zaříznutí čel formátovací pilou 

 

Příklad výroby: obrubníků, všesměrně řezaných z hrubě štípaného kamene 

Řezy lanovou pilou: vyrobí se 10ks polotovarů o rozměru 100*100*20cm 

 Doba potřebná na řezání (12 řezů – 1m
2
) 9 hodin 

Řezy přířezovou pilou: vyrobí se 50ks obrubníků o rozměru 100*20*20cm 

 Doba potřebná na řezání (70 řezů – 14m
2
) 13 hodin 

Řezy formátovací pilou: zaříznutí čela obrubníků 

 Doba potřebná na řezání (100 řezů – 4m
2
) 10 hodin 

Celkem je potřeba na vyrobení 50bm obrubníků zaříznout 30m
2
 ve zvýšené 

nákladové ceně 15 800,- Kč (nákladová cena je zvýšena o mzdy na 2/3 směny – uváděné 

výroby), tzn. jeden běžný metr obrubníku vychází nákladově na 316,- Kč. Při podprůměrné 

koordinaci bude výroba hotová za dvě osmihodinové směny. Reálná tržní cena za bm 

obrubníku je 1 000,- Kč. Při kalkulované ceně 800,- Kč za bm se vyrobí za dvě 

osmihodinové směny celkem za 40 000,- Kč obrubníků, které patří mezi velmi jednoduché 

výrobky. 

 

 

řezy lanovou pilou 

 

Řezy 

přířezovou nebo 

formátovací pilou 
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3.3.2 Ostatní výrobky ušlechtilé kamenické výroby 

Ostatní výrobky budou představovat zejména krycí desky na ploty, parapety, 

dlažbu, masivní chodby nebo obklad schodů. U těchto výrobků je velmi důležitá otázka 

tloušťky a síly, ve kterém se ušlechtilá kamenická výroba prodává. Čím je materiál 

masivnější, tím je dražší. 

Tabulka 6: Minimální ceny deskoviny 

Síla desky Řezaná Tryskaná Leštěná 

2cm 950,- Kč 1 100,- Kč 1 600,- Kč 

3cm 1 000,- Kč 1 300,- Kč 2 000,- Kč 

5cm 1 800,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 

12cm 3 800,- Kč 4 200,- Kč 6 600,- Kč 

 

3.3.3 Výroba spodní části hrobů – bez nápisové desky 

Ideální zaměření ušlechtilé kamenické výroby je pro potřeby pohřebnictví, což 

znamená vyrábět ve velké míře rámy a krycí desky k hrobům. Touto výrobou by se docílilo 

jak vysoké přidané hodnoty, tak i stabilního odbytu. Rovněž by nebylo třeba vyrábět 

mnoho typů, stačilo by 5 až 6 základních velikostí. Velikosti se pohybují od 190cm do 

230cm délky a šířka závisí, jedná – li se o jednoduchý hrob nebo hrob dvojitý od 80cm do 

180cm. Obvyklá výška rámu je od 8cm do 15cm, šířka rámu opět od 8cm do 15cm. 

V případě širokého hrobu je obvykle krycí deska ze dvou částí. Mimo klasickou velikost 

hrobu se vyrábějí kamenné díly i pro menší hroby na urny. Obvyklá velikost těchto dílů 

90*60cm, rámy jsou vysoké od 8cm, šířka od 6cm. 
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 Příklad výroby: 

 

                                                                                            

                                                                               Polotovar (deskovina) o rozměru  

                                                                              a) 200*100*15 cm (na rámy) 

                                                                              b) 200*100*5 cm (na krycí desky) 

                                                                                                 

                                                                                               leštění deskoviny 

Blok o rozměru 200*100*100 cm (2m
3
)                      (jak na rámy tak i na krycí desky)      

                                                                                                          

                                                                             

                                                                                   ruční leštění bloků krycí desky, 

                                                                                sražení a vyleštění hran  

                                                                                               a rohů krycí desky                                                                     

desky                                                                                                       

                                                                     

     

 ruční leštění druhé hrany a čela rámu, sražení 

 viditelných hran rámu 

 

 ruční leštění druhé hrany a čela rámu, 

 sražení viditelných hran rámu      

       hotový rám 200*15*8 cm 

                                                                              

 

 

 

Řezy deskoviny přířezovou pilou 

na rámy 

 Hotová vyleštěná krycí deska 

rozměru 200*100*5 cm 
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 Rozpis: 

Z jednoho bloku tisské žuly o čistém rozměru 200*100*100cm tj. 2m
3
 se vyrobí: 

 8 krycích desek o rozměru 200*100*5cm 

 48bm rámů k hrobům, na jeden hrob je potřeba 5,68bm rámů tzv. jedná se 

o 8 kompletních spodků hrobů 

K výrobě 8 kompletních spodků hrobů je potřeba: 

 12 řezů lanovou pilou 24m
2
 – 19 hodin – 2,4 osmihodinové směny 

 48 řezů přířezovou pilou 7,36m
2
 – 19 hodin – 2,4 osmihodinové směny 

 Leštění leštičkou 38,7m
2
 – 11 hodin – 1,4 osmihodinové směny 

 Ruční leštění a srážení hran (96bm srážení hran a leštění) 2 směny  

Po propočtení všech nákladů je možné jeden spodek tohoto hrobu vyrobit 

v nákladové ceně 3 264,- Kč, cena nápisové desky do cca 2 000,- Kč, z čehož vyplývá, že 

optimální prodejní cena je 10 000,- Kč až 12 000,- Kč. Počítám – li z nejnižší možné 

prodejní hranice tj. 8 000,- Kč za spodek hrobu o rozměru 200*100cm a doby výroby je za 

tři osmihodinové směny výnos 64 000,- Kč a náklady činí 26 112,- Kč. 

3.4 Hrubá kamenická výroba - doplnění strojního parku a sortimentu 

V souvislosti s investičním záměrem do ušlechtilé kamenické výroby je nutno se 

zaměřit ještě na možný rozvoj hrubé kamenické výroby, a to zejména v oblasti výroby 

dlažebních kostek. Současné technologické vybavení lomu je „předimenzované“ v části 

primárního štípání. Na štípání kamene jsou k dispozici tyto štípačky: 

 MEC TB -  tlak 550 tun, max. průchod kamene 120cm (šířka) * 100cm (výška), přísun 

kamene po válečkové trati opatřené manipulátorem, odsun kamene skluzem. Průměrný 

výkon je 20 tun za hodinu, průměrný možný výkon za směnu 120 tun polotovarů pro 

výrobu 

 MEC tritico -  tlak 150 tun, max. průchod kamene 50cm (šířka) * 48cm (výška), přísun 

kamene po děleném pásovém dopravníku umožňující základní manipulaci s kamenem, 

odsun kamene po pásovém dopravníku. Průměrný výkon 3 tuny SK nebo „plátků“ pro 

další zpracování za hodinu 21 – 24 tun za směnu  
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 STEINEX - tlak 100 tun, max. průchod kamene 48cm (šířka) * 40cm (výška), přísun 

kamene pásovým dopravníkem, vkládání kamene do pracovního prostoru pomocí 

klešťového manipulátoru, odsun kamene přímým shozem. Průměrný výkon 1,5 tuny SK 

za hodinu; 12 tun SK za směnu; 3,5 – 5 tun výrobků za směnu TD; 3,5 tuny 

u dlažebních kostek /DK/ 

 PORSFELD -  tlak 40 tun, max. průchod kamene 28cm (šířka) * 20cm (výška), přísun 

kamene skluzem, odsun kamen přímým shozem. Průměrný výkon 4 tuny DK za směnu; 

5 tun tisské dlažby za směnu 

 GESTRA HSM 280 - tlak 43 tun (2 kusy) průchod kamene 28cm (šířka) * 20cm 

(výška), přísun kamene skluzem, odsun kamen přímým shozem. Průměrný výkon 5 tun 

DK za směnu; 8 tun tisské dlažby za směnu [4] 

Schematické rozšíření hrubé kamenické výroby vypadá následovně: 

 

             

                                                                   předimenzováno o 45 tun za směnu 

                                                                                                 

                                                                          varianta č. 2 

 

 

 

 

                                                         varianta č.1  (realizována v roce 2010) 

 

 

 

  

MEC tritico 150 t. 

výkon 21 – 24 tun 

plátků za směnu 

 

STEINEX 100 tun 

výkon 12 tun SK 

(altern. 5 t. DK nebo 

5 t. TD 

PORSFELD 40t. 

výkon 5 tuny DK 

GESTRA (1) výkon  

5 tun DK 

Možný výkon 21 – 24 t. 

SK za směnu 

GESTRA (2) výkon 

 5 tun DK 

Možný výkon  

3*5 t. DK za 

směnu 

MEC TB 550t. výkon 100-140 

tun polotovarů pro výrobu 20 – 

60 tun polotovarů pro výrobu RK 

 



Bc. Jana Zalková: Návrh dalšího postupu těžby tisské žuly v lomu Tis u Blatna 

2012  31 

 

Bude tedy nutno pořídit ještě tři malé štípačky (pracovní tlak 40 tun). K tomu by 

bylo nutné doplnit jednu střední štípačku typu MEC tritico 150 tun či obdobnou od jiného 

výrobce (GESTA, STEINEX) v pořizovací ceně 1 500 000,- Kč a využít již dohodnuté 

manipulátory s dopravníky (pořizovací cena cca 900 000,- Kč). Potom by se na jedné 

štípačce MEC 150 tun štípal soklový kámen a na druhé polotovary pro výrobu. 

Manipulátor by byl nutný z důvodu, že současná manipulace vysokozdvižnými vozíky 

(dále jen VZV) by byla pro tuto variantu nedostatečná a mohla by zapříčiňovat značné 

problémy při manipulaci s polotovary. Zároveň je nutné v rámci odstranění tzv. „úzkého 

profilu“ pořídit víceúčelový nakladač tzv. „univerzální nosič nářadí“, který bude mít zdvih 

alespoň 5 tun a bude se nechat osadit lopatou, vidlemi a bednami s výrobky; rovněž je 

nutné, aby nakladač měl vestavěnou váhu. Aktuální nabídka je 985 000 Kč. 

Investiční náklady na výše uvedenou realizaci jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Investiční náklady HKV 

 Var.1 – nové Var. 2 -  nové Var.2 - kombinace 

Štípačky HSM 

40/28, 40 tun 

2 ks celkem za 

900 000 Kč,- 

(již realizováno) 

3 ks celkem za 

1 450 000,- Kč 

3 ks kombinovaně 

nové a starší celkem 

max. za  

1 000 000,- Kč 

Nakladač 

(univerzální nosič 

nářadí se 

zabudouvanou váhou) 

0 985 000,- Kč 985 000,- Kč 

Manipulátor, 

dopravníky 

2 040 000,- Kč 0 0 

Ostatní (bedny na 

výrobky) 

100 000,- Kč 150 000,- Kč 150 000,- Kč 

Štípačky HSM 

600/500, 150 tun 

0 
1 ks za 1 560 000,- 

Kč 

1 ks za 1 560 000,- 

Kč 

Celkem 3 040 000,- Kč 4 235 000,- Kč 3 695 000,- Kč 
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3.5 Drcené kamenivo 

Drcené kamenivo může znamenat významný rozvoj lomu. V současné době je 

předtěženo přibližně 300 000 tun kamene, který se nechá použít jak na HKV (částečně 

vybrané kusy i na UKV) tak i na drcení. Jedná se o materiál, který jsme odtěžili 

v uplynulých deseti letech a byl díky zrychlené těžbě nadbytečný. Těžba byla zrychlena 

z důvodu potřeby bloků. Protože se zatím těžba pohybuje výhradně v horní etáži lomu  

(první těžební stupeň), kde je materiálu na bloky méně, vzniká značné množství materiálu, 

který je vhodný na drcení. V případě velkého kontraktu by bylo možno zahájit odtěžování 

horní etáže z DP TIS I. a dokončení horní etáže z dobývacího prostoru TIS. Tímto 

odtěžením by se mohlo získat až milion tun materiálu vhodného na drcení. Nákladově je 

těžba tohoto materiálu zahrnuta v realizaci bloků. Drcení kameniva je efektivní provést 

nájemní technologií. Nákladově by celá akce vypadala následovně: 

 Drcení jedné tuny včetně třídění na dvě frakce (0 – 32mm a 33 – 63mm) 

za 110,- Kč za jednu tunu  

 Zmenšení vstupních kamenů na požadovaný rozměr (do 50 – ti cm) 

24,- Kč za jednu tunu [4] 
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4. Ekonomika a efektivnost lomu 

Ze všech předcházejících podkladů je vycházeno při ekonomickém hodnocení 

budoucí investice. 

4.1 Odbytové možnosti ušlechtilé kamenické výroby 

Zaměří-li se UKV následujícím směrem: 

 30% obrubníků 

 40% spodků ke hrobům 

 30% ostatní UKV  

budou výkony, tržby a náklady následující (opět počítán rok, který má 

200 pracovních dní na lomu při osmihodinové pracovní době) : 

 216 spodků k hrobům za rok 

 1 500 běžných metrů obrubníků za rok 

 1 200m
2
 ostatní UKV (kalkulována v průměrné prodejní ceně 1 300,- Kč 

 za metr čtverečný 

 

Tabulka 8: Odbyt výrobku UKV 

Výrobek Jednotky KPC za 

jednotku 

Celkem NC za 

jednotku 

Celkem 

Obrubník 
Běžné metry 

(1 500) 
800,- Kč 1 200 000,- Kč 316,- Kč 474 000,- Kč 

Spodek 

hrobu 

Kusy (216) 8 000,- Kč 1 728 000,- Kč 3 264,- Kč 705 024,- Kč 

Ostatní m
2 

(1 200) 1 300,- Kč 1 560 000,- Kč 691,- Kč 829 000,- Kč 

Při 200 pracovních dnů (8 hodin) 

Výnosy: 4 488 000,- Kč 

Náklady: 2 008 024,- Kč (provozní) 

Náklady: 875 000,- Kč (pořízení / 8 let odpisu bez navýšení) 1 167 000,- Kč 

(pořízení 6 / let odpisu bez navýšení) 
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Na výrobu výše kalkulovaného množství řezaných výrobků 4 000m
2
 ve výše 

uvedeném složení bude potřeba 175m
3
 suroviny tisské žuly. Toto množství se bez obtíží 

vytěží při současném objemu těžby. Jedná se o materiál, který aktuálně slouží jako materiál 

pro výrobu hrubé kamenické výroby. Množství 175 m
3
 představuje 700 tun, což je opravdu 

zanedbatelná veličina pro těžbu a nijak se neodrazí v nákladech. Při dvousměnném 

provozu a vyšším podílu masivních výrobků by to množství činilo 400m
3
 vstupní suroviny, 

což představuje 1 600 tun materiálu (tuny jsou počítány na hrubé rozměry). [4] 

4.2 Odbytové možnosti nové hrubé kamenické výroby 

V této podkapitole uvádím variantní řešení produkční schopnosti lomu 

zpracovaných v následujících tabulkách 9 a 10. 

Tabulka 9: Produkční schopnost lomu – varianta 1 - současný stav po dokončení realizace 

 Kapacita (t) Prům. odb. cena celkem 

Regulační kámen 5 000 420,- Kč 2 100 000,- Kč 

Soklový kámen 2 000 800,- Kč 1 600 000,- Kč 

Výrobky 3 000 1 600,- Kč 4 800 000,- Kč 

Odseky 4 000 300,- Kč 1 200 000,- Kč 

Celkem HKV 14 000 0 9 700 000,- Kč 

Bloky 500m
3
 9 000,- Kč 4 500 000,- Kč 

Celkem HKV a bloky   14 200 000,- Kč 
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Tabulka 10: Produkční schopnost lomu – varianta 2 – po doplnění o jednu střední štípačku a následně 

tři malé štípačky 

 Kapacita (t) Před. prům cena celkem 

Regulační kámen 8 000 380,- Kč 3 040 000,- Kč 

Soklový kámen 7 200 700,- Kč 5 040 000,- Kč 

Výrobky 6 000 1 500,- Kč 9 000 000,- Kč 

Odseky 12 000 200,- Kč 2 400 000,- Kč 

Celkem HKV 33 200  19 480 000,- Kč 

Bloky 500m
3
 9 000,- Kč 4 500 000,- Kč 

Celkem HKV a bloky   23 980 000,- Kč 

 

Po realizaci varianty 1 se předpokládá zvýšení počtu zaměstnanců v dělnických 

profesíchzastavu14 – ti, o dva na 16, v případě realizace varianty 2 by se počet 

zaměstnanců zvýšil o sedm na 21.  Zároveň je nutné v rámci odstranění tzv. úzkého profilu 

pořídit víceúčelový nakladač. Nosič nářadí, který bude mít zdvih alespoň 5 tun, a bude 

vybaven lopatou v a vidlemi. Dále je nutné, aby nakladač měl vestavěnou váhu. U varianty 

2 by došlo k tomu, že všichni pracovníci výroby by využívali maximálního výkonu strojů 

a tím by se i snížily náklady na jednu vyrobenou tunu u HKV. Varianta 1 sice nepřinesla 

výrazné zvýšení produkce, ale znamenala by větší možnost flexibilní výroby podle 

odbytových požadavků. [4] 

Porovnání nákladů a výnosů variantních řešení uvádím v tabulce 11. 

Tabulka 11: Ekonomické zhodnocení variant 

 Náklady (HKV bez bloků) Výnosy (HKV bez bloků) 

Varianta 1. 7 826 000,- Kč 9 700 000,- Kč 

Varianta 2. 14 408 800,- Kč 19 480 000,- Kč 
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V tabulce 12 uvádím investiční náklady na realizaci. 

Tabulka 12: Investiční náklady HKV 

 Var. 1 – nové Var. 2 -  nové Var. 2 - kombinace 

Štípačky HSM 

40/28, 40 tun 

2 ks celkem za 

900 000 Kč,- 

(již realizováno) 

3 ks celkem za 

1 450 000,- Kč 

3 ks kombinovaně 

nové a starší celkem 

max. 1 000 000,- Kč 

Nakladač (un. nosič 

nářadí se 

zabudouvanou váhou) 

0 985 000,- Kč 985 000,- Kč 

Manipulátor, 

dopravníky 

2 040 000,- Kč 0 0 

Ostatní (bedny na 

výrobky) 

100 000,- Kč 150 000,- Kč 150 000,- Kč 

Štípačky HSM 

600/500, 150 tun 

0 
1 ks za 1 560 000,- 

Kč 

1 ks za 1 560 000,- 

Kč 

Celkem 3 040 000,- Kč 4 235 000,- Kč 3 695 000,- Kč 

 

4.3 Drcené kamenivo 

U sortimentu drceného kameniva se bude drtit pouze materiál, který odpadá z HKV 

a UKV jako nepoužitelný. 

Tato zásoba umožňuje drtit 5 měsíců v roce (výkon 700 tun za den, po dobu 100 dní). 

Celkem tedy 70 000 tun materiálu za rok. Takto je možné drtit v nejbližších deseti letech.  

Minimální prodejní cena je 200,- Kč za jednu tunu (drobné frakce 0 – 4mm, 

4 – 8mm, 8 – 16mm).  Na podzim roku 2010 bylo provedeno zkušební drcení. Výše 

uvedené ceny a předpoklady byly ověřeny v praxi, kde lze dosáhnout ještě lepších 

vstupních cen. [4] 
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Tabulka 13: Ekonomické rozvahy drceného kameniva 

 Náklady (přímé) Vedlejší náklady příjmy 

Var. 1 : základní 

frakce 

  9 380 000,- Kč 0,- Kč 14 000 000,- Kč 

Var. 2 : drobné 

doplňkové frakce 

10 780 000,- Kč 1 400 000,- Kč 19 600 000,- Kč 

 

4.4 Rekapitulace možností rozvoje 

Celkový investiční záměr pro další rozvoj lomu vychází z možností, které poskytuje 

dostatek a nadbytek vlastního materiálu ke zpracování. Celkově je zde kalkulováno 

s rozsahem investice od 9 105 000,- Kč do 14 997 000,- Kč. V případě, že by se podařilo 

získat střednědobý investiční úvěr na dobu 5 – ti let, pohybovala by se splátka měsíční 

jistiny tohoto úvěru od 150 000,- Kč do 247 000,- Kč, což není pro takový provoz žádnou 

zátěží. Stávající investice jsou v poměrně dobrém stavu a jejich údržba nebude vyžadovat 

žádné mimořádné náklady a to několik příštích let. 

V případě, bude – li realizována investice do UKV a varianta 1 pro HKV 

a k tomu zachována současná odbytová produkce bloků a varianta drceného kameniva 

(základní frakce) budou roční výkony a náklady lomu vypadat následovně: 

Tabulka 14: Ekonomie výroby – varianta I. 

 Náklady Výnosy (100%) Výnosy (85%) 

HKV (souč. stav) 7 825 000,- Kč 10 293 000,- Kč 8 749 000,- Kč 

Bloky (souč. stav) 1 634 000,- Kč 3 821 000,- Kč 3 821 000,- Kč 

UKV var. 1 2 008 000,- Kč 4 488 000,- Kč 3 814 000,- Kč 

Drcení (var.1) 9 380 000,- Kč 14 000 000,- Kč 11 900 000,- Kč 

Celkem 20 847 000,- Kč 32 602 000,- Kč 28 284 000,- Kč 

V případě, bude – li realizována investice do UKV a varianta 2 pro HKV 

a k tomu zachována současná odbytová produkce bloků a varianta drceného kameniva 

(doplňková frakce zejména pro betonárky) budou roční výkony a náklady lomu vypadat 

následovně: 
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Tabulka 15: Ekonomie výroby – varianta II. 

 Náklady Výnosy (100%) Výnosy (85%) 

HKV (var. 2) 13 000 000,- Kč 18 275 000,- Kč 15 533 000,- Kč 

Bloky (souč. stav) 1 634 000,- Kč 3 821 000,- Kč 3 821 000,- Kč 

UKV var. 2 4 017 000,- Kč 8 976 000,- Kč 7 629 000,- Kč 

Drcení (var.2) 12 180 000,- Kč 19 600 000,- Kč 16 660 000,- Kč 

Celkem 30 831 000,- Kč 50 672 000,- Kč 43 643 000,- Kč 

 

Shrneme-li výše uvedené přehledy, vychází následující výsledky: 

Tabulka 16: Závěrečné zhodnocení investice 

 Varianta1 

(85%) 

Varianta 1 Varianta 2 

(85%) 

Varianta 2 

Příjmy 28 284 000,- Kč 32 602 000,- Kč 43 643 000,- Kč 50 672 000,- Kč 

Náklady 
20 847 000,- Kč 20 847 000,- Kč 30 831 000,- Kč 30 831 000,- Kč 

Splátka 

jistiny úvěru 

1 781 000,- Kč 1 781 000,- Kč 2 960 000,- Kč 2 960 000,- Kč 

Finanční 

náklady 

(průměr) 

200 000,- Kč 200 000,- Kč 355 000,- Kč 355 000,- Kč 

Ostatní 

a mimořádné 

náklady 

1 000 000,- Kč 1 000 000,- Kč 2 000 000,- Kč 2 000 000,- Kč 

Očekávaný 

hosp. 

výsledek 

4 456 000,- Kč 8 774 000,- Kč 7 497 000,- Kč 14 526 000,- Kč 

Ze shrnutí vyplývá, že náklady na pořízení firmy se podle způsobu rozvoje firmy 

vrátí investorovi za období od 3,3 roku do 10,7 roku a to podle rozsahu investice. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh dalšího postupu těžby tisské žuly 

a zpracovaní vytěžené suroviny v lomu Tis u Blatna. 

V první části práce je popsána geografická charakteristika, geologie ložiska, 

hydrologie, stav zásob a objem těžby žuly, kde je prověřeno, že zásoby jsou na dalších 

šedesát let. 

Ve druhé kapitole popisuji stávající zpracování kamene a strojní zařízení, které je 

v současné době používáno pro dobývání, převoz a zpracování materiálu. 

Ve třetí kapitole se zabývám návrhem nových jednotlivých strojů pro rozšíření 

těžby s možností kvalitního zpracování tisské žuly. Zde navrhuji pro ušlechtilou 

kamenickou výrobu lanovou dělící pilu, přířezovou kotoučovou pilu, formátovací 

kotoučovou pilu a pro leštění žuly, jednohlavou mostovou leštičku. 

V závěrečné části mé diplomové práce jsem ekonomicky zhodnotila dvě varianty, 

u varianty 1 jsem zjistila, že budou roční výnosy 32 602 000,- Kč a u varianty 2 roční 

výnosy budou 50 672 000,- Kč. 

Závěrečné hodnocení investice vychází, že u varianty 1 bude očekávaný 

hospodářský výsledek 8 774 000,- Kč a u druhé varianty 14 526 000,- Kč. Z toho vyplývá, 

že se náklady investorovi vrátí za období od tří do deseti let podle rozsahu investice.  

Navržené řešení má tu výhodu, že se může zhodnotit, která varianta je pro lom 

výhodnější. Já bych navrhovala variantu 2, ale musí být zaručený odbyt materiálu. 
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