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Anotace 

V předložené diplomové práci je popsáno porovnání těžby a zpracování bloků 

kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a v ČR. První část této práce popisuje 

těžbu a zpracování pískovcových bloků kamene v České Republice, v lomu Podhorní 

Újezd, který je významným producentem pískovcových bloků. V další části této práce 

popisuji současné metody těžby a zpracování bloků kamene výhradně používané v ČR. 

V poslední části diplomové práce popisuji těžbu a zpracování pískovce a vápence 

v lokalitách, které jsem měl tu možnost navštívit v provincii Yunann v Číně. V závěru 

práce provádím porovnání těžby a zpracování materiálů v obou dvou zemích. 

Klíčová slova: lom; pískovec; těžba; zpracování; blok; provincie 

Summary    

In the present thesis is described comparing the extraction and processing of stone 

blocks for HKV and UHF in the province of Yunnan in China and the Czech Republic. 

The first part of this paper describes the extraction and processing of sandstone blocks of 

stone in the Czech Republic, in the quarry Podhorní Újezd, which is a major producer of 

sandstone blocks. In the next section of this paper describes the current methods of 

extraction and processing of blocks of stone used exclusively in the country. In the last part 

of the thesis describes the extraction and processing of sandstone and limestone in the 

locations that I had the opportunity to visit in the province Yunanna in China. In 

conclusion, doing the comparison of extraction and processing of materials in the two 

countries. 

Key words: quarry; sandstone; mining; processing; block; province 

 

   

 

 

 



 

 
 

Seznam použitých zkratek 

VŠB-TUO Vysoká škola Báňská, technická univerzita Ostrava 

ČR Česká Republika 

ČLR Čínská Lidová Republika 

HKV Hrubá kamenická výroba 

UKV Ušlechtilá kamenická výroba 

SV Severovýchod 

TZV Takzvaně 

MPa Megapascal  

EIA Enviromental Impact Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

	  
Obsah 

1	   ÚVOD	   1	  

2	   ZPRACOVÁNÍ	  PÍSKOVCE	  V	  ČR,	  LOM	  PODHORNÍ	  ÚJEZD	   2	  

2.1	   GEOLOGIE	   2	  
2.2	   DOBÝVANÁ	  SUROVINA	   2	  
2.3	   PETROGRAFICKÁ	  CHARAKTERISTIKA	   3	  
2.4	   HYDROGEOLOGICKÁ	  CHARAKTERISTIKA	   3	  
2.5	   STAV	  ZÁSOB	  VÝHRADNÍHO	  LOŽISKA	  V	  LOKALITĚ	  PODHORNÍ	  ÚJEZD	   3	  

3	   SOUČASNÝ	  ZPŮSOB	  TĚŽBY	  A	  ZPRACOVÁNÍ	  BLOKŮ	  KAMENE	  V	  ČESKÉ	  REPUBLICE	   3	  

3.1	  	  	  	  TĚŽBA	  BLOKŮ	  V	  ČR	   3	  
3.1.1	  	  	  	  	  DOBÝVÁNÍ	  KLÍNOVÁNÍM	   3	  
3.1.2	  	  	  	  DOBÝVÁNÍ	  POMOCÍ	  TRHACÍCH	  PRACÍ	   5	  
3.1.3	  	  	  	  	  DOBÝVÁNÍ	  BLOKŮ	  POMOCÍ	  ROZPÍNACÍ	  MALTOVÉ	  SMĚSI	  CEVAMIT	   6	  
3.1.4	  	  	  	  	  DOBÝVÁNÍ	  BLOKŮ	  POMOCÍ	  PROPALOVACÍCH	  SOUPRAV	   7	  
3.1	   ZPŮSOB	  ZPRACOVÁNÍ	  BLOKŮ	  V	  ČR	   7	  
3.2.1	  	  	  	  ŘEZÁNÍ	  KAMENNÝCH	  BLOKŮ	  RÁMOVÝMI	  PILAMI	   8	  
3.2.2	  	  	  	  	  ŘEZÁNÍ	  BLOKŮ	  KOTOUČOVÝMI	  PILAMI	   9	  
3.2.3	  	  	  	  	  ŘEZÁNÍ	  BLOKŮ	  DÍLENSKÝMI	  LANOVÝMI	  PILAMI	   11	  

4	   TĚŽBA	  A	  ZPRACOVÁNÍ	  BLOKŮ	  V	  PRVINCII	  YUNNAN	   11	  

4.1	   TĚŽBA	  PÍSKOVCE	  V	  PROVINCII	  YUNNAN	   12	  
4.2	   ZPRACOVÁNÍ	  PÍSKOVCOVÝCH	  BLOKŮ	  V	  PROVINCII	  YUNNAN	   14	  
4.3	   ZPRACOVÁNÍ	  VÁPENCOVÝCH	  BLOKŮ	  V	  PROVINCII	  YUNNAN	   19	  

5	   POROVNÁNÍ	  TĚŽBY	  A	  ZPRACOVÁNÍ	  BLOKŮ	  KAMENE	  V	  OBOU	  STÁTECH	   24	  

6	   ZÁVĚR	   26	  

7	   POUŽITÁ	  LITERATURA	   27	  

8	   SEZNAM	  OBRÁZKŮ	   28	  

9	   SEZNAM	  PŘÍLOH	   29	  

 

 



Bc. Milan Komárek: Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV 
v provincii Yunnan v Číně a ČR 

 1 

1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce je porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro 

výrobky hrubé a ušlechtilé kamenické výroby v České Republice a v Čínské Lidové 

Republice, v provincii Yunnan. 

Čínská Lidová Republika patří mezi nejpřednější exportéry přírodního kamene na 

světě. Důvodem je velké zastoupení takřka každého druhu kamene, využívaného pro HKV 

a UKV, levnou pracovní silou a ne tolik striktními předpisy pro dodržování limit na 

ochranu přírody, či bezpečnost práce. Tyto faktory vytvářejí z ČLR trh, kterému lze jen 

těžko konkurovat.  

Těžba a zpracování kamene má v České Republice dlouholetou tradici, jak 

v podobě středních škol a vysoké školy Báňské – Technické univerzity, které vyučují toto 

řemeslo, tak i více než stoletými provozovnami, které se bez přerušení zabývají těžbou 

bloků kamene pro výrobky hrubé a ušlechtilé kamenické výroby.  V diplomové práci jsem 

porovnal mnou fyzicky navštívené lokality v obou zemích, které se zabývali těžbou a 

zpracováním blokového kamene.  
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2 Zpracování pískovce v ČR, lom Podhorní Újezd 

Jako největší organizaci pro těžbu a zpracování kamenných bloků pískovce pro 

HKV a UKV v ČR uvádím firmu Kámen Ostroměř s.r.o. Sídlo firmy a provoz pro 

zpracování pískovce se nachází v Ostroměři. Lom kde se surovina těží se nalézá 

v nedalekém Podhorním Újezdu. Hořický pískovec je nejrozšířenějším pískovcem v ČR. 

Jak v minulosti, tak i v současnosti je hojně využíván pro stavební i architektonické účely.  

2.1  Geologie 

Ložisko pískovce Podhorní Újezd leží v Královéhradeckém kraji, bývalém okrese 

Jičín, na katastru obce Podhorní Újezd a Vojice. 

Leží cca 0,5 km SV od obce Podhorní Újezd. Dopravě je ložisko i vlastní lom 

přístupné po komunikaci vyhovující nákladní dopravě do obce a vlastní obec je napojena 

na státní silnici Jičín – Hradec Králové č. 33. Nejbližší železniční doprava je v obci 

Sobčice, ale železniční doprava není pro dopravu vytěžené suroviny používaná. 

Doprava je zajištěna nákladními automobily dle potřeby přímo z lomu do 

provozovny, která je vzdálena zhruba 3,5 km. 

2.2  Dobývaná surovina 

Jemnozrnné kvádrové pískovce – tvoří celkem monotónní pravidelně uspořádané 

lavice, které dosahují mocnosti 0,4 – 1 m. Místy je i monolitní mocnost 4 – 5 m. Počet 

výraznějších lavic v lomu je 4 – 6 m. Souvrství, jehož celková mocnost v prostoru lokality 

kolísá od necelých 12 m  do 14 m, je plošně značně rozsáhlé. 

Nadložní horniny – jsou tvořeny jako souhlasně uložená poloha deskovitě 

odlučného, jemnozrnného pískovce. Mocnost nadložní vrstvy se pohybuje v rozmezí 0,6 – 

2,6 m. – toto je vrstva bezprostředním nadloží suroviny. Nejsvrchnější část nadloží – 

skrývek, tvoří hlíny, písky a pískovcové sutě v průměrné mocnosti 4 m. Celková mocnost 

skrývek se pak pohybuje v rozmezí 2,5 – 6 m a je předmětem skrývkových a přípravných 

prací a převozu na odvalové hospodářství v rámci těžebny.  
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2.3 Petrografická charakteristika 

Jedná se o jemnozrnné až střednězrnné pískovce s jílovitým tmelem, s příměsí 

železitého pigmentu. Pískovce jsou většinou bělošedé barvy se žlutým odstínem. Střední 

velikost zrna je 0,2 – 0,3 mm. Pískovce se skládají z 50% - 75% klastických zrn, z 10 – 

30% mezení hmoty a 5 – 20% pórů. Struktura je psamitická, s pórovou mezerní hmotou. 

Prakticky veškerý klastický podíl tvoří křemenná zrna. V mezerní hmotě jsou přítomny 

jílovité minerýly s železitým pigmentem. 

2.4 Hydrogeologická charakteristika 

Zájmové území leží nad úrovní místní erozivní báze, kterou tvoří potok Javorka. 

Ložisková surovina je dobře průlinově a puklinově propustná. V průzkumných vrtech 

nebyla hladina podzemní vody zastižena. Dešťová voda se přirozeně vsakuje a jiná voda se 

v rámci lomu neobjevuje.   

2.5 Stav zásob výhradního ložiska v lokalitě Podhorní Újezd 

Plánovaná doba těžby s ohledem na roční požadovanou kubaturu a zajištěný odbyt 

v hodnotě 15-ti let se slučuje s hodnotou předstihu vypracované studie vlivu na životní 

prostředí EIA, která se počítá s návrhovým obdobím 20 let. Pětiletá rezerva je rezerva 

v rámci případného nuceného přerušení těžby, zmenšení odbytu, či jiných událostech, které 

by ovlivnili roční plánovanou těžební kubaturu. [1] 

3 Současný způsob těžby a zpracování bloků kamene v České republice 

V této kapitole se zaměříme na využívané způsoby dobývání a zpracování bloků 

tvrdých a měkkých hornin v České Republice. Základní způsob blokové těžby v ČR je 

dobývání vylamováním. 

3.1    Těžba bloků v ČR 

3.1.1     Dobývání klínováním 

Tento způsob blokové těžby patří k těm poměrně starším, princip je velmi 

jednoduchý. Jako rozpojovací nástroj se využívají ocelové klíny, které se zarážejí do 

předem vyvrtaných otvorů. Vnikáním klínů do horniny vzniká pnutí, které oddělí námi 

dobývaný blok od horninového celku. Při tomto dobývání je dobré hledět na úložné 
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poměry horniny a plochy odlučnosti, které nám usnadní oddělení. Proto abychom mohli 

využít tohoto způsobu, potřebujeme mít volné tři plochy. Klínování lze rozdělit do dvou 

skupin, klínování za použití hydraulických klínů a ruční klínování. 

a) Klínování za použití hydraulických klínů: 

Princip tohoto dobývání spočívá v tom, že se do horniny vyvrtají pomocí vrtné 

soupravy díry, do kterých se vloží hydraulický válec, které vytvoří potřebné rozpínání. 

Toto rozpínání je vyvoláno hydraulickým tlakem. Pro vylomení bloku, je potřeba skupina 

klínů, která působí napětí v rovině námi požadovaného odlomu. Minimální počet 

hydraulických válců na odlomení bloku závisí od jeho velikosti, standardně se používá 

kolem dvou až pěti válců na jeden blok. 

Princip oddělení bloku od masivu: V předpokládané rovině výlomu vytvoříme 

krátké vrty, které jsou od sebe vzdáleny 0,3 až 0,4 m. Do těchto vrtů vložíme rozpínací 

válce. Radiálním rozpínáním hydraulických válců po překročení meze pevnosti horniny se 

námi požadovaný blok oddělí od masivu. [2] 

V ČR se používá systém hydraulických klínů DARDA. Tyto klíny pracují na 

principu vysokotlakého hydraulického čerpadla, které vhání olej tlakovou hadicí přes 

omezovací ventil do jednotlivých válců. Rozpojovací válce jsou dvojčinné, na vrchní části, 

je ovládací zařízení a přívod hydrauliky, ve spodní části je lámací element.[3] 

 

              Obr. č. 1: Hydraulický klín systému DARDA 
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b) Ruční klínování: 

Tímto způsobem je možné dobývat menší bloky horniny, protože dělící síla není 

tak velká jako u hydraulických klínů. Princip je velmi podobný jako v předchozím 

způsobu, jen předem chystané vrty se vytváří do větší hloubky, aby usnadnily oddělení 

bloku a jejich rozteč je menší, 0,1 až 1,3 m, záleží na fyzikálních vlastnostech horniny.  

Tato metoda se v současnosti využívá jen velmi zřídka, protože je neefektivní a 

fyzicky náročná pro pracovníky. Klíny se musejí zatloukat ocelovou palicí do bloku. Palice 

je vybavena pružnou násadou, která tlumí vibrace, které jsou nežádoucí na klouby. Proto se 

ruční klínování používá například jen k sekundárnímu dělení bloků v prostorách lomu, při 

výrobě výrobků pro HKV. 

3.1.2 Dobývání pomocí trhacích prací 

Při této metodě je silový účinek klínu nahrazen energií výbuchu průmyslové 

trhaviny. Pro tento způsob dobývání bloků je nejvhodnější využít černého trhacího prachu, 

který má chemickou přeměnu typu výbuchového hoření a účinek na horninu je nebrizantní, 

takže námi zvolený blok nebo lavice se pouze odsune bez dalšího poničení.  

Při odstřelu používáme vrty malého průměru: 22 - 42 mm, vrtané ve svislé rovině, 

po celé výšce lavice. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty je odvozována dle vlastností 

horniny, zpravidla bývá volena od 0,2 do 0,5 m, výjimečně i 1 m. Do vývrtů se nasype 

černý trhací prach, který se na konci vrtu zatěsní ucpávkou. Nálože jsou přivedeny 

k roznětu pomocí elektrických palníků, rozbuškou či bleskovicí. Po odpálení trhaviny se 

uvolní monolit, který se výbuchem odsune od stěny několik desítek centimetrů. Tento 

nepoškozený monolit pomocí sekundárního dělení rozdělíme na námi požadované rozměry 

bloků.  

U dobývání pomocí trhacích prací si musíme dát pozor na jejich negativní účinky, 

především na rozlet rozpojovaného materiálu nebo na seismické účinky. Těmto negativním 

vlivům se dá předejít pečlivými přípravami odstřelu, kvalitním propočtem množství 

použité trhaviny a u větších odstřelů časováním jednotlivých náložek. [4] 
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3.1.3     Dobývání bloků pomocí rozpínací maltové směsi CEVAMIT 

Jedná se o nevýbušnou suchou práškovou směs, určenou pro rozpojování tuhých 

soustav. Doporučuje se pro materiály, které se působením tahového napětí porušují. 

CEVAMIT je maltovina, která se po smíchání s vodou v poměru 1:0,3 (na 100 

hmotnostních % CEVAMITU se použije 30 hmotnostních % vody) hydratuje, přičemž 

zvětšuje svůj objem v důsledku vzniku nové méně hutné struktury. Přitom vzniká tzv. 

krystalizační tlak, který dosahuje hodnoty 30 – 40 MPa. Teplotní rozmezí použitelnosti 

směsi je od -5°C do +40°C.  

Do rozpojovaného materiálu se v řadách vyvrtají vrty. Minimální průměr vrtu je 

30 mm, maximální 80 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty činí 5 – 20ti násobek 

velikosti průměru vrtu. V průměrech vrtu nad 50 mm je doporučeno použít sádrovou 

ucpávku o délce minimálně 50 cm, která zamezí rozpínání směsi podél vrtu. Rozpojení 

materiálu nastává za 6 až 24 hodin, záleží na klimatických podmínkách. [5] 

 

Obr. č. 2: Dělení bloků pomocí maltové směsi CEVAMIT 
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3.1.4     Dobývání bloků pomocí propalovacích souprav 

  Termické rozpojování hornin patří do skupiny bezkontaktního rozpojování. 

Využívá efektu tepelné roztažnosti hornin. Při termickém rozpojování působí na horninu 

nadzvukovou rychlostí proud hořících plynů (1500 až 2500 °C), který intenzivně zahřívá 

tenkou povrchovou vrstvičku a vyvolává v ní povrchové napětí, které způsobuje odštípnutí 

– odprasknutí povrchové vrstvičky o mocností několika milimetrů. Nepřetržitým 

opakováním tohoto procesu vzniká v hornině řez nebo vrt. Rozrušování horniny je 

vyvoláváno vnitřním pnutím, které vzniká v důsledku různé tepelné roztažnosti složek 

horniny, hlavně silikátových minerálů horniny, převážně křemene při jejich zahřívání. 

Proto hlavní podmínkou použití této technologie termického řezání je relativně vysoký 

obsah křemene v hornině, udává se minimálně 20%, převážně syenity a žuly. 

Rozrušovací napětí je možné v hornině vytvořit už při relativně nízkých teplotách, 

300 až 600 °C. Aby proces řezání probíhal rychle, potřebujeme souvislé gradienty teplot: 

čím je vyšší gradient teplot, tím je větší napětí v hornině, ale menší mocnost odštěpované 

vrstvičky.  

 

                 Obr. č. 3: Schéma termického způsobu dělení bloků 

3.1 Způsob zpracování bloků v ČR 

Vytěžené bloky jsou v lomech nakládány na nákladní automobily a jsou 

převáženy do provozoven, kde dochází k druhotnému zpracování na výrobky hrubé a 
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ušlechtilé kamenické výroby. Nákladní přeprava suroviny je z tohoto hlediska 

nejvhodnějším řešením přepravy suroviny, jelikož většina kamenických provozů se 

nachází ve vzdálenosti několika kilometrů od lomu. Provozovny, které sídlí ve stejném 

areálu jako lom užitkové suroviny volí individuální transport dle vnitřních směrnic firmy. 

3.2.1 Řezání kamenných bloků rámovými pilami 

Rámové dělící pily jsou zařízení, které zajišťují první dělení bloků na desky námi 

požadovaných tlouštěk. Konstrukce rámových pil se dělí podle řezaného materiálu na 

rámové pily s kyvným pohybem rámu a na rámové pily s přímočarým pohybem vratným.  

a) Rámové pily s kyvným pohybem 

Tyto pily jsou konstrukčně starší, v podmínkách ČR jsou využívanými při dělení 

materiálů tvrdých hornin, jako jsou syenity, granodiority, diority. Konstrukčně jsou pily 

zhotoveny tak, že na čtyřech sloupech je na kyvadlech zavěšen obdélníkový rám, na který 

je přenášen pohyb pomocí táhla a setrvačníku. Pod pilovým rámem je vozík, na kterém je 

umístěn materiál. Posun listů do řezu zajišťují šroubovice, po kterých je posouván rám 

směrem dolů.  

Rámové pily jsou opatřeny hladkými ocelovými listy. Řez materiálem je 

uskutečněn pomocí litinové drtě, která je ve směsi s vodou a vápnem přiváděna do řezu. 

Řezná masa, jak je směs nazývána se pohybuje v uzavřeném cyklu. Tento cyklus recykluje 

již použité abrazivo, které je čerpáno se sběrné jímky umístěné pod pilou a spolu s vodou 

je znovu přiváděno do řezu přívodními hadicemi, které jsou umístěny nad pilovými listy.  

 

                  Obr. č. 4: Rámová pila s kyvným pohybem 
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Legenda k obrázku č.4: 1)rám, 2)klikový mechanizmus, 3)ojnice, 4)elektromotor, 

5)mechanizmus posunu rámu, 6)sloupy, 7)závěsy rámu, 8)vozík, 9)blok horniny 

b) Rámové pily s přímočarým vratným pohybem 

Tyto pily jsou využívány pro středně tvrdé a měkké horniny, jako jsou mramory a 

pískovce. Konstrukce se liší od rámových pil s kyvným pohybem v tom, že rám pily se 

nehoupe na kyvadlech a nespouští se do řezu, ale je na místě, vykonává pohyb přímočarý 

vratný a řezaný blok je zvedán s vozíkem do řezu. Přenos pohybu ze setrvačníku je 

přenášen ojnicí a stroj je poháněn elektromotorem.  

Pilové listy jsou umístěny v rámu, jsou osázeny diamantovými řeznými segmenty. 

Pilový list, je v neustálém kontaktu s řezanou horninou. Napínání listů je umožněno 

pomocí hydraulických klínů. Nastavení šíře řezu se realizuje pomocí podložek. Minimální 

vzdálenost jednotlivých listů od sebe je 2cm a maximální vzdálenost je limitována šířkou 

rámu, ve kterém jsou pilové listy umístěny. Standardně se řežou desky maximálních 

tlouštěk 20cm, při potřebě širšího řezu se volí jiné zařízení, které je pro tento úkon 

přizpůsobeno. 

c) Rámové jednolisté pily 

Jednolisté rámové pily, které se nazývají děličky, slouží při dělení menších bloků, 

nebo pro řezy nadstandartních velikostí. Stroj se skládá z rámu, ve kterém je upevněn 

pilový list, který je osazen diamantovými řeznými segmenty. Řezný list je umístěn kolmo 

na vozík s řezaným horninovým blokem. Pilový list je v rámu napínán pomocí 

hydraulického tlaku. Vykonává přímočarý vratný pohyb, diamantové segmenty jsou 

zkrápěny vodou, aby nedocházelo neúměrnému opotřebení, zahřívání a prašnosti. Pilový 

rám je kontinuálně spouštěn pomocí šroubovice do řezu. Vozík, na kterém je umístěn 

horninový blok, se posunuje pomocí navijáků po kolejnicích a tím se nastavuje šíře řezu. 

3.2.2     Řezání bloků kotoučovými pilami 

Kotoučové pily velkých rozměrů se využívají především kvůli jejich vysokým 

výkonům. Kotouče jsou přichyceny na hnací hřídeli pomocí šroubu a podložky. Kotouč je 

osázen diamantovými tělísky, při řezu je schován pod krytem. Kotoučová pily velkého 

průměru jsou označovány ty, které používají kotouč s rozměry od 150 do 380 cm. Při 
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řezání musí být zajištěn vysoký přítok vody, protože kotouč vykonává vysokou obvodovou 

rychlost. Kotoučové pily velkých průměrů se využívají pro řezání všech druhů hornin. 

Zařízení musí být ovšem vybaveno regulací otáček, protože každá hornina si vyžaduje 

jinou obvodovou rychlost kotouče. Čím je hornina tvrdší, obvodová rychlost se snižuje a 

při měkkých horninách musíme obvodovou rychlost zvětšovat.  

Zařízení se skládá z mostu, na kterém je umístěn elektromotor, z kterého se 

řemeny přenáší točivý moment na hřídel s kotoučem. Kotouč se po mostě horizontálně a 

vertikálně spouští do řezu. Oba tyto pohyby jsou způsobeny šroubovicí, která zajišťuje 

přesnost při odměřování vzdáleností a také přesný posun pro malé vzdálenosti.  

Pracovní stůl, na který se umisťuje řezaný materiál není v některých případech 

třeba, rozměrné bloky se mohou umístit přímo na zem pouze na dřevěné trámy, aby se 

uřezaný materiál po dokončení řezu nepřevrátil na zem, umístíme před blok dřevěnou 

oporu.  

V některých provozech, kde se používají pro sekundární dělení bloků jen 

kotoučové pily velkých průměrů, se používá dlouhé mostové dráhy, kde je umístěno 

několik kotoučových pil. Každá z těchto pil má svůj vlastní manipulační prostor a je 

nastavena na určité parametry. Výhodou je vyšší produktivita práce při menším počtu lidí.  

 

              Obr. č. 5: Kotoučová pila velkého průměru 
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3.2.3     Řezání bloků dílenskými lanovými pilami 

Dílenské lanové pily jsou poměrně novou záležitostí při sekudárním dělení bloků. 

Princip řezu spočívá v nekonečném laně, ktré je osázeno řeznými diamantovými tělísky. 

Lano je spojeno ve smyčce a je překrouceno, aby se při řezu otáčelo a docházelo k 

rovnoměrnému opotřebení diaperel. Konstrukce se skládá ze dvou sloupů, na kterých jsou 

dvě zakrytovaná kola, která se dělí na hnací a hnané kolo. Mezi těmito koly je nataženo 

řezné lano. Napínání lana je zajištěno napínacími kladkami, nebo posuvem vodícího kola 

do strany. Materiál je upevněn na vozíku, který stejně jako u jednolistých dělících pil 

slouží hlavně pro nastavování šířky řezu. Mezi hlavní výhodu dílenských lanových pil, je 

možnost řezat jakýkoliv druh materiálu, beze změn řezného nástroje. Jediné co se na 

přístroji mění, je obvodová rychlost lana.  

 

         Obr. č. 6: Dílenská lanová pila 

4 Těžba a zpracování bloků v prvincii Yunnan 

Při návštěvě Čínské Lidové Reupubliky jsem se pohyboval v oblasti provincie 

Yunnan, která má významné ložiska převážně pískovců a vápenců. Jelikož bylo obtížné 

dostat se k určitým informacem o geologii a hydrogeologii vybraných ložisek, mohu 

předložit v Příloze č. 1 mapu provincie Yunnan, kde jsou zaznačeny nejvýznamější ložiska 



Bc. Milan Komárek: Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV 
v provincii Yunnan v Číně a ČR 

 12 

pískovce a vápence. V příloze č. 2 předkládám obecnou geologickou mapu Číny a mnou 

navštívené provincie Yunnan.  

4.1  Těžba pískovce v provincii Yunnan 

Pískovec je nevíce zastoupenou horninou, která se v této provincii vyskytuje, ve 

dvou největších lokalitách, Lu Quan [lučen] a Wuding [vuding], které se nacházejí na 

severu provincie, zhruba 100 km od hlavního města Kunming, jsou předpokládané zásoby 

pískovce 1,6 mld. m3. Ložiska vyznačena v příloze č. 3. 

Pískovec v této oblasti je jemnozrnný, o velikosti zrna 0,05 – 0,25 mm. Textura 

těchto pískovců je velmi vrstevnatá, zrna jsou spojena křemičitým tmelem s příměsí železa, 

to zaručuje rozmanitou kresbu a zároveň pevnost materiálu. Stáří těchto pískovců je 

druhohorní. 

 

Obr. č. 7: Detail pískovce z provincie Yunnan 

Lom, který jsem měl možnost navštívit, se nacházel v horské oblasti. Jediný 

možný přístup byl po prašné cestě, která byla dlouhá 15km. Provoz na cestě byl 

obousměrný, ale kvůli velké vytíženosti cesty, byla značně zničená a místy byly i vysypané 

kameny, doprava tu byla velmi složitá. Veškerý transport materiálu z lomu do provozoven 

byl zajišťován nákladními automobily o nosnosti až 12 tun. V oblasti je po celý rok velké 
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sucho, proto je všude velká prašnost, která nebude s ohledem na hygienu práce moc 

příznivá, ale neexistuje zde nařízení o zkrápění, ochraně přírody, či bezpečnosti práce.  

Mnou navštívený lom byl střední velikosti. Velikosti bloků, které se zde těžily 

byli zpravidla o rozměrech 2 x 0,7 x 1,5 m. Tento rozměr je nejběžnější, kvůli dalšímu 

zpracování. Těžba probíhá pomocí odvrtávání dlouhé lavice, která je následně oddělena od 

masivu pomocí černého trhacího prachu. Pro sekundární dělení na finální bloky se 

používají bobtnavé maltové směsi, které jsou takřka stejné, jako námi používaný 

CEVAMIT.  

Veškeré vrty se vrtají ručními pneumatickými vrtacími kladivy. Rozvody vzduchu 

po lomu zajišťují tlakové hadice, které jsou volně uloženy na zemi a zdroj vzduchu 

vykonávají diesel agregátové kompresory. Standardně na provozech, kde se využívá 

stačeného vzduchu k pohonu vrtacích souprav je schéma vytvářeno takto: kompresor, 

zásobník vzduchu, tlakové potrubí. Tento princip má velkou výhodou v tom, že máme 

vzdušník, který má danou kapacitu stlačeného vzduchu, který potom postupně odebíráme 

potrubím až do vrtacích kladiv. Ve vzdušníku jsou umístěny talková čidla, která při 

poklesu tlaku pod určitou hladinu, sepnou kompresor, který doplní zásobu stlačeného 

vzduchu. Toto nám zaručuje plynulé využívání veškerého zařízení na stlačený vzduch. 

Soustava tlakového potrubí a kompresorů ovšem v Číně postrádala zásobníky stlačeného 

vzduchu, to znamená, pokud byl zapnut kompresor, který produkoval vzduch, tak tento 

vzduch proudil rovnou do nástrojů, které nebylo možno zastavit jiným způsobem, než že 

byl vypnut hlavní kompresor, což není dle mého názoru nejlepší a nejbezpečnější způsob. 

Například když se vrtací kladivo zasekne ve vrtu a obsluha kompresorů si toho včas 

nevšimne, hadice, které rozvádějí tlakový vzduch po lomu mohou explodovat.  

    
Obr. č. 8: Lomová stěna                                    Obr. č. 9: Dieselové kompresory 



Bc. Milan Komárek: Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV 
v provincii Yunnan v Číně a ČR 

 14 

4.2  Zpracování pískovcových bloků v provincii Yunnan 

V této kapitole budu popisovat zpracovatelský proces a strojní vybavení podniků, 

které se zabývají druhotným zpracováním bloků pískovce pro HKV a UKV.  

Zásobování materiálem, skladování, manipulace  

Provozovna, kterou jsem měl možnost navštívit, zpracovávala pouze jeden druh 

pískovce, který dovážela ze 40 km vzdáleného lomu. Transport materiálu byl individuální, 

jelikož podnik měl velké skladové zásoby. Skládka se nacházela v manipulačním prostoru 

portálového jeřábu o nosnosti 10t, který zajišťoval složení nákladu z automobilu a 

následné uložení na skládku. Bloky byly vrstveny na sebe do maximální výšky 6 m. Další 

přesun materiálu mezi jednotlivými stupni zpracování zajišťovali vysokozdvižné vozíky, 

které převáželi nadměrné kusy, lehčí výrobky, jako deskovinu, nebo polotovary k dalšímu 

zpracování převáželi zaměstnanci na speciálních dvoukolových kárách. Pracovníci, kterých 

bylo kolem 150 byli ubytování přímo v areálu firmy, v provizorních ubytovnách, kde žily 

celé rodiny i s dětmi. Ženy, které pracovali v kamenickém provozu, vykonávali stejně 

fyzicky náročnou práci, jako muži. 

Sekundární rozpojování bloků pískovce na vícekotoučových pilách: 

Prvním výrobním stupněm, který byl prováděn, bylo rozřezávání bloků na tenké 

desky. Zpracovávaný pískovec má dobré fyzikální vlastnosti, proto jej lze zpracovat na 

polotovary  o minimální tloušťce 1,5 cm. Formát řezaných desek je 220 x 70 cm.  

Bloky se zde rozřezávají na kotoučových pilách velkého průměru. Konstrukce 

těchto zařízení je přizpůsobená místním poměrům. Tyto pily jsou vždy umístěny v páru. 

Mají společnou betonovou konstrukci ve tvaru písmena T. Na každé straně této konstrukce 

je kolmo umístěn ocelový výložník, který pomocí ozubených kol zajišťuje vertikální posun 

nástroje do řezu. Každá z těchto pil má svůj vlastní elektromotor, to má výhodu v tom, že 

první pila může řezat nezávisle na druhé. Elektromotor přenáší otáčky na hřídel pomocí 

klínových řemenů. Hřídel je delší a je na ni možno upevnit více kotoučů, maximální počet 

je 20 kusů při rozestupu dvou centimetrů. Kotouče jsou opatřeny ochranným krytem, pod 

kterým je zabudován přívod vody pro chlazení nástrojů. Maximální velkost kotouče je 160 

cm, z toho plyne maximální výška řezané deskoviny 70 cm. Takto konstrukčně řešené pily 

slouží pouze na řezání většího množství tenkých desek zároveň. Tyto konstrukce jsou 
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statické, posun materiálu do řezu zajišťuje vozík, který je na kolejnici pod kotouči. Pohon 

vozíku funguje na principu dvou vrátků, které jsou naproti sobě a střídají se v přitahování 

vozíku pomocí ocelových lan. Při ukončování řezu není blok prořezán přes jeho celou 

výšku, vždy se nechá na spodku minimálně 10 cm, díky tomu je deskovina po dořezání 

pořád v monolitu a snadněji se s ní manipuluje a nehrozí její poničení. Po sundání z vozíku 

se takto rozřezané desky v bloku pomocí klínů odlámou a přesunou se k dalšímu 

zpracování. 

 

Obr. č. 10: Detail vícekotoučové velkoformátové pily 

Rozpojování bloků pískovce standardními způsoby: 

Vícekotoučové pily nebyly jedinými stroji pro rozpojování pískovcových bloků, 

při požadavcích na vyšší deskovinu by tyto stroje nevyhovovali, proto provozovna byla 

vybavena dílenskou lanovou pilou, která je schopna proříznout bloky o maximální výšce 

160cm. Takové rozměry jsou z hlediska trhu vyžadovány zcela výjimečně, proto byla 

dílenská lanová pila vybavena funkcí synchronizace pracovního vozíku s řezem lana. Lano 

se pohybuje v ose X a vozík v ose Y. Díky tomu je stroj schopen vytvořit profilový řez. 

Pro tuto funkci je nutnost znalosti daného programu, kterým pracovník zadává souřadnice 

pro vytvoření námi požadovaného řezu. 
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Dalším způsobem dělení bloků byly kotoučové pily velkého průměru. Maximální 

velkost kotouče zde byla 180cm. Konstrukce těchto kotoučových pil byla velmi podobná 

našim. Pohyblivý most, na němž je upevněn elektromotor s řezným kotoučem. Mostová 

konstrukce vykonává horizontální pohyb, kterým se nastavuje tloušťka řezaného materiálu. 

Kotouč s elektromotorem vykonávají vertikální pohyb, který umožňuje regulaci množství 

ubíraného materiálu. Pracovní vozík je v tomto případě napevno zafixovaný, tvoří jej 

svařená ocelová konstrukce. Velkoformátovou kotoučovou pilou se převážně vyřezávají 

hranoly, nebo masivní bločky, které se dále použijí jako polotovary pro další zpracování, 

například soustružením, nebo vytvářením speciálních profilových prvků. 

Zpracování deskoviny na finální výrobky:    

Nařezaná deskovina se dále formátuje na kotoučových pilách malého rozměru. 

Konstrukčně jsou tyto pily stejné jako kotoučové pily velkého formátu, jen s tím rozdílem, 

že u těchto zařízení potřebujeme řezat na sebe kolmé řezy a to nám zajišťuje otočný 

pracovní stůl. Mostová konstrukce vykonává horizontální a vertikální pohyb, vozík je 

otočný o 360° kolem své osy. Pracovní stůl je možno zafixovat po 45°, proto jsme schopni 

řezat i šikmé řezy. Zajímavostí u tohoto způsobu zpracování materiálu bylo to, že 

jednotlivé desky umístily na stůl v několika vrstvách a řez byl prováděn na jeden záběr 

kotouče. U takového stylu řezání není zajištěná pravoúhlost jednotlivých řezů, z důvodu 

možného vniknutí vody mezi jednotlivé desky a jejich vzájemný posun, který je nežádoucí. 

Povrchové úpravy pískovce jsou tři základní, řezaný povrch, broušený povrch a 

lámaný. Řezaný je nejčastěji využívaný, protože plocha po řezu diamantovým kotoučem je 

velmi hladnká a nejsou na ni patrny žádné stopy nebo prohlubně. Broušený povrch se 

vytváří pomocí brusných ramen. Tato povrchová úprava je volena do interéru. Jelikož má 

pískovec křemitý tmel, broušením se lze dosáhnout slabého podlesku. Pískovec se brousí 

stejně jako tvrdé horniny diamantovými brusnými kotouči. Tento způsob povrchové 

úpravy je zde podobně nestandartní jako desky nadměrných velikostí, ale i tak jsou 

provozy vybaveny těmito zařízeními. Poslední druh povrchu je hrubý lámaný povrch. Pro 

tento druh povrchové úpravy připravujeme pravoúhlé polotovary minimální tloušťky 5cm. 

Tyto polotovary se vyrábí z na speciálních kotoučových pilách. Konstrukčně jsou tyto 

stroje nejmenší varianty kotoučových pil. Celý stroj se skládá s napevno umístěným 

kotoučem, který nemá možnost vertikálního ani horizontálního pohybu. Posun materiálu 
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do řezu je uskutečňován ručně ovládaným pracovním stolem. Pracovní stůl je po boku 

vybaven dorazem, o který se opře hrana dlaždice a tím se zajistí pravoúhlost řezu. Po 

každém vykonaném řezu je notnost výrobek otočit, aby jsme jej ořezali ze všech čtyřech 

stran. Na těchto zařízeních se zpracovávají nejmenší dlaždice. Takto vyrobené polotovary 

se potom ručně pomocí prýskače a kladiva rozdělí na dva kusy, čímž ná vznikne lámaný 

povrch.  

 

Obr. č.11: Ruční výroba lámaného povrchu 

Rotační výrobky 

Rotační výrobky se vyrábí za pomocí odřezávacích soustruhů. Vstupním 

materiálem je hranol, krychle, který se předem připraví na kotoučové pile nebo válec, který 

vytvoříme odvrtáním trubkovým vrtákem. Tento polotovar se upne do horizontálního 

rotačního ústrojí. Pomocí řezného kotouče se ubírá materiál, dokud se obráběcí kotouč 

nedostane na nastavenou nulovou hladinu. Tyto soustruhy jsou plně automatizované. To 

znamená, že do vstupních parametrů nastavujeme opsané rozměry obráběného kusu a 

velikost řezného kotouče. Po zadání parametrů rotační ústrojí roztočí obráběný kus, 

zároveň začne kotouč postupně zařezávat do obráběné horniny. Po každém zářezu, když se 

kotouč dostane do základní polohy, posunu se o vzdálenost své tloušťky do strany a 

vykoná další řez, dokud neokopíruje celý tvar finálního výrobku. Tento typ rotačního 
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obrábění je standardní a vhodný pro menší předměty, jako jsou balustrádní kuželky nebo 

válce.  

U rozměrnějších a těžších výrobků, které by nevydrželi svoji vlastní váhu ve 

vodorovné poloze volíme vertikální obrábění. Obráběný materiál umístíme na rotační stůl. 

Tento materiál potom obrábíme kotoučem, který vniká kolmo do materiálu. Princip 

zadávání souřadnic je stejný jako v případě horizontálního obrábění.  

  
Obr. č. 11: Vertikální soustruh                         Obr. č. 12: Horizontální soustruh 

Kalové hospodářství 

Všechny procesy zpracování kamene si vyžadují velké množství vody, která 

slouží jako chladící element nástroje i materiálu, zajišťuje výplach zrn z prostoru mezi 

kotoučem a horninou a jako nosič kalu do sběrné jímky. Zde v provoze nebyl uzavřený 

koloběh vody, pouze se zde základním způsobem odděloval kal. Od všech přístrojů, které 

používaly vodu vedly kanály, které odváděly veškerou znečištěnou vodu do kalových 

nádrží. Toto kalové pole bylo umístěno za provozem, kde nepřekáželo. Jednalo se o 

rozměrné mělké nádrže, ve kterých stála znečištěná voda. Jakmile se jedna nádrž naplnila 

po okraj, přesunulo se přívodní potrubí do jiné prázdné nádrže. V první fázi separace kalu 

od vody se musí počkat, až se kal usadí na dně, v druhé fázi čekáme na odpaření vody. Až 

je nádrž vysušena, zbylé nečistoty se vybírají nakladačem s hloubkovou lopatou a sušina se 

likviduje na odvalu. Místní podnebí je po celý rok teplé a počasí je slunné, takže je tento 

způsob docela efektivní. 
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4.3  Zpracování vápencových bloků v provincii Yunnan 

Provozovna, která se zabývala zpracováním vápence se nacházela 150 km 

severozápadně od města Kunminig. Tato provozovna patřila k nejvýznamnějším 

zpracovatelům vápenců a mramorů v provincii Yunnan. Lokality vápenců jsou upřesněny 

v příloze č.3. Bloky, které se zde zpracovávali byli dováženy z vlastních lomů, které byly 

rozmístěny po celé provincii, neměl jsem možnost tyto lomy navštívit, proto nemohu 

popsat blokovou těžbu.  V této podkapitole popíšu sekundární zpracování bloků pro HKV 

a UKV.  

Sekundární rozpojování bloků na tenké desky  

Dělení materiálu na jednotlivé desky probíhalo pomocí rámové pily s přímočarým 

vratným pohybem. Konstrukce těchto pil byla lehce nezvyklá, standardně se používá 

princip spouštění pilového rámu do řezu, za pomocí šroubovic nebo hydraulických pístů. 

Pracovní vozík zůstává pevně zafixován na kolejnici. V tomto případě byl konstrukce 

opačná. Pracovní vozík, který najede pod pilový rám je zvedán do řezu pomocí 

hydraulického zvedáku, který je zabudován ve sloupech konstrukce.  Jednotlivé pilové 

listy bylo možno nastavit na minimální šířku řezu 2cm. Menší šířku by zpracovávaný 

materiál nesnes, jelikož při řezu vznikají vibrace, které by mohli způsobit rozlomení řezané 

desky, která by se v řezu mohla vzpříčit a poškodit celé zařízení.    

 

Obr. č.13: Rámová pila s přímočarým vratným pohybem 
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Takto nařezané tenké desky se dále tmelili epoxidem a leštily na leštícím 

automatu. Materiál, který vstupuje do procesu leštění je předtím řezán diamantovými listy, 

proto je jeho plocha hladká. To celý proces zrychluje, protože odpadá krok kalibrace 

povrchu. Pro leštění vápence se používají planetové hlavy, na kterých jsou osazeny 

kotouče s vázaným brusivem. Tyto planetové hlavy jsou umístěny za sebou v řadě na 

mostové konstrukci. Pro vyleštění povrchu do maximálního lesku jsou brusné kotouče 

rozděleny podle zrnitosti. První postup broušení se provádí s nejhrubší zrnitostí, která se 

postupně zjemňuje až do vyleštění horniny. Celý proces je automatizován, materiál je 

kontinuálně posouván po válečkovém dopravníku přes celý leštící automat. Při výstupu 

vyleštěného materiálu z automatu je povrch zabalen do plastikové fólie, která čerstvě 

vyleštěný povrch ochrání před mechanickým poničením, které může nastat při manipulaci. 

Desky se po vyleštění uchopí samosvornými kamenickými kleštěmi a pomocí jeřábů 

přemístí do stojanů ve skladu, kde čekají na další expedici do menších firem, které nemají 

technologie na výrobu těchto výrobků. Další zpracování probíhá na mostových 

kotoučových pilách. Jejich konstrukce je standardní, mostová konstrukce, jejíž suport je 

zajištěn po kolejnicích. Pracovní stůl je otočný kolem své osy o 360° s možností aretace po 

každých 45°. 

 

Obr. č. 14: Balení materiálu do ochranné plastikové fólie 
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Kotoučové pily s vyřezávacím kotoučem 

Tato kotoučová pila slouží pro vyřezávání hranolů, které slouží jako polotovary 

pro další stupeň zpracování. Konstrukce je stejná jako u kotoučové pily velkého průměru. 

Inovací u tohoto stroje je přídavná kotoučová pila malého průměru, která vytváří nový řez 

kolmo na hlavní řez. Hlavní pilový kotouč provádí vertikální řez, zároveň však kotouč 

který je umístěn na mostové konstrukci provádí horizontální řez, kterým materiál uvolňuje 

od celku. Tento způsob vyřezávání hranolů z bloku zkracuje výrobní proces o jeden úkon, 

za normální situace by jsme museli odříznout z bloku tlustou desku, která by se musela 

položit a z ní nařezat jednotlivé hranoly. Horizontální kotouč můžeme výškově nastavovat, 

tím máme možnost volit výšku řezaného hranolu. Každá pila na konstrukci má svůj vlastní 

elektromotor a přívod vody.  

 

Obr. č. 15: Kotoučová pila s vyřezávacím kotoučem 
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Profilovací automat 

Velmi populárními výrobky v ČLR jsou dlouhé složité profily, kterými se 

obkládají ostění dveří. Tyto výrobky by se normálně složitě vyráběly na kotoučových 

pilách pomocí obřezání a potom ručním opracováním by se začistily do finálního tvaru. 

Tímto způsobem výroby by byl tento výrobek ekonomicky nevýhodný. Pro výrobu profilů 

slouží profilovací linka. Vstupním médiem je hranol, který se vyřeže na kotoučové pile 

s vyřezávacím kotoučem. Tento hranol je tvarován rotačními diamantovými frézkami, 

které vytvoří daný tvar. Profilovací zařízení funguje jako leštící automat, do stroje na 

začátku vstupuje hranol a na konci vystupuje hotový vyleštěný profilový kus. To je 

zajištěno řadou frézek. První frézka je osázena technickými diamanty a vytvoří hrubý tvar. 

Ostatní frézky jsou osázeny vázaným brusivem a už opisují vytvořený tvar a postupně 

vytvářejí dokonalý leštěný povrch. Ke každé frézce je hadicí směřován nezbytný vodní 

výplach. Firma ve své nabídce nabízí základní počet tvarů těchto profilů, které zhotovuje 

na tomto zařízení.  

 

 

Obr. č. 16: Profilovací automat 
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Horizontální odřezávací soustruhy 

Horizontální odřezávací soustruh jsem popsal v kapitole o zpracování pískovce. 

V provozovně na zpracování vápence tento horizontální soustruh nesloužil pro nadměrné 

kusy, ale byl konstruován pro odřezávání více kusů zároveň. Princip spočíval v tom, jsou 

vedle sebe umístěny čtyři rotační podložky na které se upevní obráběný materiál. U každé 

rotační podložky je horizontálně umístěn odřezávací kotouč. Kotouče jsou na pohyblivém 

mostě, jejich pohyb do řezu je synchronní. Mostová konstrukce zajišťuje pohyb nahoru a 

dolů, odřezávací kotouče se zase pohybují do stran. Každý kotouč má svůj vlastní 

elektromotor a přívod vody k nástroji. Na tomto horizontálním odřezávacím soustruhu je 

možné vyrábět při výrobním cyklu pouze tvarově stejné výrobky. Největší uplatnění tohoto 

stroje je při výrobě balustrádních kuželek a sloupků. Maximální výška obráběného 

materiálu je 120 cm a jeho šířka v průměru 30 cm. Po dokončení všech řezů musí být 

výrobek přesunuto na standardní vertikální soustruh, kde je znovu upnut a pracovníkem 

ručně vybroušen do požadovaného stupně lesku.  

 

Obr. č. 17: Horizontální odřezávací soustruh 
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5 Porovnání těžby a zpracování bloků kamene v obou státech 

Při porovnání těžby a zpracování bloků kamene v obou státech musíme brát na 

ohled spoustu faktů. V ČLR není prozatím v nutnosti pro provozovny, aby se řídily striktní 

legislativou pro těžbu a zpracování kamene. Provozovny, které jsem měl možnost 

navštívit, byly vlastněny státem, proto si nemyslím, že z mého pohledu nedodržování 

bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti bylo úmyslem za úsporou peněz nebo času.  

Při srovnání provozoven, kde se zpracovávali bloky pro HKV a UKV v ČLR a 

ČR, jsem narazil na několik poznatků. Každá provozovna, kterou jsem měl možnost 

navštívit, byla svým zařízením přizpůsobena zpracovávat pouze jeden druh suroviny pro 

určitou škálu výrobku HKV a UKV. V průmyslových zónách, které jsou situovány vždy na 

krajích měst, jsou tyto kamenické provozovny rozděleny podle druhu zpracovávaných 

výrobků. Tento fakt je ovlivněn velkým trhem, který se v ČLR nachází, musíme si 

uvědomit, že Čína je největším vývozcem kamene na světě.  

Hlavní rozdíl, kterého jsem si při návštěvě provozoven všimnul, bylo velmi staré a 

jednoduché strojní vybavení většiny provozů. Místní firmy investují minimální náklady do 

rozvoje a inovace technologií pro těžbu a zpracování kamenných bloků. Stejné to je 

s podmínkami a prostředím, ve kterém zaměstnanci pracují. Například jsem nezpozoroval, 

že by pracovníci používaly osobní ochranné pomůcky, i při pracích, u kterých je to 

nezbytné. Dalším rozdílem je nakládání s odpadními vodami, které vznikají při chlazení 

nástrojů a výplachu řezu. V ČR vody podléhají zákonu o vodách 254/2001 Sb. Tento 

zákon ukládá požadavky na recyklaci vody v provozech, které tuto vodu znečišťují. Ve 

všech kamenických provozech v ČR dle tohoto zákona musí být zaveden uzavřený koloběh 

vody. Takto recyklovaná voda je znovu využita pro zpracovatelský proces a separovaná 

sušina, která vzniká je odkládaná na skládky. V provozech v ČLR je ovšem tento postup 

odlišný, recyklace vody zde neprobíhá. Voda je shromažďována v kalových nádržích, 

odkud se postupně odpařuje. Vzniklá sušina se odváží na skládky. Tento postup 

odpařování vody je možný využit jen v klimaticky vhodných prostředích, které provincie 

Yunnan splňuje. 

Těžba bloků probíhá technologicky takřka stejně, jako v ČR. Jediným rozdíl je 

v použité mechanizaci, která je podstatně staršího charakteru, než ta, která se používá 

v ČR. Dalším rozdílem je způsob navrtávání bloků, který se v ČLR uskutečňuje pouze 



Bc. Milan Komárek: Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV 
v provincii Yunnan v Číně a ČR 

 25 

pneumatickými ručními vrtacími kladivy. V ČR se vrtací práce provádějí pomocí vrtacích 

souprav, ručních vrtacích kladiv se používá při sekundárním dělení bloků. 

V provozech v České Republice je naprosto opačný pohled na situaci, většina 

vydělaných financí se investuje do rozvoje a modernizace provozu, do reklamy, do 

celkového zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance. Toto je v České Republice 

nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Čím modernější stroje se například 

využívají pro těžbu bloků, tím se zmenšují náklady na vytěženou surovinu, zkracuje se čas 

těžby a eliminuje se množství produkovaných odpadů. Tím pádem může být prodávaná 

suroviny efektivněji vytěžována a může být zlevňována její prodejní cena, což znamená 

lepší umístění organizace na trhu. 

Tyto všechny výše jmenované aspekty jsou v ČLR nezbytné, využívaná ložiska 

jsou velmi kvalitní a kompaktní, těžební organizace nemusí řešit žádné dopady těžby na 

životní prostředí. Tím se jim mnoho věcí zjednodušuje, záleží ovšem, jak se tento způsob 

těžby v budoucnu odzrcadlí na životním prostředí.   
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6 Závěr 

Tématem diplomové práce bylo porovnání těžby a zpracování kamene pro 

výrobky hrubé a ušlechtilé kamenické výroby a provincii Yunnan v Čínské Lidové 

Republice a v České Republice. Lomy a provozovny, které jsem měl tu možnost navštívit 

během mého studijního pobytu v ČLR, jsem zdokumentoval a popsal jejich charakteristiku 

ve své diplomové práci. S ohledem na mnou navštívené provozy jsem přiřadil odpovídající 

provozovny z České Republiky a pokusil se je vzájemně porovnat. Každá lokalita má své 

specifika, které jsou přizpůsobené dle zpracovávaného materiálu a politikou státu. Z toho 

plyne, že přínosem mojí diplomové práce může být v budoucnu úprava legislativy pro 

pracovní podmínky a ochranu životního prostředí v ČLR. Prací jsem ovšem poukázal, že 

těžba a zpracování kamene, které je mnohonásobně vyšší, než celková produkce ČR lze 

provádět v ne vždy ideálních podmínkách, s minimálními prvky ochrany a kontroly, což 

může vést k možnému zmírnění předpisů týkajících se České republiky. Tímto porovnáním 

a následným zhodnocením jsem splnil vytyčené cíle diplomové práce. 
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