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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá těžbou a využitím štěrkopísků v České republice. Obsahuje 

charakteristiku štěrkopísků, popis ložisek, výčet nejvýznamnějších těžebních organizací a 

zpracovatelů této suroviny u nás. V poslední kapitole práce jsou uvedeny ekonomické údaje 

související s těžbou štěrkopísků a výrobou a prodejem betonových výrobků v letech 2008 – 2011 

ve společnosti BEST, a.s., IČ: 25201859, se sídlem v Rybnici. Pro tuto konkrétní společnost jsou 

vypočteny a analyzovány celkové náklady, celkové výnosy, hospodářský výsledek a rentabilita. 

Klíčová slova: 
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SUMMARY 

This thesis deals with the extraction and use of gravel in the Czech Republic. Contains 

characteristics of gravel, description of deposits, list of major mining companies and processors of 

raw materials in the country. In the last chapter are given economic data related to the extraction, 

production and sale of gravel in the years 2008 - 2011 at BEST, a.s. There are calculated the total 

costs, total revenues, earnings and profitability. 
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Seznam použitých zkratek 
 
a.s. - akciová společnost 

cca - přibližně 

č. - číslo 

ČR - Česká republika 

ČSN - Česká technická norma 

ČSN EN - přejatá evropská norma 

hal - haléř 

HV - hospodářský výsledek 

ISO - International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 
normalizaci) 

k. s. - komanditní společnost 

Kč - korun českých 

km
2
 - kilometr čtvereční 

ks - kusů 

kW - kilowat 

m - metr 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

max - maximálně 

mil. - miliónů 

OHSAS - Occupational Health and Safety Advisory Services (norma pro certifikaci 
systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

OR - Obchodní rejstřík 

resp. - respektive 

s.r.o., spol. s r.o. - společnost s ručením omezeným 

Sb. - Sbírka zákonů České republiky 

t - tuna 

tis. - tisíce 

tj. - to je 

tzn. - to znamená 

VZZ - výkaz zisku a ztráty 
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Úvod 

Nerostné suroviny jsou neživé součásti přírody, které je možno ekonomicky 

zhodnotit, ať již přímo nebo po úpravě, pro potřeby lidské společnosti. Pro lidstvo 

nejsou, a nikdy nebyly, nerostné suroviny neznámým pojmem. Postupem času se 

lidé naučili toto přírodní bohatství těžit, upravovat a obchodovat nejen s ním, ale 

i produkty z těchto surovin vyrobenými. Celé dějinné éry byly pojmenovány podle 

převládající suroviny - známe dobu kamennou, bronzovou nebo železnou. 

V novověku došlo díky industrializaci k nárůstu spotřeby a významu nerostných 

surovin. S rostoucí úrovní poznání v jednotlivých oborech navíc spotřeba stále 

stoupá.  

Rozhodným momentem pro vznik této diplomové práce se stal červen roku 

2012, kdy jsem, s velkým potěšením, objevila vypsané téma „Těžba a využití 

štěrkopísků v České republice“. Rozhodla jsem se, že to budu já, kdo provede 

zpracování uceleného pohledu na tuto oblast těžby. Vypsané téma v sobě totiž 

zahrnovalo obě důležité části mého studijního oboru – a to jak vlastní problematiku 

dobývání nerostných surovin, tak i pohled na tuto oblast z ekonomického hlediska. 

Cílem této diplomové práce je vypracování komplexního souhrnu z oblasti 

těžby a využití štěrkopísků na území ČR, který zmapuje nejvýznamnější ložiska, 

nejpřednější těžařské a zpracovatelské společnosti, analyzuje ekonomické 

souvislosti těžby/zpracování štěrkopísků ve vybrané společnosti BEST, a.s. 

a navrhne možná řešení ke zlepšení, popř. udržení, stávající situace v této 

společnosti. 

První část diplomové práce se soustředí na rozpracování těchto bodů: 

štěrkopísky jako nerostná surovina; ložiska štěrkopísků v ČR; technologie těžby 

štěrkopísků; hlavní těžařské společnosti a hlavní společnosti zpracovávající 

vytěženou surovinu, tzn. společnosti vyrábějící betonové směsi a také společnosti 

zabývající se výrobou betonových prefabrikátů. Významným podkladem pro tuto 

část práce je Hornická ročenka 2011, z které jsou čerpána data související 

s objemy těžeb štěrkopísků. Bohužel, Hornická ročenka 2012, bude vydána 

až k 31. 3. 2013. Z tohoto důvodu nemohla být nejaktuálnější data v této práci 

zpracována. 
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Druhá část práce je zaměřena na analýzu ekonomických souvislostí těžby, 

úpravy a prodeje štěrkopísků ve firmě BEST, a.s. a jsou v ní shrnuty 

a analyzovány náklady, výnosy a hospodářský výsledek společnosti v letech 

2008 – 2011. Je provedena i analýza rentability nákladů, výnosů a vlastního 

kapitálu. Hlavními zdroji informací pro tuto část jsou výroční zprávy analyzované 

společnosti, především výkazy zisku a ztráty z jednotlivých sledovaných let. Jako 

teoretický podklad pro provedené výpočty mi posloužila publikace „Analýza 

hospodářské činnosti báňského podniku“ od prof. Ing. Jaroslava Dvořáčka, CSc. 
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1 Štěrkopísky, jejich vlastnosti 

V této úvodní kapitole se seznámíme se štěrkopísky jako takovými. 

Popíšeme si jejich vznik, charakteristiky i jejich vlastnosti coby nejčastěji 

používaného kameniva. Pro lepší orientaci je nejprve nutné definovat si základní 

pojmy, o které se tato diplomová práce opírá. 

1.1 Definice základních pojmů dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství 

Za nerosty se podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. 

Nerosty vymezené tímto zákonem se dělí na vyhrazené a nevyhrazené. Přírodní 

nahromadění vyhrazených nerostů tvoří výhradní ložiska, která představují 

nerostné bohatství státu a jsou jeho vlastnictvím. Ložiska nevyhrazených nerostů 

(zejména štěrkopísků, stavebního kamene a cihlářských hlín) jsou součástí 

pozemku. Novelou horního zákona z roku 1991 byla zrušena dřívější možnost 

rozhodnout o významných ložiscích nevyhrazených nerostů, že se jedná o ložiska 

výhradní. Rozhodnutí ústředních orgánů státní správy v této věci, která byla 

vydána před účinností novely, zůstávají podle přechodných ustanovení horního 

zákona v platnosti. Předmětná ložiska jsou i nadále ložisky výhradními, 

tj. ve vlastnictví státu, oddělená od vlastního pozemku. 

1.2 Vznik štěrkopísků 

Štěrkopísky patří mezi nezpevněné sedimentární horniny. Vznik sedimentů 

probíhá v několika etapách - mechanické rozrušování a zvětrávání výchozích 

hornin, transport výsledků mechanického rozrušování či zvětrávání a dále jejich 

sedimentace (usazení). Těleso usazených hornin se nazývá vrstva. Shora a zdola 

ji ohraničují vrstevní plochy. Kolmá vzdálenost mezi vrstevními plochami 

se nazývá mocnost vrstvy. Soubor vrstev tvoří souloží. [14] 

V České republice datujeme vznik většiny štěrkopískových ložisek 

do období čtvrtohor. V převážné většině případů se jedná o štěrkopísky říčního 

(tedy fluviálního) původu (v daleko menším zastoupení se v ČR objevují ložiska 
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jezerního nebo ledovcového původu). Tzn., jde o sedimenty transportované 

a usazené proudící vodou řek. Rovina na dnech údolí, kterými řeky protékají, je při 

rozvodnění těchto řek často zaplavována a nazývá se údolní niva. Proud vody 

prořezává v údolní nivě koryto. Hlavními znaky fluviálních usazenin jsou: 

– protáhle čočkovitý vývoj uloženin, 

– malá mocnost uloženin (max. desítky metrů), 

– převládání písčitých uloženin, 

– rychlé změny v mocnosti uloženin, 

– velmi časté projevy eroze.  

Podle prostředí vzniku se fluviální sedimenty dělí na: 

– uloženiny údolních niv, 

– uloženiny dejekčních kuželů, 

– sedimenty dolního toku,  

– říční terasy. [22] 

Složení uloženin údolních niv bývá z jemnějších částic, které se usazují při 

pozvolném opadávání vzedmutých vod. Je pro ně typické občasné střídání 

se sedimenty dočasných jezer. Jde o vertikálně se střídající jemně písčité, hlinité 

a jílovité polohy s příměsí hrubých úlomků - štěrků. 

Uloženiny dejekčních kuželů - často jde o ostrohrannou suť s jílovito - 

písčitou základní hmotou. Tato suť bývá splavována nebo pozvolna sestupuje 

vlivem průsaku vody nebo promrzání roklemi a strmými údolími a hromadí se 

ve větší míře při úpatí hřbetů a hor nebo v údolních závěrech. Tyto sedimenty jsou 

takřka nevytříděné, mají velmi malý stupeň opracování.  

Uloženiny dolního toku se často střídají s jezerními sedimenty. Jedná se 

především o středně zrnité sedimenty, spíše nevytříděné. Velikost úlomků závisí 

na kinetické energii řečiště. Typické je značné opracování úlomků (zaoblené 

valounky). Vyskytují se na dně řečiště a podél břehů v podobě štěrků 

a štěrkopísků. 

Říční terasy – z genetického hlediska se jedná o zbytky říčních sedimentů, 

které zde byly v minulosti uloženy. Vznikly nahromaděním říčních sedimentů 
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během dob ledových, kdy sedimentace převažovala nad erozí. Terasy mají 

typickou povrchovou stavbu a ostrou erozní hranici směrem k vodnímu toku. 

Ze starších (vyšších) úrovní jsou zpravidla zachovány jen jejich neúplné části. 

 

Obr. 1: Příklad postupného vzniku štěrkopísků – terasy Vltavy 
zdroj: [13] 

1.3 Charakteristika štěrků a písků 

Štěrkopísky jsou směsi štěrku a písku a patří k nejdůležitějším výchozím 

surovinám průmyslu stavebních hmot.  

Štěrk je nezpevněný sediment složený z různě opracovaných úlomků 

hornin o velikosti nad 2 mm. Jednotlivé úlomky jsou nejčastěji polozaoblené nebo 

zaoblené. Drobnější polozaoblené nebo zaoblené úlomky se označují jako oblázky 

nebo valounky, větší pak jako valouny. Při velikosti nad 25 cm mluvíme 

o balvanech. Štěrk s převahou částic o velikosti 2 - 10 mm se označuje jako 

štěrčík; štěrk s obsahem balvanů se nazývá balvanitý štěrk. Ve štěrcích je často 

přítomna jílovitá nebo písčitá příměs.  
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Podle látkového složení se štěrky dělí na monomiktní a polymiktní 

(petromiktní) - monomiktní štěrky obsahují úlomky pouze jednoho druhu hornin, 

v polymiktních (petromiktních) štěrcích jsou přítomny úlomky různých hornin. 

Látkové složení štěrků závisí na petrografických poměrech ve zdrojové oblasti, 

na charakteru zvětrávacích pochodů a na délce transportu. Se štěrky 

se setkáváme především v kvartérních uloženinách, méně často v terciérních 

sedimentech a zcela výjimečně i ve starších sedimentech. Podle místa uložení 

se štěrky zpravidla dělí na říční, mořské a jezerní. Říční štěrky se vyskytují 

v současných korytech řek, ale i v terasách nad úrovní dnešních toků (např. 

v Polabí, Poohří, Pomoraví, Poodří). [22] 

Písky jsou nezpevněné sedimenty s převahou úlomků o velikosti 0,063 až 

2 mm. Úlomky jsou tvořeny převážně křemenem, ke kterému se (někdy ve větším 

množství) přidávají živcová zrna nebo úlomky různých hornin. Křemen je 

z běžných horninotvorných minerálů nejodolnější vůči chemickému zvětrávání 

i mechanickému rozmělňování v průběhu transportu. Písky s vyšším podílem živců 

se označují jako živcové písky. V píscích bývají téměř vždy v minimálním množství 

přítomny relativně stabilní těžké minerály (zirkon, rutil, turmalín, granát, apatit, 

ilmenit a magnetit). Říční písky se společně s říčními štěrky vyskytují v říčních 

korytech a v říčních terasách (v praxi se nezpevněné sedimenty zrnitostně 

odpovídající pískům a štěrkům označují jako štěrkopísky). 

K hlavním škodlivinám štěrkopísků patří humus, jílové složky, vyšší obsahy 

odplavitelných částic a síry, vysoké obsahy tvarově nevhodných či navětralých 

zrn. Štěrkopísky jsou hlavní surovinou pro výrobu přírodního těženého kameniva. 

1.4 Vlastnosti přírodního těženého kameniva 

Kamenivem se rozumí zrnitý (sypký) anorganický materiál přírodního (nebo 

umělého původu), s velikostí zrna do 125 mm, který je určen pro stavební účely. 

Ve stavebnictví se kamenivo používá především jako plnivo, které v kombinaci 

s vhodnými pojivy (hydraulickými, vzdušnými, pucolánovými) slouží pro přípravu 

malt a betonů. V betonu tvoří kamenivo 75 až 80 % celkového objemu a jeho 

hlavní funkcí je vytvoření pevné a tlakově odolné kostry, která vzniká vzájemným 

opřením a zaklíněním jednotlivých zrn. V silničním a železničním stavitelství 
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se kamenivo rovněž používá k tvorbě uměle zhutněných těles a vrstev – např. 

násypů, kolejových loží a vozovkových vrstev. [26] 

Vlastnosti kameniva jsou ovlivněny především jeho původem, to znamená 

mineralogickým složením a obsahem dalších složek.  

Základními požadavky na kamenivo jsou především objemová hmotnost, 

pevnost zrn a nízká nasákavost. Škodlivinami, resp. nevhodnými součástmi 

kameniva do betonu jsou zejména tvarově nevhodná zrna (zrna plochá nebo 

protažená, u kterých je podíl délky a tloušťky větší než 3), zvýšený obsah jemných 

částic (velikost zrna pod 0,063 mm) nebo humusovitých látek, látky obsahující 

sloučeniny síry a zrna tvořená amorfním oxidem křemičitým, která ve spojení 

s cementem mohou způsobit nebezpečné alkalicko-křemičité rozpínání. 

Těžené kamenivo se vyznačuje zaoblenými tvary jednotlivých zrn 

a ohlazeným povrchem. Dle objemové hmotnosti se štěrkopísky řadí do hutného 

kameniva. Jejich objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 2000 – 3000 kg.m-3, 

protože objemová hmotnost základních horninotvorných minerálů – křemene, 

živců, kalcitu – se pohybuje okolo 2500 až 2800 kg.m-3. 

Dle velikosti zrn je štěrkopísek kombinací kameniva drobného o velikosti 

zrna do 4 mm včetně a kameniva hrubého s velikostí zrna 4 až 125 mm.  

Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí. Frakce je označení 

pro kamenivo podle velikosti ok dolního (d) a horního (D) síta. Frakcí tedy 

rozumíme množinu zrn kameniva, která propadnou horním sítem (horní mez 

frakce) a zachytí se na spodním sítu (dolní mez frakce); rozmezí frakce 

se zapisuje poměrem d/D. Rozlišujeme úzkou a širokou frakci. Pokud je poměr 

otvorů sít D/d větší než 2, potom je těmito síty definována frakce široká (např. 0/4, 

4/16, 8/22, 0/32, 0/63). Úzká frakce je vymezena síty s poměrem velikosti otvorů 

menším nebo rovným 2 (např. 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 32/63). [26] 

Kamenivo dodávané jako určitá frakce je vždy vytříděno pouze přibližně. 

Každá frakce vždy obsahuje určitý podíl zrn menších nebo větších než je uvedené 

frakční rozmezí. Všeobecné požadavky na zrnitost kameniva do betonu udává 

norma ČSN EN 12620. 
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Pevnost jednotlivých zrn kameniva musí být minimálně taková, jakou 

požadujeme pevnost betonu. Pevnost zrn kameniva posuzujeme podle obecně 

známých vlastností hornin. Zvětralé, vrstevnaté kamenivo malé soudržnosti, 

značně drobivé kamenivo, popř. s četnými trhlinami nebo puklinami na povrchu, 

má malou pevnost. Stejně tak kamenivo, které obsahuje minerály malé pevnosti 

poskytuje malou pevnost. Pevnost kameniva odhadujeme z pečlivého ohledání 

vzhledu a zkusmého šetření vlastností. Stupeň pevnosti hodnotíme podle 

odolnosti zrna v tlaku nebo příčném tahu (zrno zmáčkneme v ruce mezi prsty proti 

podložce, v kleštích nebo ve svěráku). [25] 

Různá struktura horniny podmiňuje různou nasákavost kameniva. Hutné 

kamenivo z vyvřelých a přeměněných hornin je většinou méně nasákavé (0,5 % 

až 1 % hmotnosti). Kamenivo z usazenin vykazuje vyšší nasákavost. Protože 

při výrobě betonu se přidává jen nejnutnější množství vody, musí se s nasákavostí 

kameniva při dávkování vody počítat. 

Zkouška pro stanovení nasákavosti: Kamenivo je nutno při teplotě 105°C až 

110°C vysušit do ustálené hmotnosti. Potom se zváží a hmotnost zapíše. Poté je 

kamenivo vloženo do vody. Jednotlivá zrna musí být nejméně 20 mm pod 

hladinou. Vzorek kameniva je po 48 hodinách vyjmut z vody, rozloží se na sací 

podložce a houbou jsou zrna zbavena povrchové vody. Osušené kamenivo se 

opět zváží. Rozdíl nasáklého a vysušeného kameniva, vyjádřený v % hmotnosti, je 

nasákavost. [26] 
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2 Hlavní ložiska štěrkopísků 

Ložiskem nerostů je přírodní nahromadění nerostné suroviny (příp. 

i nahromadění vzniklé hornickou činností), které lze ekonomicky využít a má 

smluvně určené kvantitativní i kvalitativní vlastnosti. Hranice ložiska je v čase 

proměnlivá. Závisí totiž na ekonomických, technických a dalších podmínkách. 

Ložiska stejného genetického typu nebo druhu nerostné suroviny v těsné blízkosti 

vedle sebe představují ložiskový revír. [2] 

Ložiska štěrkopísků patří z morfologického hlediska mezi deskovitá 

ložisková tělesa, a to typ vrstvy. Při technicko-ekonomické klasifikaci jsou ložiska 

štěrkopísků řazena mezi nerudy, přesněji do ložisek stavebních surovin 

(v některých případech i do ložisek průmyslových surovin). [3] 

V České republice se nachází velké množství ložisek štěrkopísků. 

Průmyslově využitelná ložiska jsou ve velkém počtu soustředěna v povodí větších 

řek. 

Pro štěrkopísková ložiska v povodí Labe (která jsou umístěná většinou na 

pravém břehu středního toku a v dolním toku Labe) jsou typické dobře opracované 

valounky, kolísání poměru štěrk/písek a dobrá použitelnost pro betonářské účely. 

Další významná ložiska se nacházejí v povodí řek Orlice a Ohře, v povodí dolního 

toku Cidliny a Jizery a středního toku Ploučnice. Pro betonářské využití je třeba 

surovinu upravit (praní, třídění). 

V povodí Vltavy je na štěrkopísková ložiska bohatý především dolní tok 

Vltavy a Berounky. Hlavní ložiskovou oblast jižních Čech ale představuje horní 

a střední tok Lužnice. V budoucnu se zajímavou oblastí stane pravý břeh řeky 

Nežárky, kde ve vrchních částech profilu terasových uloženin převládají jemně 

až středně zrnité písky, ve spodních partiích jsou štěrkopísky o mocnostech 

cca 4 - 5 m. 

Na horním a středním toku Moravy se vyskytují ložiska štěrkopísků 

s převahou hrubé frakce. Po úpravě jsou vhodné do betonů. V Hornomoravském 

úvalu se vyskytují drobnozrnnější frakce - vhodné na stavby vozovek a také jako 

maltařské písky. Velmi významnou lokalitou s výskytem štěrkopísků je pro jižní 
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Moravu střední a dolní tok řeky Dyje a jejích přítoků, především 

v Dyjskosvrateckém úvalu a v okolí Brna (řeky Svitava a Svratka). 

V povodí Odry mají význam ložiska štěrkopísků na středním toku Opavy 

a na soutoku Opavy s Odrou. Zdejší surovina je vhodná k použití na zpevnění 

krajnic a především do betonových směsí. [5] 

 

Obr. 2: Ložiska štěrkopísků v ČR 
zdroj: [5] 
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Tabulka 1: Výhradní ložiska 

 
zdroj: [5] 

Tabulka 2: Nevýhradní ložiska 

 
zdroj: [5] 

Z předešlých tabulek je zřejmé, že k datu 31. 12. 2011 bylo evidováno 206 

výhradních ložisek a 338 ložisek nevýhradních. Celkem tedy 544 ložisek 

štěrkopísků. Z toho těžených bylo 31 % z celkového počtu ložisek - 167 ložisek 

(72 výhradní a 95 nevýhradních).  

Následující graf obsahuje přehled objemů těžby na vyhrazených ložiscích, 

a od roku 1991, i na nevyhrazených ložiscích štěrkopísků. 
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Graf 1: Přehled těžby štěrkopísků v letech 1987 – 2011  

 

zdroj: [27] 

Z grafu je patrné, že na počátku 90. let 20. století došlo k poklesu těžby 

zhruba o polovinu. V posledních letech se objemy těžby víceméně ustálily – na 

výhradních ložiscích se těží cca 6 – 8 mil. m3 za rok, na nevýhradních ložiscích 

cca 5 mil m3. Tzn., štěrkopísky jsou jedinou stavební surovinou, u které se 

nevýhradní těžba nepovažuje pouze za doplňkovou. Na celkové produkci se podílí 

zhruba 40 %. Za soustavným poklesem objemů těžby na výhradních ložiscích stojí 

novela horního zákona z roku 1991 (zmíněná v odstavci 1.1 této práce), která 

zrušila možnost rozhodnout o významných ložiscích nevyhrazených nerostů, že se 

jedná o ložiska výhradní. Od roku 1991 jsou tedy všechna nově těžená ložiska 

evidována jako nevýhradní. 

Největší produkce štěrkopísků je v kraji Středočeském, Ústeckém, 

Jihomoravském, Olomouckém a Jihočeském. 
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3 Hlavní těžaři štěrkopísků 

3.1 Těžba štěrkopísků 

Technologie těžby štěrkopísků je ovlivněna několika faktory, ovšem 

rozhodujícím je úroveň hladiny spodní vody. Pokud se ložisko nachází pod 

hladinou spodní vody, mluvíme o technologii těžby mokrou cestou. Pokud má 

ložisko velmi nízkou hladinu spodní vody nebo pokud je zde možnost snížení 

hladiny (popř. odvodnění) jedná se o těžbu suchou cestou. 

3.1.1 Těžba suchou cestou 

Tento typ těžby je realizován ve stěnových lokalitách při odtěžování ložisek 

s poměrně malou mocností nad hladinou spodní vody. Otvírky jsou provedené 

v jednom, maximálně ve dvou řezech. Výšky jednotlivých etáží jsou stanoveny 

podle podmínek stability a bývají od 5 do 10 metrů v závislosti na technických 

parametrech rypadla. 

Většinou se používají univerzální lopatová rypadla všech typů, která mohou 

dobývat spodním nebo vrchním řezem (v menší míře kolesová rypadla). 

V poslední době se uplatňují i kolové lopatové nakladače. Vytěžený materiál je 

dopraven nákladními automobily na úpravárenskou linku, kde dochází k roztřídění 

na jednotlivé vyráběné frakce kameniva. V provozovnách, kde se těžená surovina 

upravuje, se zavádí systém s kontinuální dopravou. [31] 

 

Obr. 3: Suchá těžba – Račíněves  
zdroj: [30] 
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3.1.2 Těžba mokrou cestou 

V České republice se mokrou cestou těží cca 70 % veškeré těžby 

štěrkopísků. Těžba z vody je realizována buď na uzavřených vodních plochách 

v údolních nivách řek, nebo na řekách (prohlubování přístavů). Tento způsob 

těžby se provádí dvěma možnými způsoby, a to těžebními stroji umístěnými 

na břehu anebo rýpadly umístěnými na plovoucích pontonech. 

Dobývání těžebními stroji umístěnými na břehu 

Tato technologie je používána pro ložiska s malou mocností a životností 

a v případech, kdy jde o nesystematickou těžbu přechodného charakteru s malou 

kapacitou těžebních výkonů. V České republice se jedná o neprůmyslovou těžbu 

štěrkopísků při prohlubování (čištění) středních a větších toků pro udržení jejich 

splavnosti nebo při provádění některých prací v rámci investičních staveb (např. 

pokládání kabelů anebo potrubí pod vodní hladinou). V zahraničí se tento způsob 

těžby používá i pro náročnější těžební práce, hlavně v případech, kdy by bylo 

nasazení plovoucích rýpadel neefektivní. Těžební stroje umístěné na břehu 

mohou být: všechny typy lopatových rypadel mechanických a hydraulických 

s hloubkovou lopatou, rypadlo s vlečným korečkem, rypadlo s drápkovým 

zařízením, korečkové rypadlo na housenicovém nebo kolejovém podvozku, 

škrabák s protikladnou nebo výložníkový škrabák. [31] 

 

Obr. 4: Korečkové rypadlo umístěné na břehu - Čavyně 
zdroj: [11] 

Dobývání plovoucími rýpadly na pontonech 

Průmyslová těžba štěrkopísků z vody s vysokými těžebními výkony 

z větších hloubek z různých vnitrozemských lokalit vyžaduje využití plovoucích 
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rýpadel. Jedná se o použití těžebních a dopravních komplexů, které se skládají 

z plovoucích dobývacích strojů a dopravních zařízení. 

Mezi těžební stroje umísťované na pontony patří korečková rypadla 

s dosahem do hloubky 10 až 20 metrů, drapáková rypadla s dosahem do hloubky 

10 až 40 metrů a sací rypadla pro hloubky 10 až 20 metrů. 

Volba druhu plovoucího těžebního stroje se odehrává podle těchto kritérií: 

 jaké množství suroviny má být vytěženo, 

 jaká bude hloubka těženého ložiska, výška těžební stěny a výška 

skrývky nad ložiskem štěrkopísku, 

 jaký je způsob uložení suroviny, 

 jaká bude maximální rozloha ložiska, která je rozhodující pro volbu 

dopravy vytěžené zeminy 

Plovoucí korečková rypadla (Obr. 5) mohou těžit i kontinuálně. Jsou 

schopné těžit hrubé i jemné štěrkopísky s přesným dodržením těžební hloubky a 

rovnosti dna. V ČR jsou určeny pro těžbu z řek a uzavřených vodních ploch 

s hloubkou do 15 m. V zahraničí v přímořských oblastech těží z hloubek až 35 m. 

Podle způsobu pohonu lze tato rypadla dělit na rypadla s elektropohonem a 

rypadla se vznětovým motorem. V ČR se používají převážně prvně jmenované. 

Těžební zařízení korečkového rypadla odtěžuje řez pod vodou a skládá se 

z článkového řetězu (z korečků a článků), obíhajícího po nosné korečkovém 

vodiči. Při přechodu spodního hlavy se korečky naplňují a v horní poloze se 

vyprazdňují nad násypkou. Z násypky se vytěžený materiál dopravuje krátkými 

dopravními pásy anebo skluzy do nákladních člunů nebo na plovoucí dopravníky. 

Korečky mají perforaci pro potřebný odtok vody. Vytěžený materiál v korečcích se 

proto při pohybu po výložníku nad vodní hladinou samovolně odvodňuje. Korečky 

jsou svařované uzavřené nádoby a jejich řezné hrany jsou opatřeny rozrušovacími 

zuby anebo výměnným ostřím z otěruvzdorné oceli. [31] 
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Obr. 5: Plovoucí korečkové rypadlo - Zálezlice 
zdroj: [30] 

Plovoucí drapáková rypadla (Obr. 6 a Obr. 7) jsou určena pro větší hloubky 

(okolo 40 m), v kterých již nejsou korečková rypadla schopna těžit. Mohou tedy 

i dotěžit korečkovými rýpadly předtěžená ložiska. V zahraničí těží z hloubek až 

120 m pod vodní hladinou. Plovoucí drapáková rypadla jsou konstruována pouze 

jako vlečná, bez možnosti vlastního pohybu - pohyb je prováděn pomocí kotev, lan 

a navijáků. Podle charakteru konstrukce se vyrábějí plovoucí drapáková rypadla: 

se sklopným výložníkem, s otočným výložníkem a mostová (s pojízdnou 

drapákovou kočkou). 

Hlavním pracovním prvkem je těžební drapák, opatřený rozrušovacími 

zuby. Objem drapákové nádoby se pohybuje v rozmezí 4 až 6 m3. Odtěžení 

materiálu se provádí z násypky krátkými pásovými dopravníky na další dopravní 

systém (čluny nebo plovoucí pásy). [31] 

 

Obr. 6: Plovoucí drapákové rypadlo 
zdroj: [6] 
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Obr. 7: Plovoucí drapákové rypadlo – detail – perforovaný drapák 
zdroj: [6] 

Plovoucí sací rypadlo (Obr. 8) je určeno pro čištění dna a těžbu štěrkopísku 

s jemnou zrnitostí v řekách, jezerech a pro čištění kanálů do hloubky 15 až 20m. 

Základním pracovním prvkem je těžební čerpadlo, které pod vodní hladinou 

nasává směs vody a štěrkopísku,a kterou poté vytlačuje výtlačným dopravním 

potrubím na pontonech na břeh nebo na plovoucí dopravní zařízení. Na břehu je 

nutno materiál odvodnit pro další zpracování. 

Vzdálenost hydraulické dopravy je určena charakteristikou těžebního 

čerpadla, koncentrací směsi apod. a může být až 2 km. Na našem území je tato 

těžba provozována jen na několika lokalitách pro nedostatek ložisek s vhodnou 

surovinou. Slouží tak povětšinou k čištění a hloubení řečišť, rybníků a plavebních 

kanálů. [31] 

 

Obr. 8: Plovoucí sací rypadlo 
zdroj: [6] 
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3.1.3 Technologická doprava 

Technologickou dopravou se rozumí zajištění přepravy suroviny od těžního 

stroje na břeh do místa další úpravy. Při těžbě z vody stroji umístěnými na břehu 

se běžně používá automobilová nebo pásová doprava. V některých případech 

také doprava kolejová.  

Při těžbě plovoucími rýpadly se využívají plovoucí dopravní výtlačné potrubí 

(od sacích rýpadel), plovoucí dopravníkové pásy (Obr. 9), přímé skluzy nebo žlaby 

z plovoucího rypadla na břeh nebo lodní doprava (vlečná, tlačná, samohybná). 

 

Obr. 9: Plovoucí pásové dopravníky 
zdroj: [6] 

3.2 Těžební společnosti 

V České republice je stanoveno 158 dobývacích prostorů štěrkopísku 

o rozloze 102,5042654 km2. Celkový objem vytěžené suroviny za rok 2011 byl 

11 701 000 m3, což znamenalo nárůst objemu těžby o 9 % oproti roku 2010. [4] 

V současné době existuje v ČR 114 společností zabývající se těžbou 

štěrkopísku. Pro určení hlavních těžebních společností posloužila následující 

tabulka, která je v mírně pozměněné verzi převzata z Hornické ročenky 2011. 
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Tabulka 3: Těžba štěrkopísků nad 150 000 m
3
 v roce 2011 

Těžař těžba v m
3
 

Českomoravský štěrk, a.s. 1 110 920 

CEMEX Sand, s.r.o. 1 032 418 

Holcim (Česko), a.s. člen koncernu 1 012 870 

LB Minerals, s.r.o. 726 000 

František Jampílek 659 148 

České šterkopísky spol. s r.o. 617 360 

Kámen Zbraslav spol. s r.o. 499 857 

KAMENOLOMY ČR, s.r.o. 370 612 

Vltavské štěrkopísky, s.r.o. 364 000 

ZEPIKO spol. s r.o. 364 000 

Pískovny Hrádek, a.s. 355 000 

PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. 335 000 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 325 000 

PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o. 303 965 

TVARBET MORAVIA, a.s. 202 000 

Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o. 190 423 

Václav Maurer 189 000 

Realma - pískovna Dolany, s.r.o 180 000 

Lubomír Kruncl 171 315 

další organizace:  

vyhrazený nerost  (36) 1 902 066 

nevyhrazený nerost  (55) 790 729 

celkem 11 701 683 

zdroj: [vlastní zpracování +[4]] 

V dalších odstavcích je pozornost soustředěna na těžební společnosti, 

uvedené v horní části tabulky (tučné zvýraznění), jejichž objem těžby za rok 2011 

přesáhl 500 000 m3.  

3.2.1 Českomoravský štěrk, a.s.  

IČO: 25502247 

Základní kapitál: 500 000 000,-Kč 

Akcie: 50 000 ks ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč 

Společnost Českomoravský štěrk, a. s. je součástí mezinárodní skupiny 

Heidelberg Cement Group. Sídlí na jižní Moravě v Mokré poblíž Brna. [7] 



Bc. Hana Urbanová; Těžba a využití štěrkopísků v České republice 
 

2013 
 

20 

Ve svých kamenolomech, štěrkopískovnách a prodejních terminálech 

nabízí široké spektrum frakcí kameniva. Všechny výrobky odpovídají požadavkům 

evropských norem. Jedná se především o frakce kameniva pro použití do betonu, 

železobetonu, předepjatých betonů, prefabrikovaných dílů, vodostavebního 

betonu, cementobetonových krytů vozovek atd. Dále společnost vyrábí kamenivo 

pro použití do drážních staveb, pro stavby silnic a dálnic a dalších stavebních 

prací, jako jsou obalované asfaltové směsi, mechanicky zpevněné kamenivo 

nátěry, zásypy nebo podklady pod zámkovou dlažbu. Kromě uvedených produktů 

nabízí společnost i služby, a to konkrétně: dopravu kameniva, logistiku skládek, 

ukládku zemin a kamení a zkušebnictví a technologii kameniva. 

Společnost provozuje 16 kamenolomů a 9 štěrkopískoven. Na čtyřech 

lokalitách (Stráž, Světlá, Božice, Tasovice) probíhá suchá těžba, na zbylých pěti 

(Hulín, Hustopeče, Tovačov, Planá, Suchdol) se jedná o těžbu z vody plovoucími 

bagry. 

V roce 2011 činil celkový objem prodeje kameniva společnosti 

8,519 miliónů tun, což oproti roku 2010 znamenalo pokles prodeje o 4,1 %. 

Vytěženo bylo 1 110 920 m3 štěrkopísků a 2 417 061 m3 stavebního kamene. 

Celkový čistý výsledek hospodaření byl v roce 2011 se ziskem ve výši 96 mil. Kč. 

Tabulka 4: Českomoravský štěrk, a.s. – tržby, počty zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok 
za drcené 
kamenivo 

za těžené 
kamenivo 

za zboží v 
distrib.skladech 

ostatní celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 971 221 394 972 129 597 48 182 1 543 972 362 16 

2011 942 347 380 114 120 735 33 389 1 476 585 363 20 

zdroj: [21] 

3.2.2 CEMEX Sand, k.s. 

IČ: 47906201 

v roce 2011 změna právní formy z s.r.o. na k.s. 

komanditista: CEMEX Slavic holdings B.V. 

komplementář: CEMEX Czech republic, s.r.o. 

Společnost CEMEX byla založena v Mexiku v roce 1906. Malá lokální 

společnost se rozrostla na jednoho z předních dodavatelů stavebních materiálů na 
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světě a v současnosti zaměstnává více než 47 000 pracovníků. V České republice 

působí od roku 2005. Sídlí v Napajedlech a provozuje 5 kamenolomů – Žandov, 

Úhošťany, Smrčí, Družec, Mítov, Bílkovice - a 7 štěrkopískoven – Kluk, 

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Náklo, Spytihněv, Zaječí a Hodonice. [9] 

Produkty, které společnost nabízí, jsou: přírodní těžené kamenivo tříděné 

i netříděné, písek a zahradní kámen. Tříděné kamenivo vyrábí v několika frakcích 

tak, aby byly splněny požadavky na certifikované betonové směsi. Je držitelem 

certifikátu ISO 9001. 

V roce 2011 vzrostl objem prodeje kameniva o 17 % oproti roku 2010. Bylo 

vytěženo 1 032 418 m3 štěrkopísků a 91 443 m3 stavebního kamene. 

Tabulka 5: Cemex Sand, k. s. – tržby, počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok prodej štěrkopísku přeprava štěrkopísku prodej zboží 
 

celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 288 108 51 267 39 421 
 

378 796 132 2 

2011 310 945 68 101 63 718 
 

442 764 132 2 

zdroj: [21] 

3.2.3 Holcim (Česko), a.s.   

IČ: 15052320 

základní kapitál: 486 297 000 

akcie: kmenové na jméno – 1 004 899 ks v hodnotě 378,-Kč 

kmenové na majitele – 281 601 ks v hodnotě 378,-Kč 

Tato společnost sídlí v Prachovicích. Hlavním předmětem podnikání je 

výroba a prodej stavebních hmot a výrobků. Mateřskou společností se 100 % 

podílem je firma Holcim Auslandbeteiligungs GmbH, Hamburg. Společnost je 

součástí konsolidačního celku v rámci skupiny podniků Holcim Švýcarsko Ltd., 

jednoho z největších výrobců cementu, betonu a kameniva na světě. [9] 

Štěrkopísek těží na třech výhradních ložiscích: Dobříň v severních 

Čechách, Čeperka a Smiřice ve východních Čechách. Ve svých štěrkopískovnách 

nabízí rozsáhlý sortiment praných písků a štěrků. Dále prodává betonové výrobky, 



Bc. Hana Urbanová; Těžba a využití štěrkopísků v České republice 
 

2013 
 

22 

prefabrikáty a asfalty na pozemní komunikace, inženýrské stavby a k dalším 

stavebním účelům. 

V roce 2011 zaznamenala společnost nárůst objemu prodeje o 51 % oproti 

roku 2010 na celkové množství 2,5 miliónu tun. Hospodářský výsledek po zdanění 

byl ve výši 138,8 miliónů Kč. 

Za rok 2011 se ve štěrkopískovně Dobříň vytěžilo 677 870 m3, na Čeperce 

a Smiřicích 335 000 m3 štěrkopísků. 

Tabulka 6: Holcim, a.s. – tržby, počty zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

 
prodej cementu 

a slínku 
prodej 
betonu 

prodej 
kameniva 

stavební 
práce 

ostatní 
výnosy 

celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 115 223 509 160 168 836 19 642 60 442 873 303 367 5 

2011 1 043 162 479 021 264 830 22 655 57 233 1 866 901 367 5 

zdroj: [21] 

3.2.4 LB Minerals, s.r.o. 

IČ: 27994929 

základní kapitál: 635 175 000,-Kč 

LB MINERALS, s. r. o. je členem nadnárodní skupiny LASSELSBERGER 

Holding International. Její sídlo v ČR je v Horní Bříze. [10] 

Zabývá se těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva 

a písků. Zajišťuje i prodej dalších produktů jako např. filtrační křemelina, stelivo 

a štuková omítka. 

LB MINERALS, s. r. o. v současné době spravuje v České republice 

41 dobývacích prostorů.  

Kamenivo a písky se v průběhu let pro společnost staly z původního 

vedlejšího produktu, který vzniká při výrobě kaolinu a živce, plnohodnotným 

produktem. Na některých lokalitách se těží jako doprovodná surovina, jinde se 

jedná o samostatnou těžbu. Materiál je upravován propíráním, odvodněním, 

tříděním, mícháním a některé frakce jsou i sušeny. 



Bc. Hana Urbanová; Těžba a využití štěrkopísků v České republice 
 

2013 
 

23 

V roce 2011 narostl objem prodeje písků a kameniva o 9 % oproti roku 

2010 na hodnotu 2,9 miliónů tun. 

Společnost vytěžila 3 581 000 tun kaolinu, 332 000 tun jílů, 239 000 tun 

živců, 726 000 m3 štěrkopísků, 33 000 tun slévárenských a sklářských písků, 

46 000 tun křemeliny a 1 500 m3 cihlářské suroviny.  

Ve společnosti bylo zaměstnáno celkem 827 zaměstnanců, v ČR 127. 

Na těžbě se podílelo 98 vlastních zaměstnanců a 103 zaměstnanců 

subdodavatelů. 

Tabulka 7: LB Minerals, s.r.o. – tržby, počty zaměstnanců  

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok 
prodej 
surovin 

prodej filtračních 
hmot 

prodej 
služeb 

prodej zboží celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 771 141 33 054 28 299 4 603 837 097 125 2 

2011 779 001 33 501 22 727 3 947 839 176 127 2 

zdroj: [21] 

3.2.5 České štěrkopísky spol. s r.o. + František Jampílek 

  

IČ: 27589534 

základní jmění: 10 000 000,-Kč 

České štěrkopísky spol. s r. o. a její sesterská společnost František 

Jampílek je seskupení firem, které se od roku 1994 zabývá celkovým řešením 

přípravy těžby, těžbou, zušlechťováním nerostů, distribucí kameniva 

a zahlazováním následků těžby. Společnost sídlí v Praze 9 – Čakovicích. 

František Jampílek má sídlo v Lázních Toušeň. [11] 

Finálním produktem obou společností je kamenivo z přírodních zdrojů 

používané ve stavebnictví, dopravním stavitelství, pří výrobě betonu, prefabrikátů, 

zámkové dlažby, suchých maltových směsí a jiných stavebních výrobků. 

Dále společnost České štěrkopísky spol. s r.o. poskytuje služby dodávek 

stavebního kameniva a poradenství. 

Těžené lokality:  

suchá těžba: Hrušovany u Brna; Zlosyň (Veltrusy); Dřenice (Cheb);  
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těžba z vody: Otradovice (Brandýs nad Labem); Lipence; Čavyně (Vodňany) – 

Fr. Jampílek; Křenek (Kostelec nad Labem) – Fr. Jampílek 

V roce 2008 vykázala společnost hospodářský výsledek po zdanění ve výši 

35,98 miliónů Kč. Průměrný počet zaměstnanců byl 14. Aktuálnější údaje se zjistit 

nepodařilo. 

Společnost od roku 2008 nezveřejnila žádnou svoji účetní závěrku a na e-

mailové dotazy ohledně tržeb a objemů prodeje za rok 2011 nereaguje. Proto jsem 

ji nahradila společností Kámen Zbraslav, s.r.o., která, se 499 857 m3 vytěžených 

štěrkopísků za rok 2011, skončila na šestém místě.  

3.2.6 Kámen Zbraslav, s.r.o.  

IČ: 45798222 

základní jmění: 39 656 000,-Kč 

Společnost vznikla v roce 1994. V současné době provozuje pět lomů 

(Zbraslav, Sýkořice, Všestary, Bělice a Dobkovičky) a tři štěrkopískovny (Uhy, 

Ledčice a Mohelnice). Od roku 1997 rozšířila své aktivity i do oblasti výroby 

a dopravy betonových směsí. V současné době společnost provozuje šest 

betonáren, z toho čtyři v pražské aglomeraci (Zbraslav, Kněževes, Dolní 

Měcholupy a Stodůlky) a dvě na severní Moravě, a to v Paskově a v Ostravě. [30] 

Tabulka 8: Kámen Zbraslav, s.r.o. – tržby, počty zaměstnanců  

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok služby výrobky ostatní   celkem celkem z toho řídících 

2011 3 845 932 867 400 
 

937 112 333 24 

zdroj: [21] 

3.3 Srovnání těžebních společností 

V následující tabulce jsem porovnala uvedené společnosti, pomocí srovnání 

výše jejich tržeb za prodej kameniva a objemů prodejů v roce 2011. Je vypočtena 

průměrná cena za jednu tunu. Kromě společnosti České štěrkopísky, s.r.o., 

u které nejsou dostupná relevantní data (a společnost na e-mailové dotazy 

ohledně tržeb a objemů prodeje nereaguje). Nejlépe si v tomto srovnání vedla 
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Holcim, a.s., která sice zaznamenala nejmenší objem prodeje, ale podařilo se jí za 

jednu tunu štěrkopísku utržit v průměru téměř 106 Kč. 

Tabulka 9: Srovnání společností prodávajících štěrkopísek - průměrná tržba za 1 tunu kameniva 

Společnost 
tržby za prodej kameniva objem prodeje kameniva průměrná tržba 

tis. Kč tis. tun Kč/tunu 

Českomoravský štěrk, a.s. 380 114 8 519 44,62 

CEMEX Sand, k. s.  310 945 6 324 49,17 

HOLCIM (Česko), a.s. 264 830 2 500 105,93 

LB Minerals, s.r.o. 145 091 2 900 50,03 

Kámen Zbraslav, s.r.o. 47 350 800 59,19 

zdroj: [vlastní zpracování + [21]] 

Dalším srovnávacím kritériem je tržba za rok 2011 vztažená na jednoho 

zaměstnance. Výpočet je proveden v tabulce č. 9 a graficky znázorněn v grafu 

č. 2. V tomto srovnání dopadla nejlépe společnost LB Minerals, s.r.o. 

s 6 607 690 Kč na jednoho zaměstnance.  

Tabulka 10: Srovnání společností prodávajících štěrkopísek – roční tržby na 1 zaměstnance 

Společnost 
Tržby 2011  

tis. Kč 
Počet 

zaměstnanců 
Tržby na 1 zam. 

tis. Kč 

Českomorovský štěrk, a.s. 1 476 585 363 4 067,73 

CEMEX Sand, k.s. 442 764 132 3 354,27 

Holcim, a.s. 1 866 901 367 5 086,92 

LB Minerals, s.r.o. 839 176 127 6 607,69 

Kámen Zbraslav, s.r.o 937 112 333 2 814,15 

zdroj: [vlastní zpracování + [21]] 

Graf 2: Srovnání těžebních společností – tržby na 1 zaměstnance 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 



Bc. Hana Urbanová; Těžba a využití štěrkopísků v České republice 
 

2013 
 

26 

4 Použití suroviny, hlavní firmy 

Největší využití štěrkopísků je v oblasti stavebnictví, kde se po úpravách 

(praní, třídění) používají jako přírodní kamenivo – na drenážní a filtrační vrstvy, 

podsypy a stabilizaci komunikací a nejčastěji pro betonářské směsi.  

4.1 Výroba betonu 

Beton se často označuje jako umělý kámen. Vznikne smícháním cementu, 

hrubého a drobného kameniva, vody, příměsí a přísad. Smícháním cementu s 

vodou se nastartuje chemická reakce - hydratace. Beton poté postupně tuhne a 

tvrdne. 

 

Obr. 10: Z čeho je beton 
zdroj: [12] 

Výhodou betonu je dobrá tvarovatelnost, odpovídající použitému bednění, a 

možnost recyklace. Proto je beton vhodný pro různá použití v pozemním i 

inženýrském stavitelství, ale i v drobném stavebnictví, i když třeba pouze jako 

základ pro stavbu, uskutečňovanou ze zcela odlišných stavebních hmot. Beton je 

pevný a trvanlivý. Zpravidla se používá v kombinaci s výztuží různého druhu. 

Beton bez výztuže, tak zvaný „prostý beton", odolává dobře namáhání v tlaku, 

„vyztužený beton” navíc ještě i v tahu. 

Beton se v průběhu let stal pojmem odolnosti. Aby skutečně splňoval 

požadavky na něj kladené, musí být čerstvý beton vyráběn ve stále stejné jakosti. 

Toho lze nejlépe dosáhnout výrobou ve specializovaných velkovýrobnách 
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čerstvého betonu – betonárnách (Obr. 11), odbornou přepravou čerstvého betonu 

a jeho odborným ukládáním podle platných norem. [12] 

 

Obr. 11: Betonárna 
zdroj: [12] 

4.2 Hlavní společnosti vyrábějící betonové směsi 

Společnosti, které budou dále popsány jsou Českomoravský beton, a.s., 

ZAPA beton, a.s. a SKANSKA Transbeton, s.r.o. Kontaktovala jsem uvedené 

společnosti s žádostí o sdělení konkrétních hodnot objemů prodaných betonových 

směsí za rok 2011. Prvně jmenovaná společnost tento údaj považuje za interní a 

odmítla ho veřejně interpretovat. 

4.2.1 Českomoravský beton, a.s. 

IČ: 49551272 

základní kapitál: 200 000 000,-Kč 

akcie: kmenové na jméno – 20 000 ks v hodnotě 10 000,-Kč 

Společnost Českomoravský beton, a.s. je holdingovou společností, která 

dodává transportbeton na území České a Slovenské republiky. Sídlí 

v Berouně. [15] 

1 – skladové hospodářství 

2 – přisunovací zařízení 

3 – dávkovací zařízení 

4 – míchací centrum 

5 – zařízení pro zajištění zimního provozu 
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Českomoravský beton provozuje přes 69 betonáren, které mají zavedený 

systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. 

Od roku 2006 provozuje také betonárny na Slovensku. 

Hlavní činností je výroba transportbetonu. Doplňuje ji výroba prefabrikátů, 

litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt. Společnost také poskytuje 

služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a 

poradenství v oblasti technologie betonu. 

V roce 2011 došlo k poklesu cen výrobků společnosti o 4 %, ale k nárůstu 

objemu prodeje o 19 % oproti roku 2010. Společnost hospodařila s celkovým 

čistým výsledkem hospodaření ve výši 160 miliónů Kč. 

Tabulka 11: Českomoravský beton, a. s. – tržby, počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok 
prodej 

cementu 
prodej 

ostatního zboží 
výroba a prodej 

betonových směsí 
ostatní 
služby 

celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 27 009 28 172 1 140 013 154 921 1 350 115 237 20 

2011 16 191 18 062 1 997 831 300 858 2 332 942 230 18 

zdroj: [21] 

4.2.2 ZAPA beton, a.s. 

IČ: 25137026 

základní kapitál: 300 200 000,-Kč 

akcie: na jméno, 3002 ks v hodnotě 10 000,-Kč 

ZAPA beton, a.s. je v Obchodním rejstříku zapsána od 16. 6. 1997 a sídlí 

v Praze 4. [16] 

Společnost vyrábí betonové směsi a poskytuje dopravu na tyto směsi. 

Výroba u ZAPA beton, a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či 

výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné 

oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro obchodní činnost. Správa 

společnosti - ekonomické, finanční a administrativní řízení - je vykonávána 

centrálně.  

Ke konci roku 2011 vlastnila ZAPA beton, a.s. v ČR 58 betonáren, 2 lomy, 

2 drtírny a štěrkovnu. Prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 
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7 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 20 betonáren a 2 štěrkovny. 

Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku.  

Společnost prodala v roce 2011 celkem 1 452 876 m3 betonových směsí. 

Tabulka 12: ZAPA beton, a.s. – tržby, počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok za prodej zboží za prodej vl.výrobků celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 25 490 2 115 201 2 140 691 527 7 

2011 30 381 2 344 520 2 374 901 527 7 

zdroj: [21] 

4.2.3 SKANSKA Transbeton, s.r.o. 

IČ: 60971778 

základní kapitál: 69 767 000,-Kč 

Společnost SKANSKA Transbeton, s.r.o. patří do skupiny SKANSKA, která 

působí v ČR od poloviny devadesátých let. Sídlo společnosti je v Praze 9. [17] 

Provozuje celkem 19 betonáren (18 stacionárních a 1 mobilní), které nabízí 

přes 80 základních receptur. Betonárny jsou rozmístěny po celém území České 

republiky: Praha Chodov, Praha Holešovice, Praha Letňany, Praha Ruzyně, Praha 

Řeporyje, Praha Uhříněves, Veltrusy, Kolín, Trmice, Olomouc, Hněvotín 

u Olomouce, Hrušovany u Brna, Brno Horní Heršpice, Lipník nad Bečvou, 

Mohelnice, Třinec, Vojkovice, Ostrava – Svinov. 

V roce 2011 došlo k nárůstu objemu prodeje betonů společnosti o 15 % 

na hodnotu 521,9 tis. m3 a k nárůstu objemu těžby o 10 % ve srovnání s rokem 

2010. 

Tabulka 13: SKANSKA Transbeton, s.r.o. – tržby, počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok za beton 
za vl. 

dopravu 
za vl. výkon 

čerpadel 
ostatní celkem celkem 

z toho 
řídících 

2010 759 572 84 330 34 537 2 566 881 005 193 32 

2011 829 958 85 651 51 632 13 841 981 082 198 32 

zdroj: [vlastní zpracování + [21]] 
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4.3 Hlavní společnosti vyrábějící betonové výrobky 

Mezi tři nejvýznamnější společnosti zaměřující svou činnost na výrobu 

betonových prefabrikátů na českém trhu patří společnosti BEST, a.s., KB-BLOK 

Systém, s.r.o. a CS BETON, s.r.o. Společnosti BEST, a.s. je následujícím textu 

věnována samostatná kapitola, proto je na tomto místě pouze jmenovitě zmíněna. 

4.3.1 KB BLOK Systém, s.r.o. 

IČ: 14866021 

základní kapitál: 134 000,-Kč 

KB - BLOK systém, s.r.o. byla založena v roce 1991. Její hlavní 

podnikatelskou činností je vývoj, výroba a prodej betonových stavebních prvků 

pod registrovanou značkou KB - BLOK systém. Společnost má sídlo 

v Postoloprtech. [18] 

Pravidelnými inovacemi výrobkového portfolia vznikl stavební systém s více 

než 350 základními prvky - tvarovkami, střešní krytinou, komponenty opěrných 

zdí, prvky zahradní architektury, dlažbou, dílci a dalšími výrobky z betonu. 

Kombinacemi povrchových úprav a barevných odstínů je uváděno na trh 

cca 7 300 druhů výrobků pod obchodní značkou KB - BLOK systém. Jedná se 

o tyto skupiny produktů: tvarovky KB, zdicí systém KB KLASIK, tvarovky KB 

ATLAS, zákrytové prvky, opěrné zdi, zahradní architektura, dlažba, prvky dopravní 

infrastruktury, doplňky, střešní krytina. 

V roce 2011 došlo k poklesu objemu výroby vlastních výrobků společnosti 

o 5,17 %. Zároveň došlo ovšem ke zvýšení cen hlavních produktů a tím pádem i 

ke zvýšení tržeb o 8,6 % při srovnání s rokem 2010. 

Tabulka 14: KB BLOK Systém, s.r.o. – tržby, počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok prodej zboží 
prodej 

vl.výrobků 
prodej.vl.služeb 

ostatní 
výnosy 

celkem celkem 
z toho 
řídících 

2010 184 664 264 352 10 536 30 051 489 603 264 6 

2011 192 979 290 017 7 002 41 658 531 656 244 5 

zdroj: [21] 
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4.3.2 CS BETON, s.r.o. 

IČ: 47287586 

základní kapitál: 6 000 000,-Kč 

CS-BETON, s.r.o. působí na trhu betonových výrobků v České republice již 

20 let; sídlí ve Velkých Žernosekách v okrese Litoměřice. Její portfolio betonových 

výrobků představují výrobky pro tvorbu malé architektury, chodníků, komunikací 

a letišť. Společnost vyrábí široký sortiment dlažeb různých typů a barev, 

obrubníků, žlabů, vegetačních tvárnic, okrasných zdí včetně prvků okrasných 

vegetačních zdí. Vyráběné výrobky dovolují prakticky neomezenou kreativitu užití, 

jak co do skladby, tak i barevnosti. Sortiment výrobků dovoluje řešit odvodnění 

zpevněných povrchů komunikací dálnic i letišť v široké škále kapacitních 

požadavků na odvodnění. [19] 

V roce 2011 vykázala společnost nárůst výkonů o cca 10 % z 459,5 mil. Kč 

v roce 2010 na 505,2 mil. Kč. Došlo k navýšení hospodářského výsledku o 120 % 

z 15,8 mil. Kč v roce 2010 na 34,8 mil. Kč. 

Tabulka 15: CS beton, s.r.o. – tržby,počet zaměstnanců 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI 

rok výrobky služby ostatní celkem celkem z toho řídících 

2010 411 674 41 284 3 184 456 142 195 5 

2011 444 554 47 998 74 604 567 156 206 5 

zdroj: [21] 

4.4 Srovnání společností zpracovávajících štěrkopísky 

Při pohledu na tabulku č. 15 na následující straně je patrné, že mezi 

společnostmi vyrábějící betonové směsi dosáhla největších tržeb na jednoho 

zaměstnance společnost Českomoravský beton, a.s. a to 10 143 230 Kč. Zbylé 

dvě společnosti dosahují zhruba polovičních hodnot. 

U společností vyrábějících betonové výrobky je situace poněkud 

vyrovnanější. Všechny společnosti vykazují tržby za rok 2011 na jednoho 

zaměstnance v intervalu dva až tři miliony Kč. Nejvyšších hodnot dosáhla 

společnost CS Beton, s.r.o. a to 2 753 180 Kč na zaměstnance za rok. 
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Tabulka 16: Srovnání společností zpracovávajících štěrkopísek – roční tržby na 1 zaměstnance 

Společnost vyrábějící: Tržby 2011 
(v tis. Kč) 

Počet zaměstnanců Tržby na 1 zam. 
(v tis. Kč) Betonové směsi 

Českomoravský beton, a.s. 2 332 942 230 10 143,23 

ZAPA beton, a.s. 2 374 901 527 4 506,45 

SKANSKA Transbeton, s.r.o. 981 082 198 4 954,96 

Betonové výrobky 
   

KB BLOK Systém, s.r.o. 531 656 244 2 178,92 

CS Beton, s.r.o. 567 156 206 2 753,18 

BEST, a.s. 956 579 373 2 564,55 

zdroj: [vlastní zpracování + [21]] 

Graf 3: Srovnání zpracovatelských společností – tržby na 1 zaměstnance 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 Ekonomické souvislosti ve vybrané společnosti  

Tato kapitola bude věnována společnosti BEST, a.s. Data použitá pro 

výpočty jsou získána buď přímo od BEST, a.s. nebo jsou čerpána z obchodního 

rejstříku, internetových stránek společnosti a z výročních zpráv společnosti, které 

obsahují účetní závěrku, a které jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví zveřejňovány v obchodním rejstříku. Výkazy zisku a ztráty za 

jednotlivé roky, i s výpočty vertikální a horizontální analýzy, tvoří přílohy číslo 1 až 

3 této diplomové práce. V přílohách č. 4 a 5 je k nahlédnutí rozvaha společnosti. 

5.1 Charakteristika společnosti BEST, a. s. 

 
IČ: 25201859 

sídlo: Rybnice 148, Plzeň-sever 

základní kapitál: 400 000 000,-Kč 

akcie: akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet akcií: 55 

akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 11 

akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet akcií: 30 

akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet akcií: 30 

kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet akcií: 34 
v listinné podobě 

kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet akcií: 3 
v listinné podobě 

kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 5 
v listinné podobě 

kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet akcií: 7 
v listinné podobě 

Společnost BEST, a.s. byla založena v roce 1990. Zakladatelem, 

stoprocentním vlastníkem a předsedou představenstva společnosti BEST, a.s., je 

Ing. Tomáš Březina. Od svého vzniku, hospodaří společnost se ziskem, který je 

vždy investován zpět do firmy. Od svého založení společnost odvedla státu na 

daních více než 3,1 miliardy Kč. 

Oblast podnikání společnosti spočívá dle OR v následujících aktivitách: 

 výroba cementového zboží a umělého kamene, 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=23369959&jazyk=cz
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 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 

§ 3 písm. a) zákona č. ČNR 61/88 Sb., 

 oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e) 

zákona č. 61/88 Sb. [24] 

Společnost BEST, a.s. je český výrobce betonových stavebních prvků pro 

venkovní a zahradní architekturu a od jara roku 2013 i výrobce transportbetonu. 

V současnosti je ve svém oboru největší na českém trhu. Své výrobky exportuje 

do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. V roce 2010 získala ocenění 

„Nejlepší výrobce stavebnin“ a v roce 2011 obsadila 5. místo v žebříčku „Českých 

100 nejlepších“, což je soutěž, která se snaží v celonárodním měřítku nalézt, 

vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky, či 

společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují 

vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. [29] 

Společnost vyrábí betonové stavební prvky určené pro venkovní a zahradní 

architekturu. V této oblasti pokrývá kompletní poptávku na trhu. Nabízené 

produkty jsou rozděleny do osmi kategorií: 

 betonová dlažba (skladebná dlažba, zámková dlažba, dlažba 

s ostřeným povrchem, zatravňovací dlažba), 

 velkoformátová dlažba a dlažba na terasy, 

 betonové obrubníky a odvodňovací žlaby, 

 betonové palisády a schodiště, 

 betonové tvárnice pro ztracené bednění a cihly, 

 zdicí systém BEST – UNIKA, 

 prvky pro podzemní sítě. 

Na všechny výrobky poskytuje BEST, a.s. záruční dobu 20 let. Všechny 

výrobky jsou totiž chráněny trvalou impregnací, která zamezuje nasákavosti 

betonu, omezuje ulpívání povrchových nečistot a zvyšuje odolnost povrchu proti 

posypovým solím. Prvky určené pro pozemní komunikace jsou vyráběny 

v nejvyšší třídě odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám. 
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Výrobky BEST splňují české normy ČSN EN 1338 a 1339. Ovšem zároveň 

také odpovídají německým kvalitativním normám DIN EN, a to i přesto, že splnění 

těchto norem není pro české výrobky povinnost. 

V procesu výroby je zaveden systém pro kontrolu kvality zvaný QAVER. 

Jedná se o vakuový systém hodnocení kvality betonových výrobků. Tento systém 

je součástí každé výrobní linky a díky němu je v každém okamžiku známa kvalita 

produktů. Zaručuje tak kontrolu ve všech částech výrobního procesu. 

V pravidelných intervalech dochází k odběrům vyrobeného zboží, u kterého je 

měřena propustnost vzduchových pórů, hustota betonové směsi a váha. Pomocí 

těchto údajů se následně stanoví pevnost výrobku. Pokud nastane jakákoli 

nedokonalost, dojde okamžitě k úpravě výrobního procesu tak, aby jednotlivé 

měřené vlastnosti dosahovaly optimálních hodnot.  

Společnost je od roku 1996 certifikována podle norem ISO řady 9000. 

Od roku 2002 v systému environmentálního managementu podle požadavků ISO 

14001. Od roku 2005 splňuje požadavky systému managementu bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví OHSAS 18001:1999. [20] 

Společnost vlastní sedm výrobních areálů, ve kterých se nachází celkem 24 

továren pro výrobu betonových stavebních prvků. Jedná se o areály v obcích 

Rybnice u Plzně, Polerady u Mostu, Lučice u Chlumce nad Cidlinou, Vranín 

u Třeboně, Ostrava, Božice u Znojma a Mohelnice. V Praze-Nehvizdech se 

nachází nevýrobní prodejní areál. Ten je největším obchodním a architektonickým 

centrem s betonovými výrobky v České republice. V nejbližší době plánuje 

společnost vznik nových výrobních areálů na Moravě a také v Rumunsku. 

Dále BEST, a.s. vlastní 3 štěrkopískové lomy - Polerady u Mostu, 

Měcholupy na Žatecku a Písek u Chlumce nad Cidlinou. V současné době se těží 

pouze v Poleradech. Štěrkopískovny Měcholupy a Písek jsou pouze surovinové 

rezervy. Společnost navíc provádí těžbu v lomu Pamětník, který má v pronájmu. 

Veškerá vytěžená surovina je použita do vlastní výroby betonových prvků.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polerady_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dice_(Chlumec_nad_Cidlinou)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEice
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Tabulka 17: Přehled objemů těžby na jednotlivých lokalitách – BEST,a.s. 

zdroj: [vlastní zpracování informace od závodního lomů - Ing. Karel Valový] 

Graf 4: Objem těžby – Polerady, Pamětník – BEST, a.s 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Na štěrkopískovně Polerady je realizována těžba z vody plovoucím 

strojem - evidenční označení 102 435. Jedná se o korečkové rypadlo 

s technickými parametry uvedenými v Lodním osvědčení: délka 18 m, šířka 5,1 m, 

max. ponor 0,9 m, výkon motoru 82 kW.  

K dopravě štěrkopísků na břeh slouží plovoucí zařízení, kterým je sestava 

tří pásových dopravníků na třech pontonech, evidovaná jako celek pod jedním 

evidenčním označením 111 249. Technická data uvedená v Osvědčení plovoucího 

rok 
těžba v t/rok - štěrkopískovna celkem vytěženo 

Polerady Pamětník Měcholupy Písek t/rok 

2005 142 287   

netěží se - 
surovinová 

rezerva 

netěží se - 
surovinová 

rezerva 

142 287 

2006 160 287   160 287 

2007 135 061   135 061 

2008 152 171   152 171 

2009 82 579   82 579 

2010 69 200 87 127 156 327 

2011 60 106 141 620 201 726 

2012 49 077 180 950 230 027 
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zařízení: max. délka 77,80 m, šířka 5,0 m, max. ponor 0,6 m. Provozovatelem a 

100 % vlastníkem obou je BEST, a.s. 

 

Obr. 12: Štěrkopískovna Polerady – plovoucí korečkové rypadlo a plovoucí pásové dopravníky 

zdroj: [archiv autorka] 

Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 hodnoty 987 000 tis. Kč, což 

v porovnání s rokem 2010 znamená meziroční nárůst obratu o 16 %. 

Ve společnosti bylo v tomto roce zaměstnáno celkem 373 zaměstnanců, z toho 

10 řídících.  

Své produkty dělí BEST, a.s. do dvou skupin – dlažba a vysoké prvky, kam 

řadí zdící systémy, ztracené bednění, obrubníky, plotové prvky a prvky pro 

podzemní sítě. Objemy prodaných jsou uváděny v počtech tis. kusů pro vysoké 

prvky a v tis. m2 pro dlažby. 

Tabulka 18: BEST, a.s. – tržby, počty zaměstnanců, objemy prodeje 

 
TRŽBY (v tis. Kč) ZAMĚSTNANCI OBJEM PRODEJE 

rok dlažba vysoké prvky 
 

celkem celkem 
z toho 
řídících 

Dlažba 
v tis. m

2
 

Vysoké prvky 
v tis. ks 

2008 436 828 634 640 
 

1 071 468 392 10 2 982 10 746 

2009 399 800 580 844 
 

980 644 366 10 2 774 9 985 

2010 327 019 475 104 
 

802 123 364 10 2 280 8 208 

2011 389 989 566 890 
 

956 579 373 10 2 731 9 831 

zdroj: [vlastní zpracování + [21]] 
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5.2 Ekonomické souvislosti 

Pro ilustraci ekonomických souvislostí ve společnosti BEST, a.s. je 

v následujících odstavcích provedena analýza trendů a procentní rozbor nákladů, 

vypočten ukazatel nákladovosti celkových nákladů i jednotlivých nákladových 

položek, stanovena relativní změna nákladů. Dále je provedena analýza trendů a 

procentní rozbor výnosů a analýza hospodářského výsledku. Nakonec jsou 

vypočteny ukazatele rentability.  

5.2.1 Analýza nákladů 

Náklady podniku jsou peněžně oceněnou spotřebou výrobních faktorů, 

která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. [1]  

V následující tabulce je uveden přehled nenulových nákladových položek 

hodnocené společnosti. 

Tabulka 19: Přehled nákladů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

Název položky (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 308 3 865 3 592 143 178 

Výkonová spotřeba 612 516 523 154 447 688 501 723 

Spotřeba materiálu a energie 488 114 429 254 341 658 338 020 

Služby 124 402 93 900 106 030 163 703 

Osobní náklady 237 054 233 108 135 494 219 426 

Mzdové náklady 192 777 193 507 95 216 177 910 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 36 984 30 581 32 092 32 891 

Sociální náklady 7 293 9 020 8 186 8 625 

Daně a poplatky 532 645 1 105 882 

Odpisy DNM a DHM 93 199 98 490 95 722 96 204 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 058 1 646 709 778 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 020 1 601 476 400 

Prodaný materiál 38 45 233 378 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období  

25 011 25 715 25 809 -13 005 

Ostatní provozní náklady 8 094 5 049 7 323 7 757 

Nákladové úroky 13 767 14 998 14 312 10 958 

Ostatní finanční náklady 3 796 2 515 4 315 2 429 

Daň z příjmu za běžnou činnost 21 672 19 373 20 067 4 832 

splatná 16 649 17 302 16 257 3 422 

odložená 5 023 2 071 3 810 1 410 

Náklady celkem 1 021 007 928 558 756 136 975 162 

zdroj: [vlastní úprava VZZ] 
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5.2.1.1 Horizontální analýza 

Pro provedení horizontální analýzy nákladů jsem vytvořila tabulku, ve které 

jsem nejdříve spočítala absolutní diferenci hodnot jednotlivých nákladových 

položek mezi jednotlivými roky a poté tuto diferenci vyjádřila v procentech. 

Tabulka 20: Změna nákladů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

Nákladové položky 
změna 1 
(08 - 09) 

změna 1  
v  % 

změna 2 
(09 - 10) 

změna 2  
v  % 

změna 3  
(10 - 11) 

změna 3  
v  % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 557 16,84 % -273 -7,06 % 139 586 3886,02 % 

Výkonová spotřeba -89 362 -14,59 % -75 466 -14,43 % 54 035 12,07 % 

Spotřeba materiálu a energie -58 860 -12,06 % -87 596 -20,41 % -3 638 -1,06 % 

Služby -30 502 -24,52 % 12 130 12,92 % 57 673 54,39 % 

Osobní náklady -3 946 -1,66 % -97 614 -41,88 % 83 932 61,95 % 

Mzdové náklady 730 0,38 % -98 291 -50,79 % 82 694 86,85 % 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

-6 403 -17,31 % 1 511 4,94 % 799 2,49 % 

Sociální náklady 1 727 23,68 % -834 -9,25 % 439 5,36 % 

Daně a poplatky 113   460 71,32 % -223 -20,18 % 

Odpisy DNM a DHM 5 291 5,68 % -2 768 -2,81 % 482 0,50 % 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

-412 -20,02 % -937 -56,93 % 69 9,73 % 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

-419 -20,74 % -1 125 -70,27 % -76 -15,97 % 

Prodaný materiál 7   188   145 62,23 % 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období  

704 2,81 % 94 0,37 % -38 814 -150,39 % 

Ostatní provozní náklady -3 045 -37,62 % 2 274 45,04 % 434 5,93 % 

Nákladové úroky 1 231 8,94 % -686 -4,57 % -3 354 -23,43 % 

Ostatní finanční náklady -1 281 -33,75 % 1 800 71,57 % -1 886 -43,71 % 

Převod finančních nákladů 0 0,00 % 0   0   

Daň z příjmu za běžnou činnost -2 299 -10,61 % 694 3,58 % -15 235 -75,92 % 

splatná 653 3,92 % -1 045   -12 835 -78,95 % 

odložená -2 952 -58,77 % 1 739 83,97 % -2 400 -62,99 % 

celkové náklady -92 449 -9,05 % -172 422 -18,57 % 219 026 28,97 % 

zdroj: [vlastní výpočty z VZZ] 

Meziroční změny 2008 - 2009: 

Celkové náklady vykázaly v tomto období pozitivní tendenci tj. pokles 

o 92 449 000 Kč (tzn. o 9 %). Největší vliv na tento pokles mělo snížení hodnoty 

spotřeby materiálu o 58 860 000 Kč (o 12,1 %) a snížení hodnoty nákladové 

položky „služby“ o 24,5 %, což představuje pokles o 30 502 000 Kč. 
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Meziroční změny 2009 - 2010 

Celkové náklady opět poklesly, tentokrát o 18,6 %, tj. o 172 422 000 Kč. 

Největší vliv mělo snížení osobních nákladů o 97 614 000 Kč, tzn. o 41,9 % a další 

snížení spotřeby materiálu o 87 596 000 Kč (o 20,4 %). 

Meziroční změny 2010 - 2011 

V tomto období došlo k negativnímu vývoji celkových nákladů - nárůst 

o 219 026 000 Kč tj. o 29 %. Toto relativně prudké navýšení bylo zapříčiněno 

především nárůstem nákladů vynaložených na prodané zboží (meziroční navýšení 

o 139 586 000 Kč, to znamená o 3886 %). Společnost totiž v roce 2011 

poskytovala dopravu výrobků zcela zdarma nebo s výraznou slevou a zákazníkům 

neúčtovala ani opotřebení palet. Díky těmto opatřením se sice podařilo navýšit 

obrat meziročně o 16 %, ale došlo tím pádem ke snížení zisku (náklady 

na dopravu 52 mil. Kč, sleva na dopravu výrobků 31,5 mil Kč, vícenáklady 

na palety 11,5 mil. Kč). A dále došlo k nárůstu mzdových nákladů o 

82 694 000 Kč, tj. o 86,9 %.  

Graf 5: Náklady BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 

zdroj: [vlastní zpracování dat z VZZ] 

5.2.1.2 Vertikální analýza: 

Při pohledu na provedené výpočty do tabulky v příloze č. 3 „VVZ – vertikální 

analýza“ a na graf na následující straně, znázorňující strukturu celkových nákladů 

v jednotlivých letech, je zřetelný velký nárůst podílu nákladů na prodané zboží 
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v roce 2011, kdy tato položka vytvořila 14,7 % z celkových nákladů. V předchozích 

letech to bylo vždy méně než jedno procento. Jak již jsem zmínila, tento nárůst byl 

zapříčiněn nárůstem nákladů vynaložených na prodané zboží (tzn. poskytováním 

některých služeb zákazníkům zdarma, či se slevou). Dále lze mezi lety 2010 - 

2011 vypozorovat pokles podílu výkonové spotřeby o 8 % na celkových nákladech 

a snížení podílu daně z příjmu za běžnou činnost. V předchozích letech činil tento 

podíl 2,1 %, resp. 2,7 %. V roce 2011 se podíl daně z příjmu na celkových 

nákladech snížil na pouhé 0,5 %. 

Graf 6: Struktura nákladů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 

zdroj: [vlastní zpracování dat z VZZ] 

5.2.1.3 Nákladovost, relativní změna nákladů 

Ukazatel haléřové nákladovosti udává poměr celkových nákladů 

a celkových tržeb, popř. dané položky nákladů k celkovým tržbám. 

   KčKčKčhal
Q

N
n 100/,1/  

kde: n - nákladovost celková (nákladovost jednotl. nákladových položek), 

N - celkové náklady (daná nákladová položka), 

Q - produkce (hodnotové vyjádření). [1] 

Ze vztahu je jasné, že ukazatel vyjadřuje haléřovou hodnotu nákladů, 

kterou musel podnik vynaložit na 1 korunu získaných tržeb (popřípadě kolik korun 

je potřeba vynaložit na 100 Kč tržeb). Hodnoty ukazatele by se společnost měla 
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snažit udržovat na co nejnižší úrovni. Jestliže se náklady zvýší ve sledovaném 

období méně než výnosy, dojde k poklesu hodnot nákladovosti. Pokles 

nákladovosti je hodnocen jako ekonomicky příznivý vývoj. Lze ho dosáhnout i při 

snížení objemu produkce a to například v případě rychlejšího poklesu nákladů než 

je pokles objemu produkce. 

Celková nákladovost 

Tabulka 21: Celková nákladovost a její vývoj v letech 2008 - 2011 

rok náklady v tis. Kč tržby v tis. Kč nákladovost v Kč/100 Kč 
absolutní 
diference 

relativní 
diference 

2008 1 021 007 1 113 670 91,68  

-0,52 

-2,61 

10,26 

 

-0,57 % 

-2,87 % 

11,59 % 

2009 928 558 1 018 613 91,16 

2010 756 136 853 951 88,55 

2011 975 162 986 944 98,81 

zdroj: [vlastní výpočty, data z [21]] 

Při výpočtu v tabulce 21 byly jako tržby použity hodnoty pro hrubé výnosy. 

Je zřejmé, že v roce 2011 dosáhla hodnota nákladovosti nejvyšší hodnoty a to 

98,81 Kč na 100 Kč tržeb. Nejlepší, tedy nejnižší, hodnoty bylo dosaženo o rok 

dříve, kdy na 100 Kč tržeb dosáhla hodnota nákladů 88,55 Kč. Lze tedy říci, 

že v období od roku 2008 do roku 2010 došlo k ekonomicky příznivému vývoji 

hodnoty ukazatele a to i přes snižování produkce, protože pokles nákladů byl 

rychlejší. V období 2010 až 2011 zaznamenal ukazatel nákladovosti naopak velmi 

nepříznivý vývoj právě díky prudkému nárůstu nákladů. Objem produkce sice také 

vzrostl, ale nárůst nebyl tak výrazný. 

Možností, jak využít vypočítaných hodnot nákladovosti, je stanovení 

relativní změny nákladů. Jedná se o rozdíl mezi hodnotou období, ve kterém je 

relativní změna počítána, a hodnotou období předešlého. Relativní změna nákladů 

je rovna rozdílu nákladovostí násobenému ukazatelem produkce v období (1). [1]  
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kde: ∆Nrel - relativní změna nákladů 

N1, N0 - náklady v jednotlivých obdobích , 

n1,0 - nákladovost v jednotlivých obdobích 

Q1 - produkce v období (1). [1] 
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Záporná hodnota ukazatele znamená, že náklady období (1) byly menší 

než přepočtené a došlo tím pádem k relativní úspoře. Kladná hodnota výsledku 

znamená relativní překročení nákladů. 

Tabulka 22: Relativní změna celkových nákladů v letech 2008 – 2011 

rok náklady v tis. Kč tržby v tis. Kč relativní změna nákladů 

2008 1 021 007 1 113 670  

-5 301,23 

-22 317,67 

101 266,56 

2009 928 558 1 018 613 

2010 756 136 853 951 

2011 975 162 986 944 

zdroj: [vlastní výpočty, data z [21]] 

Z tabulky vyplývá, že mezi lety 2008 - 2009 došlo k relativní úspoře nákladů 

ve výši 5,3 mil. Kč. Znamená to, že pokud by nákladovost roku 2009 zůstala stejná 

jako v roce 2008, byly by celkové náklady o 5,3 mil. Kč vyšší. I v dalším období 

2009 - 2010 došlo k relativní úspoře nákladů a to zhruba 22,3 mil. Kč. Mezi lety 

2010 - 2011 společnost naopak zaznamenala relativní překročení nákladů 

přibližně o 101,3 mil. Kč. 

Nákladovost jednotlivých nákladových položek 

Tabulka 23: Nákladovost jednotlivých nákladových položek v letech 2010 – 2011 

Název položky 
Nákladovost (Kč/100Kč) absolutní 

diference 
relativní 

diference v  % 2010 2011 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0,42 14,51 14,09 3348,90 % 

Výkonová spotřeba 52,43 50,84 -1,59 -3,03 % 

Osobní náklady 15,87 22,23 6,37 40,12 % 

Daně a poplatky 0,13 0,09 -0,04 -30,94 % 

Odpisy DNM a DHM 11,21 9,75 -1,46 -13,04 % 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

0,08 0,08 0,00 -5,05 % 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 

3,02 -1,32 -4,34 -143,60 % 

Ostatní provozní náklady 0,86 0,79 -0,07 -8,35 % 

Nákladové úroky 1,68 1,11 -0,57 -33,75 % 

Ostatní finanční náklady 0,51 0,25 -0,26 -51,29 % 

Daň z příjmu za běžnou činnost 2,35 0,49 -1,86 -79,17 % 

Náklady celkem 88,55 98,81 10,26 11,59 % 

zdroj: [vlastní výpočty] 

Jak jsem již zmínila u celkové nákladovosti, v zájmu společnosti by mělo být 

udržování hodnot nákladovosti na co nejnižší hodnotě. Z tabulky 22 je zřejmé, 
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že došlo sice k poklesu nákladovosti u téměř všech položek, ovšem nárůst 

nákladovosti „nákladů vynaložených na prodané zboží“ z hodnoty 0,42 Kč 

na 100 Kč tržeb na hodnotu 14,5 Kč na 100 Kč tržeb (což představuje nárůst 

nákladovosti této položky o 3349 %) měl hlavní vliv na nárůst celkové nákladovosti 

o 11,6 %.  

5.2.2 Analýza výnosů 

Výnosy jsou účetní kategorií, která zachycuje stranu výstupu. Rozhodující 

části tvoří tržby za vlastní výkony a tržby za prodej zboží. Jde o peněžní částky, 

které podnik získal ze všech svých činností za určité účetní období bez ohledu na 

to, zda došlo v tomto období k jejich zaplacení. [1] Výnosy následují po vynaložení 

nákladů a měly by je pokrýt. 

Tabulka 24: Přehled výnosů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

Název položky (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží  4 328 4 946 4 632 156 665 

Výroba (Výkony) 1 082 603 991 811 829 312 819 351 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 067 148 975 698 797 491 799 914 

Změna stavu zásob vlastní výroby 3 117 7 617 9 504 -7 342 

Aktivace 12 338 8 496 22 317 26 779 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 4 695 2 742 1 310 4 051 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 312 2 082 510 553 

Tržby z prodeje materiálu 1 383 660 800 3 498 

Ostatní provozní výnosy 10 956 13 011 14 877 2 816 

Výnosové úroky 5 907 2 386 852 1 582 

Ostatní finanční výnosy 5 181 3 717 2 968 2 479 

Výnosy celkem 1 113 670 1 018 613 853 951 986 944 

zdroj: [vlastní úprava VZZ] 

5.2.2.1 Horizontální analýza: 

Pro provedení analýzy trendů výnosů jsem vytvořila tabulku, ve které jsem 

nejdříve spočítala absolutní diferenci hodnot jednotlivých výnosových položek 

mezi jednotlivými roky a poté tuto diferenci vyjádřila v procentech. 
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Tabulka 25: Změny nákladů BEST, a.s 2008 – 2011 

Výnosové položky 
změna 1 (08 

- 09) 
změna 1 v  % 

změna 2 (09 
- 10) 

změna 2 v  % 
změna 3 (10 

- 11) 
změna 3 v  % 

Tržby za prodej zboží  618 14,28 % -314 -6,35 % 152 033 3282,23 % 

Výroba (Výkony) -90 792 -8,39 % -162 499 -16,38 % -9 961 -1,20 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

-91 450 -8,57 % -178 207 -18,26 % 2 423 0,30 % 

Změna stavu zásob vlastní výroby 4 500   1 887   -16 846 -177,25 % 

Aktivace -3 842 -31,14 % 13 821 162,68 % 4 462 19,99 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-1 953 -41,60 % -1 432 -52,22 % 2 741 209,24 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

-1 230 -37,14 % -1 572 -75,50 % 43 8,43 % 

Tržby z prodeje materiálu -723 -52,28 % 140 21,21 % 2 698 337,25 % 

Ostatní provozní výnosy 2 055 18,76 % 1 866 14,34 % -12 061 -81,07 % 

Výnosové úroky -3 521 -59,61 % -1 534 -64,29 % 730 85,68 % 

Ostatní finanční výnosy -1 464 -28,26 % -749 -20,15 % -489 -16,48 % 

Celkové výnosy -95 057 -8,54 % -164 662 -16,17 % 132 993 15,57 % 

zdroj: [vlastní výpočty z VZZ] 

Meziroční změny 2008 - 2009: 

Celkové výnosy zaznamenaly negativní vývoj – pokles o 95 057 000 Kč 

(tj. o 8,5 %). Největší vliv na tento pokles měl pokles tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb o 91 450 000 Kč (o 8,6 %). 

Meziroční změny 2009 - 2010 

V tomto období došlo k dalšímu negativnímu vývoji celkových výnosů. 

Jejich hodnota poklesla o 164 622 000 Kč (tzn. o 16,2 %). Opět největší vliv na 

tento pokles měl pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb tentokrát 

o 178 207 000 Kč (tj. o 16,4 %). Za tímto negativním vývojem v obou obdobích 

můžeme vidět celkovou nepříznivou situaci ve stavebnictví, kdy každoročně 

docházelo k poklesu stavební výroby, a tím i k poklesu cen stavebních materiálů. 

Meziroční změny 2010 - 2011 

Mezi roky 2010 a 2011 došlo naopak k nárůstu výnosů o 132 993 000 Kč, 

což představuje zvýšení o 15,6 %. Největší podíl na tomto zvýšení měly tržby za 

prodej zboží, které zaznamenaly nárůst o 152 033 000 Kč (o 3282 %) oproti roku 

2010. Dále došlo k nárůstu tržeb z prodeje dlouhodobého majetku o 209 %, 

tj. o 2 741 000 Kč (jednalo se především o tržby z prodeje materiálu). 
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Graf 7: Výnosy BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 

5.2.2.2 Vertikální analýza: 

Následující graf znázorňuje strukturu celkových výnosů v jednotlivých letech 

(výpočty provedeny v tabulce v příloze č. 3). Mezi roky 2008, 2009 a 2010 nedošlo 

k výraznější změně struktury výnosů; 97 % podíl na celkových výnosech měla 

výroba. Ale v roce 2011 došlo k poklesu tohoto podílu na 83 %, protože se zvýšil 

podíl tržeb za prodej zboží z 0,5 % na 15,9 % z celkových výnosů. 

Graf 8: Struktura výnosů BEST, a.s. v letech 2008 - 2011 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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5.2.2.3 Tržby 

Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží 

a služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů 

a hlavním finančním zdrojem podniku. 

Tabulka 26: Tržby v letech 2008 – 2011 

rok 
tržby 

celkem 
(tis. Kč) 

tržby - 
vysoké 
prvky 

(tis. Kč) 

tržby - 
dlažba (v 

tis. Kč) 

počet 
zam. 

celkem 

objem prodeje 

průměrná 
tržba za kus 

průměrná 
tržba za m

2
 

prům.tržba 
na 1 zam. 

(tis.Kč) 

vysoké 
prvky 
tis.ks 

dlažby 
tis.m

2
 

2008 1 071 468 634 640 436 828 392 10 746,00 2 982,00 59,06 Kč 146,49 Kč 2 733,34 Kč 

2009 980 644 580 844 399 800 366 9 985,00 2 774,00 58,17 Kč 144,12 Kč 2 679,36 Kč 

2010 802 123 475 104 327 019 364 8 208,00 2 280,00 57,88 Kč 143,43 Kč 2 203,63 Kč 

2011 956 579 566 590 389 989 373 9 831,00 2 731,00 57,63 Kč 142,80 Kč 2 564,55 Kč 

zdroj: [vlastní výpočty, data z [21]] 

Pomocí celkových tržeb, počtu zaměstnanců a objemu produkce jsem 

v předchozí tabulce č. 25 vypočítala hodnoty průměrných tržeb za jednotku 

produkce (v případě dlažeb za m2, v případě vysokých výrobků za kus) 

a průměrné tržby na jednoho zaměstnance. Je patrné, že v průběhu sledovaného 

období docházelo průběžně ke snižování průměrných tržeb za jednotku produkce. 

Vliv na tento vývoj mělo pravděpodobně nejvíce každoroční snižování cen 

ve stavebnictví v důsledku přetrvávající nepříznivé situace v tomto sektoru. 

Graf 9: Průměrná tržba za jednotku produkce 2008 - 2011 

  

zdroj: [vlastní zpracování] 
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Průměrná tržba na jednoho zaměstnance v období let 2008 až 2010 

klesala, i přesto že poklesl počet zaměstnanců. Důvodem byly větší poklesy 

celkových tržeb. V roce 2011 došlo sice k nárůstu počtu zaměstnanců, 

ale i k opětovnému většímu nárůstu celkových tržeb. Díky tomu vzrostla hodnota 

průměrné tržby na jednoho zaměstnance z hodnoty 2 203 630 Kč na hodnotu 

2 564 550 Kč na jednoho zaměstnance za rok. 

Graf 10: Průměrná tržba na jednoho zaměstnance v letech 2008 - 2011 

 

zdroj: [vlastní zpracování dat z [21]] 

5.2.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi celkovými výnosy 

a celkovými náklady, ovšem bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné příjmy 

nebo výdaje. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, dosahuje podnik zisku, 

v opačném případě je ztrátový. [1] Zvýšení kterékoli položek výnosů působí 

na hospodářský výsledek pozitivně, snížení má vliv negativní. Naopak zvýšení 

nákladů má na HV účinek negativní, snížení pozitivní. 

Tabulka 27: Hospodářský výsledek BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

(v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Výnosy celkem 1 113 670 1 018 613 853 951 986 944 

Náklady celkem 1 021 007 928 558 756 136 975 162 

Hospodářský výsledek 92 663 90 055 97 815 11 782 

zdroj: [vlastní úprava VZZ] 
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Pro meziroční srovnání HV jsem opět vypočítala absolutní diferenci a poté 

její procentní vyjádření. Hodnoty uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 28: Změny hospodářského výsledku BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 změna 1 (08-09) 
změna 1 v 

 % změna 2 (09-10) 
změna 2 v 

 % změna 3 (10-11) 
změna 3 v 

 % 

HV -2 608 -2,81 % 7 760 8,62 % -86 033 -87,95 % 

zdroj: [vlastní výpočty z VZZ] 

Ve všech čtyřech sledovaných obdobích dosáhla společnost BEST, a.s. 

zisku. V meziročním srovnání let 2008 a 2009 zisk klesl o 2 608 000 Kč, 

což znamená o 2,8 %. Mezi roky 2009 a 2010 ovšem vzrostl o 7 760 000 Kč, 

tj. o 8,6 %. Aby následně v roce 2011 rapidně poklesl o 86 033 000 Kč, 

což představuje stále zisk, ale o 87,9 % nižší než v roce 2010. Sice v tomto roce 

rostly výnosy (celkem o 15,6 %), ale nárůst nákladů byl větší (celkově narostly 

o 29 %). 

Graf 11: Vývoj hospodářského výsledku BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 
zdroj: [vlastní zpracování dat z VZZ] 

Dopad na výši zisku měla i celková situace ve stavebnictví, které je cílovým 

odvětvím pro výrobky společnosti. V roce 2011 přetrvávala nízká poptávka 

domácností i firem, došlo k omezení veřejných výdajů na stavební práce 

a přetrvávala celková nejistota z dalšího vývoje. Celkově došlo ke snížení cen 

produkce stavebnictví o 0,5 %, což mělo dopad i na vývoj cen BEST, a.s. Dalším 

negativním faktorem působícím na výši zisku byly rostoucí ceny vstupů. 
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Dále si ukážeme vývoj hodnoty hospodářského výsledku na jednoho 

zaměstnance. Výpočet viz následující tabulka. 

Tabulka 29: Výpočet HV na 1 zaměstnance v letech 2008 – 2011 - BEST, a.s. 

Název 2008 2009 2010 2011 

celkový počet zaměstnanců 392 366 364 373 

rozdíl výnosů a nákladů (v tis. Kč) 92 663 90 055 97 815 11 782 

hospodářský výsledek na 1 zaměstnance (v tis. Kč) 236,39 246,05 268,72 31,59 

zdroj: [vlastní výpočty + VZZ] 

Od roku 2008 do roku 2010 hodnota hospodářského výsledku na jednoho 

zaměstnance vykazovala postupný růst. Mezi roky 2008 – 2009 o 4 %, mezi roky 

2009 – 2010 o 9 %. Poté v roce 2011 následovalo prudké snížení hodnoty 

ukazatele o 88 % na hodnotu 31 600 Kč hospodářského výsledku/rok na jednoho 

zaměstnance. 

Graf 12: Vývoj hodnoty HV na 1 zaměstnance BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 
zdroj: [vlastní zpracování] 

5.2.4 Rentabilita nákladů, výnosů, vlastního kapitálu 

Ukazatele rentability (ziskovosti, návratnosti) zachycují schopnost podniku 

produkovat zisk a zhodnotit kapitál do podniku vložený. Udávají, kolik procent 

zisku přináší 1 koruna základu. Pokud je v jednotlivých letech zaznamenán růst 

ukazatelů, mluvíme o pozitivním vývoji. 
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5.2.4.1 Nákladová rentabilita (ROC) 

Ukazatel nákladové rentability udává, kolik zisku podnik dosahuje z každé 

koruny vynaložených nákladů. Čím je vyšší, tím dochází v podniku k lepšímu 

zhodnocení vložených nákladů. 

 %100.
nákladycelkové

zisk
ROC   

Tabulka 30: Nákladová rentabilita v letech 2008 – 2011 - BEST, a.s. 

Název položky 2008 2009 2010 2011 

celkové náklady (v tis. Kč) 1 021 007 928 558 756 136 975 162 

zisk (v tis. Kč) 92 663 90 055 97 815 11 782 

ROC 9,1 % 9,7 % 12,9 % 1,2 % 

zdroj: [vlastní výpočty + VZZ] 

Graf 13: Rentabilita nákladů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011] 

 

zdroj: [vlastní zpracování] 

Mezi lety 2008 až 2010 vykazoval ukazatel nákladové rentability svými 

postupnými nárůsty pozitivní vývoj. Nárůst mezi roky 2008 – 2009 o 0,6 %, poté 

mezi roky 2009 – 2010 o 3,2 %. Ovšem v roce 2011 zaznamenal tento ukazatel 

vývoj velmi negativní – výrazný pokles z hodnoty 12,9 % v roce 2010 na hodnotu 

1,2 % v roce 2011 způsobený hlavně zvýšením nákladů. 
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5.2.4.2 Rentabilita výnosů (ROS) 

Ukazatel rentability výnosů udává, množství zisku vyprodukované na jednu 

korunu výnosů a hodnotí se jím úspěšnost podniku na trhu.  

 %100.
výnosycelkové

zisk
ROS   

Tabulka 31: Rentabilita výnosů v letech 2008 – 2011 - BEST, a.s. 

Název položky 2008 2009 2010 2011 

celkové výnosy (v tis.Kč) 1 113 670 1 018 613 853 951 986 944 

zisk (v tis. Kč) 92 663 90 055 97 815 11 782 

ROS 8,3 % 8,8 % 11,5 % 1,2 % 

zdroj: [vlastní výpočty + VZZ] 

Ukazatel rentability výnosů prodělal mezi lety 2008 až 2010 svými 

postupnými nárůsty pozitivní vývoj (stejně jako předchozí ukazatel). Ovšem v roce 

2011 dochází k negativnímu vývoji – pokles hodnoty ukazatele z hodnoty 11,5 % 

v roce 2010 na hodnotu 1,2 % v roce 2011. 

Graf 14: Rentabilita výnosů BEST, a.s. v letech 2008 – 2011 

 
zdroj: [vlastní zpracování] 

5.2.4.3 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, množství kolik korun čistého 

zisku připadá na jednu korunu do podniku vloženou akcionáři. Jde tedy 

o výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. 
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 %100.
kapitálvlastní

zisk
ROE   

Tabulka 32: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2008 – 2011 - BEST, a.s. 

Název položky 2008 2009 2010 2011 

vlastní kapitál (v tis. Kč) 400 000 400 000 400 000 400 000 

Zisk (v tis. Kč) 92 663 90 055 97 815 11 782 

ROE 23,2 % 22,5 % 24,5 % 2,9 % 

zdroj: [vlastní výpočty + VZZ] 

Mezi lety 2008 a 2009 vykázal ukazatel rentability vlastního kapitálu mírně 

negativní vývoj – pokles o 0,7 %. Při následujícím meziročním srovnání let 2009 

a 2010 již došlo k pozitivnímu vývoji ukazatele – nárůst o 2 %. Ovšem mezi lety 

2010 a 2011 nastal stejně jako u obou předchozích ukazatelů velmi negativní 

vývoj – propad na hodnotu 2,9 %. 

Graf 15: Rentabilita vlastního kapitálu 2008 – 2011 - BEST, a.s. 

 
zdroj: [vlastní zpracování] 
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Shrnutí, závěr 

V první kapitole jsme se seznámili se štěrkopísky jako se sedimentárními 

horninami, jejichž vznik je v České republice datován ve většině případů do období 

čtvrtohor. Jelikož štěrkopísky v sobě kombinují vlastnosti dvou typů hornin a to 

štěrků a písků, popsala jsem vlastnosti obou odděleně. A protože se štěrkopísky 

využívají jako přírodní těžené kamenivo, zabývala jsem se i požadavky 

na vlastnosti kameniva, které slouží jako plnivo do betonů, kde tvoří kolem 80 % 

objemu. 

Druhá kapitola byla věnována ložiskům štěrkopísků. Ta jsou v České 

republice převážně říčního původu, jsou tedy nejvíce zastoupena v povodí velkých 

řek – především Labe, Vltavy, Moravy a Odry. Jako kraje s největší produkcí byly 

identifikovány kraje Středočeský, Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký a Jihočeský. 

Třetí kapitola se zabývala těžbou - vlastní technologií těžby a největšími 

těžařskými společnostmi působícími na území České republiky. Popsán byl jak 

způsob těžby suchou cestou, tak technologie těžby z vody, tak technologie těžby 

z vody, včetně pohledu na plovoucí stroje a zařízení z hlediska plavební legislativy 

ČR. Pomocí dat z Hornické ročenky 2011 jsem vybrala pět nejvýznamnějších 

hráčů na tomto poli. Největší objemy těžby za rok 2011 měla Českomoravský 

štěrk, a.s., CEMEX Sand, k.s., Holcim (Česko), a.s., LB Minerals, s.r.o. a České 

štěrkopísky s.r.o. společně se svou sesterskou společností František Jampílek. 

Poslední dvě jmenované byly pro srovnání společností z důvodů chybějících 

aktuálních dat nahrazeny společností Kámen Zbraslav, s.r.o. U jednotlivých firem 

jsem zpracovala hrubý popis společností, jejich těžební lokality, objemy tržeb 

za poslední dva roky a průměrné počty zaměstnanců. Nakonec jsem provedla 

srovnání společností pomocí průměrné tržby za jednu tunu vytěženého kameniva 

a tržby za rok 2011 na jednoho zaměstnance. 

Následující čtvrtá kapitola zpracovává oblast nejvýznamnějšího využití 

štěrkopísků. Jde o jejich použití jako plniva do betonových směsí. V kapitole je 

stručně popsána výroba betonu v betonárnách. Poté jsou charakterizováni 

nejvýznamnější výrobci betonových směsí a nejvýznamnější výrobci betonových 

výrobků v České republice. Za betonové směsi se jedná o společnosti: 
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Českomoravský beton, a.s., ZAPA Beton, a.s. a SKANSKA Transbeton, s.r.o. I jim 

je postupně věnován stručný popis, lokalizace jejich výrobních závodů, rozepsány 

objemy tržeb za poslední dva roky a, stejně jako v předchozí kapitole, průměrné 

počty zaměstnanců. Jako nejvýznamnější společnosti v oblasti betonových 

výrobků se jeví BEST, a.s., KB-BLOK Systém, s.r.o. a CS Beton, s.r.o. V této 

kapitole byla pozornost věnována jen posledním dvěma jmenovaným. I zde jsem 

vypracovala srovnání uvedených společností pomocí tržby za rok 2011 

na jednoho zaměstnance. 

Poslední, pátá, kapitola byla věnována pouze společnosti BEST, a.s., která, 

jak již bylo uvedeno, vyrábí betonové výrobky. Pro svoji výrobu betonových směsí 

využívá vlastní štěrkopískové lomy. Veškerou vytěženou surovinu spotřebovává 

pro své potřeby.  

Provedla jsem horizontální a vertikální analýzu nákladů a výnosů 

společnosti a analýzu hospodářského výsledku za období let 2008 až 2011. 

Nejzajímavěji se jevily změny, které se udály mezi roky 2010 a 2011. V tomto 

období došlo sice ke zvýšení celkových výnosů o 15,6 %, ale zároveň k navýšení 

celkových nákladů o 29 %. Podrobnějším rozborem jsem zjistila, že největší vliv 

na toto zvýšení nákladů mělo navýšení nákladů vynaložených na prodané zboží. 

Aby byla společnost schopna udržet v roce 2011 svůj tržní podíl, rozhodla se 

poskytovat dopravu s výraznou slevou nebo zcela zdarma a neúčtovat opotřebení 

palet. V kombinaci s celkovou situací ve stavebnictví (pokles cen produkce, nárůst 

cen vstupů), to znamenalo propad hospodářského výsledku o 88 % na hodnotu 

zisku 11 782 000 Kč. Také jsem vypočítala celkovou nákladovost v jednotlivých 

letech, nákladovost jednotlivých nákladových položek za poslední dva roky 

a relativní změnu celkových nákladů. Poslední součástí této kapitoly je výpočet 

poměrového ukazatele rentability. Zaměřila jsem se na nákladovou rentabilitu, 

rentabilitu výnosů a rentabilitu vlastního kapitálu. Díky výše popsaným 

skutečnostem není vývoj hodnot jednotlivých ukazatelů žádným překvapením. 

Všechny tři ukazatele zaznamenaly v roce 2011 strmý propad. 

Ačkoli stavebnictví, se kterým těžba a zpracování štěrkopísků velmi úzce 

souvisí, v posledních letech zažívá negativní vývoj, lze závěrem říci, že předním 
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těžařským i zpracovatelským společnostem v oboru štěrkopísků se daří udržovat 

výsledky hospodaření v přijatelné rovině. Někdy ovšem i za cenu výrazného 

snížení zisku, jako například u analyzované společnosti BEST, a.s. Ta by podle 

mého názoru měla zvážit snížení nákladů vynaložených na prodané zboží. Např. 

tím, že by sice poskytovala stále dopravu se slevou, ale vyvarovala by se 

poskytování dopravy zcela zdarma. Nebo, protože na zákazníky heslo „doprava 

zdarma“ jistě působí jako velké lákadlo, by měla náklady na dopravu betonových 

výrobků (alespoň částečně) promítnout do cen finálních produktů. Další možností, 

jak zabránit podobnému drastickému propadu zisku, by bylo zvýšení tržeb. Ať již 

zavedením nové výrobkové řady, nebo expanzí na další trh.  

Vytyčený cíl diplomové práce byl splněn. Práce tak podává ucelený, 

komplexní pohled na oblast těžby a využití štěrkopísků v České republice. 
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