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Abstrakt 

V doktorandské disertační práci posuzuji jednotlivé způsoby dobývání vybraných 

ložisek. Ze širokého spektra lomů jsem se v práci soustředila především na ložisko 

v ČR – lom Podhorní Újezd, kde se těží pískovec, ložisko lomu v Itálii Carrara 

těžící mramor a ložisko v Chorvatsku lom Kanfanár, kde těží vápenec. 

Lom Podhorní Újezd byl vybrán záměrně, neboť je to náš největší činný lom těžící 

pískovec. Tento lom jsem i osobně navštívila a vykonávala zde praxi. Lom v Itálii a 

Chorvatsku jsem měla také možnost navštívit a seznámit se, jak se způsoby 

dobývání, ale také s prostředím, ve kterém se tato činnost vykonává. Díky 

pochopení vedení těchto firem jsem měla možnost získat řadu cenných poznatků, 

které lze považovat za důležité pro mou doktorandskou disertační práci, dalo by 

se říci, že je lze považovat i za určité know – how uvedených firem. Takto jsem 

mohla porovnat poznatky ze zahraničí a organizací s obdobnou činností v ČR. 

Hlavním bodem doktorandské disertační práce jsou ekonomické aspekty těžby – 

především pak náklady na dobývání 1 m3 a jejich posouzení a porovnání. 

Závěrem doktorandské disertační práce bude stanovení lomu s největšími náklady 

na těžbu a v neposlední řadě navržení řešení na snížení těchto nákladů. Tyto 

poznatky tak mohou významně přispět k efektivnějšímu způsobu dobývání širšího 

okruhu zájemců. 
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Abstract 

 
The doctoral dissertation considers each selected method of mining deposits. 

From the wide range of quarries in my work I focused mainly on deposit in the 

Czech Republic - quarry Podhorní Újezd of extraction of sandstone, bearing 

quarry in Italy Carrara marble mining and bearing in Croatia kanfanar quarry 

where limestone mined. 

Quarry Podhorní Újezd was chosen deliberately because it is our most active 

mining quarry sandstone . This quarry I personally visited and practiced practice. 

Quarry in Italy and Croatia , I also had the opportunity to visit and learn about how 

the process of conquest, but also with the environment in which these activities 

are carried out . By understanding the management of these companies , I have 

gained a lot of valuable knowledge that can be considered important for my 

doctoral dissertation , one could say that it can also be considered for certain know 

- how listed companies. This way I can compare the findings from abroad and 

organizations with similar activities in the country. 

The main point of the doctoral dissertation , the economic aspects of mining - 

especially mining costs 1 m3 and their assessment and comparison. 

Finally doctoral dissertation will determine the fracture with the highest costs of 

extraction and, finally, propose solutions to reduce these costs. These findings 

may thus significantly contribute to a more effective way of conquering a wider 

range of candidates . 
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Motivace 

 
Předmětem mé disertační práce je posouzení způsobů dobývání a zhodnocení 

ekonomických aspektů mající vliv na dobývání. Vyhodnotila jsem různé způsoby 

dobývání, jak se aplikují v zahraničí i ČR. Současně jsem provedla ekonomickou 

analýzu nákladu na dobývání. Tento širší pohled na problematiku jsem pak 

konfrontovala s výsledky firmy Kámen Ostroměř, která má v uvedené oblasti 

významné postavení v ČR. Ze srovnání a konfrontace vyšly závěry, které mohou 

být jako efektivní aplikovány širším okruhem zájemců. 

Cílem této práce je posouzení a porovnání ekonomických aspektů blokové těžby 

v ČR a v zahraničí. 

Poděkování patří firmě Kámen Ostroměř a.s. za vstřícný přístup a umožnění mi 

účast na řadě praktických činností v této firmě. Dále bych chtěla poděkovat svému 

školiteli Doc. Ing. Milanu Mikolášovi, Ph.D. za kvalitní odborné vedení. Firmě 

Kámen Pazin a vedení lomu v Carraře za poskytnutí materiálů k této práci, 

konzultace a diskuse k dané problematice. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila 

poděkování Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, že mi vytvořily 

příznivé pracovní podmínky. 
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1 Úvod 

Přírodní kámen, tento ušlechtilý materiál a symbol nezničitelnosti je jedním ze 

vzácných darů, které příroda člověku poskytuje. Je to nenahraditelný originál, 

který je stálý a neokoukatelný. Kámen je nejrozšířenější, a proto také nejvíce 

používanou stavební surovinou. Ve své podstatě, bez ohledu na druh přírodního 

kamene, je typický svou tvrdostí, trvanlivostí, vysokou pevností, ale i čistitelným 

povrchem. Přírodní kámen působí také výtvarně svou barevností a strukturou. 

Svou úlohu neplní pouze jako plně funkční materiál, ale také jako přírodní solitér. 

Jeho užití je jak v interiérech jako např. koupelnové obklady, pracovní desky, 

nábytek, obkladový kámen, na povrchu neupravovaný, ale i leštěný, tak i 

v exteriérech v podobě soklů, oplocení, teras, kamenných solitérů, ale také 

v podobě uměleckých děl či jejich praktických forem. 

Provázanost lidstva s přírodním kamenem je de facto již prehistorická. Již od 

nepaměti nás provází přírodní kámen na každém našem kroku. Ať už to jsou první 

obrazce vyrývané do kamenů, jednoduché zbraně a skládačky, ale také honosné 

stavby, umělecká díla a architektonické prvky. Přírodní kámen se dá také nazvat 

nerostnou surovinou, neboť je neobnovitelný a přírodně akumulovaný v ložiscích. 

Je těžen v podstatě po celém světě. Zajímavostí je, že mnohé kameny se 

vyskytují ve stejné podobě na odlišných místech planety, ale také existují 

ojedinělé, typické pro konkrétní lokalitu. Některé přírodní kameny jsou již částečně 

vytěženy, jiné mají své zásoby na několik let dopředu. 

Kámen je svědkem každé etapy lidské společnosti. Existovala doba kamenná, 

doba bronzová nebo doba železná. Stavby z kamene ve starém Egyptě, v Řecku, 

římské chrámy, gotické katedrály a další historické památky jsou dokladem 

dávného uplatnění kamene, jsou ukázkami kulturní i technické vyspělosti doby a 

státu. Vývoj stavební architektury nejen ve světě, ale i u nás zaznamenává 

v mnohých případech návrat k přírodnímu kameni. 

V současné době spotřeba i význam nerostných surovin velice stoupá. Získávají 

se stále nové a nové poznatky. Architektonické působení a trvanlivost kamene 

jsou jinými materiály téměř nenahraditelné. Přednostmi přírodních kamenů jako je 
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nenahraditelnost, vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení, vysoká 

životnost, lehká údržba a stálobarevnost si tato surovina vydobyla jedinečné 

postavení. 

Významnou úlohu mezi nerostnými surovinami zaujímají pevné vyvřelé, usazené 

(sedimentární) a přeměněné (metamorfované) horniny. Nejrozšířenější horninou 

na zemském povrchu jsou pak horniny přeměněné.  

Tato doktorské disertační práce se zabývá ekonomickými aspekty blokové těžby 

sedimentárních hornin, především pískovcem, vápencem a mramorem. Byla 

vybrána  tři ložiska – v ČR (Česká republika)  – lom Podhorní Újezd, v Itálii – lom 

Carrara a v Chorvatsku – lom Kanfanár. 

V doktorské disertační práci jsou hodnoceny jednotlivé způsoby dobývání ložisek 

a jejich ekonomický dopad. Takto ucelený přehled dobývání ložisek ve výše 

uvedených lomech mi umožnil, abych přispěla vlastním poznatkem k nalezení 

optimální varianty dobývání a snížení nákladů na jednotku. 
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2 Cíle práce 

Při stanovení cílů doktorské disertační práce je nutno vyjít ze současného stavu 

technologií a metod dobývání hornin v podmínkách České republiky, Chorvatska a 

Itálie. 

Hlavním výchozím podkladem pro tuto práci jsou ekonomické a technické údaje 

týkající se uvedených lomů v ČR, Itálii a Chorvatsku, bloková těžba u nás i 

v zahraničí a vývoj její historie, současný stav technologií a způsobů dobývání. 

Metody použité v této práce jsou především porovnávací, statistické. 

Podstata vlastní práce spočívá v posouzení ekonomických aspektů těžby ve výše 

uvedených lomech a návrh na řešení snížení nákladů na jednotku.  

Vzhledem k tomu, že se budou ekonomicky posuzovat minimálně dvě odlišné 

technologie těžby, je předpoklad, že výsledky a závěry této práce budou mít 

obecné využití i v jiných lomech Evropy.  

Hlavním cílem této práce je posouzení a porovnání ekonomických aspektů 

blokové těžby v ČR a v zahraničí, konkrétně lokalita v ČR – lom Podhorní Újezd, 

lokality v zahraničí –  v Itálii Carrara a lom Kanfanár v Chorvatsku. 

Posuzuji náklady na jednotku vydobyté suroviny daných lomů a určuji lom 

s největšími náklady. Závěrem pak v návaznosti na posouzení metod a technologií 

dobývání navrhuji způsoby snížení těchto nákladů. 

Dílčími cíli doktorské disertační práce jsou:  

Obecná charakteristika třech vybraných lomů 

Technické posouzení dobývání surovin 

Ekonomické zhodnocení blokové těžby ve vybraných lokalitách 

Variantní řešení snížení nákladů u nejméně prosperující posuzované firmy 
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3 Historie a současnost blokové těžby v ČR 

Těžební průmysl je odvětví neodmyslitelně spjaté s technickým a ekonomickým 

rozvojem společnosti. České země již ve středověku patřily k hornicky 

nejvyspělejším zemím v Evropě.  

Začátkem 13. století se začala pomalu rozvíjet a dobývat ložiska rud převážně 

v okolí Jihlavy. S rychlým rozvojem hornické činnosti je pevně spjato vyhlášení tzv. 

Jihlavského horního práva, dle kterého se řídily dobývací práce v ČR, ale i 

v sousedství. Byl to první báňský kodex na světě, který uzákonil dvě právní normy: 

právo kutací svobody a právo volného pohybu. Velký příliv horníků do českých 

zemí v tomto období si vyžádal další právní akt, který byl vydán králem Václavem 

II. v roce 1300 – Ius regale montanorum (Kutnohorský řád) – Královské právo 

hornické. Tento akt platil prakticky až do 18. století.  

V období 16. století byla Krušnohorská oblast a její hornictví v Evropě dominující, 

dalo by se říci, že hornictví bylo řemeslem privilegovaným. Toto privilegium však 

zaniklo v období první poloviny 19. století, kdy se začala rozvíjet těžba na 

hlubinných a povrchových dolech uhelných.  

Hornická činnost zahrnuje i dobývání kamene. Od paleolitu – starší doby kamenné 

slouží kámen člověku jako nejpřirozenější materiál. 

Počátek 20. století byl obdobím, kdy se začínal postupně rozvíjet kamenoprůmysl 

v ČSR bez větší účasti státu. Na lomech se pracovalo většinou ručně s nízkou 

mechanizací. Velký počet zaměstnaných lidí v lomech byl určující pro objem 

výroby. Nízká produktivita práce byla způsobena nedostatkem mechanizace, 

objem výroby dosahovali lidé svým počtem. Kladnou stránkou našeho 

kamenoprůmyslu byl export tvrdých kamenů, zejména ušlechtilých výrobků ze žuly 

a syenitů což znamenalo cenný přínos pro národní hospodářství státu. Toto 

období bylo obdobím plné zaměstnanosti, světová hospodářská krize začala 

prorůstat naše hospodářství až po roce 1929. Krize se projevila v kapitalistickém 

střídání konjunktur a krizí částečně už dříve a s tím i kolísání zaměstnanosti, 

pokles mezd a zvyšování cen. Nastalo omezování těžby, stávky a propouštění. 

Těžba lomového kamene se v letech 1930 – 1939 enormně zvýšila, stejně tak 
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výroba dlažebních kostek, chodníkových a silničních obrubníků, začala se 

zvyšovat zaměstnanost. Odbyt žuly zvyšovala i stavba pohraničního opevnění.  

Za německé okupace došlo ke změně výrobních programů našeho 

kamenoprůmyslu. Kámen se dodával do Německa. Vyvážely se převážně velké 

kvádry pro monumentální stavby pozemní, tunely a mosty. Pro domácí trh se dále 

vyráběly obrubníky, dlažební kostky, mozaiky, schodišťové stupně, pomníky, 

obkladové a dlažební desky, dále štěrky a drtě.   

V poválečných letech byly veškeré pozemky a nerostné bohatství surovin 

prohlášeno za všelidové vlastnictví a průmysl kamene byl zestátněn. 

V 70. - 90. letech minulého století se dobýváním a zpracováním hornin zabývaly 

národní podniky průmyslu kamene, které byly sdružené do VHJ Československý 

kamenoprůmysl (ČSK), začleněný do rezortu ministerstva stavebnictví. Dobývání 

a zpracování hornin na kamenářské výrobky bylo zajišťováno v tehdejším ČSSR 

třemi specializovanými podniky se svými závody a výrobnami:  

- Průmysl kamene, n. p. Příbram s působností pro jižní a západní Čechy 

- Československý průmysl kamene, n. p. Hradec Králové pro zbývající část 

území ČSR 

- Slovenský průmysl kamene, n. p. Levice pro území SSR 

Z tehdejších zásad dlouhodobé technické politiky ČSK vyplývalo, že pokud bude 

objem hrubé kamenické výroby přibližně na stejné úrovni, bude prudce stoupat 

ušlechtilá kamenická výroba. Těžiště se přitom přenese na dobývání a zpracování 

tvrdých hornin, ve kterém jsme v té době byli soběstační. Do té doby se až 75 % 

potřeby mramoru muselo dovážet. Z hlediska potřeby komplexního využití surovin 

byl předpoklad, že bude prudce růst objem konglomerovaných výrobků především 

z měkkých, ale také z tvrdých hornin. Hrubá kamenická výroba se změní na 

mechanizované zpracování odpadu z lomů při dobývání bloků. Budou se tedy 

rozvíjet pouze lomy na dobývání bloků. Růst produktivity práce a efektivnosti 

výroby se v té době měl ubírat cestou maximálního kapacitního i časového využití 

moderních mechanizačních prostředků, integrací a koncentrací dobývacích a 

výrobních zpracovatelských kapacit v zájmu jejich dalšího zprůmyslnění. Nové 
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zpracovatelské kapacity na tvrdé horniny se měly budovat v oblastech 

s dostatečnou surovinou základnou. Pro zpracování měkkých hornin se budovaly 

závody jen v centrech koncentrované spotřeby. Kamenářská výroba při 

zpracování žul a mramorů byla organizována výhradně v linkách. Pro výrobu a 

opracování mramorových desek se počítalo výhradně s diamantovými nástroji a 

s kontinuálním způsobem výroby. 

Pro další vývoj průmyslu kamene měla velký význam normalizace, typizace a 

unifikace lomařských a kamenických výrobků. Tato opatření měla napomáhat 

technickému rozvoji, rychlému růstu produktivity práce, širšímu uplatnění výrobků 

a snižování odbytových cen. Tato opatření měla zvyšovat výkonnost strojů, 

zpřesňovat účinnost technologických postupů a pracovních úkonů, dosahovat 

úspory pracovních sil a nasazovat novou techniku do průmyslové výroby. Tím se 

výrazně snížilo množství druhů a typů výrobků a tvořily se základní předpoklady 

pro vyšší stupeň výroby (sériová, hromadná). Bylo třeba řešit i další problémy, 

jako byla manipulace s polotovary a hotovými výrobky, ekologické problémy, 

čistota vod – separace kalů při opracování kamene. Světový trend tehdy směřoval 

ke kontinuálnímu způsobu opracovávání, kde se v plné míře uplatní vysoký stupeň 

automatizace, elektroniky a robotiky. 

Období po revoluci v poslední dekádě minulého století, po roce 1989, kdy 

docházelo k restrukturalizaci průmyslu v ČR, zejména hutního a strojírenského, 

mělo bezprostřední dopady na těžební sektor. Neefektivní těžba rud, uhlí i uranu a 

nižší poptávka surovin byla rozhodujícím důvodem pro restrukturalizaci a následně 

privatizaci těžebních společností. Součástí restrukturalizace těžebního průmyslu 

bylo vyhlášení útlumu těžebních aktivit na ekonomicky neefektivních hlubinných 

dolech a lomech. Došlo k zániku ČSK a vytvoření nových samostatných 

organizací. Útlum probíhal v jednotlivých odvětvích hornictví samostatně, zejména 

z důvodu podřízenosti těžebních podniků různým resortům. Útlum uranového 

hornictví nastal v roce 1989. Rudné hornictví bylo organizačně začleněno v roce 

1990 pod Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniku, které též 

vyhlásilo útlumový program pro odvětví rudného hornictví. Útlum uhelného 

hornictví byl vyhlášen v závěru roku 1992. Přestože útlum rudného hornictví nebyl 

ukončen, došlo v roce 2001 ke sloučení státního podniku Rudné doly Příbram se 
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státním podnikem DIAMO a tím bylo ukončeno sledování průběhu útlumu podle 

odvětví, tj. rudného a uranového hornictví. V současné době se snad již nenajde 

podnik, který by byl v područí státu. 

Je samozřejmé, že s vývojem stavební techniky se měnila funkce i způsoby 

použití kamene. Kámen dnes už není jen rozhodujícím nosným stavebním 

prvkem, ale převážně obkladovou konstrukcí s funkcí tepelnou, případně 

zvukovou. V minulosti převažovala v kamenoprůmyslu výroba kusových 

kamenických prvků, nyní se těžiště přesunulo na betonářské kamenivo. Hrubé 

kamenivo se dodává především na stavby cest a železničních tratí. V kamenictví 

je produkce tohoto kameniva vedlejší výrobou, zajišťují komplexní využití 

veškerého materiálu. Kusový materiál, haklíky, kvádry slouží jako nosný 

konstrukční nebo obkladový materiál. Dlažební kostky a chodníkové obrubníky se 

uplatňují při stavbě komunikačních ploch ve městech a na sídlištích. 

Ušlechtilé opracované výrobky, jejichž hlavní objem tvoří řezané obkladové a 

dlažební desky, architektonické účelové výrobky, jsou vysokokvalitním materiálem 

pro povrchové úpravy staveb a splňují funkci technicko-ochrannou i estetickou. 

Nezanedbatelná je i potřeba kamene při údržbě historických stavebních památek.  

V minulosti nejoblíbenějšími užitkovými kameny byly a jsou právě pevné 

sedimentární horniny. Do této kategorie můžeme zařadit i hořický pískovec o 

kterém se nyní zmíním. 

Pískovec je těsně spjat s vývojem českého kamenictví a sochařství. Na území ČR 

se pískovce vyskytují kromě kvartéru ve všech nemetamorfovaných útvarech 

Českého masívu i karpatské soustavy. Z hlediska využitelnosti pískovců má 

největší význam labská faciální oblast české křídy, jehož součástí je posuzovaný 

lom Podhorní Újezd.  

Historii ložiska hořického pískovce můžeme charakterizovat od dob středověku, 

doby křídové - jak geologové označují návrat vod do českého masívu. 

Severovýchodní Čechy byly v té době zaplaveny Českých křídovým mořem, které 

sebou přineslo zvětralé písky a tmelilo je kaolínem, glaukonitem nebo křemičitým 

pojidlem do kvádrového pískovce. Po stu milionu let začalo moře ustupovat a 

zbyla po něm tabule mělkého zálivu. Zdejší krajina se začala formovat a 
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modelovat horotvornými pohyby i tektonickou činností v období třetihor. K 

definitivním tvarům této lokality přispěla i voda – zdejší dravý veletok, který 

v následující éře čtvrtohor odplavil oblázky a vyhloubil kotlinu Miletínskou a 

Bělohradskou. Písky byly ukládány do dnešních nalezišť. 

Lom Podhorní Újezd vznikl spojením tří, v minulosti těžených lomů a pochází již ze 

středověku. První stopy využívání hořického pískovce pocházejí z neolitu, 

intenzivněji se začal používat od druhé poloviny 19. století. Pískovec byl zpočátku 

lámán jen pro místní potřebu, až v období 16. - 17. století byl poprvé použit na 

stavby v širokém okolí.  

Hlavní rozvoj kamenoprůmyslu na Hořicku a zvýšený zájem o hořický pískovec 

nastal v období, kdy se dokončilo železniční spojení Chlumce nad Cidlinou 

s Prahou a dalšími městy (1870). Toto období je spjato s výstavbou první velké 

novodobé stavby – Národního divadla a později s dostavbou katedrály sv. Víta, na 

které byl použit právě hořický pískovec z tohoto lomu.  

V období první světové války prožívalo lomařství, kamenictví a sochařství trvalý 

pokles a hluboký úpadek, který byl způsoben odchodem zaměstnanců na frontu. 

Určité oživení nastalo až koncem 20. let minulého století, které však netrvalo 

dlouho, neboť přišla světová hospodářská krize (1929 - 1933). V roce 1929 byla 

postavena továrna na zpracování kamene (řezání, leštění, obrábění) v Ostroměři, 

což byl základ rozvoje kamenického průmyslu v Ostroměři a povýšení Ostroměře 

na územní středisko těžby, zpracování a prodeje hořického pískovce. Tímto se 

převzala bývalá funkce Hořic, které do té doby byly sídlem mnoha dílen a závodů 

kamenických a sochařských. Závod tedy byl v Ostroměři, lom v Podhorním 

Újezdu. 

Nejinak tomu bylo v období 2. světové války. Podmínky v lomu se stále 

zhoršovaly, vázlo zásobování potravinami, dělníci opouštěli místa a museli do 

války.  

Tento pokles se podařilo zastavit v roce 1950, kdy se lom stal organizačním 

útvarem Severočeského průmyslu kamene, národního podniku v Liberci, kde 

zůstal až do roku 1958. Poté byl závod převzat Východočeským průmyslem 

kamene se sídlem ve Skutči, který postavil nový hydraulický katr na řezání 
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kamene, halu a automatickou linku na dlažební a obkladové desky z pískovce a 

pořídil další stroje. Poslední reorganizací v roce 1966, tehdy Českomoravský 

průmysl kamene Hradec Králové, převzal tento lom a plně jej zmodernizoval a 

rozvinul těžbu a zpracování pískovců. Byla postavena druhá štípačka na výrobu 

obkladu. Tak začal znárodněný kamenoprůmysl plnit základní požadavky 

socialistického podnikání, zvyšování produktivity práce mechanizací, 

nahrazováním lidské práce prací strojovou ku prospěchu vyšší bezpečnosti a 

hygieny práce. V roce 1970 pak začala nejrozsáhlejší investiční akce v Ostroměři, 

výstavba komplexního závodu s nejmodernější technikou, vybaveností 

hygienickou, bezpečnostní, zajišťující vysokou produktivitu práce, rentabilitu a 

ekonomiku, zavedení výsledků vědeckotechnického rozvoje do kamenoprůmyslu. 

Lom v Podhorním Újezdu je v současné době jediným provozovaným 

pískovcovým lomem v širokém okolí. Hořický pískovec má své výsadní postavení 

především v tom, že při lámání a zpracování je měkký a na povětří tvrdne. 

Dokládají to i první zkoušky tohoto kamene, které nechal provést někdejší ředitel 

hořické sochařské školy Vilém Dokoupil společně se stavitelem chrámu svatého 

Víta v Praze Josefem Mockrem v roce 1893. Zkoušky dopadly velice příznivě a 

toto také potvrdily další zkoušky provedené počátkem 20. století.  

Zkoumání technologických vlastností hornin bylo započato roku 1960 také 

v Hořické kamenické škole. Vznikla zde Zkušebna kamene, provozovaná 

Českomoravským průmyslem kamene v Hradci Králové. Vznikla zde laboratoř 

zjišťující tlak, roztažitelnost, nasákavost, obrus, mrazuvzdornost, otluk a další 

vlastnosti hornin. 

Otevření skály čili lomu bylo vždy nákladné a finančně nebezpečné. Napřed 

musela být známa jakost materiálu, výška skrývky i stěn, vybudován příjezd 

k silnici a později i k železniční stanici a hlavně musel být zajištěn odbyt 

nalámaného kamene čili pasírky. 

Na konci 19. století se v jednom z hořických lomů užíval petrolejový motor 

k vytahování kamene z hloubky. Počátkem 20. století se započalo s projektováním 

zavedení proudu z městské elektrárny v Hořicích do lomů v Podhorním Újezdě ke 

hnaní jeřábů… Stále se však používalo lámání klínem, málo bylo využíváno 
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trhavin na dosažení trhlin v nejmohutnějších vrstvách. Způsob těžby byl 

jednoduchý, jen ojediněle se lámalo na „ústupech“, mistři stále drželi na lámání 

stěnové s použitím nejjednodušších pomůcek. Technika lámání se řídila 

„lavicemi“, uložením pískovcových vrstev. Lámalo se stupňovitě s přihlédnutím 

k přirozeným trhlinám. Pomocí hrubých klínů a těžkých kladiv se vytvořily trhliny, 

které se poté ocelovými tyčemi (sochory) rozšířily tak, že se daly použít zvedáky 

(hevery) k odtažení ulomeného kusu z místa. Při odstřelu se navrtávaly díry ručně 

a později pneumatickými kladivy, vycpaly se trhavinou a zapálily. Původně se 

zapalovalo „cindšňůrou“, později elektricky. 

V prvopočátcích se kámen lámal a opracovával ručně a využíval pro stavební a 

hospodářské účely, později strojně a začal se využívat i pro práce architektonické 

a sochařské. Z pískovce se stal i výtečný uchovatel kulturních hodnot všech 

uměleckých slohů. Účast kamenických mistrů najdeme už v době románské – 

skromné zbytky kostelíku na Byšičkách. Období rané gotiky reprezentuje 

presbyterium kostela miletínského a kamenná zvonice, jediný zbytek kláštera 

Řádu německých rytířů. V období vlády Karla IV, za uměleckého působení Petra 

Parléře a jeho hutě, byli umělci povzneseni na hodnost dvorskou a umění 

kameníkovo spojené se stavitelstvím se dostalo na plné společenské výsluní. 

Pískovec z lomu Podhorní Újezd najdeme na všech významných budovách, např. 

výše uvedené Národní divadlo, Dům umělců, Národní muzeum, novogotická 

dostavba katedrály sv. Víta, na budovách ministerstva průmyslu a obchodu a na 

řadě dalších významných budov. 

Současné způsoby dobývání v lomu Podhorní Újezd jsou především odvrtávání a 

oddělování jednotlivých vrstev pomocí trhacích prací. Lom v Carraře používá 

řetězové a lanové pily a lom v Pazinu používá vzduchové klíny a řetězové pily. 

Více o metodách dobývání v jednotlivých lomech je popsáno v kap. 4 
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4 Vybrané lokality v ČR a Evropě a analýza současného stavu 

technologií a metod dobývání sedimentárních hornin určených pro 

blokovou těžbu  

Pro výzkum v oblasti ekonomického zhodnocení blokové těžby a pro potřeby 

doktorské disertační práce byly vybrány tři lokality v Evropě. Jako první lokalita byl 

vybrán lom Podhorní Újezd v ČR, druhou posuzovanou lokalitou je Itálie – Carrara 

a nakonec třetí lokalitu představuje lom Kanfanár v Chorvatsku. Všechny tyto 

lokality jsou tvořeny sedimentárními a přeměněnými horninami, avšak každá jinou 

surovinou: Podhorní Újezd je představen hořickým pískovcem, Carrara 

představuje karrarský mramor a Kanfanár – kanfanárský vápenec.  

Pro zajištění řádného dobývání hornin, jeho využití a dalšího zpracování musí mít 

každá organizace v ČR dle báňského zákona zpracovaný tzv. Plán otvírky, 

přípravy a dobývání, který předkládá na schválení příslušnému obvodnímu 

báňskému úřadu. Tento dokument představuje graficky zpracovaný způsob otvírky 

ložiska a etapového dobývání surovin v něm. 

Dobývání bloků kamene rozdělujeme z hlediska tvarů bloků a jejich 

petrografických, fyzikálně-mechanických a technologických vlastností na těžbu 

materiálu pro hrubou kamenickou výrobu a těžbu materiálu pro ušlechtilou 

kamenickou výrobu. 

Výrobky pro hrubou kamenickou výrobu se většinou dobývají přímo na místě 

z kusového kamene menších bloků, obvykle horší kvality pomocí ručních nástrojů 

(kladiva, klíny, špicáky, dláta a štokováky).  Hrubé kamenické výrobky jsou např. 

lomový kámen, dlažební kostky a krajníky, většinou mají povrch hrubý, vzniklý 

lámáním nebo opracovaný převážně ručními nástroji. 

Kvalitní surovinové bloky se používají pro ušlechtilou kamenickou výrobu a 

zpracovávají se pomocí stabilních rámových a kotoučových pil, brousících strojů 

apod. Povrch mají řezaný, broušený, leštěný i tryskaný. Vyrábějí se převážně 

řezané dlažební a obkladové desky. 
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Technologie dobývání bloků je závislá na vlastnostech těženého materiálu, např. 

na vrtatelnosti, štěpnosti, na úložních poměrech, vrstevnatosti hornin aj. Jednotlivé 

druhy hornin vytvářejí specifické podmínky výlomu a ovlivňují i možnost nasazení 

odpovídajícího těžebního zařízení při požadovaném objemu těžby.  

Technologie dobývání výše uvedených hornin obsahuje stejné etapy jako při 

dobývání ostatních užitkových nerostů: příprava povrchu, otvírka ložiska, 

odkrývkové práce, vlastní dobývání a rekultivace.  

Celý technologický proces při dobývání bloků kamene se skládá z následujících 

základních procesů: dobývání (rozpojování) horniny v lomu (vrtací a trhací práce), 

nakládání a její doprava do místa zpracování, zpracování bloků kamene, 

skladování hotových výrobků a jejich distribuce k spotřebiteli. Přehled prací a 

strojů spojených s dobýváním je uveden v tab. č.1. 

Různé druhy hornin, jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti, mineralogické a 

chemické složení spolu s jinými ukazateli charakterizujícími podmínky uložení 

ložisek určují varianty otvírky, způsob dobývání hornin, nakládání a dopravu 

hornin.  

Na způsob založení a otvírky lomu má také velký vliv tvar a povrch území – 

topografie terénu. V kopcovitém terénu se zakládají lomy stěnové, v rovinách lomy 

jámové. Známé jsou i lomy podzemní. Ve všech uvedených kamenolomech pro 

dobývání bloků je stěna po výšce rozčleněna na etáže, buď v závislosti na zvolené 

technologii dobývání bloků, anebo v závislosti na vrstevnatosti nebo přirozené 

odlučnosti. Nedílnou součástí otvírky lomu je výstavba vnější výsypky či odvalu. 

Rozsah a způsob skrývkových prací závisí na mocnosti a charakteru nadloží. 

Skrývkové práce se provádějí selektivním odklizem pomocí lopatových rypadel, 

rypadel s vlečným korečkem a dozery, v současné době se používají i výkonné 

rozrývače. 

Stěnový lom je například výše uvedený lom v Podhorním Újezdu a lom v Carraře. 

Tyto lomy jsou provozně nejvýhodnější hlavně vzhledem k jednoduchým 

otvírkovým, dopravním a odvodňovacím poměrům. Na geologické poměry je třeba 

přihlížet při stanovení polohy dna lomu a při určení postupu pracovního frontu – 
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směru dobývání. Lom v Carraře se oproti lomu v ČR nachází ve vysokých 

horských polohách. 

Při otvírce každého lomu, zvlášť však u stěnových lomů je důležité řešit otvírku a 

vlastní postup dobývacích prací v lomu v návaznosti na rekultivace. Nesprávně 

zvolený postup dobývání ve vertikálním směru způsobuje škody estetického rázu 

krajiny. Postup dobývacích prací ve stěnových lomech může být zdola nahoru 

nebo shora dolů. Při dobývání zdola nahoru se střídavě nebo současně dobývá na 

všech etážích. 

Horniny, které se dobývají pod úrovní okolního terénu se dobývají v jámových 

lomech. Veškerá hornina v těchto lomech se musí dopravovat nahoru často 

speciálními zařízeními. Nevýhodou jámového dobývání jsou spodní vody a 

nutnost jejího odčerpávání a složitější otvírka nových etáží.  

Povrchové dobývání je typické pro lom Kanfanár v Pazinu v Chorvatsku. Zde se 

vytvářejí tunely ze kterých se dobývá vápenec. 

Velký význam na kvalitu materiálu má způsob těžby a následné zpracování 

kamene. Dle druhu přírodního materiálu a velikosti uvolňovaných bloků se 

používají různé druhy těžby. V potaz musíme také vzít závislost na přírodních, 

úložných a tektonických poměrech. 

Při dobývání bloků kamenů pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu má 

prvořadý význam zachování přírodních vlastností hornin. Ložiska těchto hornin se 

nacházejí těsně pod povrchem, mají malé vrstvy skrývky, dobré úložné poměry i 

ostatní báňsko-geologické podmínky. Charakteristickou zvláštností každého 

ložiska je přítomnost zákonitě pravidelně rozvinutého systému trhlin a puklin, které 

předurčují možnosti a směry rozvíjení dobývacích prací na ložiscích. Tyto 

specifika jsou určující pro dobývání povrchovým způsobem. 

Uvolňování bloků od horninového masívu nazýváme jako primární rozpojování 

horniny, následné dělení hornin na konečné bloky nazýváme jako sekundární 

rozpojování. V praxi se mohou obě operace realizovat najednou.  

Těžební metody podle rozpojování hornin můžeme rozdělit na: 
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1) Těžební metody se strojním dobýváním (kolesová, korečková a lopatová 

rýpadla) 

2) Těžební metody s využitím rozpojování trhacími pracemi (vrtací a trhací 

technika) 

Vlastní mechanizace lomu se skládá z celého komplexu dobývacích, nakládacích, 

dopravních, zakládacích, doplňkových a pomocných zařízení, které zajišťují 

dobývání a přemístění nadložních hornin a vlastní užitkové suroviny (viz. tab. č. 1) 

Tab. č. 1 – Přehled prací a strojů spojených s dobýváním 

Přehled prací a strojů spojených s dobýváním 

 Druh prací  Typ strojů a zařízení 

 Skrývkové práce  buldozery, rozrývače, skrejpry 
 lopatová rypadla (lanová nebo 
hydraulická) 
 rypadla s vlečným korečkem 
 terénní nákladní automobily  

 Rozpojování hornin  vrtací soupravy, vrtací kladiva 
 trhaviny, nabíjecí zařízení 
 rozrývače, buldozery 
 hydraulická kladiva (impaktory) 

 Nakládání rubaniny  lopatová rypadla 
 lopatové nakladače 
 rypadla s vlečným korečkem 

 Technologická doprava 

 rubaniny 

 terénní nákl. automobily (dempry) 
 jednoosé tahače 
 pásové dopravníky - stěnové 
 (při použití mobilních drtičů) 
 visuté lanovky (pro dopravu rubaniny 
 v členitém terénu na větší vzdálenost) 
 skipy (pro vertikální dopravu rubaniny 
 z hlubokých jámových lomů) 
 skluzy 
 sýpy (pro vertikální gravitační dopravu 
 rubanin) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Metody dobývání, které vycházejí ze způsobu rozpojování do funkce pracovních 

nástrojů a zařízení dělíme do dvou základních skupin – dobývání lámáním a 

dobývání řezáním. 
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Dobývání lámáním resp. vylamováním pomocí klínování, trhacích prací nebo 

speciálních metod dobývání vylamováním.  

Dobývání řezáním resp. vyřezáváním se realizuje pomocí úderných vrubových 

strojů, odvrtáváním, lanovými, řetězovými a kotoučovými pilami, termickým 

řezáním a perspektivními způsoby dobývání.  

Nejčastěji se používá kombinovaný způsob dobývání s uplatněním dvou nebo i 

třech metod. 

Při dobývání lámáním pomocí klínů se používají kamenářské, hydraulické, 

případně i pneumatické klíny, které se zarážejí buď přímo do existujících trhlin 

v masivu, nebo se umísťují do předem vyvrtaných otvorů. Při klínování je snaha 

využít směr odlučnosti a štípatelnosti horniny. Realizuje se pouze v případě, že 

jsou volné aspoň tři plochy. Při klínování dochází k překonání pevnosti horniny 

v tahu. V dřívějších dobách se oddělovaly bloky kamene pomocí dřevěných klínů, 

které po namočení zvětšily svůj objem a kámen trhaly, což bylo vzhledem 

k současnému používání trhavin, šetrnější. 

Pokud bychom chtěli porovnat ruční klínování s hydraulickým, pak dobývání 

pomocí hydraulických klínů je nákladově nižší, náklady se snižují zhruba o 30 – 65 

% a odstraňuje se těžká práce. V porovnání s metodou trhacích prací jsou 

hydraulické klíny šetrnější, je menší možnost poškození bloků a snižují se 

pracovní prostoje v souvislosti s plněním bezpečnostních opatření.  

Dobývání pomocí trhacích prací je silový účinek mechanického klína nahrazen 

silou (energií) výbuchu průmyslové trhaviny. Dříve používaný černý trhací prach 

se v současnosti stále používá. Samotnému použití trhavin předcházejí vrtací 

práce, které mají za úkol vyvrtat otvor pro umístění trhavin. Detonační tlak je 

v oblasti vrtu vyšší než pevnost prostředí v tlaku, takže hornina se rozdrtí a v okolí 

vrtu vzniká plastická deformace. Trhaviny se vkládají buď do přirozených trhlin 

nebo do vyvrtaných vývrtů. Nedostatkem dobývání trhacím – černým prachem je 

vysoká citlivost, těžká skladovatelnost a manipulace, nízká bezpečnost práce, 

nevodovzdornost a vysoká cena černého prachu. Dobývání pomocí trhacích prací 

spolu s odvrtáváním je využíváno především v lomě Podhorní Újezd. 
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V současnosti používané trhaviny více narušují povrch a strukturu kamene 

jemnými prasklinkami, snižují její pevnost a odolnost. Stupeň poškození úměrně 

souvisí s množstvím trhaviny. V současné době se výhradně uplatňuje 

mechanický způsob vrtání, kde na průběh rozrušení mají vliv zejména vlastnosti 

horniny (struktura, pružnost, pevnost v tahu a tlaku, tvrdost), charakter nástroje 

(počet břitů, řezný úhel) a technologie vrtání (technické parametry vrtací soupravy, 

přítlačná síla aj.).  

Mezi speciální metody dobývání vylamováním můžeme zařadit i vzduchové klíny, 

které se používají převážně v lomě v Chorvatsku. Po vytvoření svislého řezu 

lanovou nebo řetězovou pilou, se do řezu vloží vzduchové klíny a nahustí se 

vzduchem. Dochází tak k odlomení monolitu. Výhody použití vzduchových klínů 

jsou především v tom, že odpadá pracné vytvoření 6. volné plochy, zařízení je 

jednoduché a nenáročné na obsluhu. Nevýhoda je pravděpodobně v tom, že může 

docházet k znehodnocení horniny a vznik nerovné šesté plochy. 

Dobývání pomocí úderných vrubových strojů má své opodstatnění tam, kde není 

možnost uplatnění lanové pily, lze dobývat velké pravidelné monolity a mají 

vysoký výkon. Tyto stroje vytváří vertikálně ukloněné vruby. Stroj pracuje na 

příklepném – úderném principu. Negativní stránkou používání úderných vrubových 

strojů je velká spotřeba energie, relativně velké náklady na dobývání. 

Dobývání odvrtáváním nahradilo dobývání pomocí úderných vrubových strojů. 

Vytváří se souvislá soustava vrtů pomocí vodících tyčí. Používají se příklepná a 

rotačně příklepná, pneumatická a hydraulická vrtací kladiva. Tato kladiva jsou 

spojena do tzv. vrtacích agregátů. Přednosti dobývání odvrtáváním jsou 

především v tom, že je malé riziko poškození bloků, lze použít v jakékoliv hornině 

a jsou malé ztráty horniny. Nevýhody této metody tkví ve velkých nákladech na 

dobývání, omezená hloubka vrtů a nedochází k posunu monolitu. Dobývání 

odvrtáváním spolu s trhacími pracemi je používáno v lomu Podhorní Újezd. 

Dobývání lanovými pilami je stará technika dobývání. Řez se vytváří pomocí 

volného brusiva (křemičitý a ocelový písek) nebo pomocí pevného diamantového 

brusiva. Pily pracují na elektrický pohon. Technologie řezání lanovými pilami 

spočívá ve vertikálních a horizontálních řezech. Přednosti používání lanových pil 
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pomocí volného brusiva se spatřují v jednoduchosti konstrukce a nízké hmotnosti, 

vysoké adaptabilitě pro různé podmínky dobývání, možnosti dobývání velkých 

monolitů, nízké energetické náročnosti procesu rozpojení, relativně nízkých 

nákladech na dobývání, nízké náročnosti na kvalifikaci obsluhy a nízkých ztrátách 

suroviny. Nedostatkem používání je sezónnost práce, možnost použití jen 

v relativně celistvých a neporušených ložiscích, značný objem přípravných prací, 

nedochází zde k posunu bloků, je to metoda vhodná pro lomy s vyšší výrobní 

kapacitou. Významnou technickou inovací při dobývání byly diamantové lanové 

pily. Její původ je v Itálii. Výkon těchto pil může být až desetkrát vyšší než u 

tradičních pil s křemičitým pískem. Náklady na dobývání jsou při použití 

diamantových segmentů nejvyšší všech uvedených metod dobývání. Pro 

porovnání parametrů ocelového a diamantového lana uvádím v tabulce č. 2.  

Tab. č. 2 Porovnání dobývání tradičními lanovými pilami s diamanovými 

Parametr Ocelové lano Diamantové lano 

konstrukce lana 

3 lana, spletená, Ø  4,3 

mm 

Ø 9 mm, 1000 segmentů na 20 m 

délky lana 

rychlost lana (m.s
1

) 7 až 10 33  35 

běžná délka lana (m) 800  1200 40, 60 

příkon pohonu (kW) 15  18 18 

obsazenost pily 3 lidé 4 lidé 

výkon řezání (m
2
/h) 0,5  0,7 4,0 (měkký mramor) 

Prům. roční výkon 

(m
3
/pila/rok) 150 470 

časové využití pily za 

rok (h/rok) 350   

spotřeba lana (m/m
2
) 

řezu 10 až 12 0,05 

spotřeba lana (m/m
3
) 

bloků 20  25 0,1 

spotřeba písku (kg/m
3
) 

bloků 500   

spotřeba písku (kg/m
2
) 

řezu 80  100   

vody (1/min) 4 25  40 
Zdroj: Dobývanie a spracovanie kameňa – Doc. Ing. Ondrej Dojčár, CSc. Vysoká škola technická v 
Košicích 
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U měkčích kamenů (mramory, vápence) se používá převážně řezání lanem.  

Dobývání řetězovými pilami je založené na řezacím řetězi osázeném tvrdokovem 

nebo diamantovými segmenty. Řetězové pily se používají především pro dobývání 

měkkých hornin (pískovce, vápence, mramory, travertiny). Čistá rychlost řezání 

závisí hlavně na řezatelnosti horniny a typu rozpojovacího řetězu. Používání 

řetězových pil je typické pro lom v Carraře v Itálii. Životnost řetězu s tvrdokovem 

do naostření je zde přibližně 20 m2, čistá rychlost řezání přibližně 5 m2/hod. 

Řetězové pily spolu s ostatními kamenořeznými nástroji jsou určeny pro 

jednostupňové technologické schéma dobývání tzn. pro vyřezávání komerčních 

bloků potřebných rozměrů přímo z masivu. Přednosti dobývání pomocí řetězových 

pil je jejich vysoký hodinový výkon (asi tři násobek výkonu tradiční lanové pily), 

výborná kvalita ploch, relativně nízké náklady na dobývání, nenáročnost na 

pracovní síly, malý objem nenáročných přípravných prací, lehká přemístitelnost 

stroje, nízká spotřeba energie na řezání a možnost použití i při přípravných 

pracech. Nedostatky použití těchto pil lze spatřit v tom, že řetězové pily se 

používají pouze pro měkké horniny, nedochází k posunu bloku, sezónnost práce a 

ohraničenost rozměrů bloků (v závislosti na délce ramene). 

Dobývání kotoučovými pilami se používá pro vyřezávání stavebních prvků a 

menších bloků v celistvých, málopevných horninách. Používají se kotouče 

s tvrdokovem. Technologie dobývání pomocí kotoučových pil zahrnuje tři etapy: 

vertikálně příčné řezy, horizontální řezy, vertikální podlouhlý řez a oddělení bloků 

od masivu na celé délce etáže. 

Dobývání termickým řezáním patří do skupiny bezkontaktního rozpojování. 

Využívá se zde efekt tepelné roztažnosti hornin. Při termickém rozpojování působí 

na horninu nadzvukovou rychlostí proud horkých plynů, který intenzivně zahřívá 

tenkou povrchovou vrstvu horniny a vyvolává v ní termické napětí, které způsobí 

odštěpení. Nepřetržitým opakováním tohoto procesu vzniká v hornině řez nebo vrt. 

Hlavní podmínkou pro použití technologie termického řezání je relativně značný 

obsah křemene v hornině, udává se minimálně 20 %, tedy převážně u většiny žul 

a syenitů. Čím větší je pevnost a pružnost těchto hornin, tím se lépe rozpojují 

pomocí tepla v porovnání s měkkými horninami. Technologie dobývání termickým 
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řezáním – je možné vytvářet řezy vertikální, šikmé i horizontální v jakémkoli směru 

a místě. Z ekonomického hlediska je účelné kombinovat tento způsob dobývání 

s jinými dobývacími metodami, hlavně s vylamováním. Náklady na 1 m2 řezu jsou 

srovnatelné s metodou dobývání odvrtáváním a řadí se k nejvyšším ze všech 

praktických metod. Předností dobývání termickým řezáním jsou nízké investiční 

náklady, adaptabilita metody pro otvírku a dobývání, velká hloubka a délka řezu, 

vysoká kvalita povrchu bloků a snížení podílu ruční práce. Nedostatkem jsou výše 

zmíněné vysoké náklady na 1 m2 , nežádoucí hluk, velká šířka řezu a ohraničené 

podmínky použití. 

Metody dobývání na mechanickém a trhavinovém principu rozpojování jsme si 

popsali výše, nyní ještě něco málo k nemechanickým způsobům dobývání. 

Perspektivní způsoby dobývání mohou být vlivem teploty (přívod tepla, laser, 

infračervené záření), proudem vody – hydraulicky  a chemickými vlivy. Většina 

nemechanických postupů je zaměřená na oblast vrtání. Nejefektivnější, pro 

dobývání bloků kamene, se zdá být proud vody s vysokým tlakem. V praxi 

nejpoužívanější metoda je kombinace mechanického a hydraulického rozpojování, 

např. u řetězových pil.  

U některých hornin je také důležitá doba těžby. Zvláště období mezi vydobytím 

suroviny a jejím zpracováním. Obsah vody v hornině po vytěžení klesá a může 

docházet k transportu dosud rozpuštěných látek k povrchu. Tento proces může být 

příčinou zvýšení pevnosti nebo tvrdosti povrchových vrstev bloku. Toto bylo 

zaznamenáno např. u některých pískovců či vápenců. 

S dobýváním hornin je úzce spjata manipulace s vydobytými bloky kamene a jejich 

přeprava k dalšímu zpracování. Přepravují se celé bloky do místa dalšího 

zpracování, odváží se nevhodný materiál, štěrk a odkrývkové horniny. Na výběr 

vhodné mechanizace má velký vliv ekonomická situace podniku, ale hlavně 

výrobní kapacita lomu a různorodost produkce. Volba vhodného způsobu dopravy 

je také závislá na způsobu otvírky a dobývání, na organizaci práce, na objemech 

přepravovaných hmot, životnost lomu, dopravní vzdálenosti, úložní poměry aj. 

Používají se především čelní kolové nakladače s dieslovým pohonem (lom 
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Carrara, lom Kanfanár), pásové jeřáby s RDK (lom Podhorní Újezd), 

samovýklopné automobily, traktory, damary a tahače s návěsy. 

Vytěžené suroviny obvykle neodpovídají požadavkům spotřebitele. Vytěžené bloky 

se mohou prodávat v takovém stavu, v jakém byly vydobyty jako surové bloky, 

ostatní vytěžená hornina putuje do provozoven, kde se dále upravuje mechanicky 

nebo ručně. Taktéž se využívá odpadu z technologie úpravy kameniva, který se 

dále drtí a prodává např. ve formě štěrku, kamínků a drtě. 

Opracování kamene může ovlivnit odolnost tohoto materiálu vůči korozi. 

Řemeslné opracování naruší povrchové vrstvy horniny. Existují různé studie, které 

se zabývají způsobem a použitím různých nástrojů na povrch hornin a dokazují, 

jak nebezpečné některé nástroje mohou být. Nesprávně použitý nástroj může 

způsobit větší prasklinky materiálu doprovázené větší pórovitostí. 

Poslední fází technologie dobývání jsou rekultivace a sanace území po těžební 

činnosti. Jsou vázány na dokončení těžební činnosti a dokončení zakládání na 

odvalech a výsypkách. Nejdůležitějším úkolem rekultivací je navrácení krajinného 

systému a to tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, 

ale i územím určeným k rekreačním účelům a sportu. Rekultivace a sanace se 

provádějí  ve velkém měřítku v lomu Podhorní Újezd, lom v Carraře a v Pazinu 

vykazuje menší náročnost na tyto práce. Více o sanacích a rekultivacích v kap. 5 

 

4.1 Lokalita v ČR, lom Podhorní Újezd, hořický pískovec 

Vybraná lokalita - Lom Podhorní Újezd se nachází ve Východních Čechách 

v Královéhradeckém kraji nedaleko městečka Ostroměř a Hořice. Lomařská oblast 

hořického pískovce je historicky i současně naším nejvýznamnějším lomařsko-

pískovcovým centrem, je to v současné době největší činný pískovcový lom, 

největší a nejmodernější provozovna. Společnost, která tento lom užívá, provádí 

zde blokovou těžbu a zpracovává pískovec, se nazývá Kámen Ostroměř, s. r. o.  

Předmětná lokalita je součástí labské faciální oblasti české křídové pánve. Ložiska 

jsou součástí antiklinály Hořického hřbetu a samotný lom se nachází na jižním 

svahu tohoto hřbetu. Toto území je germanotypně zvrásněnou oblastí, která je 
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charakteristická přítomností plochých antiklinál a synklinál, místy porušovaná 

poklesovými zlomy. 

Ložiska hořického pískovce jsou horniny usazené náležející svrchní křídě. 

Sedimenty tohoto ložiska náleží perucko-korycanskému souvrství sestávajícího 

z převážně kontinentálních peruckých vrstev a převážně mořských korycanských 

vrstev. Hořický pískovec je ložiskem cenomanských pískovců a jedná se o 

křemenné pískovce s jílovitým tmelem. Pískovce jsou tvořeny hlavně drobnými 

omletými zrny křemene. Barevně převládají bělošedé s rezavým šmouhováním a 

mramorováním, místy šedožluté nebo nazelenalé, ojediněle silně narezavělé nebo 

naopak bílé. Barevná odlišnost je dána přítomností minerálů nebo navětráním 

hornin a jiných faktorů.  

Ve spodní části vrstev ložiska jsou vyvinuty mělkomořské křemenné pískovce 

s kaolinitovým pojivem. Výše se nacházejí vápnité nebo jílovité pískovce 

s glaukonitem. Svrchní část je tvořena pískovci nebo prachovci a jílovci. Odlišné 

vlastnosti jednotlivých poloh jsou podmíněny především množstvím a rozmístěním 

pórů v hornině a způsobem sepětí mezerní hmoty s klastickými zrny. Těženou 

surovinou jsou jemnozrnné kvádrové pískovce, které mají podobu desky uklánějící 

se mírně směrem po svahu (mocnost ložiska se pohybuje mezi 10 – 14 m). 

Podle prvního geologického průzkumu (1956 - 1957) byla rozlišena svrchní 

poloha, která byla vhodná jen pro hrubé kamenické výroby, dále pak spodní 

poloha vhodná pro ušlechtilé kamenické a sochařské výrobky. Tento pískovec je 

tedy využíván pro ušlechtilou a hrubou kamenickou výrobu, a také pro sochařské 

práce. Je oblíbeným materiálem reprodukčních sochařů, kameníků a architektů 

jako noblesní přírodní kámen, který spolehlivě zvyšuje monumentalitu a estetickou 

stránku staveb nejrůznějšího poslání. 

Uložení pískovců v tomto lomu je mírně ukloněné až vodorovné, vrstevnatost 

svrchu deskovitá až lavicovitá, níž je hrubě lavicovitá až kvádrovitá. Pro těžbu 

bloků má velký význam vlastní rozpukání ložiska. Praxe i měření v lomových 

stěnách ukazuje, že rozpukání je obvykle řídké a pravidelné, a tím umožňuje 

výlom velkých bloků. Blokovitost pískovců je podmíněna jednak vrstevními 
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plochami, jednak vertikálními, navzájem poněkud kosými puklinami. Na obrázku č. 

1 můžeme toto uložení pískovce jasně vidět. 

Obrázek č. 1 – Lom Podhorní Újezd 

 

Pískovec těžený v lokalitě Podhorní Újezd je jemnozrnný až středně zrnitý 

s jílovitým tmelem s příměsí železitého pigmentu a ojediněle glaukonitu. Struktura 

pískovce je psamitická s pórovou mezerní hmotou, která je tvořena jílovitými 

minerály s železitým pigmentem, směsí kaolinitu, illitu a křemenného prachu. 

Klastický podíl tvoří křemenná zrna. V hornině naprosto převažuje křemen - kolem 

90 %, zrna jiných minerálů (glaukonit, živce, slídy a těžké minerály) se vyskytují 

zcela podružně a vzácně. Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že pískovec je 

oproti vápenci a mramoru měkčí, ale vzhledem k obsahu SiO2 abrazivnější. 

Jako sediment geologických procesů je pískovec nestejnorodý, místy tvrdý jako 

žula, zdejší je pak měkčí. Dá se říci, že pískovci ubývá na tvrdosti směrem od 

východu na západ. Hořický pískovec je nesporně nejměkčí a nejsnáze 

opracovatelný. Hořický pískovec je odolný a široce použitelný materiál. Svou 

odolností si tento pískovec vydobyl nezastupitelnou pozici. Při výběru pískovce 

nelze opomenout barvu, odolnost proti povětrnosti, jeho nasákavost a odolnost 

proti mrazům. Typická barva pro hořický pískovec je světle hnědá. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny fyzikálně – mechanické vlastnosti hořického pískovce. 

Pokud se pozorně podíváme, můžeme zkonstatovat, že technické parametry plně 

vyhovují stanoveným normám. Pískovec je dle těchto vlastností, oproti fyzikálně-

mechanickým vlastnostem kanfanárského vápence, charakteristický relativně 
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nízkými hodnotami pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu, vysokou 

nasákavostí a vyšší pórovitostí.  

Tab.č. 3 – Fyzikálně - mechanické vlastnosti hořického pískovce 

Petrografický název Pískovec 

Objemová hmotnost 1971 kg /m
3
 

Zdánlivá pórovitost  13,64 % 

Otevřená pórovitost 15,99 % 

Nasákavost vodou  za atmosférického tlaku 8,12 % hmotnosti 

Pevnost za ohybu při soustředném zatížení 4,3 Mpa 

Pevnost za ohybu v mrazu (48 cyklů) 3,5 Mpa 

Pevnost v tlaku 53 Mpa 

Odolnost proti zvětrávání (stupeň nasycení při 2,5 Mpa) 0,41 

Obrusnost 0,59 mm 
Zdroj: Protokol o zkouškách kamene ze dne 31.7.2013, Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o. 
Hořice 

Zásoby ložiska Podhorní Újezd jsou prozkoumané a zajišťují dlouhodobou těžbu. 

Při průměrné roční těžbě 10 000 m3 je propočtena životnost ložiska zhruba na 200 

let. Těžební podmínky jsou zde velice příznivé. Objem těžených bloků se pohybuje 

od 0,3 – 4,0 m3. Pro zajímavost můžu uvést rok 1993, kdy byl v tomto lomu 

vylomen a opracován blok o objemu 14 m3  a byl použit pro kopii Braunova 

sousoší Vidění sv. Ludgardy z Karlova mostu v Praze. 

Roční hrubá těžba bloků se pohybuje kolem 5500 m3. V současné době má lom 

celkovou délku asi 300 m a je odkryt v celkové výšce přibližně 17 m, rozdělené na 

tři etáže. Pískovce jsou dobře opracovatelné se střední brusnou vlastností. 

Vedlejším produktem těžby je lomový kámen, který se v převážné většině používá 

ke stavbě a údržbě komunikací. Menší část vytěžených bloků se prodává na 

sochařská díla, větší část se zpracovává v provozovně lomu v Ostroměři na 

dlažební, obkladové a parapetní desky, buď řezané (diamantovou pilou) hladké, 

nebo různě povrchově opracované. 
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Obrázek č. 2– Lom Podhorní Újezd 

 
http://www.piskovce.cz/3D_prohlidka1.html 

Lom v Podhorním Újezdu je tzv. stěnovým lomem. Jednou z hlavních technologií 

blokové těžby pískovce v tomto lomu je dobývání odvrtáváním a oddělováním 

jednotlivých vrstev pomocí trhacích prací. Zpracování pískovce pak probíhá 

strojně. Společnost pro zpracování a dobývání pískovce používá starší 

technologie, nyní přešla na nejmodernější technologii založenou na řezání 

diamantovým nástrojem, dále se pak používají pily, brousicí stroje, soustruhy, 

vrtací technika, trhací technika, pásové jeřáby s RDK. Specialitou firmy je 

automatická lanová vyřezávací pila, která je schopna vyrobit prakticky jakékoliv 

profilované prvky. Atypické výrobky jsou zpracovávány ručně.  
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4.2 Lokalita v Itálii, Carrara, carrarský mramor 

Lokalita Carrara leží v oblasti Toskánsko v severozápadní Itálii. Tato těžební 

oblast má rozlohu 390 km2 ,  a proto v ní leží nejen Carrara, ale i ostatní 

mramorová města. Tato nejvýznamnější geografická oblast je spjata s těžbou 

bílého tzv. kararského mramoru, který se těží v Aquanských Alpách. Geologickým 

původem jsou tyto Alpy zbytkem někdejší pevniny Tyrrhenis a jedná se o masiv 

krystalických hornin. V provozu je zde dosud 225 lomů.  Kromě bílého kararského 

mramoru jsou v Itálii další těžební oblasti barevného mramoru jako např. 

Lombardie, údolí Po, Puglia a Verona – Vincenza a ostrov Sicílie. 

Obrázek č. 2  Lokalita  Carrara - Itálie 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Massa_Carrara_posizione.png 

Sám název mramor má původ v řeckém marmarein, tj. lesknouti se, což byla 

jedna z hlavních vlastnost proslulých antických mramorů. 

Podle svého vzniku jsou mramory jednak sedimentogenním, jednak 

metamorfogenní. Prapůvod však mají společný, neboť metamorfogenní mramory 

vznikly dotykovou nebo oblastní přeměnou původně sedimentárních 

karbonátových hornin.   

Podle nerostného složení se v zásadě jedná o vápence nebo dolomity se 

vzájemnými přechody. Vápence jsou tvořeny hlavně uhličitanem vápenatým 
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(zejména kalcit), dolomity uhličitanem vápenato-hořečnatým (zejména dolomit - 

minerál). Mramor jako takový je odrůdou vápence a jedná se o přeměněnou 

horninu vzniklou z vápence rekrystalizovaného vysokým tlakem a teplotou. Patří 

do skupiny karbonátů organogenních sedimentárních hornin. Právě chemické 

vlastnosti resp. obsah karbonátů jsou hlavním kritériem pro použití. Nejcennější 

jsou ty nejčistší, tzv. vysokoprocentní vápence s obsahem CaCO3 + MgCO3 

minim. 96 %. Tytéž horniny ale obvykle bývají také nejlepšími mramory. 

Nepříznivou vlastností chemicky čistých nebo čistších mramorů je jejich 

náchylnost k rozpouštění působením vody s oxidem uhličitým. 

Metamorfóza kararského mramoru zřejmě nebyla nejsilnější, neboť se zde 

nacházejí nezničené zbytky organismů. Naopak tato slabší fáze metamorfózy 

ovlivnila vynikající kvalitu mramoru. 

Carrarský mramor je výrazně jemnozrnný, nejkvalitnější je potom bílý mramor s 

největší pevností, který má teplý, voskový odstín. Barva mramoru pak závisí na 

příměsích a pigmentu v původní hornině. Podle barvy a zrnitosti se zde rozeznává 

na 50 druhů kararských mramorů. Narůžovělá barva je arabescatos, šedá odrůda 

pak bardiglio a krémový odstín s barevnou kresbou je fior di pesco. Nejcennějším 

mramorem je tzv. statuario, který je průsvitný a barvy slonové kosti. Carrarský 

vápenec je jediný a nenahraditelný, avšak existují i jiné vápence a mramory, které 

se vzhledem a vlastnostmi blíží tomuto carrarskému . Mramor je velmi dobře 

leštitelný a dokáže povýšit vzhled každého interiéru. Je součástí architektonické 

výzdoby hotelů a bank. Vzhledem k velmi dobré opracovatelnosti jej s oblibou pro 

svou tvorbu používají sochaři. Obecně lze říci, že krystalický vápenec (mramor) je 

každý vápenec, který se dá leštit.  

Tyto horniny na rozdíl od vápenců, více odolávají korozním vlivům. Krystalická 

struktura je hutná, má nízkou nasákavost, odolnost proti povětrnosti a mrazu. 

Odolné jsou i vůči agresivní atmosféře, obsahující kyselé složky. Mají dobrou 

zpracovatelnost a leštitelnost, časem na vzduchu ztrácí lesk a poměrně lehce 

zvětrávají. 

Těžba mramoru a jeho využívání v Carraře byla započata již v dobách Říma. 

Z období 11. – 14. století připomenu první stavbu, která byla postavena celá 
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z bílého mramoru -  monumentální románsko-gotická katedrála (Piazza Dumo). 

Před katedrálou pak fontána Fontana del Gigante, stejně tak celé náměstí Piazza 

Albercia. S těžbou bílého mramoru je spjata i Akademie výtvarných umění  

založena v roce 1769.  

Bílý mramor používal již sochař Michelangelo, který vytesal Davida a Mojžíše, 

Augustus postavil z něho Řím. Známé jsou taktéž katedrály ve Florencii a Sieně, 

leningradská Ermitáž a dlažba na náměstí sv. Petra v Říme.  

Lomy v Carraře se nacházejí cca 5 km od centra města. 

Tab. č.  4 Fyzikálně - mechanické vlastnosti carrarského mramoru 

Petrografický název Mramor 

Zdánlivá hustota  

Skutečná hustota  

Objemová hmotnost 2 705 kg/m
3 

Zdánlivá pórovitost 0,63% 

Nasákavost vodou - za atmosférického tlaku 0,23% 

Pevnost za ohybu při soustředném zatížení 5,6 Mpa 

Pevnost za ohybu v mrazu (48 cyklů)  

Pevnost v tlaku 120  160 Mpa 

Obrusnost - opotřebení 0,58  1,12 mm 

Zdroj: http://www.revuekamen.cz/mramory.htm; http://www.kamen-pazin.hr/materijali/istarski-

zuti/kanfanar/?lang=hr 

Dobývání mramoru v Carraře se provádí povrchově v galeriích. Těžba zvenku se 

provádí spíše do hloubky (obr. č. 3), ve vnitřních (jeskynních) patrech (obr. č. 4) se 

těžba zaměřuje na velké bílé bloky, které se zpracovávají na menší. Používá se 

především k dekorativním účelům. Mramor se navrtá a řeže řetězovými a lanovými 

pilami. Dále zde používají čelní kolové nakladače a rypadla. Vydobyté suroviny se 

zde svážejí z lomu na úpravu pod horami. Skrývka se zde v podstatě nevyskytuje. 

Roční těžba mramoru se pohybuje kolem 1,3 miliónu tun a odhady ověřených 

zásob ukazují nejméně na stonásobek. Váha bloku je zde max. 25 tun. 90 % těžby 

mramoru je řezáno na desky na obklady staveb, 8 % procent je využito na sloupy 

a balustrády a zbytek se používá na dlažbu. 
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V současné době je bílý mramor velkým vývozním artiklem Itálie. Naopak se sem 

také mramor dováží na zpracování, řezání, broušení a leštění, především 

z Brazílie, Portugalska a Indie. Zpracovaný se pak vyváží převážně do Saudské 

Arábie. 

Obrázek č. 3 – ukázka blokové těžby z venku – Carrara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=8526&type=2 

 

Lom v Carraře jsem osobně navštívila 3x. Poprvé to bylo naprosto soukromě, kdy 

jsem ani nevěděla, že poznatky využiji pro svou budoucí doktorskou práci. 

Podruhé jsem Carraru navštívila v roce 2011 a potom ještě v roce 2013, kde jsem 

se zúčastnila a pomohla organizovat exkurzi pro studenty Vysoké školy báňské 

z Ostravy. Osobně jsem se také zúčastnila kamenického veletrhu ve Veroně 

v roce 2013. 
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Obrázek č. 4 – ukázka blokové těžby uvnitř – Carrara 

  
Zdroj: www.toskanskoitalie.cz 
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4.3 Lokalita v Chorvatsku, lom Kanfanár, kanfanárský vápenec  

Lom Kanfanár se nachází na poloostrově Istrie v Chorvatsku v jeho jihozápadní 

části u městečka Pazin. Těžená surovina tohoto lomu je známá pod pojmem 

kanfanárský vápenec. Geologickým původem je tato surovina z období křídy. 

Vápenec patří mezi nejběžnější karbonátové horniny, které jsou organogenními 

sedimenty (neklastické). Při vzniku těchto hornin převládaly chemické, biogenní 

nebo mechanické pochody, které zformovaly výslednou horninu. Vápenec má 

mírně odlišný způsob vzniku než např. uvedený pískovec. Vápenec je neklastický 

sediment, kdežto pískovec je klastických sedimentem. 

Hlavní složkou vápence je uhličitan vápenatý (CaCo3), který je ve vápenci 

obsažen z více než 50 %. Dolomit a další složky (křemitá, silikátová, fosfatická 

apod.) tvoří příměsi primární i sekundární. Barva závisí na druhu příměsi (pyrit a 

organická hmota – černá barva, bez příměsi – barva světlá až bílá). Převážně se 

vyskytuje barva bílá, světle až tmavě šedá, může být zbarvena i do červena, žluta 

nebo zelena. Kalcitové žilky jsou vždy bílé. Tepelnou a tlakovou přeměnou 

vznikaly z této suroviny mramory. Vápence jsou přítomny prakticky ve všech 

sedimentárních geologických formacích a jejich metamorfovaných ekvivalentech 

na celém světě.  

Kvalita vápence, jako suroviny k výrobě cementu, je zpravidla určována 

procentuálním zastoupením kalcitu, kterého by mělo být nejméně 50 %. Z dalších 

minerálů bývá přítomen minerál dolomit, klastická příměs a případně i jílové 

nerosty (illitu). Vápence se využívají při výrobě stavebních hmot, v hutnictví, 

v průmyslu chemickém, potravinářském, v zemědělství a nově při odsiřování 

tepelných elektráren, dále se některé druhy brousí a leští a používají k dekoračním 

účelům. Pro dotvoření obrazu o kanfanárském vápenci jsou v tabulce č. 5 uvedeny 

některé fyzikální a mechanické vlastnosti kanfanárského vápence. 
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Tab. č. 5 Fyzikální a mechanické vlastnosti přírodního kamene zvaný Kanfanár 

Petrografický název Biomicritic vápenec 

Objemová hmotnost 2 640 kg/m
3
 

Otevřená pórovitost 2,6 % v objemu 

Celková pórovitost 2,2 % v objemu 

Absorbce vody 0,8 % hmotnosti 

Pevnost v ohybu v přírodních 

podmínkách 12,1 Mpa 

Pevnost v ohybu v mrazu 11,7 Mpa 

Pevnost v tlaku v přírodních 

podmínkách 133 Mpa 

Pevnost v mrazu 128 Mpa 

Odolnost proti oděru (délka drážky) 18 mm 

Statický modul pružnosti 60075 Mpa 

Lineární roztažnost 3*10
6

*
o
C

1
 

Odolnost proti krystalizaci solí 0,11% 

(hmotnostní rozdíl)   
Zdroj: Zpráva o určení fyzikálních a mechanických vlastností na vzorku přírodního kamene 
s názvem Kanfanár – Politecnico di Torino, Laboratorio marmo, April, 11/2007 

Společnost "Kamen Pazin“ se od roku 1954 zabývá těžbou, zpracováním a 

využitím architektonického a stavebního přírodního kamene. "Kámen Pazin“ těží 

vápencové bloky v šesti lomech na Istrii a v Dalmácii. Zpracování kamene a 

výroba všech konečných produktů se provádí ve výrobním závodě „Pila“ v Pazinu. 

Většina výroby je založena na istrijském žlutém (známém jako Kanfanarský 

vápenec), na pevném kameni pojmenovaném Kirmenjak a na kameni zvaném 

Valtura. V prvním desetiletí své působnosti se firmě podařilo sloučit veškeré 

kapacity důlní činnosti na poloostrově Istrie. Další vývoj této firmy pak šel ruku 

v ruce s technologickým pokrokem a investicemi do moderního vybavení a nových 

výrobních procesů. Společnost je orientovaná na vývoz surovin, polotovarů a 

hotových výrobků a trvale působí na trzích Francie, Itálie, Německa, Švýcarska, 

Rakouska, Lucemburska, Belgie, Maďarska, Polska, Česka, Rumunska, Číny, 

USA, Černé Hory a Srbska. Samozřejmě je také zaměřena na dovoz ostatních 

surovin (žula, mramor, travertin) z Brazílie, Itálie, Maďarska, Španělska, 

Makedonie a Číny a tím rozšiřuje rozsah prodeje a doplňuje sortiment vápence. 
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Obrázek č. 4 Kamenolom Kanfanar v Pazinu a vytěžené bloky 

 
Zdroj: vlastní fotografie 
 
Roční kapacita – 21 000 m3 a výrobní kapacita činí přibližně 350 000 m2 hrubé 

vápencové a mramorové desky, 300 000 m2 vápence a mramorové dlažby, 

30 000 m2 konečné produkty a 3800 m3 konečné vápencové bloky.  

Cenové relace vápenců jsou ovlivněny požadavky na kvalitu. Nejvyšší jsou ceny 

vysokoprocentních vápenců používaných zejména v hutnictví, chemickém 

průmyslu a cukrovarnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o suroviny obecně 

dostupné se širokým výběrem jakostí, ceny se stanovují jako smluvní. 

Kanfanárský vápenec se dobývá povrchově v tunelech. Nejsou zde žádné skrývky 

a v podstatě náklady na sanace a rekultivace neexistují. Používají zde hydraulické 

a vzduchové klíny, moderní řezací technologie (obr. č. 5), řetězové pily FANTINI 

s délkou ramane 3,2 m a čelní kolové nakladače s dieslovým pohonem.  

Lom Kanfanár v Pazinu jsem osobně navštívila v roce 2010 a 2012. 
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Obrázek č. 5 – Moderní řezací technologie lomu Kanfanár  

 
Zdroj: vlastní fotografie 

4.4 Shrnutí metod dobývání v uvedených lomech 

Jednou z hlavních technologií blokové těžby pískovce v lomu Podhorní Újezd v 

ČR je dobývání odvrtáváním a oddělováním jednotlivých vrstev pomocí klínů a 

trhacích prací a používání kompresorů pro rozvoj vzduchu. Jak bylo výše 

uvedeno, tento způsob dobývání není šetrný k vydobyté surovině, více naruší 

povrch a snižuje tak kvalitu kamene. Další zpracování kamene probíhá 

v provozovně nedaleko lomu za pomoci kotoučových a lanových pil, které jsou 

napojeny na přívod vody. Manipulace s bloky probíhá pomocí pásových jeřábů 

s RDK. Probíhají zde skrývkové, sanační i rekultivační práce. Dalo by se říci, že 

hořický pískovec je z výše uvedených surovin z hlediska přítomnosti SiO2 a jeho 

fyzikálně mechanických vlastností nejtvrdší.  

Dobývání mramoru v Carraře v Itálii se provádí povrchově v galeriích (několik 

otvorů nad sebou). Těžba zvenku se provádí spíše do hloubky, ve vnitřních 
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(jeskynních) patrech se těžba zaměřuje na velké bílé bloky, které se zpracovávají 

na menší. Mramor se navrtá a řeže řetězovými nebo lanovými pilami. Používají se 

zde čelní kolové nakladače, rypadla a další technika pro dopravu. Skrývka se zde 

v podstatě nevyskytuje. Bloky se odvážejí na další zpracování do provozovny 

mimo lom. Ne moc hluboké lomy se vybavují mobilní zdvíhací a dopravní 

technikou. Otvírka umožňuje jejich přístup na dno nebo etáže lomu. 

Kanfanárský vápenec v Chorvatsku se dobývá povrchově v tunelech. Používá se 

zde moderní řezací technologie – řetězová pila FANTINI s délkou ramene 3,2 m, 

vzduchové a hydraulické klíny DARDA a řetězové pily, které pracují na sucho bez 

přísunu vody. Používají převážně čelní nakladače s nosností 20 tun a ostatní 

mechanizaci pro manipulaci s bloky. Skrývka se zde také v podstatě nevyskytuje. 

Kanfanárský vápenec je z výše uvedených hornin z hlediska fyzikálně 

mechanických vlastností nejměkčí. Vytěžené bloky se převážejí do nedaleké 

provozovny. 

Zásadní rozdíly v dobývání surovin v zahraničí a u nás. 

ČR – pískovec – dobývání pomocí klínování a trhacích prací (dobývání lámáním) 

Itálie – mramor – dobývání pomocí řetězových a lanových pil (dobývání řezáním) 

Chorvatsko – vápenec – dobývání pomocí vzduchových a hydraulických klínů a 

řetězových pil (kombinovaný způsob dobývání lámáním a řezáním) 
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5 Ekonomické zhodnocení blokové těžby ve výše posuzovaných 

lomech 

Podnikatelský proces v oblasti těžby nerostných surovin vykazuje řadu zvláštností, 

kterými se liší od podnikání v jiných oborech. Jde zejména o závislosti na 

rizikovosti, jednoúčelovost výrobních kapacit, dlouhodobost návratnosti investic.  

Podnikání v oblasti těžby nerostných surovin se mimo jiných zákonných norem 

v České republice řídí především Horním zákonem. Oprávnění k dobývání 

výhradních ložisek vzniká stanovením dobývacího prostoru. Organizace, které 

chtějí realizovat vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a 

zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu musí požádat 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o stanovení průzkumného území. Toto 

území však nemá povahu územního rozhodnutí, zakládá však výhradní právo 

podnikatele na vyhledávání daného nerostu v daném průzkumném území. Návrh 

na stanovení dobývacího prostoru musí podnikatel doložit zákonem stanovenou 

dokumentací. 

Zahájení dobývání je vázáno na vydání povolení obvodním báňským úřadem. 

Tento také vydává oprávnění k provozování hornické činnosti ve spolupráci 

s dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí, 

územního plánování a stavebním úřadem. Povolení hornické činnosti podléhá 

správnímu řízení, při kterém se posuzují plány otvírky, přípravy a dobývání 

ložisek, včetně plánu sanace a rekultivace.  

Výhradní ložiska jsou zcela ve vlastnictví státu – z tohoto vyplývají určitá specifika, 

která mají návaznost na ekonomiku firem. Jedná se především o povinnosti, 

vyplývající z horního zákona, platit: 

1) Roční úhrady z území určeného pro vyhledávání a průzkum výhradního 

ložiska (Kč/m2). Tyto úhrady jsou příjmem obcí, na jejichž katastrech je 

průzkumné území stanoveno.  

2) Roční úhrady z dobývacího prostoru (Kč/m2). Tyto úhrady jsou placeny na 

účet obvodního báňského úřadu, který úhrady převádí obcím, na jejichž 

území se dobývací prostor nachází. Ve velké míře jsou tyto prostředky 
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využívány ke kompenzaci negativních dopadů hornické činnosti na 

předmětné obce.  

3) Roční úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů nebo z vyhrazených 

nerostů po jejich úpravě a zušlechtění provedeném v souvislosti s jejich 

dobýváním (podíl z tržní ceny vydobytých nerostů, nejvýše 10 %).  

Pro přehlednost uvádím  tab. č. 6, která ukazuje úhrady z ploch dobývacích 

prostorů v ČR dle § 32a odst. 1 horního zákona od roku 2001 do roku 2011. 

Celkem za uvedené období bylo vyplaceno obcím v ČR 200,6 mil. Kč.  

Tab. č. 6  Úhrady z ploch dobývacích prostorů poskytnuté obcích (v tis. Kč) 

rok počet obcí celkem 

2001 1171 23728 

2002 1168 22899 

2003 1158 21740 

2004 1161 21511 

2005 1138 21077 

2006 1127 16178 

2007 1118 15512 

2008 1305 15127 

2009 1239 14925 

2010 938 14032 

2011 885 13888 

    200617 

Zdroj: Nerostné suroviny 2012 – česká geologická služba 

Úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů jsou placeny na účet obvodního 

báňského úřadu, který převádí 25 % do státního rozpočtu ČR, zbývajících 75 % 

jde do rozpočtu obce. Uvedených 25 % je dále rozděleno na 12,5 % pro 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k nápravě škod na životním prostředí 

způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek a 12,5 % pro 

Ministerstvo životního prostředí na likvidaci starých důlních děl.  

Odvod a užití finančních prostředků za období roků 2001 až 2011 je zřejmý 

z následující tab. č.  7. Těžební organizace odvedly za 10 let celkem 6,39 mld. Kč, 

z toho obce obdržely 4,73 mld. Kč a k nápravě škod na životním prostředí 

způsobených dobývání výhradních i nevyhrazených nerostů bylo obvodními 

báňskými úřady do státního rozpočtu odvedeno a následně uvolněno celkem 1,65 
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mld. Kč, z toho Ministerstvu průmyslu a obchodu 0,89 mld. Kč a Ministerstvu 

životního prostředí 0,76 mld. Kč. 

Tab. č. 7 Rozdělení úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů (v tis. Kč) 

rok 12,5 % MPO 12,5 % MŽP 75 % obce celkem 

2001 153 166 12 500 302 221 467 887 

2002 55 000 59 500 356 724 471 224 

2003 61 713 61 800 371 827 495 340 

2004 70 000 69 500 393 695 533 195 

2005 76 398 76 700 449 135 602 233 

2006 76 305 76 400 455 947 608 652 

2007 82 716 82 300 494 737 659 753 

2008 84 367 84 250 505 782 674 399 

2009 80 720 80 720 484 556 645 996 

2010 73 023 73 023 435 103 581 149 

2011 80 714 80 714 484 284 645 712 

Celkem 894 122 757 407 4 734 011 6 385 540 
Zdroj: Nerostné suroviny 2012 – česká geologická služba 

Stav báňské legislativy Chorvatska týkající se poplatků a daní z vydobytých 

surovin je velice komplikovaný, jelikož se zde prolínají zájmy státní a privátních 

osob. Nelze přesně specifikovat výši za vydobyté suroviny a poplatky za vydobytá 

území. Z tohoto důvodu firma Pazin směruje svou činnost do tunelů (dobývání 

v tunelech), protože zde nedochází k poškození vlastníka pozemku. Tyto pozemky 

se mohou dále využívat na jiné účely. Tímto způsobem těžby firma předešla střetu 

zájmů s vlastníkem pozemku. Není nutno řešit sanace a rekultivace pozemku, ba 

naopak lze již vytěžené tunely využít popř. k závozu komunálního odpadu apod. 

Tímto lze vlastní těžbu velice ekonomicky zefektivnit a následně je možné 

zrealizovat  vysoký zisk z ukládání odpadu. V Chorvatsku se také platí nájmy státu 

za pronajaté prostory, pokud si je firma pronajímá. 

Roztříštěnost území Itálie během historického vývoje se odrazila i v báňské 

legislativě. Jednotlivé regiony se až do 20 let 20. století řídily heterogenním 

systémem báňských zákonů a nařízení, která pocházela z 18. a 19. století. 

Sjednocení legislativy bylo dosaženo královským výnosem č. 1443 upravující 

„průzkum a těžbu minerálních látek a energie ze země, průmyslově těžitelné 

v jakékoli formě nebo skupenství“. Některé výjimky však byly z ekonomických 
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důvodů ponechány pod původní legislativou, šlo především o lomy na mramor 

v okolí Carrary a Masy. Horní zákon pro oblast Toskánska stanovuje legislativní 

rámec pro báňské činnosti na dolech a lomech a další opatření týkající se získání 

oprávnění a povolení pro průzkumné a těžební aktivity. V Itálii se hradí poplatky 

z těžebního prostoru, v němž jsou zahrnuty poplatky i za vytěžené suroviny a 

nájmy státu za pronajaté prostory. 

Dalším specifikem v případě povrchového dobývání nerostných surovin je 

problematika skrývkových prací. Tyto náklady jsou v ČR součástí provozních 

nákladů firem již v okamžiku jejich vynaložení resp. zaúčtování. Skrývkové práce 

se v podstatě v lomu v Itálii a v lomu v Čhorvatsku nevyskytují. Lomy v Chorvatsku 

jsou pod povrchem a dobývání probíhá v tzv. tunelech. Lomy v Itálii jsou tvořeny 

hřebeny hor nebo zde dochází k dobývání v galeriích. Skrývkové práce v ČR 

podléhají hornímu zákonu spolu se zákonem o ochraně zemědělského půdního 

fondu, které hovoří o odděleném skrývání svrchní kulturní vrstvy půdy a schopné 

zeminy a její deponování pro účely rekultivace, o ukládání odklizových zemin ve 

vytěžených prostorech nebo na plochách neplodných, o provádění povrchových 

úprav dotčených ploch jako příprava pro rekultivace. 

Hospodaření těžebních organizací se dotýká i problematiky rezerv. Rezervy jsou 

v ČR zákonné a jsou tvořeny v průběhu využívání ložisek na vrub nákladů a jsou 

zdrojem na výdaje v budoucnu. Vyčíslení rezerv je součástí plánu otvírky, přípravy 

a dobývání výhradních ložisek. 

Jako zákonné rezervy lze považovat náklady na sanace včetně rekultivace 

pozemků dotčených těžbou, rezervy na důlní škody, rezervy na opravy hmotného 

majetku a rezervy na rekultivace, zajištění péče o skládky a sanace po ukončení 

jejich provozu. Jde o základní zdroj na financování zahlazení následků báňské 

činnosti. Rezervy jsou v ČR  účelově vázány a jsou tvořeny na základě dokumentu 

„Souhrnný plán sanace a rekultivace“. Tyto finanční prostředky jsou ukládány na 

zvláštní vázaný účet v bance. Tvorba a čerpání rezerv je podmíněny schválením 

obvodního báňského úřadu, čerpání pak navíc po dohodě s Ministerstvem 

životního prostřední a vyjádření dotčené obce.  
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Náklady na sanace a rekultivace jsou tvořeny především v ČR, uvedený lom v 

Chorvatsku náklady na sanace a rekultivace v podstatě nevykazuje.  

Problematika ekonomiky zahlazování následků hornické činnosti je v italské 

legislativě nalézána poměrně zřídka, a to většinou na úrovni zákonů, vyhlášek a 

nařízení na regionální úrovni. Nápravná opatření v naléhavých případech jsou 

financována Ministerstvem životního prostředí až do výše 50 % s možností 

zapojení veřejného i soukromého sektoru. Rekultivační opatření schvaluje vláda 

oblasti po dohodě s příslušnou komisí. Regionální  vláda podporující obnovu 

životního prostředí poskytuje na sanační a rekultivační práce po lomové těžbě 

příspěvky, o něž mohou žádat fyzické i právnické osoby. Příspěvky se poskytují ve 

výši 30 % na počátku prací a zbytek po jejich dokončení na základě zhodnocení 

souladu skutečně provedených prací s podporovaným projektem. Lze tedy 

shrnout, že zahlazování následků hornické činnosti v Itálii je částečně financováno 

státními granty a příspěvky regionálních vlád a lze je zahrnout do širšího rámce 

odstraňování environmentálních škod. Italská legislativa neobsahuje obecně 

platné požadavky tvorby fondu nebo finančních záruk na zahlazení hornické 

činnosti. 

Na základě výše uvedených skutečností třech zemí Evropské unie s významným 

postavením hornictví ve struktuře národního hospodářství lze pro podmínky České 

republiky, Itálie a Chorvatska konstatovat, pokud jde o báňský průmysl a 

zahlazování následků jeho činnosti, že společným rysem pro všechny země je 

využívání ložisek nerostných surovin jako součást rozvoje území a tím zahrnutí 

v určité podobě do územního plánování. Zajišťování nerostů musí probíhat při 

minimálních environmentálních nákladech, že zásobování surovinami se musí 

realizovat při úsporném a šetrném zacházení s půdou, resp. že průzkumné a 

těžební činnosti musí být spojeny s ochranou jednotlivých složek životního 

prostředí. 

Společným rysem všech těchto zemí také je, že sanace a rekultivace se pojímají 

jako přirozená součást životního cyklu báňské kapacity, jejichž základní technicko-

ekonomické řešení je nutno připravit již ve fázi zpracování báňského projektu. 

V oblasti ekonomického řešení zahlazování následků hornické činnosti však 
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existují značné rozdíly. Zdroje na tyto činnosti pocházejí nejen z báňského 

průmyslu, ale i z environmentálních zdrojů. Pokud jde o zdroje pocházející 

z báňského průmyslu a zaměřené na zahlazování následků hornické činnosti, tyto 

mají formu finančních garancí, finančních rezerv a účelových fondů. Největší 

variabilita je v ČR, kde je již při otvírce lomů požadován „Souhrnný plán sanace a 

rekultivace“ a zákonné rezervy jsou tvořeny průběžně od prvopočátku zahájení 

dobývání po celou dobu hornické činnosti. Nejméně přísná v tomto ohledu je Itálie, 

kde legislativa neobsahuje obecně platné požadavky tvorby fondů nebo finančních 

záruk pro uzavření báňských kapacit a zahlazování následků hornické činnost. 

Výše jsou popsány jednotlivé zdroje uvedených lomů na sanace a rekultivace. 

Z hlediska orgánů státní báňské správy není rozhodující, zda zdroje na sanace a 

rekultivace jsou zajišťovány v podobě finančních záruk třetích stran nebo zda jde o 

vlastní zdroje firem zabývajících se hornickou činností. Rozdíl vyplyne při 

neplánovaném uzavření báňské kapacity, kdy vlastní zdroje firem nemusí být ještě 

vytvořeny v plné výši, avšak z hlediska státní správy je vždy omezen plný přenos 

financování sanací a rekultivací na daňové poplatníky. Z hlediska firem je zajisté 

výhodnější průběžné vytváření fondů. Je nutno také zdůraznit, že v uvedených 

zemích existuje relativně velká možnost financovat zahlazování následků hornické 

činnosti i z jiných zdrojů než vlastních, především z různých environmentálních 

fondů. Toto je zřejmě jediná možnost, jak na jedné straně eliminovat plenivý 

charakter hornické činnosti a na druhé straně nezvyšovat náklady podnikatelské 

činnosti a tím i ceny těžených  nerostných komodit. 

Struktura majetku, aktiv a pasiv těžebních podniků je v podstatě totožná jako 

struktura ostatních firem. Určitý rozdíl bychom mohli najít v objemu majetku, neboť 

pro tyto těžební organizace je dlouhodobý hmotný majetek v podobě strojů a 

zařízení nezbytný. Určité specifikum se vyskytuje i v oblasti zásob. Zásoby se 

vyskytují jak na straně vstupu do podniku, tak také na straně výstupu z něj. Jejich 

výši je nutné posuzovat s ohledem na vývoj výrobní činnosti a hodnotit jejich vliv 

na finanční situaci podniku. Růst zásob znamená zvýšené vázání kapitálu 

těžebního podniku, může též znamenat růst materiálových vstupů. Může také 

signalizovat růst odbytových zásob a odrážet tak sezonnost prodeje nebo 

odbytové problémy. 
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V současné době je situace na trzích velmi nepříznivá, proto velmi záleží na 

postavení firmy na trhu s danou komoditou, ale hlavně na kvalitě a ceně těžené 

suroviny. Cena nabízených surovin a výrobků se odvíjí od nákladů firmy. Náklady 

firem jsou představovány jako peněžní vyjádření spotřeby nebo opotřebení 

výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu výnosů. Náklady jsou tak 

nejsouhrnnějším ukazatelem hospodaření podniku. Toto peněžní vyjádření je 

ovšem zkresleno tím, že je vyjádřeno prostřednictvím cen a tarifů. To znamená, že 

vlivem cenových a jiných změn dochází k tomu, že se náklady mohou lišit od 

skutečné spotřeby výrobních faktorů v naturálním vyjádření. 

Nejdůležitějšími náklady, které ovlivňují výrobní cenu suroviny jsou především: 

- Spotřeba materiálu (náklady na vlastní dobývání) 

- Spotřeba energií (elektrická energie, voda) 

- Opravy a udržování (náklady na vlastní dobývání) 

- Náklady na trhaviny a rozněcovadla 

- Mzdové náklady včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění 

- Ostatní nepřímé daně a poplatky (roční úhrady státu) 

- Smluvní pokuty a penále 

- Ostatní provozní náklady (náklady na sanace a rekultivace, důlní škody) 

- Odpisy 

- Tvorba zákonných rezerv (sanace a rekultivace) 

Výnosy firmy jsou pak tvořeny položkami: 

- Tržby za vlastní výroky a tržby z prodeje služeb 

- Změna stavu polotovarů a výrobků 

- Zúčtování zákonných rezerv 

Z ekonomického hlediska je zájmem firmy vykazovat co nejmenší náklady na 

blokovou těžbu a zpracování. Náklady jsou ve velké míře ovlivněny geologickými, 

ložiskovými poměry, mineralogicko-petrografickým složením suroviny, jeho 

texturou a strukturou. Další zpracování a použití surovin je určeno především 
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souborem fyzikálně-mechanických vlastností této horniny. Tyto vlastnosti do jisté 

míry určují také např. obtížnost rozpojení, což se odráží na nákladech firem.  

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu vydobyté a zpracované horniny jsou např. 

míra inflace, výše nabídky a poptávky, výrobní technologie a mnoho dalších 

faktorů. Konkrétní údaje o cenách jednotlivých výše uvedených výkonů, položek a 

služeb, které vstupují do ceny 1 m3  jsou zveřejněny níže. 

U všech posuzovaných lomů jsou v tabulce č. 8 uvedeny náklady v Kč (kurz 

k poslednímu dni roku 2013) na 1 m3 vydobyté suroviny. Tyto jsou pak jednotlivě 

popsány u každého lomu zvlášť (níže hovořím o nákladech, znamená to tedy 

náklad na 1 m3 ). 

Tab. č. 8 Náklady posuzovaných lomů na 1 m3  vydobyté suroviny (v Kč) 

Druhy nákladů 

Lom Podhorní Újezd  
ČR Lom Carrara  Itálie 

Lom Kanfanár  
Chorvatsko 

Kč % vyj.z celku Kč % vyj.z celku Kč % vyj.z celku 

Mzdy vč. odvodů 1482 38 1200 40 1100 40,75 

Energie (el.voda) 702 18 390 13 351 13 

Nákl.vlast.dobývání 663 17 870 29 628 23,25 

Odpisy 117 3 270 9 297 11 

Daně a popl.státu 156 4 180 6 270 10 

Ost.provoz.náklady 273 7 90 3 54 2 

Zákonné rezervy 78 2 0 0 0 0 

Nákl.na trhací 

práce 429 11 0 0 0 0 

Celkové náklady 3900 100 3000 100 2700 100 
Zdroj: vlastní návštěv lomů a konzultace 

Lom Podhorní Újezd 

Společnost Kámen Ostroměř značnou část své produkce exportuje do zahraničí, 

zejména do Německa. Na domácím trhu se podílí zhruba 70 – 80 %. Vydobytá 

surovina se exportuje v podobě surových pískovcových bloků a řezaných kusů, 

nebo polotovarů a hotových výrobků (především jako obkladový materiál). Cenové 
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relace hrubých a ušlechtilých kamenických výrobků jsou závislé jak na kvalitě 

suroviny, tak na stupni zpracování. 

Náklady na 1 m3  vydobytého pískovce představují částku 3 900,- Kč (údaje 

k 31.12.2013). Náklady vstupující do této ceny jsou popsány níže, zároveň jsou 

porovnávány s ostatními dvěma lomy. 

Do nákladů na vlastní dobývání surovin zahrnuji používání kompresorů, vrtací a 

řezací techniky, PHM, dopravu v lomu a ostatní materiál. Předpoklad nižších 

nákladů se v tomto případě potvrdil. Oproti nákladům lomu Kanfanár a lomu 

v Carraře jsou skutečně nižší o 6 – 12 %.  

Náklady na energie, především na elektrickou energii a vodu jsou zde podstatně 

vyšší. Představují zhruba 18 % nákladů, v porovnání s ostatními jsou o 5 % vyšší. 

V tomto případě mohu konstatovat, že používání lanových a diamantových pil je 

závislé a náročné na vodu, tudíž spotřeba vody je zde podstatně vyšší. Lom 

Kanfanár a lom v Carraře používají řezání moderní technikou, která nevyžaduje 

takovou spotřebu vody. Zde je zásadní rozdíl v nákladech. 

V případě tohoto pískovce je pórovitost s vyššími hodnota (viz tab. č. 2), zde 

můžeme předpokládat nižší náklady na rozpojení pískovců než u ostatních 

posuzovaných surovin. Náklady na trhaviny představují 11 % nákladů.  Ostatní 

dva lomy dobývání pomocí trhacích prací nepoužívají. Proto vykazují na tyto 

náklady 0. Zde vidíme opět zásadní rozdíl ve vykazování nákladů. 

V případě nákladů na mzdy pracovníků a ostatní odvody na zdravotní a sociální 

pojištění můžu konstatovat, že se pohybuje v rozmezí 38 – 41 % nákladů na 1 m3 , 

což představuje v podstatě stejnou výši mezi porovnávanými lomy.  

Náklady na ostatní nepřímé daně a poplatky jsou v porovnání s dvěma dalšími 

nejnižší. Do této kategorie zahrnuji náklady na daně a poplatky za vydobyté 

suroviny, nájmy státu za pronajaté prostory aj. Tyto daně v lomu Podhorní Újezd 

představují 4 % nákladů firmy, lom Kanfanár je na 10 % a lom Carrara 6 %. Itálie a 

Chorvatsko vykazují velké náklady za pronájmy pozemků od státu.  

Náklady na ostatní provozní náklady – zahrnuji zde ostatní náklady týkající se 

údržby nemovitostí, komunikací a náklady nepřímo spojené s vlastním dobýváním. 
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Tyto jsou oproti ostatním dvěma daním  nejvyšší. Představují 7 % nákladů, což je 

zhruba o 4 – 5 % více než u dvou ostatních lomů.  

Odpisy lomu Podhorní Újezd představují 3 % nákladů, kdežto ostatní dva lomy 

vykazují kolem 10 % nákladů. Toto je zapříčiněno staršími stroji, které firma 

využívá, jejich lhůta životnosti již vypršela, ale stále se používají. Náklady na 

odpisy jsou vyčerpány, nové stroje firma nepořizuje. Lom Kanfanár i lom v Carraře 

používají novější technologie, z toho vyplývají větší náklady na odpisované stroje. 

Náklady na tvorbu zákonných rezerv – na sanace a rekultivace a důlní škody jsou 

zjištěny pouze u tohoto lomu. Toto je zapříčiněno převážně uložením ložiska a 

způsobem dobývání. Zákonné rezervy na sanace a rekultivace ostatní dva lomy 

nevykazují. Můžeme tedy předpokládat, že tyto rezervy se v těchto zemí 

nevytvářejí viz výše. U lomu Podhorní Újezd tento náklad představuje 2 % 

celkových nákladů. 

Nějvětší procentuální zastoupení nákladů na vydobytí 1 m3 v lomu Podhorní Újezd 

představují náklady na mzdy a odvody pracovníků, druhou nejvyšší položkou jsou 

náklady na energie a náklady vlastního dobývání. Nejnižší procentuální 

zastoupení na vydobytí 1 m3  představují zákonné rezervy na sanace a rekultivace. 

Z uvedeného vyplývá, že náklady na trhací práce a vlastní dobývání jsou zde 

podstatně vyšší oproti ostatním dvěma dolům. V tomto vidím zásadní rozdíl v 

nákladech všech tří lomů. Doporučením by mohla být myšlenka upuštění od 

vrtacích prací, snížení nákladů na trhací práce – místo toho bych doporučila 

řezání řetězovými pilami, které nejsou náročné na vodu, potřebují pouze 

elektrickou energii, tak jak to probíhá v Chorvatsku. Nedoporučovala bych zde 

používat lanové a diamantové pily, neboť ty zvyšují náklady na spotřebu vody. 

Dalším prvkem ve vyšších nákladech vidím v dopravní technice. Doporučovala 

bych upuštění od manipulace s bloky pásovými jeřáby s RDK a přejít na čelní 

kolové nakladače s dieslovým pohonem. 

Lom Carrara 

Zrovna tak jako suroviny z lomu Podhorní Újezd jsou vyváženy do zahraničí, tak i 

mramor z lomu Carrara je exportován, a to především do Saudské Arábie.  
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Náklady na 1 m3  vydobytého mramoru představují částku 3 000,- Kč (údaje 

k 31.12.2013). V porovnání s náklady na ložisku Podhorní Újezd jsou značně 

nižší, v porovnání s lomem v Chorvatsku jsou vyšší. Pro přehlednost porovnáme 

některé z nich. 

Náklady na mzdy pracovníků včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zde 

představuje 40 % nákladů. V porovnání s lomem v ČR a Chorvatsku je tato úroveň 

v podstatě stejná. Celkově jsou tyto náklady nejvyšší. Co se týče spotřeby 

elektrické energie a vody, zde jsou náklady na stejné úrovni jako v Chorvatsku – 

tvoří 13 % nákladů. V ČR je toto procento o 5 % vyšší. Co je příčinou tohoto 

rozdílu je popsáno výše u lomu Podhorní Újezd. Náklady na vlastní dobývání jsou 

v tomto lomu oproti ostatním dvěma nejvyšší. Představují 29 % nákladů, což je o 5 

% více než v lomu v Chorvatsku a o 12 % více než v ČR. 

Odpisy majetku jsou zde v podstatě na stejné úrovni jako v Chorvatsku, od 

nákladů v ČR se liší zhruba o 6 – 9 %. V Carraře využívají nové technologie a 

novější stroje, z toho vyplývá větší náklad na odpisovaný majetek. Náklady na 

daně a poplatky jsou ve zlatém středu obou ostatních. Představují 6 % nákladů. 

Toto je závislé na daňové politice daného státu. Problematika daní a poplatků 

Itálie je popsána výše, zrovna tak problematika sanací a rekultivací. Náklady na 

sanace a rekultivace zde představují nulové procento. Způsob uložení ložiska a 

způsob jeho dobývání je podobné jako v Chorvatsku. V ČR jsou tyto náklady vyšší 

vzhledem ke způsobu dobývání. Náklady na zákonné rezervy na sanace a 

rekultivace zde nejsou žádné. 

V souhrnu největší zastoupení nákladů na vydobytí 1 m3 představují v lomu 

Carrara opět mzdy pracovníků včetně zákonných odvodů, zrovna tak, jako v ČR a 

Chorvatsku. Naopak nejnižší zastoupení nákladů představují zákonné rezervy na 

sanace a rekultivace a náklady na trhací práce. Lom Carrara, jak je uvedeno výše 

využívá pro své dobývání mramoru především řetězové a lanové pily. Trhací 

práce zde neprovádějí. 
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Lom Kanfanár 

Náklady na 1 m3 vydobyté suroviny – vápence představují částku 2700,- Kč. 

V porovnání s ložisky v ČR a Chorvatsku jsou tyto nejnižší. Dalo by se tedy 

předpokládat, že způsob dobývání a použité technologie je zde nejefektivnější. 

Největší zastoupení nákladů je opět v položky mzdy pracovníků, nejnižší naopak 

v položce nákladů na trhací práce a zákonné rezervy. Z tohoto vidíme, že opět 

jako v lomu v Itálii se zde trhací práce nevyskytují, zákonné rezervy na sanace a 

rekultivace jsou popsány výše. Zde se prakticky také nevyskytují.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pozornost byla zaměřena na lom Kanfanár 

v Chorvatsku. Zjištěné poznatky o způsobu a metodách dobývání byly porovnány 

s lomem v ČR Podhorní Újezd. Pokud pomineme fyzikálně – mechanické 

vlastnosti hornin, jejich způsob uložení a ostatní aspekty týkající se dobývání 

bloků kamene, můžeme dle ekonomických ukazatelů navrhnout řešení pro lom 

Podhorní Újezd, který má nejvyšší náklady na dobývání své suroviny. Shrnutí 

metod a způsobů dobývání všech lomů jsou uvedeny v kap. 4.4. Z tohoto můžeme 

shrnout poznatky a doporučení uvedená v závěru této práce. 
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6 Závěr 

Výrobní cyklus báňského podniku je neměnný bez ohledu na druh suroviny, 

lokalizaci nebo báňskou legislativu. Začíná průzkumem a otvírkou ložiska, 

vybudování báňské kapacity, pokračuje vlastní těžební činností, končí uzavřením 

a likvidací báňské kapacity a zahlazování následků hornické činnosti. Existence 

uzavřené báňské kapacity je tak mnohonásobně delší než její doba provozu a 

báňská společnost po sobě zanechává „pomník“ dalším generacím. 

Záměrem doktorské disertační práce je ekonomické zhodnocení blokové těžby na 

třech vybraných ložiscích, konkrétně v ČR – Lom Podhorní Újezd, v Itálii - Carrara 

a v Chorvatsku – lom Kanfanár.  

Na základě zpracovaných a vyhodnocených výsledků je stanoven lom  Podhorní 

Újezd v ČR, který má největší náklady na těžbu 1 m3  a navrženo následující 

řešení na snížení těchto nákladů. 

Pro lom Podhorní Újezd bych doporučovala převzít technologie používané v lomě 

v Chorvatsku. Rozpojování bloků kamene pomocí trhacích prací a používání 

lanových a diamantových pil s používáním vody bych nedoporučovala vzhledem 

k vysokým nákladovým položkám. Doporučila bych používání řetězových pil 

s řezáním na sucho. Dále bych doporučila upuštění od manipulace s bloky 

pásovými jeřáby s RDK a přejít na čelní kolové nakladače s dieslovým pohonem. 

Nedílnou součástí práce je i technické zhodnocení blokové těžby ve vybraných 

lokalitách. Právě to má vliv na rozhodovací proces managementu firmy v lomu 

Podhorní Újezd, zda zachová stávající technologie dobývání nebo zda je nahradí 

či doplní technologií novou. Doplnění stávající technologie půjde ruku v ruce 

s investicemi. Je proto nutné vzít v úvahu jak aspekt technického zhodnocení 

těžby, ale také ekonomickou efektivnost a rizika. 

Tato práce mne velice obohatila v tom směru, že jsem měla možnost všechny 

uvedené lomy osobně několikrát navštívit a vidět v praxi různé druhy a způsoby 

dobývání. Toto ve mne zanechalo hluboké poznatky, ze kterých jsem byla 
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schopna vyvodit tyto závěry. Z mého hlediska je tato práce přínosem především 

pro firmu Kámen Ostroměř s. r. o. provozující lom Podhorní Újezd. 
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7 Publikace autora v impaktovaném časopisu Albena 

1. THE MANAGEMENT OF MINE WASTE FROM MINING AND TREATMENT 

OF GRANITE FOR CRUDE STONE PRDUCTION, Doc. Ing. Milan Mikoláš 

Ph.D., Ing. Pavla Foitová Dernerová, Ing. Jaroslava Jungvirtová, Ing. Ondřej Čermák, Ing. 

Pavel Kounovský, Ing. Kamil Ozana, VŠB – Technical University of Ostrava 

Czech Republic 

8 Aktivity disertačního semináře 

1. Podíl na řešení projektu TAČR programu ALFA – umístění řetězové pily 

v lomu Podhorní Újezd. Návrh experimentu, experimentálního pracoviště, 

zkušebního stavu 

2. Vyjadrovacie kartografické prostreidky v Maďarsku – předpoklad publikace 

v srpnu 2013. Publikování pův. článku v časopise v ČR 
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