
 

   
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA NÁKLADŮ PŘI TĚŽBĚ BLOKŮ PÍSKOVCE 

NA LOŽISKU PODHORNÍ ÚJEZD 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Monika Moravcová 

Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.  



 

   
 

 



 

   
 

PROHLÁŠENÍ 

Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 ods. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěné v příloze mé bakalářské práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě 30.4.2015      Monika Moravcová 

  



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování patří firmě Kámen Ostroměř s.r.o. za vstřícný přístup, poskytnuté 

materiály a odbornou konzultaci při zpracování bakalářské práce. Nakonec bych 

chtěla poděkovat svému vedoucímu práce panu Prof. Ing. Jaroslavu Dvořáčkovi, 

CSc. za pomoc a věcné připomínky při zpracování této práce.   



 

   
 

ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je analýza nákladů při těžbě bloků pískovce na 

ložisku Podhorní Újezd. 

První část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku těžby pískovce na 

tomto ložisku. Ve zmíněné části je uvedena stručná charakteristika společnosti 

Kámen Ostroměř s.r.o., historie těžby na ložisku Podhorní Újezd, strukturní 

a texturní znaky pískovce, použitelnost těžené suroviny, způsoby dobývání bloků 

pískovce a v neposlední řadě rekultivace a sanace území po dobývací činnosti. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá náklady, které jsou spojené s těžbou 

pískovce. Zde je uvedena klasifikace nákladů a také náklady, které souvisejí 

s těžbou pískovce. Jednotlivé nákladové položky jsou vzájemně porovnány 

a vyhodnoceny.  

Třetí část bakalářské práce se zaměřuje na možnosti úspory jednotlivých 

nákladových položek, které souvisejí s těžbou pískovce. 

 

 

Klíčová slova: Podhorní Újezd, pískovec, Kámen Ostroměř s. r. o., dobývání, 

náklady.  



 

   
 

ABSTRACT 

The topic of the bachelor thesis is a cost analysis concerning mining 

of sandstone blocks in Podhorní Újezd deposit. 

The first part is focused on a characterization of sandstone mining in the 

bearing. In the mentioned part, there is included a brief characterization of Kámen 

Ostroměř s.r.o. company, the mining history of Podhorní Újezd bearing, structural 

and textural features of sandstone, usability of the mined resource, sandstone 

blocks mining methods and restoration and also redevelopment of the territory after 

mining activity. 

The second part of the thesis deals with costs related to the mining 

of sandstone. There is included a classification of costs and also costs related to the 

sandstone mining. Individual cost items are compared and evaluated. 

The third part of the thesis is focused on possible savings of individual cost 

items related to the sandstone mining.  

 

 

Key words: Podhorní Újezd, sandstone, Kámen Ostroměř, s.r.o., mining, 

costs. 
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Seznam zkratek 
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POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů použitých při těžbě bloků 

pískovce na ložisku Podhorní Újezd. První část bakalářské práce je zaměřena na 

charakteristiku těžby pískovce na ložisku Podhorní Újezd. Je zde popsáno ložisko, 

které se zabývá těžbou pískovce. Ložisko Podhorní Újezd se nachází ve 

Východních Čechách v okrese Jičín. Těžbou tohoto pískovce se zabývá společnost 

Kámen Ostroměř s.r.o., která má provozovnu v Ostroměři. Zde je vytěžený pískovec 

následně zpracovaný a připravený na odbyt. V této části jsem se zaměřila také na 

historický vývoj těžby pískovce na tomto ložisku a na možnost použití pískovce. 

Pískovec má velmi významnou roli ve stavebnictví, kamenictví, ale také 

v sochařství. Hořický pískovec byl použit na dostavbu mnoha památek v České 

republice, mezi něž patří třeba dostavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo 

také oprava Karlova mostu. V neposlední řadě jsem se v této části zabývala 

způsobem jeho dobývání a trhacími pracemi, které se při těžbě používají. Závěr této 

části je věnován zpracování pískovce v provozovně Ostroměř, ale také rekultivacím 

a sanacím, které se používají pro zahlazení dobývací činnosti.  

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na náklady, které jsou spojené 

s těžbou pískovce. Zde jsou stručně popsány jednotlivé druhy nákladů, které mají 

velmi významný vliv na těžbu a objem těžby. Dále jsou popsány náklady použité pro 

účely této práce a jejich analýza. 

V závěru práce je popsáno zhodnocení jednotlivých druhů nákladů na těžbu 

pískovce na ložisku Podhorní Újezd, jejich analýza a porovnání. 

Metody použité v této práci jsou metody především statistické. 

Podstata vlastní práce spočívá v analýze nákladů, které se používají pro 

dobývání bloků pískovců, jejich porovnání a zhodnocení.   
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2 Charakteristika těžby pískovce na ložisku Podhorní 

Újezd 

Ložisko Podhorní Újezd leží ve Východních Čechách v okrese Jičín na 

katastrálním území obce Podhorní Újezd. Z hlediska morfologického leží lokalita 

ložiska na jižním svahu hřbetu protaženého východozápadním směrem, který se 

poměrně prudce zvedá z okolní roviny. Tento hřbet se označuje jako Hořický hřbet 

nebo také jako Chlum. Samotné ložisko kvádrových pískovců leží na jižním svahu 

Hořického hřbetu, v němž je pískovec odkryt bezprostředním jižním sousedstvím 

lokality třech lomů Pácal, Šulc a Pour [1]. 

Těženou surovinou zde jsou jemnozrnné až středně zrnité kvádrové pískovce 

s jílovitým tmelem s příměsí železitého pigmentu a ojediněle glaukonitu, které tvoří 

celkem monotónní pravidelně uspořádané lavice. Struktura těchto pískovců je 

psamitická s pórovou mezerní hmotou, která je tvořena jílovitými minerály 

s železitým pigmentem, směsí kaolinitu, illitu a křemenného prachu. V hornině 

převažuje křemen – kolem 90 %, zrna jiných minerálů (jako jsou glaukonit, živce, 

slídy a těžké minerály) se vyskytují zcela podružně a vzácně.  

Hořický pískovec je abrazivní a dobře opracovatelný. Je také odolný a široce 

použitelný materiál. Díky své odolnosti si tento pískovec vydobyl nezastupitelnou 

pozici. Při výběru pískovce musíme přihlížet na jeho barvu, odolnost proti 

povětrnosti, jeho nasákavost a odolnost proti mrazům. Typickou barvou pro hořický 

pískovec je světle hnědá [3]. 

2.1 Kámen Ostroměř s.r.o.  

Kámen Ostroměř s.r.o. je specializovaný podnik na těžbu a zpracování 

hořického pískovce. Hořický pískovec se používal pro stavební, dekorativní 

a sochařské účely již v dávné minulosti a byl použit na dostavbu chrámu sv. Víta, 

na opravu stavby Karlova mostu, Národního divadla, Mlýnské kolonády v Karlových 

Varech, děkanského chrámu v Mostě a chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V dnešní 

době se objevuje také tam, kde je požadován kvalitní přírodní kámen se zřetelným 

probarvením. Hořický pískovec se uplatňuje jako obkladový materiál budov, staticky 
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nenamáhaný stavební materiál, dlažba, je ideálním materiálem pro ruční 

dopracování, a proto má uplatnění v oblasti sochařství, zahradní architektury, ale 

také třeba i jako obklady krbů [11]. 

Lom Podhorní Újezd je lomařská oblast hořického pískovce, která je historicky 

i současně naším nejvýznamnějším lomařsko-pískovcovým centrem. Je to 

v současné době největší činný pískovcový lom, největší a také nejmodernější 

provozovna. Společnost, která tento lom využívá, provádí zde blokovou těžbu 

a zpracovává pískovec, se nazývá Kámen Ostroměř s.r.o. [3]. Na následujícím 

obrázku 1 můžeme vidět pohled na celý lom v Podhorním Újezdu. 

2.2 Historie těžby pískovce v Podhorním Újezdu 

Pískovec se v Podhorním Újezdu i v sousedních Vojicích lámal od nepaměti, 

i když zpočátku jen pro místní potřebu. Větší rozvoj těžby nastal až po založení 

kláštera řádu kartuziánů v nedalekých Valdicích v roce 1627. V roce 1872 byl ale 

řád a klášter zrušen a majetek kláštera byl zkonfiskován. V roce 1824 v dražbě 

koupil kníže Ferdinand z Trautmannsdorfu panství Radim se statkem Sobšice-

Obrázek 1 Lom Podhorní Újezd 

Zdroj: www.piskovce.cz 
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Vojice. Kníže se tak stal majitelem i největšího zdejšího, tzv. Panského lomu, který 

pronajímal. 

Zvýšený zájem o zdejší pískovce přineslo v roce 1870 dokončení železniční 

trati z Chlumce nad Cidlinou do blízké Ostroměře, které umožnilo dopravní spojení 

s Prahou i s dalšími městy. Proto se také odtud v roce 1871 začal do Prahy dovážet 

kámen pro stavbu Národního divadla a od roku 1875 také pro dostavbu katedrály 

sv. Víta.  

Koncem roku 1879 bylo z katastrálního území Vojice odděleno samostatné 

katastrální území Újezd Podhorní. Tomuto lomu, z devíti lomů zapsaných ve 

stabilním katastru, v roce 1842 připadly tři, včetně největšího Panského lomu. 

V roce 1896 bylo v Podhorním Újezdu jako konkurence dělnickému 

kamenickému spolku založeno podnikatelské I. výrobní družstvo samostatných 

živnostníků kamenických a sochařských v Újezdě Podhorním. Toto družstvo se 

v roce 1903 zasloužilo o vylomení mimořádně velkého pískovcového monolitu. 

Tento pískovcový monolit byl v roce 1903 dopraven do Hořic na výstavu českého 

severovýchodu a po opracování v roce 1906 byl vztyčen na vrchu Gothard jako tzv. 

Riegrův obelisk o výšce 12,4 m a hmotnosti 33,9 tun. 

V roce 1914, v době první světové války, došlo ke snížení poptávky a odchodu 

zaměstnanců z lomů na frontu. To vše mělo vliv na hluboký úpadek těžby 

a zpracování pískovce nejen v Podhorním Újezdu, ale i na Hořicku jako takovém. 

K určitému oživení došlo až koncem dvacátých let minulého století, kdy si majitel 

dvou lomů v Podhorním Újezdu a místní rodák, Alois Pour, začal v Ostroměři stavět 

vlečku a pak také strojní kamenickou dílnu. Chvíli na to, ale přišla světová 

hospodářská krize, došlo k omezování těžby, stávky, propouštění zaměstnanců 

a tak podobně. V roce 1931 někteří propuštění kameníci a dělníci založili 

v Podhorním Újezdu třetí profesní organizaci, Kámensdruž, což bylo lidové výrobní 

a pracovní družstvo kameníků. Tato organizace vyvíjela činnost s přestávkami až 

do roku 1960, kdy byla přičleněna k jinému družstvu v Turnově, poté v Jaroměři 

a v roce 1963 k JZD Budovatel v Podhorním Újezdu. 

K oživení těžby a zpracování kamene na Hořicku došlo až v druhé polovině 

30. let, ale zanedlouho bylo přerušeno druhou světovou válkou. Od 1. ledna 1948 
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byly provozovna Ostroměř a v Podhorním Újezdu, oba Pourovy lomy, Šulcův lom 

a také lom Obecnice zahrnuty do nově vzniklého národního podniku Severočeský 

průmysl kamene Česká Lípa. Od 1. ledna 1959 do 30. června 1960 tento celý 

majetek spravovaly Stavební hmoty Náchod, ale pak do konce roku 1965 

Východočeský průmysl kamene n.p. Skuteč. Od 1. ledna 1966 provozovnu 

v Ostroměři a lom v Podhorním Újezdu převzal Českomoravský průmysl kamene 

n.p. Hradec Králové, který tuto provozovnu v letech 1970 – 1973 výrazně 

zmodernizoval. 1. ledna 1991 došlo ke vzniku státního podniku Kámen Ostroměř 

a od 1. června 1996 konečně vznikla společnost Kámen Ostroměř s.r.o. Lom této 

společnosti v Podhorním Újezdu je v současné době jediným provozovaným 

pískovcovým lomem nejen v Podhorním Újezdu, ale na Hořicku vůbec [12]. 

Dnes se v Podhorním Újezdu těží hlavně bloky, které se řežou na desky, dále 

sokly (nahrubo štípaný kámen), haklíky (opracovaný kámen) a také štětový kámen, 

který se dává do základů. Tyto bloky mají obvykle objem 0,5 – 4 m3 někdy i více, 

mocnost lavic je 0,4 – 1 m. Délka bloků je do 1,80 m.  

Bloky se pak odváží na pilu do Ostroměře, kde se poté řežou a vyrábí se z nich 

obkladové a dlažební desky a řemínkové obklady. Tento kámen se používá také 

jako masivní kamenický materiál (používá se to především na inovace historických 

památek, schody) a na sochy [6]. 

2.3 Hlavní strukturní a texturní znaky pískovců 

Strukturní znaky pískovců jsou jak primární tak sekundární. Mezi primární 

znaky patří velikost klastických částic a jejich velikostní vytřídění. Mezi sekundární 

strukturní znaky patří stupeň a způsob stmelení horniny a projevy rekrystalizace 

především rekrystalizace tmelu.  

Společnou strukturou všech pískovců je psamitická struktura. Podle vytřídění 

klastických částic hovoříme buď o stejnozrnné rovnoměrně zrnité struktuře nebo 

o nestejnozrnné struktuře. Další dělení vychází z různé velikosti klastických částic. 

Velikostní třídy jsou (jemnozrnná struktura: 0,05 – 0,25 mm; střednězrnná struktura: 

0,25 – 0,5 mm; hrubozrnná struktura: 0,5 – 2 mm).  
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Z druhotných klasifikačních prvků je důležitý především chemogenní tmel 

a jeho stupeň rekrystalizace. Termíny charakterizující stavbu tmelu mohou být také 

součástí názvu struktury pískovce, pokud se jedná o dostatečně výrazný znak 

horniny. Ostatní strukturní znaky pískovců, jako je třeba zaoblení a zakulacení 

klastických částic, vytřídění zrn a stupeň zralosti, se nepodílejí na názvosloví 

struktur pískovců.  

Mezi nejnápadnější texturní znaky pískovců patří vrstevnatost a zvrstvení. 

Vrstevnatost se může u pískovců lišit, může být od téměř nevrstevnatých plážových 

pískovců až po písčité laminy. Stejně tak tomu je i u zvrstvení, které může být taky 

velmi proměnlivé. Nejnápadnější je tu šikmé zvrstvení, které bývá někdy v určité 

závislosti na zrnitosti pískovce a mocnosti jednotlivých vrstev.  

Mezi vnější texturní znaky řadíme čeřiny proměnlivého tvaru a velikosti a také 

nejrůznější nerovnosti vrstevních ploch. Tyto nerovnosti se vyskytují především na 

spodních plochách pískovců. Jsou to nejen bahenní praskliny, ale i stopy po shrnutí 

bahna, stopy erozní činnosti vodního proudu nebo stopy po vlečených předmětech, 

ale také stopy nejrůznějších organismů [7]. 

Po mineralogické stránce se jedná o surovinu jemnozrnného křemenného 

pískovce psamitické struktury s pórovou mezerní hmotou, v níž převládá kaolinit 

nad illitem. V hornině z největší části však převládá křemen. Pískovec na tomto 

ložisku můžeme charakterizovat jako jemnozrnný až středně zrnitý a spodní polohy 

jsou jemnozrnnější. Barevně je pískovec dost pestrý, převládá bělošedá s rezavým 

šmouhováním a mramorováním, místy je také šedožlutá nebo nazelenalá, ojediněle 

je silně narezavělý nebo naopak bílý. Barevná odlišnost je dána především 

přítomností minerálů nebo navětráním hornin a jiných faktorů. Mocnost ložiska se 

pohybuje v průměru 10 – 14 metrů, mocnost skrývky je 2 - 6 m, průměrně však 4 m 

[1]. 

Ložiska hořického pískovce jsou horniny usazené a náležející svrchní křídě. 

Sedimenty tohoto ložiska náleží perucko-korycanskému souvrství sestávajícího 

z největší části kontinentálních peruckých vrstev a převážně také z mořských 

korycanských vrstev. Hořický pískovec je ložiskem cenomanských pískovců a jedná 
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se především o křemenné pískovce s jílovitým tmelem. Pískovce jsou tvořeny 

převážně drobnými omletými zrny křemene.  

Ve spodní části vrstev ložiska jsou vyvinuty mělkomořské křemenné pískovce 

s kaolinitovým pojivem a výše se pak nacházejí vápnité nebo jílovité pískovce 

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

odlišnost mezi vlastnostmi jednotlivých poloh je dána především množstvím 

a rozmístěním pórů v hornině a způsobem sepětí mezerní hmoty s klastickými zrny 

[3]. 

Uložení pískovců v tomto lomu je mírně nakloněné až vodorovné 

a vrstevnatost svrchu je deskovitá až lavicovitá, ale níž je hrubě lavicovitá až 

kvádrovitá. Pro těžbu bloků má velký význam hlavně vlastní rozpukání ložiska. 

Praxe i měření v lomových stěnách ukazuje, že rozpukání je obvykle řídké 

a pravidelné, tím je umožněn výlom velkých bloků. Tato blokovitost pískovců je 

podmíněna jednak vrstevními plochami, ale také vertikálními, navzájem poněkud 

kosými puklinami. Na obrázku 2 je toto uložení pískovců pěkně vidět [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 1 můžeme vidět fyzikálně – mechanické vlastnosti hořického 

pískovce. Pískovec je podle těchto vlastností charakteristický relativně nízkými 

hodnotami pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu, vysokou nasákavostí a vyšší 

pórovitostí. 

Obrázek 2 Lom Podhorní Újezd 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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Tabulka 1 Fyzikálně – mechanické vlastnosti hořického pískovce 

Petrografický název Pískovec 

Objemová hmotnost 1 971 kg / m3 

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: Ing. Jaroslava Jungvirtová, Ph. D. (protokol o zkouškách kamene ze dne 31.7.2013.  

Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o. Hořice) 

2.4 Použitelnost suroviny 

Použitelnost suroviny je mnohostranná, a to jak po stránce stavební, 

kamenické, ale také i po stránce sochařské. Účelné využití ložiska závisí na 

pečlivém vytřídění suroviny už při těžbě a také při volbě výrobního sortimentu podle 

náročnosti [6]. 

Pískovce těžené v lomu Podhorní Újezd tvoří lavice odlišných mechanicko-

technologických vlastností, které určují také různé praktické využití horniny. Může 

se jednat o hrubé kamenické práce pro pozemní stavby, nebo také pro jemné 

stavební práce jako jsou obkladové desky, ale i pro sochařské práce. Ukázky 

sochařských prací můžeme vidět na následujících obrázcích 3, 4 a 5. Jsou zde 

zastoupeny i pískovce, které jsou vhodné k výrobě průmyslových brusů pro práce 

nožířské a broušení nástrojů a nářadí.  Po odborném výlomu bloků v lomu Podhorní 

Újezd jsou bloky tříděny a rozdělovány na jednotlivá účelová použití [6]. 

Z hořického pískovce jsou např. v současné době prováděny opětovné kopie 

sousoší na Karlův Most v Praze. 
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2.5 Dobývání bloků kamene 

Blokovou těžbou rozumíme těžbu všech druhů přírodního kamene, které 

dobýváme v různých velikostech na kusové kamenické výrobky. Z hlediska tvaru 

a kvality bloků můžeme tento způsob těžby rozdělit do dvou základních skupin. 

Jedná se o těžbu materiálů pro hrubou kamenickou výrobu a o těžbu materiálů 

pro zpracování v ušlechtilé kamenické výrobě. Do materiálů těžených pro hrubou 

kamenickou výrobu patří těžba bloků zpracovávaných většinou na místě těžby 

Obrázek 5 Sochařská činnost 

Zdroj: www.piskovce.cz 

Obrázek 3 Sochařská činnost 

Zdroj: www.piskovce.cz 

Obrázek 4 Sochařská činnost 

Zdroj: www.piskovce.cz 
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jednoduchými nástroji. Produktem jsou pak hrubé kamenické výrobky, jako jsou 

lomový kámen, silniční krajníky, dlažební kostky a chodníkové obrubníky. Do 

skupiny materiálů těžených pro zpracování v ušlechtilé kamenické výrobě patří 

těžba bloků určených k dalšímu zpracování pomocí dělících, rámových 

a kotoučových pil a brousících strojů obvykle mimo těžební provozovny. Těžené 

horniny označované jako dekorační kámen musí v jednotlivých blocích dosahovat 

objemu 0,25 m3 a tyto bloky musí být také tektonicky neporušené s rovnoměrným 

nebo pravidelným a barevným vzhledem. Z technologického hlediska je důležité, 

aby horniny těžené pro tento způsob zpracování byly dobře opracovatelné a bylo je 

možné leštit.  

Vlastní technologie dobývání bloků je závislá především na vlastnostech 

těženého materiálu, na úložních poměrech, na štěpnosti, na vrtatelnosti materiálu 

a na mnoho dalších vlastnostech. Z hlediska těžebních technologií rozlišujeme 

blokovou těžbu v tvrdých materiálech (žuly, granodiority, diority) a blokovou těžbu 

v měkkých materiálech (mramory, travertiny, pískovce). 

Dobývací metody lze rozdělit do dvou základních skupin, které vycházejí ze 

způsobu rozpojování podle funkce pracovních nástrojů a zařízení. Jedná se 

o dobývání lámáním neboli vylamováním pomocí klínování, trhacích prací 

a speciálních zařízení. Dále pak se jedná o dobývání řezáním, neboli vyřezáváním 

údernými vrubovými stroji, odvrtáváním, lanovými pilami, řetězovými pilami, 

kotoučovými pilami a termickým řezáním [5]. 

Pro vytěžení a rozpojování bloků z horninového masivu se v závislosti na 

druhu suroviny a stupni mechanizace používají různá zařízení. Tato zařízení je 

možné rozdělit do několika hlavních skupin. Jedná se o pneumatická klínovací 

a vrtací kladiva, vrtné soupravy a odvrtávací agregáty, vyřezávací stroje, 

propalovací soupravy a o speciální zařízení [5]. 

2.5.1 Trhací metody při těžbě bloků 

Jedná se o moderní těžbu hlavně soudržných nerostných surovin v lomových 

provozech, inženýrských stavbách a podobně. Použití trhacích prací vyžaduje 

uplatnění nejvýhodnějších technologií. Rozvoj trhacích prací v lomech se v poslední 
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době vyznačuje přechodem na produktivní metody hromadných odstřelů, kde se 

uplatňují především prvky velkokapacitní těžby při zvětšených šířkách nebo 

výškách dobývaných bloků. Část horninového masivu se takto rozpojuje jedním 

odstřelem v maximálním účelném objemu a vytváří se tak podmínky pro 

nejefektivnější a nejúčelnější použití mechanizace nakládání za současného 

zvyšování bezpečnosti provozu.  

Rozdělení trhacích prací 

Trhací práce při lomovém dobývání nerostných surovin je možné rozdělit podle 

různých hledisek.  Nejčastěji rozlišujeme odstřely na primární a sekundární.  

Primární odstřely (neboli hlavní, prvotní), kterými se provádí základní oddělení 

rozpojovaného bloku horniny od masivu a dochází k jeho rozpojení na menší kusy. 

Sekundární odstřely (vedlejší, druhotné), kterými se rozpojují velké kusy 

horniny, které byly už primárně odděleny od masivu. K těmto odstřelům můžeme 

přiřadit i menší dodatečné odstřely, které slouží k úpravě lomové stěny nebo počvy 

(podlaha chodby) etáže po odstřelech primárních.  

Při primárních odstřelech se uplatňují pouze uzavřené nálože, jedná se 

o nálože ve vrtech v komorách atd., zatímco při sekundárních odstřelech se využívá 

jak náloží ve vrtech, tak i náloží příložných [5]. 

2.5.2 Těžební práce v lomu Podhorní Újezd 

Společnost pro dobývání a zpracování pískovce používá klasické technologie 

těžby. Mezi hlavní technologie blokové těžby pískovce v lomu Podhorní Újezd patří 

dobývání odvrtáváním a oddělováním jednotlivých vrstev pomocí trhacích prací 

malého rozsahu, kde se používá černý trhací prach – VESUVIT TN, aby docházelo 

k minimálnímu poškození oddělené lavice. Následně se oddělená lavice navrtá 

vrtacími soupravami, popř. ručními vrtacími kladivy na požadované rozměry bloků. 

Takto navrtaná lavice se dále rozděluje ručními pérovými klíny na jednotlivé bloky. 

Tento způsob dobývání můžeme vidět na obrázku 6. Manipulace s hotovými 

surovými bloky se provádí čelním kolovým nakladačem typ KOMATSU – W 480, 

který má maximální možnou nosnost 18 tun.  
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Vedlejším produktem těžby je lomový kámen, který se v převážné většině 

používá ke stavbě a údržbě komunikací. 

Součástí lomu je stabilní kompresorovna, která je vybavena dvěma pístovými 

kompresory od firmy HAFI s kapacitou 90 m3 /min vzduchu. Jednotlivým těžebním 

pracovištím je přiveden rozvod vzduchu kovovým potrubím a následně k jednotlivým 

vrtacím soupravám je rozveden gumovými hadicemi. 

K dalšímu zpracování kamene dochází v provozovně v Ostroměři vzdálené 

4 km od lomu.1 

2.6 Rekultivace a sanace území po těžební činnosti 

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. 

                                            
1 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 

Obrázek 6 Dobývání pomocí klínování 

Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 
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Rekultivace území postižených těžbou užitkových nerostů a surovin je 

podmíněna dokončením těžební činnosti a dokončením zakládání na odvalech 

a výsypkách. Základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím rekultivací je 

navrácení krajinného systému, a to především tvorbou zemědělských pozemků, 

lesů, vodních ploch a toků, ale také tvorbou území určených k rekreačním účelům 

a sportu. 

Rekultivační a sanační práce dělíme na dvě velké skupiny, které se v technické 

části vzájemně propojují. Jedná se o etapu báňsko-technickou a o etapu biologicko-

technickou. Pro úspěšné zvládnutí těchto dvou etap rekultivačních prací je důležité 

vyřešit jejich koncepční a strategické problémy na úrovni všech základních fází 

obecného, těžebního a rekultivačního územního plánování především při řešení 

územních prognóz, plánů a projektů. Pro správný výběr optimálních způsobů 

rekultivace jsou rozhodující hlediska – sociální, sociálně-ekonomická a územně 

technická. Tyto hlediska je nutno posuzovat komplexně a hlavně v jejich 

souvislostech [8]. 

2.6.1 Etapa báňsko-technická 

Území, která jsou narušena lomovou činností, mají různou společenskou 

hodnotu z pohledu vhodnosti a možnosti způsobů rekultivace. Na stěnových 

kamenolomech je nutné se při závěrečných a likvidačních pracích na závěrných 

svazích lomu stěny zbavit možných převisů a zátrhů. Podle jejich povahy a šířky 

plošin navézt kulturní zeminu pro možný lesnický způsob rekultivace.  

Na úrovňových a podúrovňových lomech je nutné zajistit stabilitu svahů a volit 

takový generální úklon svahů, aby sanační práce, které budou prováděny později, 

nevyžadovaly složité terénní úpravy pro následnou technicko-biologickou etapu 

rekultivace jako je třeba zalesnění [8]. 

2.6.2 Etapa biologicko-technická 

Cílem biologických rekultivačních opatření je dosažení souladu s místními 

aspekty, jako jsou ekonomické, botanické a zemědělské. Dále se jedná o zdravotně 

– hygienické nezávadnosti, zvýšení obytnosti krajiny a to především volbou 
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vhodného reliéfu, volbou dostatečného zastoupení zeleně a volbou vyrovnaného 

vodního režimu. Důležité je zde také zajištění kvality rekultivovaných půd, estetické 

působivosti a ekonomické efektivnosti.  

Biologické rekultivace můžeme dělit na zemědělské (agrotechnické, 

ovocnářské – pomologické), lesnické (lesy produkční, lesy účelové -půdoochranné, 

stabilizační, asanační a rekreační), sadovnicko – parkové (parky, lesoparky) a vodní 

plochy (toky, plochy).  

Konečná biologická rekultivace se provádí na konečném tvaru objektu, pokud 

to jde, tak až po doznění jeho tvarových změn. U zemědělské rekultivace je nutné 

brát v úvahu vliv dotvarování objektu, jeho velikosti a časového průběhu. U lesnické 

rekultivace je nutné přesně specifikovat budoucí funkci lesa [8]. 

2.7 Zpracování pískovce v provozovně 

Provozovna pro zpracování pískovce leží 4 km od lomu Podhorní Újezd 

v městečku Ostroměř. Jednotlivé bloky se z lomu svážejí do provozovny. Buďto jsou 

prodávány v surovém stavu nebo se dále zpracovávají dle požadavků zákazníků. 

Většinou se zpracovávají na dlažební, obkladové a parapetní desky, buď řezané 

hladké, nebo různě povrchově opracované. 

Provozovna je vybavena moderními řezacími diamantovými stroji: 

1) vícelistový diamantový řezací katr s přímočarým pohybem, 

2) jednolištá diamantová dělička na řezání masivních prvků, 

3) speciální profilová lanová pila umožňující řezání atypických výrobků, 

4) kotoučové frézy sloužící k řezání pravoúhlých obkladových dlažebních 

desek, 

5) automat k provádění různých povrchových úprav pískovců, např. 

špicování, šalírování a štokování (štokování (pemrlování) – pohledové 

plochy vytvořené strojním opracováním desek – nástroj, který se na tuto 

úpravu používá se nazývá  pemrlice.2 

                                            
2 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 
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Ostatní sochařské a atypické sochařské práce se provádějí pod kamenickými 

přístřešky ručně. Kamenické přístřešky jsou vybaveny rozvodem vzduchu 

a elektrické energie. Jeden kamenický přístřešek je možné vidět na obrázku 7.  

V následujících obrázcích 8 a 9 je možné vidět některá zařízení, která se 

používají v provozovně v Ostroměři. 

Obrázek 7 Kamenický přístřešek 

Zdroj: Vlastní fotografie 

Obrázek 8 Automatická lanová vyřezávací pila 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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Obrázek 9 Pila v provozovně Ostroměř 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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3 Náklady spojené s těžbou pískovce 

Náklady patří k nejzákladnějším pojmům ekonomiky. Náklady jako vynaložení 

prostředků a práce jsou spojeny s určitými výkony uspokojujícími příslušné potřeby. 

Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií a zahrnují plnou 

složitost vztahů, závislostí a podmíněností, které se v ekonomických procesech 

projevují [2]. Zrovna tak jako náklady, jsou nejdůležitějším sledovaným ukazatelem 

každé podnikatelské činnosti i výnosy. Sledovaným ukazatelem je taktéž zisk 

podniku, který vzniká rozdílem mezi výnosy a náklady. 

Výrobní proces každého podnikatelského subjektu je charakterizován 

zapojením všech výrobních faktorů (dlouhodobý majetek, pracovní síla a oběžný 

majetek). Opotřebení a spotřeba výše uvedených faktorů se promítne do kategorie 

nákladů. Náklady podniku lze charakterizovat jako peněžní vyjádření 

spotřebovaných výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu výnosů [8].  

V této práci se budu zabývat náklady spojenými především s těžbou 

a zpracováním pískovce na ložisku Podhorní Újezd.  

3.1 Klasifikace nákladů 

Úkolem managementu je usměrňovat náklady a řídit je. Řízení nákladů proto 

vyžaduje jejich důkladné třídění, které lze provádět různými způsoby. Třídění 

nákladů je zobrazeno ve výkazu zisku a ztráty. Nejčastěji používané třídění nákladů 

je: 

- druhové třídění nákladů, 

- členění podle vztahu k objemu produkce, 

- dle kalkulačního vzorce [8, 9]. 

3.1.1 Druhové třídění nákladů 

V případě druhového třídění nákladů se jedná o soustřeďování se do 

stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorů. Tento 

způsob třídění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Mezi základní druhové 

náklady podle účtové osnovy patří [9]: 
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- spotřebované nákupy: spotřeba materiálu, spotřeba energie a ostatních 

neskladovatelných dodávek, 

- služby: opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní 

služby, 

- osobní náklady: mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění, zákonné sociální náklady, 

- daně a poplatky: silniční daň, daně z nemovitostí a ostatní daně 

a poplatky, 

- jiné provozní náklady, 

- odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů, 

- finanční náklady: prodané cenné papíry a vklady, úroky, kurzové ztráty, 

- rezervy a opravné položky finančních nákladů, 

- mimořádné náklady: manka a škody, 

- daně z příjmů a převodové účty [8]. 

Podrobnější druhové třídění je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty nebo v účtové 

osnově. Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční nebo jiné 

analýzy jako je třeba výpočet zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním nebo 

analýzy dílčích nákladovostí, které jsou důležité pro stanovení opatření 

k případnému snížení nákladů, které vykazují vysoký podíl nebo se nevyvíjí 

v souladu s předpoklady managementu firmy.  

Náklady lze také rozdělit na externí a interní náklady. Externí náklady jsou 

náklady prvotní a vznikají stykem podniku s jeho okolím nebo se zaměstnanci. 

Jedná se také o náklady jednoduché, protože je nelze dále členit. Interní náklady 

jsou náklady druhotné. Tyto náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů, 

jako je třeba výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu. Tyto náklady mají 

komplexní charakter a projevují se až při zúčtování nákladů podle středisek [9, 8]. 

3.1.2 Třídění nákladů ve vztahu k objemu produkce 

Třídění nákladů dle jejich chování ve vztahu k objemu produkce má význam 

v objasnění vazeb mezi náklady a objemem produkce (výnosy) v daném časovém 

úseku [8]. V závislosti na změnách objemu produkce se mění část celkových 

nákladů. Tyto náklady se nazývají variabilní náklady. Mohou se vyvíjet buď stejně 
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rychle jako objem výroby, rychleji než objem výroby nebo pomaleji než objem 

výroby. Do variabilních nákladů patří především jednicové náklady, tedy 

technologické náklady, ale také i část nákladů režijních. Většinou se předpokládá, 

že se náklady vyvíjejí lineárně [9].  

Dále jsou zde náklady, které jsou na změnách objemu výroby nezávislé, jedná 

se o fixní náklady.  Tyto náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku 

jako celku. I tyto náklady se mohou měnit např. při změnách výrobní kapacity nebo 

při rozsáhlé změně výrobního programu. Nemění se plynule, ale najednou. Fixní 

náklady jsou určeny k zajištění výrobního procesu, jsou částečně vynakládány ještě 

před zahájením výrobního procesu. Do fixních nákladů patří velká část režií, např. 

pořízení dlouhodobého majetku, odpisy, mzdy správních a technickohospodářských 

pracovníků, úroky z půjček, leasingové poplatky, náklady na školení, nájemné, 

pojištění, náklady na počítačové vybavení a jiné.  

Smíšené náklady pak vznikají kombinací nákladů fixních a variabilních. 

Dělení nákladů na fixní a variabilní má velké opodstatnění pouze v krátkém 

období, protože v delším časovém období se mění nejen náklady variabilní, 

ale i fixní náklady. Existence fixních nákladů má významný vliv na vztahy mezi 

základními ekonomickými veličinami podniku, jako např. objem výroby, zisk 

a náklady [9, 8].  

3.1.3 Účelové třídění nákladů – třídění dle kalkulačního vzorce 

Účelové náklady třídíme podle místa vzniku a odpovědnosti a podle výkonů. 

Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde 

náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Jedná se o třídění nákladů podle 

vnitropodnikových útvarů. Náklady můžeme také členit na náklady výrobní činnosti 

a náklady nevýrobní činnosti. Mezi náklady výrobní činnosti patří náklady hlavní, 

pomocné, vedlejší a přidružené výroby. Mezi náklady nevýrobní činnosti patří 

náklady na odbyt, správu a zásobování. Ve výrobě se náklady člení na 

technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení. Technologické náklady, které 

přímo souvisejí s určitým výkonem, se nazývají jednicové náklady. Zatímco ostatní 

technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení, které souvisejí s výrobou jako 
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celkem, se označují jako náklady režijní. Dále jsou zde hospodářská střediska, která 

jsou základními vnitropodnikovými útvary a sledují náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření. Hospodářská střediska se vytvářejí v oblasti hlavní činnosti, 

pomocných a obslužných činností, správy, zásobování a odbytu. V některých 

podnicích se vytvářejí i nákladová střediska, která jsou řízena podle nákladů. 

Nákladovými středisky bývají jednotlivé dílny nebo jejich části. Ve správě podniku 

jsou to ta oddělení, která jsou hodnocena podle úspor nebo podle překročení 

plánovaných nákladů.  

Součástí účelového třídění nákladů je kalkulační členění nákladů. Toto členění 

říká, na co byly náklady vynaloženy. Toto hledisko je pro podnik rozhodující, protože 

umožňuje zjistit rentabilitu jednotlivých výrobků nebo služeb a řídit výrobkovou 

strukturu, protože tyto jednotlivé výrobky přispívají různou měrou k tvorbě zisku 

podniku. Toto hledisko je také podkladem pro řadu manažerských rozhodování jako 

je např. rozhodnutí zda výrobek vyrobit nebo raději koupit nebo zda danou činnost 

zajistit vlastními silami nebo využít dodavatelský způsob. Přesně vymezený výkon 

je označován jako kalkulační jednice. V kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní 

skupiny nákladů. Jedná se o přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady přímo 

souvisejí s určitým druhem výkonu. Kdežto nepřímé náklady souvisejí s více druhy 

výkonů a zabezpečují výrobu jako celek [9].  

3.2 Náklady na těžbu pískovce na ložisku Podhorní Újezd 

Výrobní činností firmy Kámen Ostroměř je těžba pískovců. Existencí ložiska 

pískovce se výrobní proces zcela odlišuje od jiných průmyslových podniků. Bez 

ložiska by těžba pískovce nemohla probíhat. Ložisko ovlivňuje hodnotu podniku, 

ekonomiku provozu i hospodářský výsledek. Ložisko se stává významnou součástí 

výrobního faktoru – dlouhodobý majetek. 

Využívání pískovcových surovin začíná těžebním procesem. Podnikatelská 

činnost v tomto oboru je realizována na základě technologických a jiných procesů. 
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3.2.1 Technologický postup při těžbě pískovce na ložisku Podhorní Újezd 

Technologický postup pro povrchové dobývání a skrývkové práce na ložisku 

pískovce v dobývacích prostorech Podhorní Újezd a Ostroměř je zpracován podle 

§ 32 vyhlášky Českého báňského úřadu 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu. Tento technologický postup upřesňuje a doplňuje vlastní 

způsob dobývání výhradního ložiska pískovce, provádění skrývkových prací 

a provoz výsypek s ohledem na bezpečnost provozu při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu. 

Technologický postup platí pro Kámen Ostroměř s.r.o., především je závazný 

pro ty zaměstnance, kteří pracují v oblasti těžby a dopravy a kteří vykonávají 

pracovní činnosti, které jsou tímto předpisem předepsané. 

Skrývkové práce 

Skrývkové práce se provádějí v plošném rozsahu uvedeném v plánu otvírky, 

přípravy a dobývání (dále jen POPD) a v takové mocnosti, aby byla odkrytá surovina 

vhodná pro další kamenické zpracování dle výrobního sortimentu lomu Podhorní 

Újezd. Jelikož nejsvrchnější část ložiska tvoří hlíny, písky a pískovcové sutě, pro 

odtěžení této vrstvy se používá hydraulické lopatové rypadlo typu KOMATSU, PC – 

240 NLC, jehož hloubkový nebo dovrchní dosah přesahuje nejméně o 1/10 výšku 

skrývkového řezu, která dosahuje průměrné mocnosti 4 m. Výška skrývkové etáže 

je 9/10 teoretické rýpací výšky, aby se netvořily převisy. Lopatovým rypadlem je 

skrývaná surovina naložena na dopravní prostředek a je přemístěna na odvaly 

značené písmeny B a C dle POPD. Tento způsob nakládání skrývané suroviny na 

dopravní prostředek je znázorněn na obrázku 10. Poté, po strojní skrývce, dochází 

podle pokynu směnového mistra nebo předáka k ručnímu dočišťování těženého 

bloku. Vždy po skončení skrývkových prací musí být horní hrana skrývkového řezu 

zabezpečena ohrazením. Stav tohoto ohrazení musí být pravidelně kontrolován.  

Při používání plošiny skrývky pro pojezd mechanizačních prostředků například 

plazových jeřábů, lopatového rypadla a nákladních automobilů, musí být její šíře 
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minimálně 10 m.  Předstih skrývkových prací před vlastními těžebními pracemi je 

minimálně 5 m (spodní hrana skrývkového řezu proti horní hraně těžebního řezu).  

Dobývací práce 

Dobývací práce jsou prováděny v jednom řezu o výšce asi 14 m. Těžební 

činnost probíhá na 5 – 7 pracovištích zároveň. Těžební řez je rozdělen na těžební 

stupně o výšce 2 – 4 m podle výškové vzdálenosti základních puklinových systémů, 

podle kterých se v horizontálních rovinách oddělují jednotlivé lavice a podle 

vertikálních rovin se rozdělují jednotlivé bloky. Tyto těžební stupně jsou vidět na 

obrázku 11. Šířka pracovní plošiny na jednotlivých těžebních stupních může být 

minimálně 3 m a sklon těžebního řezu může být maximálně 70°. Lamačem nebo 

předákem musí být toto pracoviště před začátkem práce prohlédnuto a musí být 

odstraněny všechny překážky, které by mohly způsobit úraz pracovníků. Vrchní 

plocha těžebního stupně a dobývaného bloku musí být očištěna a pracoviště musí 

být po celou dobu výkonu práce udržována v naprostém pořádku.  

 

Obrázek 10 Nakládání skrývané suroviny na dopravní prostředek 

Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 
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Jednotlivé lavice jsou odvrtány řadou vrtů přibližně 12 m od sebe vzdálených. 

Vrtací práce jsou prováděny vrtacími soupravami typu SPHERIKAL TY 24C, 

pneumatickým vrtným zařízením LUS, ručními pneumatickými vrtacími kladivy VK 

15-1, VK 22-1 a ručními sbíjecími kladivy SK-9 a SK-12. Jednotlivé vývrty jsou 

nabíjeny černým prachem a pomocí trhacích prací malého rozsahu dojde 

k odlomení lavice po vrtech s následným vysunutím lavice ze skalního lože. Takto 

uvolněná lavice se opětovně navrtá a rozlomí na bloky potřebné velikosti. K rozlomu 

se používají trhací práce nebo tradiční rozlom klíny, případně pérovými klíny za 

pomocí pneumatických kladiv a úderem ocelové palice. Při manipulaci s kamennými 

bloky lze použít sochorů (tyč z pevného materiálu používaná k nadzvedávání 

předmětů nebo páčení). Pro zdvih surových bloků s následným odsunutím od stěny 

lze použít venháku (příležitostné příslušenství zdvihacího zařízení). Takto odsunuté 

bloky pískovce se pomocí vázacích prostředků a plazového jeřábu přemístí na 

skládku surových bloků. K manipulaci s bloky při dobývacích pracích a nakládání 

na dopravní prostředky se využívá rypadla KOMATSU. Odvoz surových bloků je 

zajišťován externím dodavatelem zpracování v kamenickém závodě v Ostroměři.  

 

 

Obrázek 11 Těžební stupně 

Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 
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Očišťování a úprava řezu 

Hrana stěny se v případě potřeby po odstřelu očistí mechanizací. V případě 

nutnosti se musí ramování a čištění hrany provádět ručně a tato práce musí být 

prováděna za stálého dozoru. Tato práce se provádí směrem ze shora dolů a to 

pouze ve dne a za dobré viditelnosti. Pracovník, který provádí čištění je jištěn 

druhým pracovníkem pomocí osobního zajištění bezpečnostního úvazku a lana 

pevně ukotveného k pevnému bodu v bezpečné vzdálenosti od hrany řezu. Při 

ramovacích prací musí být prostor pod lomovou stěnou vyklizen a označen.  

Činnosti prováděné na pracovních plošinách 

Na pracovních plošinách jsou prováděny tyto činnosti: uvolňování bloků ze 

stěny odvrtáváním a trhacími pracemi, dále jejich dělení na potřebné velikosti, 

naložení suroviny pomocí plazového jeřábu a přemístění na skládku surových bloků 

na spodním řezu lomu. Při provádění trhacích prací jsou stanoveny podmínky, které 

určují způsob vyklizení, odchod z pracoviště a místo úkrytu pracovníků. Při 

nakládání kamene pomocí plazového jeřábu a lopatového hydraulického rypadla na 

dopravní prostředky musí pracovníci před zahájením zvedání břemene opustit 

pracovní plošinu a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti.  

Provoz výsypek 

Skrývkový a výklizový materiál je ukládán na výsypky značené v POPD 

písmeny B a C, které se nacházejí ve dříve vytěžených prostorách lomu. Odval B 

se nachází v SZ části lomu Pácal. Jeho celková kapacita je 8 800 m3 skrývkového 

a výklizového materiálu. Průměrná výška odvalu je 16,5 m se sklony svahů odvalu 

v sypném úhlu 35°. Odval C se nachází ve východní části lomu Zadního. Materiál, 

který je ukládán na výsypku, má přirozenou vlhkost, proto není nutné provádět 

zkrápění.  

Způsob dopravy vytěžené suroviny 

Doprava surových pískovcových bloků z lomu v Podhorním Újezdě k dalšímu 

zpracování do kamenického závodu v Ostroměři je prováděna pomocí externího 

dodavatele. Lomový kámen je odvážen nákladními automobily jednotlivých 

odběratelů. Možnost dopravy lomového kamene pomocí nákladních automobilů je 
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znázorněno na obrázku 12. Součástí technologicko-bezpečnostních předpisů je 

dopravní řád, který platí pro zaměstnance společnosti Kámen Ostroměř s.r.o., 

stejně tak pro pracovníky firem, kteří v lomu pracují, případně pro vozidla 

odběratelů, kteří se souhlasem vedení společnosti do lomu v Podhorním Újezdě 

a do provozovny Ostroměř zajíždějí.  

Úprava a zušlechťování kamene 

Při úpravě a zušlechťování je využit křemenný kvádrový pískovec pro výrobky: 

hrubé kamenické výroby (dále jen HKV) – surové bloky a lomové kameny; ušlechtilé 

kamenické výroby (dále jen UKV) – desky pro stavební účely, architektonické, 

sochařské a restaurátorské práce. Výrobní sortiment v HKV je omezen na výlom 

surových bloků určených pro UKV a lomový kámen všeho druhu pro použití 

v regionu. V HKV se nevhodná surovina pro výrobu surových bloků dále zpracovává 

na různé druhy lomového kamene. Na obrázku 13 je znázorněn surový blok, který 

se těží na ložisku Podhorní Újezd. 

 

 

Obrázek 12 Doprava na lomu 

Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 
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Plánování procesu těžby 

Plánování procesu těžby pískovce se provádí pouze v dlouhodobém horizontu 

s ohledem na působení různých vlivů, které nelze předvídat. 1x ročně je na poradě 

vedení schválen plán těžby na další rok. Minimální zásoba suroviny na lomu je 

stanovena na 50 m3. Povinností mistra lomu je mít dostatečnou zásobu 

připravených opracovaných bloků.  

Evidence a expedice materiálu 

Po vytěžení jsou bloky opracovány, zkontrolovány vedoucím party 

a označeny. Tyto bloky jsou poté předány mistrovi lomu, který bloky zkontroluje, 

označí je číslem, změří jejich objem a zapíše je do knihy ,,Evidence bloků“.  

Expedice materiálu z lomu je organizována mistrem lomu. Pro vlastní potřeby 

výroby se doprava provádí pomocí vlastních vozidel. Pokud se však jedná 

o dopravu materiálu vozidlem zákazníka, musí jeho řidič být poučen a vybaven 

patřičnými doklady z oddělení odbytu. Expedice bloků a jejich přehled je opět veden 

v knize ,,Evidence bloků“ mistrem lomu3 [4].  

                                            
3 Interní zdroj – Směrnice č. S 09.02 Technologický postup pro povrchové dobývání, skrývkové práce 
a provoz výsypek na ložisku pískovce v dobývacích prostorech Ostroměře a Podhorní Újezd.  

Obrázek 13 Surový blok 

Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 
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3.2.2 Třídění nákladů na těžbu pískovce 

Cena nabízené suroviny se odvíjí od nákladů firmy. Věcná spotřeba výrobních 

faktorů je ovšem zkreslena tím, že je vyjádřena prostřednictvím cen a tarifů. Dalo 

by se říci, že vlivem cenových a jiných změn dochází k tomu, že se náklady mohou 

lišit od skutečné spotřeby výrobních faktorů v naturálním vyjádření. Třídění nákladů 

na těžbu pískovce v lomu Podhorní Újezd, které ovlivňuje výrobní cenu suroviny je 

přizpůsobeno potřebám této práce. Náklady jsou členěny: 

- spotřeba materiálu (jedná se o náklady na vlastní dobývání), 

- spotřeba energií (elektrická energie a 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, 

skrývkové práce), 

- odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nehmotného investičního 

majetku, 

- tvorba zákonných rezerv (na sanace a rekultivace) [3]. 

Spotřeba materiálu zahrnuje používání kompresorů, vrtací a řezací techniky, 

dopravu v lomu, pohonné hmoty a ostatní materiál. Náklady na energie jsou 

představovány především spotřebou elektrické energie a vody na ložisku. Veškerá 

výhradní ložiska jsou zcela ve vlastnictví státu. Z tohoto vyplývá určité specifikum, 

které má návaznost na ekonomiku podniku. Především se jedná o povinnosti, které 

vyplývají z horního zákona a to: 

- roční úhrady z území určeného pro vyhledávání a průzkum výhradního 

ložiska, 

- roční úhrady z dobývacího prostoru, 

- roční úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů. 

Tyto úhrady jsou v podobě nákladů na ostatní nepřímé daně a poplatky. Roční 

úhrady z dobývacího prostoru jsou hrazeny jednou ročně. Tyto finanční prostředky 
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se dle vyhlášky převádějí obcím, na jejichž území se dobývací prostor nachází. 

Roční úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů jsou hrazeny taktéž jednou ročně 

na účet obvodního báňského úřadu, který je převádí v poměru 25 : 75 do státního 

rozpočtu České republiky a rozpočtu obcí. 25 % určený pro státní rozpočet ČR je 

dále dělen na 12,5 % pro Ministerstvo práce a obchodu k nápravě škod na životním 

prostředí a 12,5 % pro Ministerstvo životního prostředí na likvidaci starých důlních 

děl.4 

Ostatní provozní náklady jsou představovány údržbou nemovitostí, 

komunikací a náklady nepřímo spojené s vlastním dobýváním.  

Sanace a rekultivace území postižených těžbou se pojímají jako přirozená 

součást životního cyklu báňské kapacity. Pojem sanace můžeme chápat jako 

odstranění škod na krajině komplexní úpravou území. Součástí sanací jsou 

i rekultivace, které uvádějí zdevastovanou krajinu do žádoucího stavu. Sanace 

a rekultivace se převážně provádějí po ukončení těžební činnosti, oproti tomu řešení 

důlních škod může probíhat i v průběhu vlastní těžební činnosti. Důlní škodou je 

např. nepředvídané ujetí těžebního řezu při vlastní těžbě nebo poškození okolních 

nemovitostí vlivem trhacích prací. Plán sanací a rekultivací je součástí schváleného 

POPD, jež schvaluje příslušný obvodní báňský úřad. K zajištění činnosti sanací 

a rekultivací jsou organizace povinny vytvářet finanční rezervy.5 

Náklady na tvorbu zákonných rezerv – na sanace a rekultivace. Tvorba rezerv 

je v České republice zákonná a rezervy jsou tvořeny v průběhu využívání ložiska, 

tedy od prvopočátku zahájení dobývání po celou dobu hornické činnosti, na vrub 

nákladů a jsou zdrojem na výdaje v budoucnu. Jako zákonné rezervy lze považovat 

náklady na sanace včetně rekultivací pozemků dotčených těžbou, rezervy na důlní 

škody a rezervy na rekultivace a zajištění péče o skládky po ukončení jejich 

provozu. Rezervy jsou základním zdrojem na financování zahlazení následků 

báňské činnosti v budoucnu. Tyto prostředky jsou účelově vázány a ukládány na 

zvláštní vázaný účet v bance. Vytváření rezerv podléhá schválení příslušného 

                                            
4 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 
5 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 
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obvodního báňského úřadu, který schvaluje, po dohodě s Ministerstvem životního 

prostředí, taktéž čerpání těchto rezerv. Provádí i kontrolu plnění. 

Většinu nákladů na trhaviny a rozněcovadla činí náklady na nákup černého 

trhacího prachu Vesuvit TN, kterým se provádí základní rozpojení celých lavic 

připravovaných bloků. Menší část nákladů činí náklady na druhotné rozpojení 

nevhodné suroviny, k čemuž se používá Perunit ve spojení s elektrickými mžikovými 

rozbuškami. Další část nákladů je spojena s pravidelnými kontrolami a opravami 

roznětnic.6 

Odpisy majetku přímo souvisejícího s těžbou pískovce jsou představovány 

v podobě nákladů. Firma používá převážně starší stroje, které jsou již odepsány. 

Z ekonomického hlediska je v zájmu firmy spotřebovat co nejmenší náklady 

na blokovou těžbu a následné zpracování. Náklady jsou ve velké míře ovlivňovány 

geologickými, ložiskovými poměry, mineralogicko-petrografickým složením 

suroviny, ale také texturou a strukturou suroviny. Další zpracování a použití surovin 

je určeno souborem fyzikálně-mechanických vlastností rozpojované horniny. Tyto 

vlastnosti do určité míry určují především obtížnost rozpojení, které se odráží na 

nákladech firmy. Mezi další faktory, které mají významný vliv na cenu vydobyté 

a zpracované horniny patří např. míra inflace, výše nabídky a poptávky, výrobní 

technologie a mnoho dalších faktorů. Hlavní údaje o nákladech jednotlivých výkonů, 

položek a služeb, které vstupují do ceny 1 m3 jsou uvedeny v následujících 

tabulkách 2 a 3. V tabulkách jsou uvedeny jednotlivé nákladové položky pro rok 

2013 a 2014 [3].   

                                            
6 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 
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Tabulka 2 Náklady lomu na 1 m3 vydobyté suroviny v Kč pro rok 2013 

Druhy nákladů 
Lom Podhorní Újezd 

Kč % vyj. z celku 

Mzdy včetně odvodů          1 482   38 

Energie (elektřina, PHM) 702   18 

Spotřeba materiálu   663   17 

Odpisy 117     3 

Daně a poplatky státu   156     4 

Ost. provozní náklady, opravy   273     7 

Zákonné rezervy   78     2 

Náklady na trhací práce 429   11 

Celkové náklady          3 900 100 

         Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o.  

 

Tabulka 3 Náklady lomu na 1 m3 vydobyté suroviny v Kč pro rok 2014 

Druhy nákladů 
Lom Podhorní Újezd 

Kč % vyj. z celku 

Mzdy včetně odvodů         1 190   35 

Energie (elektřina, PHM)            850   25 

Spotřeba materiálu    503   14,8 

Odpisy    170     5 

Daně a poplatky státu    167     4,9 

Ost. provozní náklady, opravy    170     5 

Zákonné rezervy      78     2,3 

Náklady na trhací práce    272     8 

Celkové náklady 3 400 100 

        Zdroj: Kámen Ostroměř s. r. o. 

Společnost Kámen Ostroměř s.r.o. velkou část své produkce exportuje do 

zahraničí, především do Německa. Na domácím trhu se podílí přibližně 75 %. 

Vydobytou surovinu exportují v podobě surových pískovcových bloků a řezaných 
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kusů nebo také polotovarů a hotových výrobků. Cenové relace hrubých 

a ušlechtilých kamenických výrobků jsou závislé především na kvalitě suroviny, ale 

také na stupni jejich zpracování [3]. V roce 2013 představují celkové náklady na 

1 m3 částku 3 900 Kč. Naopak v roce 2014 jsou tyto celkové náklady na 1 m3 o něco 

nižší. Jejich částka byla 3 400 Kč.  Přestože jsou celkové náklady v roce 2014 nižší 

než v roce 2013, celkový objem produkce byl v roce 2014 vyšší než v roce 2013. 

Celkový objem produkce v roce 2014 byl 1 305 m3, zatímco v roce 2013 byl 1 040 

m3. Náklady, které vstupují do ceny celkových nákladů, jsou dále popsány. 

Největší procentuální zastoupení nákladů na vydobytí 1 m3 v lomu Podhorní 

Újezd představují náklady na mzdy a odvody pracovníků. Tyto náklady jsou nejvyšší 

v obou letech. Náklady zahrnují příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Můžeme 

si však všimnout, že v roce 2014 tyto náklady poklesly o 3 % od roku předešlého 

a to z důvodu zrušení benefitů ve firmě (důchodové a penzijní pojištění).  

Druhou nejvyšší položkou jsou náklady na energie a spotřeba materiálu.  

Do spotřeby materiálu je zahrnuto používání kompresorů, vrtací a řezací 

techniky, doprava v lomu a ostatní materiál. Tyto náklady v roce 2014 klesly o 2,2 

% oproti roku 2013.  

Náklady na energie, především na elektrickou energii a pohonné hmoty, jsou 

v roce 2014 podstatně vyšší než v roce 2013. Tyto náklady se zvýšily o 7 %. 

Především je to dáno tím, že v roce 2014 cena pohonných hmot neustále rostla 

a zároveň vzrostly fixní náklady při odběru elektrické energie. 

Náklady na trhací práce v roce 2014 klesly o 3 % oproti roku 2013. Náklady 

na ostatní nepřímé daně a poplatky jsou v obou letech srovnatelné. Liší se pouze 

o necelé jedno procento. Do této kategorie nákladů jsou zahrnuty náklady na daně 

a poplatky za vydobyté suroviny a nájmy státu za pronajaté prostory.  

Náklady na ostatní provozní náklady zahrnují ostatní náklady týkající se 

údržby nemovitostí, komunikací a náklady nepřímo spojené s vlastním dobýváním. 

Tyto náklady se vzhledem k roku 2013 zvýšily o 2 % v roce 2014.  
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Odpisy lomu Podhorní Újezd se v roce 2014 zvýšily o 2 % oproti roku 2013. 

Je to dáno tím, že v roce 2014 bylo nakoupeno nové strojní zařízení a tím došlo ke 

zvýšení odpisů. Jedná se o pořízení nového čelního kolového nakladače. 

Náklady na tvorbu zákonných rezerv zahrnují náklady na sanace a rekultivace 

a důlní škody. Tyto náklady jsou v obou letech stejné. Tyto zákonné rezervy 

přestavují také nejnižší procentuální zastoupení na vydobytí 1 m3 z celkových 

nákladů.   
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4 Možnost úspory jednotlivých nákladových položek při 

těžbě pískovce 

V rámci úspor nákladů firma Kámen Ostroměř s.r.o. zvažuje a již vyzkoušela 

nasazení moderní technologie na těžbu bloků tj. nasazení řezacího kotouče 

o průměru 2 800 mm s šířkou řezu 100 mm. Tento řezací kotouč je nasazen na 

pásový bagr. Řezací kotouč je možné vidět na obrázcích 14 a 15. Při nasazení této 

technologie bude zvýšen objem těžby suroviny a zároveň dojde k rapidní úspoře 

nákladů a to hlavně v těchto položkách: 

1) elektrická energie, 

2) náklady na kompresory (spotřební materiál), 

3) vrtací technika (spotřební materiál), 

4) trhací práce. 

Jelikož tato technologie byla prozatím pouze odzkoušena, není možné v této 

době přesně vyčíslit výši úspor. Dle vyjádření představitelů firmy dojde ke snížení 

nákladů na dobytí 1 m3.7 

 

  

                                            
7 Vlastní zápis z konzultace s ředitelem firmy 

Obrázek 14 Řezací kotouč 

Zdroj: www.echidna-rocksaws.com 
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Tento řezací kotouč firma Kámen Ostroměř s.r.o. pořídila od společnosti 

Echidna Production Machinery Pty Ltd. Společnost Echidna se zaměřuje na výrobu 

řezacích kotoučů. Tyto řezací kotouče mají vysoký výkon a nízké nároky na údržbu. 

Jsou vhodné pro rypadla a kompaktní nakladače. Řezací kotouče se používají na 

řezání železobetonu, asfaltu, dřeva, kovu a nerostných surovin.  

Společnost Echidna navrhuje a vytváří široký sortiment kvalitních zemních 

a těžebních příslušenství. Jejich produkty jsou navrhovány a vytvářeny v Austrálii 

anebo v Evropě. K jejich výrobě používají pouze vysoce kvalitní součástky pro 

zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti. Jejich stroje jsou navrženy 

s bezpečnostními prvky, jako jsou automatické brzdné čepele, otočný ochranný štít 

a vratné otáčení diamantové pily.  

Historie této společnosti sahá až do roku 1990, kdy byla založena za účelem 

poskytování řešení v oblasti přístrojové techniky a programování. V průběhu 

následujících let rozšířila své zaměření i do oblasti automatizace a robotiky. 

Společnost má sídlo a hlavní výrobní základnu v Austrálii, ale poptávka po jejich 

výrobcích je rozšířena i v jiných částech světa. V roce 2009 byla zřízena dceřinná 

společnost Production Machinery CZ v České republice. Echidna stroje jsou 

navrženy, vyrobeny a testovány na základě nejmodernější techniky [10].  

Obrázek 15 Řezací kotouč 

Zdroj: www.echidna-rocksaws.com 
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala analýzou nákladů na těžbu pískovce na 

ložisku Podhorní Újezd. První část bakalářské práce byla zaměřena na 

charakteristiku ložiska Podhorní Újezd a na provozovnu Ostroměř, kde dochází ke 

zpracování vytěžených bloků z lomu. 

Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na náklady, které souvisejí 

s těžbou pískovce na ložisku Podhorní Újezd. Zde jsem se zabývala jednotlivými 

nákladovými položkami. Dále jsem zde popsala technologický postup, který se 

vztahuje k činnostem prováděným na ložisku. Zde byly popsány skrývkové práce, 

dobývání, úprava bloků, expedice a další činnosti, které souvisejí s těžbou pískovce. 

V závěru práce jsem se zaměřila na analýzu jednotlivých nákladových 

položek, které mají vliv na těžbu bloků pískovce. Tyto nákladové položky jsem 

vzájemně porovnala. Porovnávala jsem údaje za roky 2013 a 2014. Z uvedených 

údajů jsem zjistila, že celkové náklady na těžbu 1 m3 vydobyté suroviny byly v roce 

2013 vyšší než v roce 2014. V roce 2013 byly 3 900 Kč a v roce 2014 byly 3 400 Kč. 

Přestože byly celkové náklady v roce 2013 vyšší, tak celkový objem těžby byl 

mnohem nižší než v roce 2014. Celkový objem těžby v roce 2013 byl 1 040 m3 

a v roce 2014 byl 1 305 m3. Dále jsem zjistila, že se v roce 2014 výrazně snížily 

náklady na mzdy pracovníků a to především z důvodu, že firma zrušila určité firemní 

benefity jako jsou příspěvky na penzijní a důchodové pojištění. Naopak v roce 2014 

se zvýšily náklady na energie a pohonné hmoty. Tyto náklady se zvýšily především 

z důvodu neustálého zvyšování ceny pohonných hmot a energií v tomto roce. 

Na závěr jsem se zabývala možnostmi úspor jednotlivých nákladových 

položek. Firma Kámen Ostroměř s.r.o. zvažuje a již vyzkoušela nasazení nového 

strojního zařízení a to řezacího kotouče. Toto nové moderní zařízení by mělo 

pomoci ke snížení nákladů především na elektrickou energii, na využívání 

kompresorů, vrtací techniku a na trhací práce.   
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