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Anotace 

V předložené práci je zpracováno ekonomické zhodnocení těžby stavebního 

kamene na vybraných těžebních lokalitách. První část je zaměřena na 

charakteristiku kamenolomů Řeka a Ráztoka. Následně je rozebrán technologický 

postup rozpojování, mechanizace používaná v kamenolomech, úprava a 

zušlechťování vydobytých nerostů a předpokládaný vliv na okolí. V další části je 

rozpracováno ekonomické srovnání nákladů a výnosů lomového střediska, 

ekonomická analýza těžby stavebního kamene v letech 2006 a 2007 dle 

sortimentu vyráběného kamene. Na závěr práce je zařazeno doporučení a návrhy.   

Klíčová slova: kamenolomy, ekonomické zhodnocení, těžba, náklady, výnosy 

 

Summary 

The thesis treats of an economical evaluation of a constructional stone extraction 

on the selected mining localities. The first part is pointed on a characteristic of the 

stone quarries Řeka and Ráztoka. Further there is analysed technological process 

of the disintegration, mechanization used in the quarries, preparation and 

upgrading mined-out minerals, and supposed environmental impact. In the next 

part is treated an economical financial comparison of the costs and the profits of 

quarry and economical analysis of the constructional stone extraction during the 

years 2006 and 2007 according to assortment of produced stone. The conclusion 

contains a recommendation and suggestions. 
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1 Úvod 

Koncem 19. století (1880 – 1890), při úpatí kopce Godula, byl založen lom 

Řeka. Podle dostupných informací se začalo těžit kolem roku 1880. Bližší údaje 

o způsobu těžby a o vytěženém množství stavebního kamene neznáme, a proto 

si může každý  z  nás pouze představit,  jak   naší   předkové  těžili   kámen. Za       

1. světové války na lomu pracovali zajatci. Těžili pískovce, kterým zpevňovali 

břehy místní řeky. Ještě před začátkem 2. světové války zde pracovalo až 100 

pracovníků. Po osvobození, v roce 1945, byl lom na krátkou dobu ve vlastnictví 

soukromém a ve vlastnictví národní správy. Z této doby nejsou uchovány žádné 

zmínky, a tak můžeme vycházet jen z vyprávění našich pamětníků.  V roce 1992 

získala firma Lesostavby Frýdek – Místek, a. s. lom Řeka do vlastnictví od 

Severomoravských státních lesů Krnov, privatizačním projektem. Druhým 

vlastníkem je společnost Slezský kámen a. s., se sídlem v Jeseníku. 

Pouze v České republice se nachází výhradní ložisko nevyhrazeného 

nerostu těšínský pískovec, a to v Moravskoslezském kraji, v obci Řeka. Typickým 

znakem je jeho nazelenalá barva. V blízkém okolí se vyskytují další 

kamenolomy, kde se těží godulské pískovce. Jedná se o kamenolom Řeka, 

Ráztoka. Kamenolom Řeka patří podniku Lesostavby a. s., Frýdek – Místek. 

Kamenolom Ráztoka má podnik Lesostavby a. s., v pronájmu od Lesů ČR.  

V kamenolomu Ráztoka se těží pouze příležitostně. V zásadě se vytěžený 

materiál využívá ke stavebním pracím, ale také k ušlechtilé kamenické výrobě 

(např. k řezání obkladů, desek). O zásobování celého regionu Ostravsko,  

godulským pískovcem, se starají tyto dvě akciové společnosti.  

Společnost Lesostavby Frýdek-Místek, a. s. je po sedmnácti letech 

existence stabilizovanou soukromou firmou střední velikostí, která je zaměřena 

na tři hlavní druhy činností, a to stavební činnost, dopravu a mechanizaci a 

lesnickou činnost. Orientuje se převážně na práce pro státní investory jako jsou 

Lesy České republiky, Povodí Odry, obecní,  městské úřady a jiné. A to v 

oblastech hrazení vodních toků, výstavby komunikací a inženýrských sítí, 
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pozemní stavitelství a provádění lesnických prací v celém rozsahu, těžba dřeva, 

pěstební a sadební práce. 

Diplomová práce popisuje charakteristiku těžebních lokalit, postup 

technologických prací, předpokládaný vliv na okolí způsobený těžbou kamene. 

Diplomová práce si dává za cíl ekonomické zhodnocení těžby stavebního 

kamene na vybraných těžebních lokalitách s následnými návrhy a doporučením. 
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2 Charakteristika těžební lokality 

2.1 Kamenolom Řeka 

Nevýhradní ložisko pískovce je dobýváno v těžebním prostoru Řeka 

(obrázek 1), který je umístěn na severním okraji obce Řeka, okres              

Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji. Hranice těžebního prostoru tvoří 

strany nepravidelného dvacetitřístranného uhelníku. Lomové body polygonu jsou 

v terénu stabilizovány trvalým způsobem. Celková výměra těžebního prostoru 

činí 4,2690 ha. [6.1]   

Ložisko je situováno v severní části Moravskoslezských Beskyd, cca      

20 km východně od města Frýdek – Místek, které je komunikačně přístupné po 

silnici III. třídy Střítež – Řeka. Ložisko je otevřeno 3-etážovým lomem, založeným 

na západní straně svahu kopce „Gutský vršek“. Západním směrem je lom 

otevřen do údolí potoku Řeka. [6.1]  

V bezprostřední blízkosti těžebního prostoru, na druhé straně údolí, se 

nalézá dobývací prostor Řeka, který byl stanoven k dobývání výhradního ložiska 

téhož nerostu, pískovce, pro jinou těžební organizaci. [6.1] 

 

Obrázek 1: Kamenolom Řeka [9] 
 



Bc. Jana Hlisnikovská: Ekonomické zhodnocení těžby 

2009                                                                                                                     4 

2.1.1 Plánovaný začátek a ukončení dobývaní ložiska 

• Zahájení dobývání: 1992 

• Ukončení dobývání: po vytěžení zásob (předpoklad: po roce 2026) 

• Přerušení dobývání: S ohledem na klimatické podmínky bývá dobývání 

ložiska sezónně přerušováno. V těchto případech je postupováno v souladu 

s vyhláškou ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 

nevyhrazených nerostů, v platném znění. Přerušení dobývání a jeho 

opětovné zahájení je orgánu statní báňské správy ohlášeno v předepsané 

lhůtě. Přerušení dobývání na dobu delší než jeden rok není plánováno. [6.1] 

2.1.2 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika 

Kamenolom je založen na úpatí kopce „Gutský vršek“ v                      

břidlično - pískovcovém souvrství godulských vrstev s proměnlivým podílem 

pískovců a jílovců. Z hlediska statigrafického jsou horniny, tvořící ložisko, 

zařazovány do střední křídy. Vlastní ložisko je tvořeno převážně pískovcem, 

místy proloženého pevnou jílovitou břidlicí v objemu cca 10 %. [6.1]  

Skrývka dosahuje v průměru mocnosti 2 metrů. Tvoří ji vrstva hlíny (nebo 

lesní hrabanky) přecházející do hlinitých sutí a zvětralinového pláště ložiska. 

Šedozelené, glaukonitické, místy vápnité pískovce, jsou lavicovitě uložené 

s pravidelným úklonem vrstev 15o k severozápadu. Mocnost pískovcových poloh 

se pohybuje v rozmezí od 0,3 - 4,0 metrů. Pískovce jsou místy proloženy 

pevnými glaukonitickými břidlicemi, jejichž mocnost kolísá od 0,1 do 1,0 metru. 

[6.1]  

Výskyt těžené suroviny byl prokázán i za hranici těžebního prostoru. Na 

lokalitě nebyl doposud proveden žádný geologický průzkum, hloubkové omezení 

ložiska není ověřeno. [6.1]  
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Hydrogeologické poměry jsou jednoduché. V horninovém masivu pískovců 

a břidlic,  se uplatňuje puklinová propustnost, která umožňuje vsakování 

srážkových vod do podloží. Ložisko se nachází nad místní erozivní základnou, 

kterou tvoří potok Řeka, protékající poblíž severozápadního okraje těžebního 

prostoru. Po dobu těžby nebyl zaznamenán žádný vývěr spodních vod 

z lomových stěn. [6.1] 

2.1.3 Plánované změny zásob ložiska dobýváním 

Celkové množství vytěžitelných zásob suroviny činí  302 450 tun. K úbytku 

zásob dojde v důsledku těžby. Předpokládaná průměrná výše roční těžby činí 

15 000 tun. [6.1] 

2.2 Kamenolom Ráztoka 

Lom Ráztoka (obrázek 2) se nachází v obci Trojanovice,  chráněné 

krajinné oblasti Beskydy, a proto není v současné době povoleno rozšíření lomu. 

V regionu je to však omezený zdroj godulského kamene. Dobývací prostor  nebyl 

stanoven, jedná se teda o nevyhrazené ložisko. [6.1] 

Celková průměrná výška lomu je 64,5 m. Generální úklon je stanoven jako 

maximální a nepřekročí 65o. [6.1] 

  

Obrázek 2: Kamenolom Ráztoka [9] 
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2.3 Technologický postup rozpojování 

Surovina je dobývána technologií trhacích prací malého rozsahu. 

Technologický postup trhacích prací je stanoven v souladu se zákonem              

č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb., 

postup  při přípravě a provádění trhacích prací malého rozsahu 

v kamenolomech, a za jeho dodržování jsou zodpovědni pracovníci prováděcí 

organizace. [6.2] 

Podnik Lesostavby Frýdek – Místek, a. s. si veškeré trhací práce malého 

rozsahu na těžebních lokalitách provádí sám.  Trhací práce malého rozsahu jsou 

v kamenolomu Řeka a Ráztoka téměř podobné. Vytěžený kámen je společností  

využíván jednak pro svou vlastní potřebu - stavební divize, nebo pro státní 

zakázky.  

Vlastní dobývání se děje pomocí trhacích prací malého rozsahu ve 

vývrtových náložích. Vývrty pro uložení náloží trhavin se provádí pomocí ručních 

pneumatických vrtacích kladiv nebo pomocí pojízdné vrtací soupravy. [6.2]  

2.3.1 Vrtací práce  

Vrtací práce jsou prováděny dvěma způsoby: 

1) Ručními vrtacími  kladivy řady VK 15 - RO o průměru vývrtu 26 až 42 mm.  

2) Vrtací soupravou LVS 150 o průměru vývrtu 90 až 115 mm.  

Pracovní prostředí v kamenolomu patří mezi škodlivé, vlivem prachu, hluku a 

vibracím. [6.2]  

Proti těmto nepříznivým vlivům jsou pracovníci chráněni ochrannými pracovními 

pomůckami. Zabezpečuje jim je zaměstnavatel a pracovníci jsou povinni je 

používat v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
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zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu. [6.2] 

2.3.2 Použití nevýbušné směsi 

Bloky pro ušlechtilou kamenickou výrobu se těží pomocí CEVAMITU, což je 

nevýbušná suchá směs. Stěna se navrtá dle potřebné velikosti pískovcového 

bloku, vyvrtané otvory se zaplní CEVAMITEM, který absorbuje vlhkost a tím se 

uvolní kámen ze stěny. [6.2] 

2.3.3 Použití trhavin a trhacího prachu  

K rozpojování bloků pomocí trhacích prací malého rozsahu je nejčastěji 

používaná: 

1) Trhavina důlní skalní – PERMONEX V 19 (sypká trhavina s kladnou 

kyslíkovou balancí, jejíž detonační rychlost je 4600 m.s-1, vodovzdornost je 

dostatečná). 

2) Povrchová trhavina - EMZIT 20 (plastická trhavina s mírně kladnou kyslíkovou 

bilancí, detonační rychlost je 4000 m.s-1, vodovzdornost je dobrá).  

Na rozstřelování velkých kamenů je používán černý trhací prach VESUVIT TN. 

[6.2] 

Bezpečnostní opatření při použití trhavin: 

Při použití musí být dbáno, zvláštních bezpečnostních opatření a opatrností 

vzhledem k jeho citlivosti, na náraz a tření. Proto je nutné při práci s nimi dbát na 

čistotu a pořádek na pracovišti. Černý prach hoří i ve velmi slabých vrstvách, 

které ulpí jako prach na předmětech nebo oděvu. Při nabíjení trhacího prachu je 

nutné postupovat stejně jako při manipulaci s rozněcovadly, neboť se jedná o 

přímou trhavinu citlivou na plamen nebo jiskru. Z toho důvodu musí být na 

pracovišti dodrženy tyto zásady: 
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a) Do vývrtů nebo spár ukloněných do vodorovné roviny více než   

45o se nesmí trhací prach volně sypat a musí být nabíjen 

v náložkách. 

b) Pro sypání se musí použít nálevky z nejiskřivého materiálu, jejíž 

trubice musí dosahovat až na dno vývrtu. 

c) Před nabíjením trhacího prachu musí být provedena uzávěra 

bezpečnostního okruhu. 

d) V ostatním musí být postupováno podle vyhlášky ČBÚ. 

[6.2] 

Těsnění náloží – při použití trhacího černého prachu musí být použito               

jílovito-písčitých materiálů. U ostatních trhavin může být použito samotného 

písku. [6.2]  

Roznět náloží – v kamenolomech je povolen pouze elektrický roznět. Jako zdroj 

elektrické energie se může používat pouze přidělených roznětnic typu RKA 1 

nebo  RKC 1. Jiné zdroje elektrické energie nesmí být použity. Jednou za 3 

měsíce musí být roznětnice přezkoušeny na funkční spolehlivost. Střelmistr 

může použít k roznětu jedné nálože, ale i více rozněcovadel stejné odporové 

skupiny a stejného času pouze v případě, dělené nálože s meziucpávkou. 

Rozněcovadla však musí být zapojena pouze v sérii. [6.2]  

Selhávky musí být likvidovány neprodleně. Likvidace může být provedena pouze 

odpalem  další nálože nebo vyfukováním stlačeným vzduchem. Volbu způsobu 

likvidace provede střelmistr, podle pokynů od výrobce trhaviny. Veškeré 

připravené práce prováděné k likvidaci řídí a provádí střelmistr. [6.2]  

Manipulační prostor  si stanovuje střelmistr před přinesením výbušnin na místo 

trhacích prací. Manipulační prostor musí být nejméně tak velký, aby umožňoval 

bezpečnou přípravu odstřelu a přechodné uložení výbušnin. Mimo střelmistra a  

pomocníků se nesmí v manipulačním prostoru zdržovat žádné jiné osoby. Na 

dvou pracovištích současně není dovoleno připravovat  ani provádět trhací 

práce. [6.2]  
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Stanovení bezpečnostního okruhu zajišťuje střelmistr provádějící trhací práce. 

Minimální počet pracovníků při provádění trhacích prací je dán počtem hlídek a 

to je 5. Před rozchodem hlídek určí střelmistr jejich  stanoviště v závislosti na 

použité trhavině, typu odstřelu a velikosti nálože. Minimální vzdálenost stanovišť 

hlídek od odstřelu se  stanovuje na 50 m, a to pouze v případě použití trhacího 

prachu. Ve všech případech musí být dodrženy požadavky vyhlášky                   

č. 72/1988 Sb. Úkryt střelmistra při trhacích pracích je v kompresorovně lomu 

nebo na stanovišti hlídky. Střelmistr zodpovídá spolu s hlídkami odstřelu za 

uzavření bezpečnostního okruhu. Úkryt pro osoby, nezúčastněné na trhacích 

pracích, a pro mobilní stroje a zařízení  určí rovněž střelmistr podle podmínek, za 

kterých jsou trhací práce prováděny. [6.2]  

Výstražné signály jsou dávány sirénou před odpalem a to ve dvou stupních. Při 

prvním stupni se dává  signál  2x  a  je pokynem k odchodu osob z ohroženého 

území a odchodu hlídek na svá stanoviště. Druhý stupeň znamená signál  1x, a 

minutu po něm následuje odpal. Trhací práce se ukončují signálem 1x, který se 

dává po provedení prohlídky místa trhacích prací střelmistrem, která následuje 

po uplynutí čekací doby  a zajištění pracoviště po odstřelu. Čekací doba u 

elektrického roznětu je min. 5 minut. Nouzový signál při porušení uzávěry 

bezpečnostního okruhu se dává píšťalkou. V případě zrušení uzávěry 

bezpečnostního okruhu, z důvodu selhání roznětu, nebo jiného důvodu je  dáván 

signál 1x. [6.2]  

Vyklizení bezpečnostního okruhu – při použití trhacího prachu nebo jiné přímé 

trhaviny musí být bezpečnostní okruh vždy vyklizen. Pokyny k vyklizování 

bezpečnostního okruhu a k dávání výstražných signálů  dává výhradně 

střelmistr. [6.2]  

Hlídky odstřelů – mohou vykonávat pouze osoby seznámené s povinností 

vyplývající z funkce hlídek.  [6.2] 
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2.3.4  Mechanizace 

Nakládací a dopravní techniku si zajišťuje těžební organizace. Vlastní několik 

nakládacích, dopravních a strojních zařízení. [6.2]  

Kusy, vhodné na hrubé opracování (dlažba, kopák, hakl, rigol) jsou přepravovány 

po komunikacích kamenolomu nákladními automobily. Ostatní rubanina je 

odtěžována bagrem, ukládaná na nákladní auta a odvážena na místo určení. 

[6.2]  

Bloky, nevhodné pro strojní zpracování, jsou na místě použity pro výrobu 

stavebního kamene. Nakládání kamene, přesun natěženého materiálů, čištění 

ploch a čištění okrajů pracovních plošin řezů se provádí pásovým rýpadlem     

DH 411 nebo CAT 320. [6.2]  

Bloky kamene, vhodné pro ušlechtilou kamenickou výrobu, jsou nakládány 

pomocí pásového rýpadla DH 411 a CAT 320 na nákladní auta a odváženy 

k dalšímu zpracování do provozovny. [6.2]  

Strojní zařízení používané  v kamenolomu Řeka a Ráztoka: 

Rýpadla pásová:              - DH 411 pásový bagr 

                                         - CAT 320 pásový bagr 

 
Obrázek 3: CAT 320 [7] 
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 - JCB 805 mini rypadlo 

 
Obrázek 4: JCB 805 [7] 

Kolový nakladač: - VOLVO N15 

Nákladní vozidla:  

− TATRA 815 (DUMPER) - jednostranný sklápěč s výztužnou korbou 

− TATRA 813 S3 – trojstranně sklopná 

 

Obrázek 5: Tatry [7] 

Elektrifikace: 

Napojení k sítí 22 kV je provedeno přes vlastní trafostanici. Ke zdroji elektrické 

energie jsou připojeny: správní objekt (kancelář), dílna, kompresová stanice, 

sklad olejů a jeřáb. [6.2] 
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Výroba a rozvod vzduchu:  

Výroba stlačeného vzduchu k pohonu vrtaček je zajištěna kompresorem. Rozvod 

stlačeného vzduchu po lomu je zajištěn ocelovým vysokotlakým potrubím 

s odbočkami, pro připojení vysokotlakých hadic napojených na vrtací kladiva na 

jednotlivých pracovištích. [6.2] 

2.4 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů 

Užitkovou surovinu tvoří pískovec a vložky jílovců (nebo břidlice). Při těžbě 

suroviny a při jejich dalším zpracování jsou využity všechny složky – nevzniká 

odpad . Využívá se: 

• při ušlechtilé kamenické výrobě k řezání obkladů, desek apod., 

• při hrazení bystřin jako materiál: 

- tříděný:  k výrobě tzv. drátokošů používaných ke stabilizaci svahů, výstavbě                                   

                 oddělovacích zdi (bloky kamene do 70 kg) 

- záhozový 

- netříděný. [6.3] 

 

Sortiment vyráběného kamene: 

1. Záhozový kámen – obložení koryt vodních toků (bloky nad 200 kg) a 

zpevnění břehových svahů vodních toků (bloky kamene do 200 kg). 

2. Štípaná dlažba (20, 30, 40 cm) - stavební kámen pro vyzdívání opěrných 

zdí, jezů na vodních tocích a úpravy terénů.  

3. Stavební kámen „KOPÁK” (20, 30, 40 cm) - vyzdívání opěrných zdí.  

4. Rigol – opracovaný kámen, pouze jedna strana je pohledová, 

nepravidelných rozměrů.  
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5. Háklové zdivo – budování opěrných stěn proti sesuvu půdy, jezů a splavů, 

stavba rodinných domů jako soklové zdivo.  

6. Šlapáky – plochý kámen využívaný v zahradní architektuře a pro parkové 

úpravy.  

7. Kamenné bloky – pro další zpracování v kamenické dílně.  

8. Netříděný kámen – zbytky po odstřelu, které nelze zahrnout do výše 

uvedených kategorií. Použití při zavážení nádrží při povodních, terénní 

úpravy a jako spodní vrstva do některých typů komunikací (polní a lesní 

cesty).  

 

 

Obrázek 6: Oprava a regulace vodních toků [8] 

2.5 Odvodnění 

Kamenolom Řeka: 

Jediným zdrojem důlních vod jsou vody srážkové. Srážkové vody zčásti 

zasakuji do podloží, zčásti se zachytávají na povrchu pracovních plošin – etáží, 

odkud odtékají samospádem a jsou zachycovány ve sběrné sedimentační jímce 

vybudované v prostoru. Jímka je opatřena propustkem, který umožňuje odtok 

čistých důlních vod korytem až do potoku Řeka. Při případném zahloubení těžby 

pod stávající úroveň základního pracoviště, bude k odvádění důlních vod použito 

čerpadlo. [6.3] 
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Kamenolom Ráztoka: 

Pouze při deštivém počasí dochází k odtoku vody z lomu do místního 

potoka. Je to voda kalná, avšak hygienicky nezávadná. [6.3] 

2.6 Předpokládaný vliv na okolí 

Lomy budou po vytěžení rekultivovány pravděpodobně tímto způsobem: 

Těžební stěny musí vyhovovat všem bezpečnostním parametrům, během času 

se na těžebních stěnách uchytí tzv. nálet, který je ozelení a tím se začlení do 

přírody jako takové. Bude také provedena skupinová výsadba vhodných druhů 

dřevin. Zalesněna bude rovněž felonie technologického odpadu. Technologické a 

strojní zařízení bude demontováno.  Bude zlikvidován sklad maziv a olejů. [6.3] 

Konečný plán Rekultivace bude zpracován po ukončení těžební činnosti, 

v rámci správního řízení dle vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání 

nevýhradních ložisek, o povolení likvidace lomu. [6.3] 
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3 Ekonomická analýza těžby stavebního kamene na                                
vybraných těžebních lokalitách 

Ve stěžejní části této diplomové práce se chci zaměřit na ekonomické srovnání 

nákladů a výnosů lomového střediska a na ekonomickou analýzu těžby 

stavebního kamene.  Lomové středisko, které zahrnuje kamenolomy Řeka a 

Ráztoka, je ve firmě Lesostavby Frýdek – Místek,  a. s. označováno organizační 

jednotkou 182. S ohledem na skutečnost mi byly dány k dispozici podklady 

(výsledovky) za roky 2006 a 2007, nelze sestavit časové řady, z nichž by bylo 

možno zkoumat průběh změn. Lze provést pouze srovnání těchto dvou let a 

výpočet některých ukazatelů.  

3.1 Ekonomické srovnání nákladů a výnosů lomového střediska           

3.1.1 Náklady střediska 

Uvedené členění jednotlivých nákladů je převzato z metodiky používané v a. s.  a 

je přizpůsobeno ekonomickému sledování ostatních druhů činností tak, aby na 

první pohled bylo srovnatelné s jinými středisky a divizemi (tabulka 1).  

Členění: 

1. přímé – materiál zahrnuje: pohonné hmoty pro stroje v lomech, trhaviny, 

vrtné nářadí, náhradní díly, spotřební materiál, spotřeba elektrické 

energie, mzdy, stroje, doprava, oprava a údržba. 

2. režijní – finanční náklady představují náklady na poplatky ve vztahu 

k běžnému účtu a státním institucím, náklady na stravenky 

zaměstnancům. Patří zde i ostatní služby, což je pronájem pozemku za 

lom v Ráztoce, rozbory odpadních vod a smluvní řízení provozu lomu.  

3. subdodávky – pronájmy třídičů, drtičů a provádění velkých odstřelů.  
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4. vnitropodnikové náklady – práce prováděné střediskem údržby při 

opravách elektrozařízení, techniky, elektroinstalace a opravy strojního 

zařízení.  

Podniky, které jsou zaměřeny výhradně na těžební činnost vytvářejí tzv. 

proměnné náklady, jenž tvoří rezervu na odstranění následků těžební činnosti. 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti Lesostavby Frýdek – Místek, a. s., tvoří 

těžební činnost pouze 0,5% výnosů, nejsou tyto rezervy vytvářeny. Z tohoto 

důvodu budou rekultivační práce, po ukončení těžební činnosti hrazeny 

z pracovních prostředků.  

Tabulka 1: Přehled nákladů v letech 2006 a 2007 [6] 

Název položky 
Náklady za rok 

2006 [Kč] 
Náklady za rok 

2007 [Kč] 
Diference  

[Kč] 
Celkem za Materiál 3 483 980 751 875 -2 732 105 
Přímý materiál 2 928 290 230 277 -2 698 013 
PHM 206 208 176 892 -29 316 
Náhradní díly 10 474 16 524 6 050 
Maziva 7 708 7 366 -342 
Spotřební materiál 331 300 320 816 -10 484 
Celkem za Mzdy 3 107 910 3 874 967 767 057 
Hrubé mzdy 2 207 238 2 747 835 540 597 
Odvody z mezd 900 672 1 127 132 226 460 
Celkem za Stroje 3 476 306 2 883 221 -593 085 
Interní stroje 3 110 356 2 881 301 -229 055 
Externí stroje 365 950 1 920 -364 030 
Celkem za Doprava 2 766 374 554 218 -2 212 156 
Interní doprava 1 059 754 468 893 -590 861 
Externí doprava 1 706 620 85 325 -1 621 295 
Celkem za Režie 1 977 347 1 900 646 -76 701 
Telefony 42 552 38 304 -4 248 
Pojištění 43 073 43 131 58 
Spotřeba energie, vody 339 684 324 477 -15 207 
Stravné, cestovné 76 049 19 153 -56 896 
Technologická přeprava výrobní 196 268 204 298 8 030 
Opravy a údržba 110 055 58 326 -51 729 
Odvoz odpadů 1 564 808 -756 
Poplatky 55 974 17 480 -38 494 
Ostatní služby 311 708 240 599 -71 109 
Náklady na reprezentaci 5 899 7 844 1 945 
Náhrady mezd 374 712 488 698 113 986 
Finanční náklady 120 091 91 581 -28 510 
Odpisy 70 029 287 982 217 953 
Ostatní provozní náklady 17 556 -2 -17 558 
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Subdodávky 212 133 77 967 -134 166 
Celkem za Vnitropodnikové náklady 78 708 170 970 92 262 
VP fakturace 78 708 75 140 -3 568 
VP fakturace dřeva 0 95 830 95 830 
Celkem za Středisko 14 890 625 10 135 897 -4 754 728 

   
 

Graf 1: Přehled nákladů v letech 2006 a 2007 [9] 
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Z grafu 1 lze vyčíst  nejvýraznější změnu u nákladových položek Celkem za 

Materiál a Celkem za Dopravu. Ke zvýšení nákladů z roku 2006 na 2007 došlo 

u položky Celkem za Mzdy.  

Tabulka 2: Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkové náklady [9] 

Název položky 
% podíl za rok 

2006 
% podíl za 
rok 2007 

tempo růstu 
[%] 

Celkem za Materiál 23,40 7,42 -78,42 
Celkem za Mzdy 20,87 38,23 24,68 
Celkem za Stroje 23,35 28,45 17,06 
Celkem za Doprava 18,58 5,47 -79,97 
Celkem za Režie 13,28 18,75 -3,88 
Celkem za Středisko 100,00 100,00 -31,93 
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V druhém sloupci tabulky 2 jsem provedla % podíl jednotlivých nákladových 

položek k celkovým nákladům za rok 2006. Ve třetím sloupci je taktéž zpracován 

% podíl jednotlivých nákladových položek za rok 2007. Poslední sloupec je 

věnován tempu růstu: 

Celkem za Materiál: tempo růstu se snížilo o 78,42%. V roce 2006 došlo 

k poměrně vysokým opravám na zařízení vzduchotechniky v lomu Řeka. V roce 

2007 se jedná o běžný provozní materiál.  

Celkem za Mzdy: pouze u jediné položky vzrostlo tempo růstu o 24,68%, 

z důvodů navýšení mzdových tarifů sjednaných v kolektivní smlouvě pro rok 

2007. 

Celkem za Stroje: snížení o 17,06%. Aktualizace vnitropodnikových cen výkonu 

doprava – mechanizace.  

Celkem za Doprava: menší podíl přesunu v rámci lomu zapříčinilo snížení 

tempa růstu o 79,97%.  

Celkem za Režie: zůstávají celkem nezměněny. V roce 2007 nedošlo k úpravě 

systému rozpouštění správní režie.  

Celkem za Středisko: tempo růstu celkových nákladů za období 2006 a 2007 

pokleslo o 31,93%, což zapříčinilo menší objem zakázek závislých na stavebním 

kameni.  

3.1.2 Výnosy střediska 

Z hlediska výnosů je posuzována ekonomika lomů ve dvou fázích: 

1. Lom vyrábí stavební kámen pro potřeby vlastní divize stavební výroby, v tom 

případě se jedná o aktivaci materiálů.  

Ocenění výrobního kamene se provádí aktivaci materiálů. Aktivační cena je 

kalkulována na úrovni přímých nákladu na výrobu 1 tuny daného sortimentu. 

Tato cena zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy pracovníků v lomech, náklady na 

stroje a dopravní prostředky, náklady na energii a podíl režijních nákladů. 
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Aktivace spočívá v tom, že vyrobený kámen je přijat na sklad materiálů, který je 

spotřebováván na stavbách stavební výroby.  

Z hlediska dlouhodobého hmotného majetku je provoz lomu zatěžován pouze 

odpisy kompresorů, jiný majetek v lomech evidován není. Práce strojů je 

účtovaná vnitropodnikově divizí dopravy a mechanizace. Jedná se o nakladače, 

bagry a nákladní auta pro přesun materiálů.  

2. Část vytěženého kamene prodává lom externím zájemcům. Zde se výnosy 

realizují ve formě tržeb za výrobky. Vlastní proces vlastních výrobků probíhá na 

účtech nedokončená výroba. 

V případě výroby výrobků je celý proces účtován opět nedokončená výroba. 

Obdobně jako v případě aktivace je proces výroby oceněn náklady stejně jako 

v bodě 1, s tím rozdílem, že vyrobený sortiment stavebního kamene je přijat na 

sklad výrobků. 

Následně při prodeji je z tohoto skladu odebrán prodejní výdejkou a odběrateli je 

vystavena faktura za prodaný výrobek, což je evidováno jako tržba                

střediska - lomy. 

Tabulka 3: Přehled výnosů v letech 2006 a 2007 [6] 

Název položky 
Výnosy za rok 

2006 [Kč] 
Výnosy za rok 

2007 [Kč] 
Diference 

[Kč] 
Celkem za Tržby 7 115 809 3 579 303 -3 536 506 
Tržby za výrobky 6 460 457 3 543 075 -2 917 382 
Tržby za služby 655 352 36 228 -619 124 
Celkem za Ostatní výnosy 7 377 989 3 654 075 -3 723 914 
Aktivace 7 377 989 3 625 074 -3 752 915 
Nedokončená výroba 0 0 0 
Ostatní výnosy 0 29 001 29 001 
Celkem za Vnitropodnikové výnosy 32 000 0 -32 000 
VP fakturace 32 000 0 -32 000 
Celkem za středisko 14 525 798 7 233 378 -7 292 420 
 

Z výše uvedené tabulky 3 vyplývá, že hodnocení středisko lomu dosahuje těchto 

výnosů: 
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- externí tržby za výrobky: rok 2006:    7. 115 809,- 

 rok 2007:    3. 579 303,- 

 

Rok 2006 výrazně prokazuje vyšší externí tržbu, díky zakázce pro Metrostav 

Praha – vybudování dálnice D 47, než rok 2007.   

Na středisku jsou v období 2007 zaúčtované Ostatní výnosy ve výši 29. 001,- za 

minimální výnosy vrácení celních a finančních poplatků.  

Graf  2: Přehled výnosů v letech 2006 a 2007 [9] 
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Graf 2 znázorňuje největší změnu v položce Celkem za Tržby a to o 3,5 mil. Kč. 

Výrazný pokles v období 2006 a 2007 je také u položky Celkem za Ostatní 

výnosy o 3,7 mil. Kč.  

Tabulka 4: Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkové výnosy [9] 

Název položky 
% podíl za 
rok 2006 

% podíl za 
rok 2007 

tempo růstu 
[%] 

Celkem za Tržby 48,99 49,48 -49,70 
Celkem za Ostatní výnosy 50,79 50,52 -50,47 
Aktivace 50,79 50,12 -50,87 
Ostatní výnosy 0,00 0,40 100,00 
Celkem za Vnitropodnikové výnosy 0,22 0,00 -100,00 
Celkem za středisko 100,00 100,00 -50,20 
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V tabulce 4 je postup stejný jako u tabulky 2.  Největší tempo růstu nastalo u 

položek:  

Celkem za Tržby: snížení nastalo o 49,70% vlivem struktury stavebních prací 

Moravskoslezského kraje.  

Celkem za Ostatní výnosy: u jediné položky Ostatní výnosy došlo ke zvýšení 

tempa růstu o 100%. Největší vliv má opět struktura stavebních prací. Aktivace 

materiálu byla o 50% nižší než v roce 2006.  

3.1.3 Hospodářský výsledek střediska 

Výpočet celkového hospodářského výsledku je rozdíl mezi celkovými výnosy a 

celkovými náklady.  

Tabulka 5: Přehled hospodářských výsledků v letech 2006 a 2007 [9] 

  rok 2006 rok 2007 diference 
výnosy celkem                      [Kč] 14 525 798 7 233 378 -7 292 420 
náklady celkem                     [Kč] 14 890 625 10 135 897 -4 754 728 
hospodářský výsledek          [Kč] -364 827 -2 902 519 -2 537 692 

      
 

Z tabulky 5 je zřejmé, že větší dynamika nákladů než výnosů způsobila výrazný 

nárůst ztráty v obou letech.  

Středisko lomu je u a. s. chápáno především jako středisko sloužící hlavně 

potřebám divize stavební výroby a velikost objemu je ovlivněna hlavně 

charakterem státních zakázek (viz kapitola 3.2.1).  
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Graf 3: Přehled nákladů a výnosů v letech 2006 a 2007 [9] 
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Z grafu 3 je zřejmé, že náklady v obou letech převažují výnosy, což způsobuje 

ztrátu lomového střediska.  

3.2 Analýza těžby stavebního kamene 

Pro ekonomickou analýzu těžby stavebního kamene pracuji s kamenolomy Řeka 

a Ráztoka. Těžba je vykazována v letech 2006 a 2007. Těžený kámen je 

rozdělen na materiál a výrobky (viz kapitola 3.1.2). 

Produkce těžby je ve společnosti Lesostavby Frýdek – Místek vykazována 

v objemovém ukazateli tuny. 

Produkce těžby ve společnosti je těžena dle sortimentu kamene (viz kapitola 

2.4). V následujících tabulkách 6,7,8,9 je rozdělena těžba podle sortimentu 

kamene.  
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Lom Řeka: 

Tabulka 6: Přehled vytěženého kamene (materiál) [6] 

Rok 
Sortiment kamene 

2006 2007 
rozdíl 

Velký záhozový 5 604 3 017 -2 587 
Střední záhozový 7 276 2 627 -4 649 
Dlažba 20 6 845 593 -6 252 
Dlažba 30 286 162 -124 
Dlažba 40 308 57 -251 
Kopák 20 67 79 12 
Kopák 30 60 399 339 
Kopák 40 x 14 14 
Rigol 433 305 -128 
Hakl 40 12 -28 
Šlapák 130 x -130 
Bloky 167 206 39 
Tříděný kámen x 558 558 
Celkem [t] 21 216 8 029 -13 187 

Tabulka č. 7: Přehled vytěženého kamene  (výrobky) [6] 

Rok 
Sortiment kamene 

2006 2007 
rozdíl 

Velký záhozový 41 307 266 
Střední záhozový 1 296 3 495 2 199 
Tříděný kámen 950 925 -25 
Dlažba 20 24 206 182 
Dlažba 30 x 49 49 
Kopák 20 125 86 -39 
Kopák 30 2 12 10 
Kopák 40 42 x -42 
Rigol 36 28 -8 
Šlapák 28 x -28 
Bloky  69 92 23 
Netříděný kámen 24 36 12 
Hakl x 8 8 
Celkem [t]  2 637 5 244 2 607 

Největší podíl má velký a střední záhozový kámen (tabulka 6), což odráží 

stěžejní program divize stavební výroby regulace vodních toků. Tento kámen se 

používá k upevnění břehů.  
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Lom Ráztoka: 

Tabulka 8: Přehled vytěženého kamene (materiál) 

rok 
Sortiment kamene 

2006 2007 
rozdíl 

Velký záhozový 2 264 3 732 1 468 
Střední záhozový 540 1 128 588 
Dlažba 20 120 34 -86 
Dlažba 30 262 284 22 
Kopák 30 3 x -3 
Tříděný kámen 756 411 -345 
Netříděný kámen x 84 84 
Celkem [t] 3 945 5 673 1 728 

 

Tabulka 9: Přehled vytěženého kamene (výrobky) 

rok 
Sortiment kamene 

2006 2007 
rozdíl 

Velký záhozový x 24 24 
Střední záhozový 201 131 -70 
Dlažba 20 50 x -50 
Dlažba 30 x 9 9 
Kopák 20 1 x -1 
Tříděný kámen 195 310 115 
Netříděný kámen x 36 36 
Celkem [t] 447 510 63 

 

Z tabulky 8 a 9 je patrné, že v lomu Ráztoka se těží jen příležitostně. Godulský 

pískovec zde není až tak kvalitní jako v kamenolomu Řeka.  Těžba je závislá na 

typu stavebních zakázek.  
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3.2.1 Srovnání těžby na lokalitách Řeka a Ráztoka 

Produkce těžby:  

Tabulka 10: Porovnání celkové  těžby v letech 2006 – 2007 [9] 

Rok  2006 2007 diferenciace 
Řeka  23 853 13 273 -10 580 
Ráztoka 4 392 6 183 1 791 
celkem  [t] 28 245 19 456 -8 789 

 

Graf 4: Porovnání celkové těžby v letech 2006 a 2007 [9] 
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 Z grafu 4 lze posoudit, že produkce těžby v kamenolomu Řeka se z roku 2006 

na 2007 snížila o 10 580 t. Naopak v lomu Ráztoka se těžba  lomu zvýšila o 

1 791 t. Je to dáno lokalitou staveb a hlavně kvalitou kamene.  

Produkce těžby se  používá převážně na zakázkách typu regulace vodních toků. 

Je směřována zhruba 80 % této produkce, zhruba 20 % výroby tvoří těžba tzv. 

kamenných bloků, ze kterých následně vyrábí ušlechtilý stavební kámen ve 

středisku Kamenické výroby.  

Vliv struktury stavební výroby na produkci lomu v letech 2006 a 2007 

Viz příloha 1 a 2.  
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Práce na úpravách vodních toků jsou náročné na stavební lomový kámen. Výše 

uvedené hodnocení těžby je odrazem objemu stavebních prací na těchto 

zakázkách.  

V roce 2006:  73,518 mil. Kč 

V roce 2007:  57,025 mil. Kč.  

Což je pokles zhruba o 20%.  

3.2.2 Ukazatel nákladovosti a způsob jeho výpočtu 

Vzhledem k tomu, že znám celkové náklady a celkovou těžbu kamenolomu Řeka 

a Ráztoka mohu provést ekonomické zhodnocení dvou let pomocí ukazatele 

nákladovosti pouze v podobě nákladovosti fyzického objemu produkce: 

náklad na 1 t = celkové náklady / těžba   [Kč/t] 

Tabulka 11: Výpočet nákladu na 1 t pro rok 2006 [9] 

Lom 
2006 

Řeka Ráztoka 
celkové náklady     [Kč] 13 053 806 1 836 819 
celková těžba            [t] 23 853 4 392 
náklad na 1 t        [Kč/t] 547,26 418,22 

V roce 2006 byl náklad na 1 tunu větší než v lomu Ráztoka, kvůli větší opravě 

vzduchové techniky.   

Tabulka 12: Výpočet nákladu na 1 t pro rok 2007 [9] 

Lom 
2007 

Řeka Ráztoka 
celkové náklady  [Kč] 7 489 406 2 646 491 
celková těžba         [t] 13 273 6 183 
náklad na 1 t     [Kč/t] 564,26 428,03 
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Tabulky 11 a 12 představují vypočítaný náklad na 1 tunu. V obou letech je vyšší 

náklad v lomu Řeka, který prokazuje výraznější produkci vytěženého stavebního 

kamene, od kterého se vyvíjí náklad na 1 tunu, než v lomu Ráztoka.    

3.2.3 Srovnání cen  

Tabulka 13: Vývoj cen materiálů [6] 

Cena  [Kč] 
Materiál  MJ 

2006 2007 

Růst 
ceny 

Lomový kámen netříděný t 70,- 70,- x 
Lomový kámen neupravený tříděný t 250,- 250,- x 

Lomový kámen neupravený -       
zához do 200 kg 

t 242,- 242,- x 

Lomový kámen neupravený -         
zához nad 200 kg 

t 207,- 207,- x 

Lomový kámen upravený -       
rigolový do 20 cm 

t 635,- 952,- 317,- 

Dlažba 20 t 690,- 1 035,- 345,- 
Dlažba 30 t 635,- 952,- 317,- 
Kopák 20 t 1 210,- 1 815,- 605,- 
Kopák 30 t 1 150,- 1725,- 575,- 
Kopák 40 t 1 095,- 1 643,- 548,- 
Surovinové bloky do 1 m3 m3 8 000,- 10 000,- 2 000,- 
Surovinové bloky nad 1 m3 m3 10 000,- 12 000,- 2 000,- 
Haklík (jen z Řeky) t 2 185,- 3 278,- 1 093,- 

Ceny stavebního kamene jsou stanovovány vnitropodnikovou směrnicí zpravidla 

1 x ročně. V ceně materiálů není kalkulován zisk, který je realizován až následně 

ve stavebních zakázkách divize stavební výroby. Při prodeji je zisk realizován 

mezi kalkulovanou cenou a cenou prodejní. 

Růst cen odráží především vývoj mezd ve společnosti Lesostavby                

Frýdek – Místek, a. s. Druhým nejvýznamnějším faktorem jsou pohonné hmoty. 

A na třetím místě je to nárůst cen elektrické energie (pohonné hmoty). 
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4 Návrhy a doporučení 

V rámci zefektivnění ekonomiky lomu bych navrhla, zda nezařadit stroje a 

dopravní prostředky využívané v kamenolomech přímo na Lomové středisko, 

čímž by se snížil náklad na stroje minimálně o marži divize dopravy. Náklady na 

přesuny těchto kapacit na středisko, by pak zůstali pouze přímé náklady na tyto 

stroje (PHM, mzdy, doprava, odpisy).  

Z delšího časového hlediska je nutno brát ohled, že vedení společnosti 

neuvažuje o změně charakteru zakázek, pro které potřebuje stavební kámen, je 

proto vhodné kamenolomy ponechat v činnosti. Náklady na uzavírky lomu by 

představovaly vysokou finanční zátěž pro podnik. A otvírání nových dobývacích 

prostor je téměř v této oblasti nemožné.  
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5 Závěr 

Tématem této práce bylo ekonomické zhodnocení těžby stavebního 

kamene na již zmíněných lokalitách.  

V úvodní části se věnuji charakteristice těžebních lokalit, zároveň zde 

popisuji technologický postup rozpojování, mechanizaci používanou 

v kamenolomech, následuje úprava a zušlechťování vydobytého nerostu, 

odvodnění a předpokládaný vliv na okolí.  

V navazující části srovnávám náklady a výnosy lomového střediska 

v letech 2006 a 2007. Ze srovnání vyplynulo, že největší nákladovou položkou 

jsou mzdy. Lomové středisko zaměstnává zhruba 15 pracovníků. V období 

nízkých požadavků na stavební kámen jsou pracovníci využívání na ostatních 

stavebních zakázkách. Tímhle je přesunuta největší část nákladů lomů – mzdy 

na jiná střediska divize stavební výroby. Zhruba 28%,  tvoří náklady na stroje. 

Tato položka je závislá na způsobu vnitrofakturace výkonu divize dopravy a 

mechanizace. Z pohledu výnosů Lomového střediska zastávají důležitou roli 

tržby. Hospodářské výsledky Lomového střediska jsou v jednotlivých letech 

dlouhodobě záporné.  

Z pohledu hospodaření Lomového střediska se jeví zachování této výroby 

neekonomické. Konečný efekt lze však hodnotit až na úrovni divize stavební 

výroby, a to rozborem jednotlivých stavebních zakázek.  

Z výše uvedené ekonomické analýzy vyplývá především skutečnost, že 

výroba stavebního kamene Lomového střediska je pouze doplňkovou činností, 

v rámci divize stavební výroby. Ve srovnávaném období je velmi výrazný vliv na 

charakteru stavebních prací.  
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Těžění godulského pískovce znamená pro společnost lepší konkurenční 

postavení v soutěžích o veřejné zakázky, týkající se především úprav a regulaci 

vodních toků, a proto si myslím, že zachování těžby je pro podnik přínosem.  

Kapitola analýzy těžby stavebního kamene představuje detailnější rozpis 

těžby dle sortimentu kamene v letech 2006 a 2007. V obou letech je objem 

produkce vyšší v kamenolomu Řeka než v kamenolomu Ráztoka. Je to dáno tím, 

že godulský pískovec je v Řece kvalitnější a také tím, že kamenolom v Ráztoce 

je umístěn v chráněné krajinné oblasti, a proto je tam těžba omezena.  

Vzhledem k tomu, že godulský pískovec se nachází jako jediný v České 

republice a to v Moravskoslezském kraji, si myslím, že alespoň 0,5% výnosů 

z těžební činnosti pro akciovou společnost je pozitivní.  
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Příloha 1: Vliv struktury stavební výroby na produkci lomu v roce 2006 [6] 

Produkce stavební výroby 
  z toho:  

Výnosy 
celkem 

27 HB Frýdl. Ondřejnice 0 
27 HB Bystrý km 2,300-2,971 2 084 
27 HB Bystrý km 1,570-2,300 3 999 
27 HB Mazák 2 150 
27 HB Rakovec 990 
27 HB Bystrý km 1,2-2,7  Baška 1 787 
27 HB Stanovec 0 
27 Odtěžení nánosů Kom. Lhotka 0 
27 HB Dolinky 811 
27 PPO Ropičanka, Řeka 2 514 
27 HB Matulákuv potok 0 
27 Nánosy Dolínky 24 
27 Nánosy Jatný 345 
27 PŠ Přelač 1 418 
27 Kopytná 1 758 
27 Ondřejnice Kozlovice 200 
27 Kotelský potok 399 
37 VT Ostravice Paskov 0 
37 Odvodnění - ČSA Karviná 352 
37 Olše-Karviná km 12,85-19,60 2 543 
37 potok Rzavec 0 
37 Ondřejnice Brušperk 0 
37 PŠ Stonávka v Hnojníku 0 
37 Odra-Košatka km 34,20-34,32 1 959 
37 Lomná Jablunkov km 0,0-3,1 10 860 
37 VT Ostravice Stříbrník 363 
37 RH pod hrází VD Morávka 8 229 
37 Bělá Domašov km 23,15-23,95 20 940 
37 Černý potok Bruntál 3 499 
37 Vítkovský jez 591 
37 Jelení rybník 1 674 
37 Odra Jakubčovice 2 225 
37 VT Morávka spádový stupeň 80 
37 Olše stupeň pro Povodí 371 
37 Oprava Dlažby Lomná 985 
37 Olše Koukolná 0 
37 Žabinec km 1,7 - 1,8 32 
37 Jasení km 0,0 - 0,57 50 
27 Ropičanka Řeka 61 
37 VT Stříbrník-BP 225 
  Celkem [Kč] 73 518 

 
 
Pozn.: 27 a 37 stavby bystřin a hrazení vodních toků 

 



 

 

Příloha 2: Vliv struktury stavební výroby na produkci lomu v roce 2007 [6] 

Produkce stavební výroby 
  z toho: 

Výnosy 
celkem 

27 HB Frýdl. Ondřejnice 1 323 
27 HB Bystrý km 1,570-2,300 2 432 
27 HB Stanovec  1 909 
27 Kopytná 0 
27 Ondřejnice Kozlovice 4 945 
27 Kotelský potok 2 558 
27 Ondřejnice v Kozlovicích km 27,74 2 216 
27 VT Ropičanka km 0,2-0,220 126 
27 Úprava toku Jasení km 1,189-1,198 87 
27 HB Ráztoka 840 
27 Kotelský potok 1 499 
27 Byrtusovský potok km 0,206-0,321 346 
27 PPO Gluvčín km 0,00-1,442 211 
27 VT Čeladenka km 12,803 340 
27 PŠ Cermná km 0,4-6,6 205 
27 Hradečná I. km 0,000-7,000 222 
37 VT Ostravice Paskov 0 
37 RZ pod hrází Morávka 202 
37 Bělá Domašov km 23,15-23,95 5 692 
37 Černý potok Bruntál 1 445 
37 Odra Jakubčovice 3 722 
37 Olše stupeň  0 
37 Olše Koukolná 0 
37 Odbahnění rybníka Šenov 466 
37 Obchvat  Ropičanka 702 
37 Oprava dlažby-Olše Č.T.-Povodí 1 483 
37 Morávka-gabiony 7 389 
37 Dlažba na vodním toku pod haldou 63 
37 Odra Přívoz- ochranná hráž 9 040 
37 Široká niva jez 2 608 
37 Oprava Stupně Lomná 698 
37 Odra Hošťálkovice km 16,38 - 16,45  0 
37 Sadový potok 592 
37 Tyra Oldřichovice km 5,749 739 
37 Odra km 20,4-20,6- I.etapa 2 282 
37 Zprůtočnění koryta Opavy 285 
37 Sadový potok- opěrná zeď 358 
37 Odra jez km 20,4 0 
  Celkem [Kč] 57 025 

 
Pozn.: 27 a 37 stavby bystřin a hrazení vodních toků 

 


