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Abstrakt a klí čová slova v českém jazyce 

Aktivita v báňském průmyslu je založena na ziskovém principu stejně jako v jiných 

oborech podnikání. Úspěšné firmy usilují o získání nových lokalit, neboť životnost báňské 

kapacity je v každém případě omezena. Při těchto akvizicích formou koupě báňské 

organizace je rozhodující odhad budoucích ekonomických výsledků. 

Problematika určení, zda báňská jednotka bude v budoucnu dosahovat zisku, nebo 

ztráty, byla řešena v podmínkách povrchového dobývání stavebních surovin. Výchozí 

soubor byl tvořen 70 ziskovými a ztrátovými lomy v 7 evropských zemích vlastněných 

mezinárodní společností sídlící v Evropě. Kritéria pro odhad budoucího ekonomického 

výsledku byly stanoveny pomocí metody diskriminační analýzy. Na základě těchto kritérií 

byly provedeny kontrolní klasifikace dalších báňských jednotek. 

Klí čová slova:  

lokalita, akvizice, ekonomické výsledky, diskriminační analýza, klasifikace 



   

Abstrakt a klí čová slova v anglickém jazyce 

Activity in the mining industry is based on the profit principle as it is in other fields of 

business. Successful companies are trying to gain new locations because the life of a 

mining capacity is limited in each case. At such acquisitions in the form of purchase of 

mining organizations, the assessment of future economic results is critical. 

The issue of determining whether a mining unit achieves profit or loss in the 

future was dealt with in terms of surface mining of construction materials. The basic group 

consisted of 70 both profit-making and loss-making mines in 7 European countries owned 

by an international company with its seat in Europe. The criteria for predicting future 

economic results were determined by means of the discriminating analysis method. Based 

on these criteria, monitoring classifications of other mining units were carried out. 

Klí čová slova:  

location, acquisition, economic results, discriminating analysis, clasification 
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1 Úvod 

Těžba nerostných surovin ve východní Evropě byla v 90. letech 20. století spojena se 

snížením produkce a likvidací řady báňských kapacit. Hlavním důvodem byly ekonomické 

výsledky a ztráta vládních dotací. Dalším charakteristickým rysem tohoto období byly 

privatizační procesy spojené s restrukturalizací báňského průmyslu. Vzrostla těžba 

stavebních surovin, v mnoha případech pod patronací zahraničního kapitálu. 

Postoj veřejnosti k hornictví se však zhoršoval a bylo mimořádně obtížné 

realizovat nové báňské projekty. Ekonomicky silné firmy mohly zajistit svůj rozvoj 

především nákupem již provozovaných lokalit. Důvodem rozvoje byla nejen snaha 

zhodnocovat kapitál firmy, ale i omezená životnost těžební organizace. Ta je v zásadě 

určená výší těžitelných zásob a intenzitou těžby. 

Pro rozhodnutí o koupi báňské kapacity má mimořádný význam odhad budoucích 

ekonomických výsledků. Zisk nebo ztráta v budoucnu ovlivňuje nejen samotné rozhodnutí, 

ale i výši kupní ceny.  

V posledních desetiletích došlo k prudkému rozvoji dopravy na pozemních 

komunikacích a tím se dostala do popředí otázka výstavby a rozšíření odpovídající 

dopravní infrastruktury. Pro výstavbu silnic a dálnic, železnic, letišť, ale i pro jejich 

rekonstrukce je potřeba obrovského množství těženého a drceného kameniva, které je 

dobýváno v kamenolomech, štěrkovnách a pískovnách. Kamenivo je použito přímo do 

těles komunikací, jako plnivo do betonu nebo asfaltových obalovaných směsí na vrchní 

vrstvy vozovek. Ve své práci se věnuji pouze provozům, které vyrábějí kamenivo, nikoliv 

kamenolomům na hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, jejichž problematika je 

odlišná. 

Každý obor lidské činnosti prochází neustálým vývojem, a tak i tento obor není 

výjimkou. Narůstají požadavky nejen na kvantitu kameniva, ale i na jeho kvalitu. V dnešní 

době hraje významnou roli, nikoli druhořadou, rovněž ekonomika lomových provozů.  

V dřívější době byly kamenolomy součástí stavebních firem, byly na okraji zájmu 

a sloužily jen jako jakýsi doprovodný provoz. V současnosti jsou i tyto těžební jednotky 

samostatnými firmami, nebo jsou  jako relativně samostatné celky vedeny v rámci firem či 

koncernů.  Ve většině případů ve všech evropských zemích jejich vlastnictví přešlo do 
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rukou soukromých investorů, kteří očekávají zhodnocení investice a důkladně analyzují 

potřebu  nových investic. Na ekonomiku kamenolomu je kladen maximální důraz. 

Vzhledem k narůstajícím požadavkům na kvalitu vzrůstá i potřeba vysokých investic do 

strojního zařízení, které pak kamenolom zatěžuje vysokými odpisy. Pro rozpuštění odpisů 

na dostatečný objem produkce (množství prodaných tun kameniva) je potřeba zajištění 

dostatečného odbytu. Ten je závislý nejen na konkurenci, ale především na ceně výrobku 

na stavbě (vzdálenost stavby od lokality kamenolomu). Cena dopravy ve struktuře nákladů 

hraje podstatnou roli a mnohdy může i převyšovat celkovou cenu kameniva. Záleží na 

celkové geologii území (externích přírodních podmínkách). V okolí může být spousta 

ložisek vhodného stavebního kamene, nebo naopak pouze ložiska ojedinělá. Jsou i oblasti, 

kde se vhodná ložiska stavebního kamene nenacházejí vůbec. Silnice, železnice a jiné 

komunikace se stavějí všude tam, kde je potřeba dopravních tepen. Dostupné zdroje 

kameniva jsou pouze v některých oblastech. Jedná se spíše o oblasti horské, kde horniny  

vystupují na zemský povrch a nejsou překryty mocným nadložím. Takovými oblastmi jsou 

např. v podstatě celé území České republiky a většina území Slovenska. Pro tyto oblasti je 

typické velké množství kamenolomů, vzhledem ke spotřebě kameniva a velkému počtu 

ložisek, většinou malých. Hustá síť otevřených kamenolomů způsobuje nemožnost 

vybudovat velký kapacitní lom, a tím se komplikuje rozpouštění odpisů technologických 

linek do nákladů na tunu kameniva. Oblasti, kde se nacházejí především nížiny, jsou 

zpravidla bez zdrojů kameniva získávaného drcením v kamenolomech (drcené kamenivo), 

ale částečně lze použít kamenivo těžené z ložisek nesoudržných hornin (štěrkovny, 

pískovny). Do vrstev komunikací, kde je použití těženého kameniva vyloučeno, musíme  

drcené kamenivo dovážet na velké vzdálenosti. Takovými oblastmi je třeba Polsko, kde se 

zásoby drceného kameniva nacházejí v jeho jihozápadní části. V ostatních regionech je 

silniční stavitelství závislé na dovozu kameniva. Proto v Polsku najdeme kamenolomy na 

drcené kamenivo převážně v jeho jihozápadní části a jedná se o velké kapacitní provozy 

s železniční vlečkou. 

Těžba nerostných surovin je ale specifickým podnikáním, a jako každá těžební 

činnost, je ovlivněna i vnitřními přírodními podmínkami, jakými jsou např. kvalita 

kamene, úložní poměry, hydrogeologie, kvalita horních vrstev, mrazuvzdornost, mocnost 

skrývek, a.p.  I zde se jedná ve většině případů o vlivy, které nelze ovlivnit nebo lze 

ovlivnit pouze částečně, a to většinou pouze za vyvolání dalších doprovodných nákladů. 
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V případě lomu, který vyrábí kamenivo pro účely silničního stavitelství,  jsem 

toho názoru, že přírodní podmínky zasahují do rentability provozu ještě citelněji. Finální 

produkt  - kamenivo - je především plnivem a prodává se při splnění kvalitativních 

podmínek jako výplň určitého objemu (silničního nebo železničního tělesa, betonu, 

asfaltové směsi).  

Aby kamenolom vykazoval dlouhodobě pozitivní hospodářský výsledek, musí mít 

určitý součet pozitivně působících faktorů resp. parametrů. Ty parametry, které jsou 

svázány s přírodními podmínkami, mají rozhodující význam, neboť jsou většinou 

neovlivnitelné zásahy člověka. Existuje i však i celá řada parametrů, které ziskovost lomu 

ovlivňují rovněž, a plně s přírodními podmínkami svázány nejsou.  

 Do provozu, který bude vykazovat dlouhodobě zisk, lze s úspěchem investovat, 

takové ložisko lze nakoupit pro doplnění portfolia již existujících lomů nebo jako investici. 
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2 Cíl práce 

Provozovat jakékoliv podnikání lze dnes pouze v případě, že minimálně v dlouhodobém 

horizontu lze očekávat tvorbu zisku. U těžebních organizací je tato situace složitější, jedná 

se o podnikání s výrazně dlouhodobým horizontem a s velkou potřebou vázání investičního 

kapitálu. Těžební podnik navíc není schopen inovovat svoje výrobky a je zcela závislý na 

lokalitě a přírodních podmínkách a vlastnostech ložiska. Proto predikce ekonomického 

vývoje daného provozu má mimořádný význam. 

Má praxe v oboru těžby drceného a těženého kameniva  umožňuje odhadnout 

existenci určitých faktorů či parametrů, které ve svých vzájemných souvislostech 

způsobují rozdělení provozů na ziskové a ztrátové a to jak v krátkodobém, tak i 

v dlouhodobém horizontu. 

Vybrat a určit ty parametry, které mají pro budoucí ekonomický vývoj lomového 

provozu rozhodující vliv, je cílem této disertační práce.  

Pomocí těchto parametrů lze pak otestovat každou novou akvizici (nově 

nakupovaný kamenolom), použít tyto ukazatele jako podklad pro manažerská rozhodnutí, 

do které lokality investovat, kterou lokalitu rozvíjet. Vzhledem k již výše uvedené 

investiční náročnosti (technologická linka stojí řádově několik miliónů Euro) a 

dlouhodobém horizontu podnikání (dlouhá doba otvírky, nemožnost změny sortimentu) je 

takovýto podklad, který by usnadnil či podpořil manažerské rozhodování, pro praxi velice 

významný. 

2.1 Současný stav poznání 

Hospodářský výsledek firmy je ovlivněn celou řadou faktorů. Lze je obecně rozdělit do 

skupiny přírodních faktorů (typ zemědělské půdy, kovnatost rud, množství dešťových 

srážek atd.), technologických faktorů (stupeň mechanizace, druh technologie výrobního 

procesu, vybavenost pracovníků dlouhodobým hmotným majetkem atd.) a lidských 

faktorů (kvalifikace pracovních sil, charakteristika pracovních sil, způsob řízení atd.). 

Přírodní faktory jsou v zásadě dané, málo ovlivnitelné (např. zavlažování v zemědělství), 

avšak jejich působení na ekonomické výsledky je často výrazné. Pro účely analýzy 
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hospodářských výsledků, odměňování, plánování atd. je významná schopnost oddělit vliv 

skupiny přírodních faktorů od faktorů ostatních. 

Působení přírodních faktorů na výsledky hospodaření je věnována pozornost 

většinou v zemědělství. Chrastinová (2008) za rozhodující faktor diferencované 

efektivnosti slovenského zemědělství považuje přírodní podmínky – kvalita půdy, 

klimatické podmínky, topografie terénu atd. Tatlidil et. alt. (2005) v podmínkách Turecka 

přisuzuje přírodním faktorům rozhodující vliv na ztrátu úrody. Jasinevičius (2008) uvádí 

mezi příčinami úbytku jehličnatých lesů v Litvě na prvním místě přírodní faktory, následně 

pak lesní hospodářství a mimořádné události. Kimmins (1996) vztahuje udržitelnost 

produkce kanadských lesů k dostupnosti výživy stromů ovlivněnou teplotou půdy, 

rychlostí rozkladu odumřelých částí, stavem pokryvu půdy a odtokem vody. Bravo – Ureta 

(2006) v podmínkách středoamerických republik spojuje příjmy farmářů s diversifikací 

produkce, způsobem ochrany půdy a s lidským potenciálem. Wolf (2000) v podmínkách 

Holandska uvádí, že rozvoj populace ústřic a měkkýšů je ovlivňován přírodními 

podmínkami, zejména studenou zimou a bouřemi. Vazba mezi produkční kapacitou půdy a 

přírodními faktory se objevuje v materiálech Mezinárodní organizace práce (1994). 

Z teoretického hlediska upozorňuje Biswanger (1998) na nezbytnost zahrnout přírodu do 

produkční funkce. Již uvedená Chrastinová (2002) zkoumá i působení přírodních faktorů 

na úpadek zemědělských podniků na Slovensku. 

V jiných odvětvích národního hospodářství je přírodním faktorům věnována malá 

pozornost. Albavera et. alt. (2001) na příkladu Chile uvádí, že konkurenceschopnost 

hornictví jasně závisí na přírodních faktorech jako je dostupnost, kvalita a kovnatost rud, 

typ rudných nerostů a geografické umístění. Přitom v báňském průmyslu je od nepaměti 

známo, že přírodní faktory mají rozhodující vliv na to, zda ložisko je vůbec otevřeno a na 

pozdější ekonomické výsledky (J. Dvořáček, ústní sdělení). 
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3 Stru čná charakteristika podniku 

Ve své disertační práci se věnuji těžebním podnikům, které vyrábějí drcené nebo 

těžené kamenivo pro silniční účely, výstavbu železnic, betonárny, obalovny asfaltových 

směsí, pro regulaci vodních toků apod. Celá firma je nadnárodním koncernem, který 

obsahuje podniky ve formě akciových společností nebo společností s ručením omezeným, 

které jsou vzájemně majetkově propojené. Jednotlivé společnosti pak obsahují lomové 

provozy (lokality). 

3.1 Popis t ěžby drceného kameniva pro silni ční účely 

používaný v analyzovaném koncernu 

Těžba drceného kameniva probíhá v analyzovaném koncernu v kamenolomech stěnových 

nebo jámových, případně se často vyskytuje i kombinace obou. Druh otvírky určuje 

ložisko, tedy přírodní podmínky podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání 

(POPD). Ložisko je dobýváno v etážích (těžebních řezech). Po sejmutí skrývky je surovina 

rozpojena zpravidla za pomoci vrtacích prací a trhacích prací velkého rozsahu, pak 

naložena a za pomoci technologické dopravy přepravena na místo zpracování. V mobilní 

nebo stabilní technologické lince dochází k přeměně rubaniny ve výsledný výrobek za 

pomoci drcení na několika stupních (3 někdy i 4) a třídění na výsledné frakce. Jednotlivé 

stupně drcení slouží jednak pro postupné zdrobnění vstupní rubaniny, ale i na vytvoření 

ideálního tvaru zrn kameniva (kubického zrna, které má maximální objem vzhledem ke své 

minimální ploše). Výsledné frakce se nakládají na expediční dopravní prostředky (nákladní 

automobily, železniční vagóny) a po zvážení (prodej za tunu kameniva) se expedují 

k zákazníkovi. Z hotových frakcí se odebírají vzorky, z kterých se provádějí laboratorní 

zkoušky v denních, týdenních, měsíčních, kvartálních a ročních intervalech, tak, aby byla 

doložena deklarovaná kvalita.  

 Zařízení na úpravu kameniva v analyzovaném koncernu nazýváme 

technologickou linkou. Technologická linka bývá poměrně investičně náročná, projektuje 

se na míru každé surovině.  

V koncernu dělíme kamenolomy na drcené kamenivo tvrdé (vyvřeliny, 

metamorfované horniny, některé sedimenty). Toto kamenivo lze většinou při odpovídající 
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kvalitě výroby použít pro všechny účely silničního stavitelství, včetně obrusných vrchních 

vrstev vozovek nejvyšších tříd. V některých geologicky odlišných oblastech se zásoby 

tvrdého kameniva nevyskytují v lomovým způsobem dosažitelné hloubce. Potom 

otevíráme kamenolomy na měkké drcené kamenivo (především vápence a dolomity). 

Výrobky z tohoto druhu kameniva lze použít pouze na podkladní vrstvy vozovek, ale jeho 

omezené použití a nižší prodejní cena na straně jedné vyvažují i nižší náklady na 

zpracování na straně druhé. Jedná se o drcení na jednodušších linkách s menším 

opotřebením drtících elementů.  

3.2 Popis dobývání t ěženého kameniva pro silni ční účely 

v analyzovaném koncernu 

V koncernu za těžené kamenivo považujeme takové, které je nesoudržné, a není tedy je 

třeba rozpojovat za pomocí trhacích prací. Pro účely silničního stavitelství se jedná o 

ložiska písků, štěrkopísků. Použití výrobků se zpravidla omezuje na betonárny, jemnější 

frakce do obaloven.  

Po sejmutí skrývkových hmot těžba probíhá buď suchou cestou nebo z vody, 

existuje i kombinace obou variant. Rozpojování odpadá. Surovina je převezena na 

technologickou linku, kde dochází často k dehydrataci na dehydrátorech (u těžby z vody), 

následnému třídění v některých případech i drcení. Výsledné výrobky jsou přes vážení 

expedovány k zákazníkovi pomocí nákladních aut nebo železnice. 

Výroba těženého kameniva je ekonomicky nejméně náročná (nejsou náklady na 

rozpojování, jednoduchá technologická linka bez drcení nebo s omezeným drcením), 

výsledný produkt má ale omezené použití a jeho průměrná prodejní cena je nižší.  

Tam, kde nejsou dostupné zdroje tvrdého nebo měkkého drceného kameniva, 

často v nížinách, v nivách řek jsou však významným zdrojem. Na obrusné vrstvy vozovek 

a všude tam, kde normy nepovolují použití těženého kameniva, musíme kvalitní drcené 

kamenivo dovážet i na stovky kilometrů, a pak cena dopravy i několikanásobně převyšuje 

cenu vlastního kameniva (případ Polska). 
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3.3 Popis sou časného lomového podniku  v 

analyzovaném koncernu 

 

V dnešní době je většina lomových podniků nejen v ČR, ale i jinde v Evropě v rukou 

privátních majitelů. Kamenolomy jsou buď samostatnými firmami nebo jako součást 

velkých stavebních koncernů. Ve všech případech jsou ale dnes velké lomy vedeny 

profesionálně, s ohledem na budoucnost a hospodárné využití ložiska. 

Na konci minulého století byly častým jevem samostatné malé lomy, které se 

dostaly přes privatizaci do rukou soukromých osob. Provozy byly často vedeny velice 

neodborně a živelně, docházelo k drancování ložisek, neboť jejich majitelé chtěli 

maximální zisk v prvních letech. V těžební činnosti se jedná vždy o dlouhodobý proces. Po 

revoluci docházelo k až barbarskému vytěžení nejkvalitnějších partií ložisek  a následně 

jejich útlumu. Došlo k potřebě nahradit zastaralé strojní zařízení novým, a to se ukázalo 

pro spoustu soukromých majitelů neúnosné. Některé lokality se dostaly do zajištění, 

některé se dostaly prodejem do majetku velkých koncernů a silných firem, které 

investovaly nejen do koupě, ale i do nového strojního vybavení. Tyto provozy dnes 

vyrábějí po celé Evropě kvalitní kamenivo všech frakcí a kvality. Vedle těchto 

kamenolomů existují i dnes malé podniky (většinou jeden lom), které mají lokální význam 

a zpravidla vyrábějí pouze jednodušší výrobky (např. směsi kameniva) na jednoduchých 

strojích.  

Ve své práci jsem použila základní soubor 70 lokalit a 12 lokalit pro kontrolu, 

které jsou součástí velkého stavebního koncernu a podnikají v několika zemích střední a 

východní Evropy. Lokality dodávají sesterským stavebním společnostem v koncernu, ale i 

cizím zákazníkům. V koncernu existuje nákladové účetnictví, na základě kterého jsou 

lokality řízeny. Každá lokalita je vykazována jako samostatná jednotka, jsou evidovány 

tržby za její produkty i všechny náklady. Náklady, které nelze rozdělit na jednotlivé 

lokality, jsou přeneseny na lokality pomocí režií, které se počítají jako procento z tržeb za 

prodej kameniva cizím zákazníkům.  

Lze tedy tento vzorek použít pro vzájemné hledání závislostí a rozhodujících 

parametrů a faktorů. Pro výpočty byly hodnoty hospodaření přepočteny z národních měn 
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na Euro. Nákladové účetnictví je vedeno v celém koncernu, ve všech zemích stejným 

způsobem, na základě stejných zásad. 

Ve vzorku 70 lokalit je 35 lokalit ztrátových a 35 lokalit ziskových.  

3.3.1 Popis typické lokality 

Ze vzorku 70 lokalit v analyzovaném koncernu lze považovat jako typický provoz 

kamenolom, který vyrábí drcené tvrdé kamenivo. Je střední velikosti, s roční těžbou 

pohybující se mezi 200 – 300 tisíci tunami. Jedná se o jámový lom, těžba probíhá na 

několika etážích, přičemž horní etáž není použitelná pro obrusné vrstvy vozovek a musí 

být prodávána na násypový materiál. Hornina je rozpojována za pomocí vrtacích prací a 

trhacích prací velkého rozsahu. Nadměrné kusy po odstřelech jsou sekundárně 

rozpojovány za pomocí hydraulického kladiva. Technologická doprava (doprava rubaniny 

od lomové stěny do tlamy primárního drtiče) je zajištěna nákladními automobily, a její 

délka se pohybuje do jednoho kilometru k místu zpracování. Technologická linka je 

modernizovaná (nikoliv však úplně nová, postavená na „zelené louce“). Výrobky mají 

požadovanou kvalitu, problémem se jeví kapacita úzkých frakcí (frakce 2/4, 4/8, 8/11, 

8/16) a kvalita výroby při zhoršených klimatických podmínkách (déšť, vlhkost). Expedice 

probíhá přes mostovou váhu nákladními automobily k zákazníkovi. Lom má ve svém 

zákaznickém portfoliu jak nahodilé, tak i několik stálých zákazníků, především z řad 

obaloven, betonáren, paneláren atp. Dopravní vzdálenost k těmto stálým zákazníkům je 

příznivá vzhledem ke konkurenci, ve většině případů do 50 km. 

3.3.2 Popis strojního za řízení, používaného pro výrobu kameniva 

v analyzovaném koncernu 

 V případě soudržných ložisek (kamenolomů) musí být hornina nejprve rozpojena 

pomocí vrtacích prací a trhacích prací. Ve většině případů se dnes používají trhací práce 

velkého rozsahu a clonové odstřely. Kusy rubaniny, které se pro své rozměry nevejdou do 

vstupního otvoru primárního drtiče, se rozpojují dále pomocí sekundárního rozpojování. 

Dnes se používá především sekundární rozpojování pomocí hydraulických kladiv nebo 

koulí. Použití sekundárních trhacích prací pomocí příložných náloží se dnes již používá 
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pouze výjimečně. U ložisek nesoudržných hornin (štěrkovny, pískovny) proces 

rozpojování trhací prací odpadá.   

Pro výrobu kameniva musí být  dále surovina naložena na prostředek 

technologické dopravy a dopravena do místa zpracování.  

Pro nakládání rubaniny používáme především bagry, a to ve většině případů 

hydraulické se skalní lopatou na kolovém nebo pasovém podvozku. V případě těžby 

nesoudržných hornin lze u suché těžby použít i nakladače (u pískoven), u mokré těžby se 

pak používá speciálních plovoucích bagrů, korečkových bagrů nebo u pískoven sacích 

bagrů.  

Technologická doprava je ve většině případů realizována nákladními automobily 

pro lomové použití se speciálními korbami, jejich kapacita by měla být sladěna s kapacitou 

technologické linky a s délkou dopravní trasy (mění se podle postupu těžby). V některých 

případech lze jako technologickou dopravu použít i pásové dopravníky, u těžby z vody 

jsou to plovoucí pásové dopravníky nebo lodě. Použití jiných prostředků se neosvědčilo. 

Technologická linka upravuje rubaninu do výsledného produktu v několika 

stupních drcení a třídění. 

Na prvním (primárním) stupni bývá u lokalit analyzovaného koncernu zpravidla 

použit čelisťový drtič, před který je v případě potřeby předřazen odhliňovač. Na 

odhliňovači dochází k propadu jemných částí ještě před prvním drcením, a tím k oddělení 

nekvalitní hmoty od kvalitního kamene pro další výrobu.  

Na druhém (sekundárním) stupni se používají kuželové drtiče, které vykazují 

perfektní účinnost pouze tehdy, pracují-li s plnou drtící komorou. Musí zde docházet k tzv. 

interpartikulárnímu drcení – tj. drtí se kámen o kámen, nikoliv kámen o drtící kužel nebo 

drtící plášť.  

Mezi jednotlivými stupni drcení probíhá třídění. Nadsítné je vraceno zpět na 

drcení.  

Třetí stupeň drcení (terciérní) bývá většinou konečným stupněm pro výrobu 

úzkých frakcí, kde dochází k nejjemnějšímu zdrobnění na výsledné frakce, ale i úpravě 

tvarového indexu zrn kameniva. Na třetím stupni používáme drtiče kuželové, ale i 

odrazové vertikální či horizontální.  
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Za posledním stupněm drcení následuje finální třídění. Finální frakce jsou 

skladovány v zásobnících nebo jako volné skládky. Pokud výroba a prodej jednotlivých 

frakcí nevykazují stejné objemy, musí se nadbytek vyvážet na skládky.  

Celá technologická linka musí být řešena z hlediska prašnosti mlžením, 

vzduchomlžením nebo odsáváním. 

Hotové frakce se do nákladních automobilů nakládají expedičními nakladači, 

které mohou být opatřeny mobilní váhou, pro předběžné odvážení požadavku zákazníka.  

Prodejní mostová váha pak zajistí konečné vážení, musí být cejchovaná a je 

spojena s elektronickým vážním systémem.  

3.3.3 Popis struktury sortimentu 

 V lokalitách, kterými se zabývám ve své disertační práci, vyrábíme kamenivo 

jednotlivých frakcí. Frakce jsou značeny číselně, a čísla udávají velikost zrn kameniva 

v milimetrech. Např. u frakce 4/8 znamená, že zrna kameniva jsou od 4 do 8 mm. 

V případě tzv. úzké frakce je pak hodnota horní hranice maximálně dvojnásobek hranice 

dolní. 

Rozeznáváme ušlechtilé drtě a směsi kameniva, drážní štěrky, písky a ostatní.  

Ušlechtilé drtě jsou nejhodnotnějším produktem každého lomu, a vyrábějí se, 

pokud to vlastnosti suroviny dovolí. Jedná se o tzv. úzké frakce (4/8, 8/11, 8/16, 2/4, 11/22, 

11/16,…) u kterých jsou i nejpřísnější další požadavky na kvalitu (tvarový index, nadsítné, 

podsítné, obsah prachových částic, otlukovost, odladitelnost apod.). Ušlechtilé drtě se 

prodávají do obaloven a betonáren. Pro lom, který má surovinu v kvalitě, umožňující 

ušlechtilé drtě vyrábět, a má k tomu i odpovídající technické strojní vybavení, jsou hlavní 

nosnou frakcí právě ušlechtilé drtě kameniva. Ostatní frakce sortiment pak již jen doplňují. 

Směsi kameniva jsou dalším důležitým artiklem každého lomu, i když nemusí 

být hlavním tzv. nosným výrobkem. U lomů, kde se ušlechtilé drtě nedají vyrábět, mohou 

být jeho nosným sortimentem, průměrná prodejní cena je pak ale nižší a to se musí odrazit 

i v nákladech. Směsi kameniva obsahují zrna od 0 až po určitou hranici např. nejčastěji 32 

mm (0/32, 0/63) a slouží jako materiál do těles komunikací, násypů, zásypů, obsypů 
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inženýrských sítí apod. Směsi kameniva se vyrábí často po druhém drcení a tak jejich 

výroba je levnější než u ušlechtilých drtí. 

Drážní štěrky a štěrky  obecně se používají pro konstrukce drážních těles a jako 

drenáže pro zásypy a obsypy (16/32, 32/63). Drážní štěrky musí oproti normálním 

obyčejných štěrkům vykazovat jisté kvalitativní parametry navíc, kamenolom musí mít 

k tomuto navíc další speciální osvědčení a atesty a proto jsou i dražší než obyčejné 

drenážní štěrky. 

Na přání zákazníka lze vyrobit jakoukoliv frakci, tím že se do třídičů osadí síta 

s požadovanou okatostí. Problémem je pouze objem poptávky, aby výsledná frakce nebyla 

nákladná a tím i neprodejná. 

V případě blízkých staveb v okolí lomu lze některé směsi kameniva a jednodušší 

frakce lze vyrábět přímo u lomové stěny za použitím jednoduchých mobilních linek, čím se 

ušetří náklady za technologickou dopravu a stabilní linka se může věnovat výrobě pro stálé 

zákazníky. 

Na mobilních linkách lze vyrábět úplný sortiment výrobků, ale v praxi se stále 

více ukazuje, že ušlechtilé drtě lze v přiměřené stálé kvalitě a kvantitě a rozumných 

nákladech vyrábět pouze na kvalitní stabilní či semimobilní technologické lince. 

Ostatní výrobky: kamenolom prodává také lomový kámen jako doplňkový 

sortiment na zpevňování toků koryt řek, na opěrné zídky, výstavbu gabiónových zdí apod. 

Je třeba si uvědomit, že nelze vyrábět pouze jednu frakci kameniva (tu, o kterou je zájem a 

má nejlepší cenu), ale musíme vždy vyrábět celý sortiment. Kromě výše popsaných frakcí 

při výrobě vznikají i méně kvalitní „odpadní“ frakce, které je třeba rovněž prodat (i když 

jen za cenu nákladů nebo i pod cenou), protože jinak se hromadí na lomu a zabírají prostor. 

Takovým příkladem je zahliněná frakce 0/32, která vzniká po prvním stupni nebo před 

prvním stupněm, u některých ložisek může být její objem v desítkách tisíc tun. Další 

problematickou frakcí je často zahliněná 0/4, která se dá použít na obsypy potrubí, 

jednoduché betony apod., ale její výroba převyšuje standardně poptávku a tak se téměř na 

všech lomech hromadí. Další frakcí, která se stále více hromadí na lomech je tzv. „filler“, 

prach 0/0,063, který je produktem z odsávání moderních technologických linek a rovněž 

odpadem z obaloven asfaltových směsí při horkém třídění při výrobě asfaltové obalované 

směsi. Chová se podobně jako popílek a postrádá stále zatím praktického využití. 
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Na závěr bych chtěla zdůraznit, že kamenolom musí vyrábět vždy celý sortiment 

frakcí, ne pouze jednu jedinou. A že vždy kromě cílových nosných frakcí vyrobíme i 

nezanedbatelné objemy frakcí téměř neprodejných. Pokud se v daném roce podaří prodat 

kompletně celý sortiment lomu, je to vždy úspěch, který se pozitivně odrazí na 

hospodářském výsledku kamenolomu. Dlouhodobě nelze totiž málo prodejné frakce 

skladovat a neustále zvyšovat objem aktivovaných zásob, ve kterých je umrtvený oběžný 

kapitál. Aby celá situace nebyla úplně jednoduchá, z dosavadní praxe nelze jednoznačně 

říci, která frakce je tou problematickou. Jsou lokality, kde je nadbytek 0/4, jsou lokality, 

kde je 0/4 nedostatek. Jsou místa, kde je nadbytek 2/4 a jsou místa, kde je 2/4 

nejziskovější, nejdražší frakcí. Převést tyto hmoty z míst, kde je jich nadbytek do míst, kde 

jsou deficitní je bohužel ekonomicky nereálné, neboť cena dopravy (zpravidla stovky 

kilometrů) několikanásobně převyšuje prodejní cenu v daném místě. 

3.3.4 Stručný nástin odbytu 

Kamenivo je výrobkem, který je relativně levný vzhledem ke své hmotnosti. Proto jej 

nelze dopravovat příliš daleko, neboť pak náklady na dopravu převyšují cenu výrobku.  

Cenu kameniva na stavbě či obalovně nebo betonárně určuje trh, konkurence. 

Výsledná cena se skládá z nákladů za expediční dopravu a  z ceny kameniva. Významnou 

roli hraje poloha lomu vzhledem k zákazníkovi a poloha konkurenčních lomů vzhledem 

k zákazníkovi. Obecně lze uvažovat se spádovou oblastí cca 50 kilometrů okolo 

kamenolomu, kde se dá počítat, že jsme schopni kamenivo ještě prodat. Výjimečně lze 

kamenivo vozit i na větší vzdálenosti, a to v případech ušlechtilých drtí, pokud je vozíme 

do míst, kde se díky přírodním podmínkám nevyskytují kamenolomy, které by tyto 

ušlechtilé drtě vyráběly v místě (severní Polsko, oblast Bratislavy, spádové oblastí i ve 

stovkách kilometrů). 

Odbytištěm pro kamenivo je vždy přítomnost velkého města, ve vyspělých 

zemích se počítá roční spotřeba 5 tun na 1 obyvatele. Vhodné lokality, i když dočasné, jsou 

místa, kde se plánují velké silniční stavby (rychlostní silnice, dálnice, obchvaty apod.). 

V těchto případech je při plánování třeba vzít v úvahu, že boom způsobený stavbou za pár 

let pomine, a i v této době by lom měl zůstat v zisku. 
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3.4 Popis hospoda ření lomu 

Náklady, za kterých vyrobíme tunu kameniva, jsou dnes tím nejdůležitějším, co ovlivní 

budoucnost využití daného ložiska.  

Prodejní cena se u zákazníka řídí trhem (konkurencí) a je složena vždy ze dvou 

částí. Cenou za expediční dopravu a cenou za materiál. S cenou dopravy zpravidla nelze 

nic dělat, neboť nelze přiblížit ložisko ani zákazníka, a tím snížit tuto položku. Proto cenu 

za expediční dopravu vždy odečítáme od celkových tržeb a teprve s takto „očištěnými“ 

tržbami pracuji dále. Je třeba rovněž uvést, že ne všechno kamenivo se prodává i 

s dopravou, jeho podstatná část se prodává přímo z lomu, a tedy bez dopravy. Dopravu si 

zákazník zařizuje sám nebo ji má vlastní. 

 Tržby, které zůstanou na kamenivo, musí pokrýt náklady na jeho výrobu, 

jinak se lom dostává do ztráty. V mé disertační práci vycházím z ročního hospodaření 

lomu, tedy kalendářní rok je rovněž rokem hospodářským. Pro lom je typická sezónní 

výroba, je závislý na stavební činnosti, a proto v zimě netěží a nevyrábí (až na výjimky). 

Zimní období bývá využíváno na zimní opravy většího rozsahu. V případě poptávky lze 

kamenivo vyrábět i v zimě, samozřejmě s některými omezeními a i zvýšenými náklady. 

Náklady na zimní provoz (odstávku) jsou kryty z rezervy na zimní opravy, která se tvoří 

v ekonomicky silných měsících, zpravidla fiktivní sazbou na vyrobenou tunu. 

Náklady na výrobu kameniva z hlediska vazby na objem produkce jsou v podstatě 

dvojí. Jednou velkou skupinou jsou variabilní náklady a druhou náklady fixní. Z tržeb se 

nejprve musí pokrýt variabilní náklady, pak nám zůstává tzv. příspěvek na krytí. Pokud by 

již tento příspěvek na krytí byl negativní, je prodejní cena kameniva vzhledem k jeho 

variabilním nákladům na výrobu tak nízká, že je lepší netěžit, nechat lom v klidu, zavřený. 

V opačném případě, pokud zůstává příspěvek na krytí kladný, podílejí se prodané tuny na 

pokrytí fixních nákladů. 

 Variabilní náklady jsou závislé na objemu produkce. 

 Fixní náklady jsou stálé, nejsou závislé na objemu produkce. 

 Obecně ale platí, že čím větší objem produkce prodáme, tím lepší 

hospodaření lomu lze očekávat, nejde-li o progresivní průběh variabilních nákladů. 

Samozřejmě záleží na prodejních cenách vzhledem k nákladům na dopravu a nákladům na 
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výrobu kameniva. Tato závislost obecně platí, protože u kamenolomů, štěrkoven a 

pískoven zpravidla nemají variabilní náklady progresivní průběh.  

3.4.1 Vymezení variabilních náklad ů u lokalit v analyzovaném 

koncernu 

Popis jednotlivých druhů nákladů u lokalit v analyzovaném koncernu bude respektovat 

přirozený výrobní sled kameniva, jak byl popsán výše. 

První v řadě jsou to náklady na skrývky. Skrývky jsou prováděny vždy ve větším 

rozsahu a posléze odepisovány na vyrobenou tunu jednotnou sazbou, která vznikne jako 

podíl celkových nákladů a množství skrytých tun užitkového nerostu. Náklady na skrývky 

jsou přímo úměrné jejich mocnosti, která se u kamenolomů, štěrkoven a pískoven 

pohybuje od půl metru do pěti metrů. Nad tuto hranici již bývá zatížení skrývkovými 

náklady natolik významné, že se zpravidla vyhledávají z hlediska mocností skrývek 

příznivější partie ložiska. 

Skrytá hornina je pak připravena na rozpojování. Ve většině případů se dnes 

používají u kamenolomů trhací práce velkého rozsahu. Většina výrobců kameniva tuto 

speciální činnost neprovádí sama, ale objednává si jí u specializovaných firem, kompletní 

rozpojení horniny, které zahrnuje vrtání, primární rozpojování a sekundární rozpojování 

nadměrných kusů. Smlouvy jsou postaveny tak, že se jedná čistě o variabilní náklad. Čím 

více rubaniny připravíme, tím více zaplatíme, platí se za rozpojenou kubaturu nebo je 

platba za vyrobenou tunu produkce. Totéž platí pro vrtací práce, v některých případech si 

je provádějí lomy samy, záleží na velikosti produkce a na rozpouštění odpisů pořizovací 

ceny vrtné soupravy na rozpojené tuny. 

Dalšími náklady, které lze považovat za variabilní, jsou náklady na energie. Zde 

patří především elektrická energie a nafta pro technologické účely. 

Velkou položkou ve variabilních nákladech jsou náklady na opravy a náhradní 

díly vyplývající z opotřebení v provozu a ne z času včetně tzv. rychloopotřebovatelných 

náhradních dílů (drtící desky, pláště, kužele, kladiva, síta do třídičů). Hodnota je silně 

závislá na druhu zpracovávané suroviny (na jejích vlastnostech) a na konstrukci 

technologické linky (vhodnosti a návaznosti jednotlivých strojů za sebou). 
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Personální náklady lze v lokalitách považovat za smíšené, dle systému 

odměňování je v analyzovaném koncernu vykazujeme z 20 % za variabilní a z 80 % za 

fixní. 

 Ve variabilních nákladech se promítají také náklady na ložisko, které mají 

variabilní povahu. Jsou to náklady spojené s nákupem lomu, s otvírkou lomu apod., které 

se jako komplexní náklady budoucích období odepisují na tunu produkce. 

3.4.2 Stručný popis fixních náklad ů 

Fixní náklady jsou stálé v měsíci, v roce a nejsou závislé na tom, jak velký objem produkce 

byl prodán nebo vyroben.  

Stejně jako u variabilních nákladů, fixní náklady nejsou nikdy čistě fixní, v řadě 

případů jsou tedy smíšené. Mohou se opět skokem při určité zlomové produkci změnit, pak 

jde o relativně fixní náklady, které se ale řadí do fixních. 

Mezi fixní náklady patří především náklady na odpisy technologických linek a 

mobilních strojů, náklady na pracovníky technicko – hospodářské a na management, 

náklady na nemovitosti, náklady na kapitál (úroky), náklady na správu budov a další. 

3.4.3 Slabá místa z hlediska nákladovosti u lokalit  analyzovaného 

koncernu  

Existují slabá a silná místa lokalit, která mají zásadní vliv na nákladovost produkce. Pokud 

přijmeme myšlenku, že slabá místa konkurenční lokality nemají, pak při srovnatelných 

dopravních vzdálenostech nemůžeme být schopni dlouhodobě konkurovat. Pokud by se na 

lokalitě nahromadilo více těchto slabých míst, které nebudou vyváženy jinými silnými, pak 

lokalita může být dočasně nebo i trvale odsouzena k zajištění, neboť její provoz přináší i 

v dlouhodobém horizontu ekonomickou ztrátu. A to i v tom případě, že lokalitu vlastní 

stavební firma, která potřebuje do své stavby kamenivo. Pak je lepší kamenivo nakoupit u 

konkurence, než vyrobit kamenivo s obrovskou ztrátou. 
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Mezi taková potenciálně slabá místa patří zejména: 

• skrývkový poměr 

Mocnost skrývky vzhledem k mocnosti kvalitního kamene se nazývá skrývkový poměr, a 

ten zatíží každou tunu kameniva určitým nákladem, který je závislý na objemu hmot, které 

se musí z ložiska odstranit a někde deponovat. Problémem bývají skrývky především u 

ložisek nesoudržných hornin, kde je mocnost ložiska relativně malá. Málokdy se podaří 

tyto skrývkové hmoty použít, obsahují velké množství organických hmot, které by časem 

v silničním tělesu vyhnily a způsobily pak jeho nestabilitu. 

Část skrývkových hmot se často ponechává dle schváleného plánu sanace a 

rekultivace na konečnou rekultivaci. 

Problém je významný u ložisek nesoudržných zemin, u výlevných vyvřelin (často 

čediče), kde se jedná o ohraničený relativně plochý výlev. 

• kvalita horních etáží 

  Horní etáže velmi často vykazují nižší kvalitu v důsledku zvětrávání, znečištění, 

porušení, a často bývají pro účely silničního stavitelství použitelné pouze omezeně jako 

násypový materiál. S postupem do hloubky kvalita suroviny zpravidla roste. Abychom se 

dostali ke kvalitní surovině, musíme však odtěžit méně kvalitní horní vrstvy, z hlediska 

nákladů a budoucí zátěže na tunu výsledné vyrobené frakce je ideální tyto hmoty prodat do 

spodních těles komunikací jako násypový materiál. To je ale podmíněno blízkostí velké 

inženýrské stavby v okolí lokality, kde je deficit násypových materiálů. V opačném 

případě je mocné nekvalitní nadloží velkým problémem a výrazně zatěžuje svými náklady 

tunu výsledné produkce.  

 Existují ložiska, u kterých tento problém není, ale existují i ložiska 

(především výlevné vyvřeliny), kde je horních i několik etáží v mocnosti několika desítek 

metrů velkým ekonomickým problémem. Záchranou pro dalekou budoucnost lomu je vždy 

poptávka po velkém objemu násypových hmot, pokud to dopravní náklady dovolí, je 

ideální umístit těchto hmot co nejvíce i za cenu mírné ztráty při prodeji.  

 Problém se vyskytuje často u výlevných vyvřelin, andezitická ložiska hojně 

doprovázená mocnými tufovými polohami v nadloží. Výjimka není ani u sedimentů 

(zvětralé horní etáže), granitů aj. 
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• omezení rozpojování trhacími pracemi velkého rozsahu 

V kamenolomech na drcené kamenivo se dnes z ekonomického hlediska prakticky 

nevyplatí jiný než tento způsob rozpojování suroviny (neplatí pro ložiska nesoudržná, tam 

rozpojování není vůbec). Pro dosažení výsledné přijatelné ekonomiky je dnes nutností 

nasazení trhacích prací velkého rozsahu a výkonných vrtacích souprav při vrtacích pracích. 

Pokud je u lokality omezení použití trhacích prací velkého rozsahu, pak je to vždy přítěž na 

straně nákladů. Toto omezení může být dáno bezprostřední blízkostí obce či města, ale i 

geologickou poruchou či anomálií, která vlnu do detonace přenáší dál, než je obvyklé. 

Problém se může vyskytnout u jakéhokoliv ložiska, kde je obec v bezprostřední 

blízkosti (stovky metrů) nebo kde prochází ložiskem výrazná tektonická porucha, 

zasahující dál do vzdálenější obce. 

• proměnlivá kvalita ložiska, nutnost selektivního dobývání, zahlinění: 

Kvalita ložiska je jednou z přírodních podmínek, která má na ekonomiku lokality zásadní 

význam a nedá se žádnými zásahy člověka ovlivnit. Její negativní důsledky lze více či 

méně eliminovat, ale vždy za cenu dalších nákladů. Ideální je ložisko homogenní, bez 

proplástků a poruch, bez jílů a jiného znečištění. Některá ložiska se tomuto ideálu takřka 

blíží, jiná jsou na opačném konci. Nekvalitní surovina pak přináší vícenáklady při 

zpracování (nutnost odhlinění, velké množství odpadních těžko prodejných frakcí, nutnost 

mokré úpravy). V některých případech se díky nehomogenitě suroviny nedaří ekonomicky 

úspěšně vyrábět všechny frakce, a lom je odkázán pouze na výrobu směsí kameniva. 

Problém se vyskytuje u ložisek sedimentů, ale i u čedičových ložisek, kde ložisko 

netvoří jeden souvislý výlev, ale množství malých výlevů proložených jílem. 

• nevyhovující kvalita suroviny, nebo nevyhovující jeden nebo více parametrů 

suroviny: 

Kvalita kamene je pro ekonomiku lokality zcela zásadní. Pokud kámen nevykazuje 

základní parametry, které určují jeho vhodnost použití do staveb, pak je lepší ložisko 

nerozvíjet, nechat v zajištění a čekat na jeho využití jako násypového materiálu v blízké 

stavbě. Je třeba minimalizovat všechny náklady, aby lokalita přinášela co nejmenší ztrátu. 

Určitou možností je rovněž lokalitu prodat, nebo zásoby odepsat a dobývací prostor zrušit. 
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Existuje několik zásadních vlastností, které musí být vždy zkoumány na 

neznámém ložisku, abychom měli jistotu, že těžená surovina bude pro účely silničního 

stavitelství vhodná. Především jde o pevnosti suroviny, nasákavost, namrzavost, 

objemovou stálost, objemovou hmotnost, otlukovost (Los Angeles test nebo taky LA test),  

chemismus. Jejich detailní popis a rozbor není předmětem této disertační práce, proto bych 

zde odkázala na dostupnou literaturu k této problematice a normy  

Problémem je, že kvalita suroviny se může v ložisku měnit, a tedy se mění i tyto 

parametry.  

Pokud je byť jeden ze základních parametrů nevyhovující, omezuje použití 

kameniva např. pro obrusné vrstvy vozovek nebo pro drážní štěrky, a tím klesá prodejní 

cena materiálu, i při jinak stále stejných nákladech na výrobu a samozřejmě i dopravu 

k zákazníkovi. 

Častým příkladem jsou hrubozrnné granity pro své nevyhovující parametry Los 

Angeles testu (LA testu, otlukovosti). 

• příliš kvalitní tvrdý, abrazivní materiál: 

Tato zdánlivá výhoda je výhodou pouze do určitých hranic, poté se stává nevýhodou, 

neboť přílišnou tvrdost nad rámec požadavků norem zákazník nezaplatí a nám se tyto 

nadstandardní vlastnosti horniny negativně projeví pouze v nákladech na výrobu. Je třeba 

provádět hustší sít vývrtů při rozpojování horniny a tím se zvyšuje specifická spotřeba 

trhaviny a tím se prodražují celé trhací práce, při výrobě kameniva dochází při drcení 

k většímu opotřebení drtících nástrojů (drtící čelisti, kužele, kladiva) a i k většímu 

opotřebení skluzů, zásobníků apod. Tím se značně zvyšují náklady na opravy a 

rychloopotřebovatelné náhradní díly, aniž by to mělo vliv na cenu výsledného produktu.  

Tyto problémy se vyskytují na některých kvalitních andezitech, amfibolitech, 

kvarcitech.  

• problematická přístupová cesta k ložisku: 

Existují vynikající ložiska, kde ale je základním problémem, jak dostat velké objemy hmot 

z lokality k zákazníkovi. Ideální je napojení lomové komunikace přímo na státní silnici, 

bez průjezdů okolními obcemi. Tento ideál je ale málokdy splněn. Vybudovat 

několikakilometrový úsek soukromé komunikace jako spojnici lomu a státní silnice je 
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v současných podmínkách nadlidský úkol. Jednak zde zásadní roli hrají finance, investice 

do výkupu pozemků a výstavby komunikace je v řádech několika miliónů Euro, a tedy 

opět její odpisy značně zatěžují každou vyrobenou tunu kameniva. Stejným problémem se 

jeví vybudování železniční přípojky v délce několika kilometrů. Tento problém, pokud je 

neřešitelný, znamená často útlum nebo i úplné zastavení těžby i jinak velmi kvalitního 

ložiska.  

 Pokud existuje původní, dnes již nevyhovující komunikace, narážíme při 

pokusech o její obnovu či rozšíření na odpor veškerého okolí (obcí, občanských sdružení a 

iniciativ, orgánů životního prostředí), protože vozba nákladními automobily v objemech 

desítek aut denně je pro okolí velkou zátěží.  

 Vždy je nutná spolupráce lomu s místními obcemi a jejich vzájemná 

podpora. 

• vysoká hladina podzemních vod, problémy s vypouštěním důlních vod, 

vysoké přítoky podzemních vod a jiné hydrogeologické problémy: 

Důlní voda v lomu vždy přináší komplikace, které musíme řešit a tím přibývají náklady, 

které na jiných lokalitách nejsou. Minimálně se jedná o vybudování účinného odvodnění 

lomu a čerpání vody do schválené vodoteče. Samotný proces povolení čerpání a 

vypouštění důlních vod je velice náročný a zdlouhavý. Vlastní čerpání pak musí probíhat 

kontinuálně, jedná se tedy o fixní náklad, který musíme nést bez ohledu na to, kolik 

produkce bylo realizováno.  

Problém bývá citelný především u jámových lomů v nížinatých oblastech 

(Ukrajina), náklady narůstají s hloubkou lomu a s kapacitou přítoků spodních vod. 

• archeologické nálezy v předpolí lomu: 

V místech prehistorického osídlení lze počítat s nařízeným archeologickým průzkumem 

před těžbou užitkového nerostu. Ten se provádí na náklady těžební organizace a nejen že 

zatěžuje produkci dalšími (ne nevýznamnými) náklady, ale pokud není prováděn 

s dostatečným předstihem, tak může i zpomalovat či brzdit těžbu a dostat tak lom do ztráty. 

Nařízený archeologický průzkum před těžbou není nic ojedinělého, vyskytuje se 

často v ložiscích nesoudržných zemin okolí Labe, ale i u lomů na drcené kamenivo 

v místech původního osídlení. 
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4 Informace spojené s jednotlivými lomovými 

provozy 

Po úvodním popisu problematiky těžby, výroby a prodeje kameniva pro silniční účely se 

dostávám k popisu vstupních dat používaných v u lokalit v analyzovaném koncernu.  

4.1 Sběr dat 

Ve své práci pracuji se vzorkem 70 lokalit z několika zemí střední a východní Evropy. Pro 

ověření analýz bylo použito dalších 12 lokalit. Lokality jsou všechny součástí světového 

koncernu, takže jsou řízeny na základě stejných pravidel a směrnic, jsou rozvíjeny podle 

stejné strategie. Všechny vyrábějí kamenivo pro účely silničního stavitelství, pro obalovny, 

betonárny, konstrukce silničních těles, železničních těles apod. 

Všechny lokality jsou řízeny pomocí nákladového manažerského účetnictví, které 

je eviduje jako relativně samostatné provozní jednotky. Pomocí nástrojů tohoto 

nákladového účetnictví, specifického pro analyzovaný koncern, lze porovnávat jednotlivé 

provozy napříč zeměmi, nehraje roli ani reálné začlenění jednotlivých lokalit do 

podnikatelských subjektů (akciových společností nebo společností s ručením omezeným). 

Pro analýzy jsem použila výsledky tohoto manažerského účetnictví převedené do společné 

měny Euro za hospodářský rok (kalendářní) 2008 (viz. Příloha A). 

V souboru se nachází z celkem 70 lokalit, 35 lokalit ziskových v roce 2008 a 35 

lokalit ztrátových. Všechny lokality, zahrnuté do zkoumaného souboru byly po celý rok ve 

vlastnictví koncernu, a jedná se u nich o normální běžný hospodářský rok. Lokality, které 

v roce 2008 vykazovaly v svém životě mimořádné skutečnosti (nové provozy, nové 

otvírky, kompletní výstavba nové technologické linky během většiny roku apod.), byly ze 

vzorku záměrně vyřazeny, neboť by na základě těchto mimořádných skutečností 

zkreslovaly výsledky práce. 

Ke každému provozu (lokalitě) existuje souhrnná struktura hospodaření lomu, 

která je prvotním podkladem k další práci.  

 



Ing. Radmila Zapletalová: Odhad budoucích ekonomických výsledků lomových provozů 

2010  22 

4.2 Popis jednotlivých lokalit 

4.2.1 Ziskové lokality v roce 2008 

Ziskové lokality v České republice: 

• Lokalita 1: 

Kamenolom se nachází v okrese Bruntál, mezi obcemi Leskovec nad Moravicí a Bílčice, 

v blízkosti vodního díla Slezská Harta. Těženou horninou je čedič. Dobývací prostor byl 

stanoven, stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 3 732 000 m3. Hornická činnost je 

povolena na dobu nutnou k vydobytí vyhodnocených vytěžitelných zásob v rozsahu POPD. 

Trhací práce malého i velkého rozsahu jsou povoleny.  

Jedná se o jámový lom, těžba probíhá na dvou etážích.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí na částečně modernizované lince. 

Výrobky jsou dodávány do obaloven asfaltových směsí, betonů, stavebních hmot, střešních 

tašek, pro tavení na výrobu izolačních materiálů. Vzhledem k stálému portfoliu zákazníků 

a vysoké prodejní ceně lom dosahuje stabilně vynikajících hospodářských výsledků. Roční 

těžba se pohybuje kolem 250 000 tun. 

• Lokalita 2: 

Kamenolom se nachází 7 km od Krnova, v katastru obce Krásné Loučky, směrem k obci 

Hošťálkovy. Těženou horninou je moravská droba. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 

je 2 122 000 m3. Hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání je povolena do 

31.12.2011 v rozsahu POPD. Trhací práce malého a velkého rozsahu jsou povoleny.  

Kamenolom vyrábí kompletní sortiment frakcí do obalovaných asfaltových směsí, 

betonů, pro silniční a inženýrské stavby. Výroba je realizována na starší technologické 

lince, která prošla v minulých letech dílčími modernizacemi. Výhodná lokalizace provozu 

u hranic rozšiřuje prodejní možnosti lomu i o export do Polska. Roční těžba se pohybuje 

kolem 200 000 tun. 
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• Lokalita 3: 

Kamenolom se nachází 3 km od obce Hradec nad Moravicí. Těženou horninou je 

moravská droba. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 8 005 000 m3. Připravuje se 

rozšíření těžby v předpolí a probíhají výkupy pozemků. Hornická činnost je povolena do 

vydobytí zásob ložiska, trhací práce velkého i malého rozsahu jsou povoleny. 

Jedná se o velký kamenolom s roční těžbou nad 1 milión tun. Výroba je 

prováděna na nové moderní technologické lince. Lom je stěnový, těžba probíhá na 3 

etážích. Vyrábí se kompletní sortiment frakcí pro kompletní použití, především do 

obalovaných asfaltových směsí, betonů, štěrky, drážní štěrky, kamenivo pro účely 

silničního a inženýrského stavitelství, posypový materiál. Vzhledem k stálému portfoliu 

zákazníků z řad především z řad obaloven vykazuje provoz stabilně vynikající hospodářské 

výsledky. 

 

Obrázek 1 Letecký snímek lokality 3 

• Lokalita 4: 

Kamenolom se nachází v obci Bukovice na Jesenicku. Těženou horninou je amfibolit. Stav 

vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 603 000 m3. Hornická činnost je povolena dle 

platného POPD do úplného vydobytí ložiska. Trhací práce velkého a malého rozsahu jsou 

povoleny.  

Jedná se o stěnový lom, který je vybaven zastaralou technologickou linkou. 

Zařízení je schopno vyrábět kompletní sortiment frakcí, ale v omezené kvalitě a kapacitě. 

Roční výroba se pohybuje kolem 60 000 tun. Lom vyrábí především drtě na zimní posyp, 

kamenivo do betonů, pro silniční a inženýrské stavby, lomový kámen a záhozový kámen, 
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v omezeném množství kamenivo pro obalovny asfaltových směsí. Rozšíření zásob do 

předpolí lomu vyžaduje velké investice do výkupu pozemků. 

• Lokalita 5: 

Kamenolom se nachází poblíž komunikace III. třídy ve směru Šternberk – Dálov. 

Dobývací prostor Chabičov byl stanoven v roce 1973, stav vytěžitelných zásob 

k 31.12.2008 je  492 000 m3. Hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání je schválena 

bez uvedení platnosti. Trhací práce malého a velkého rozsahu jsou povoleny.  

Lom vyrábí kamenivo do obalovaných asfaltových směsí, betonů, silničních a 

inženýrských staveb, do podkladových vrstev komunikací. Výroba je realizována na 

zastaralé technologické lince, bez investic a modernizací. Jedná se o malý lom s roční 

těžbou kolem 80 000 tun, vzhledem k zastaralému nekapacitnímu strojnímu vybavení se 

specializuje především na směsi kameniva a štěrky. Lom je stěnový (viz.Obrázek 2). 

 

Obrázek 2  Fotografie lokality 5  

• Lokalita 6: 

Kamenolom se nachází v Lipníku nad Bečvou, u hlavní komunikace směr Olomouc. 

Těženou horninou je moravská droba.  Chráněné ložiskové území Hlinsko bylo stanoveno 

v roce 1994, dobývací prostor Lipník nad Bečvou v roce 1972, k 31.12.2008 je stav 

vytěžitelných zásob 9 915 000 m3. Hornická činnost je povolena na dobu nutnou 

k vydobytí vyhodnocených vytěžitelných zásob v rozsahu POPD. Trhací práce velkého a 

malého rozsahu jsou povoleny. 
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Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonů, pro silniční a inženýrské stavby, do podkladových vrstev komunikací. Jedná se o 

velký lom, jehož těžba se stabilně pohybuje  ročně nad 1,3 miliónu tun. Produkce je 

realizována na nové, moderní výrobní lince. V případě, že je velký odbyt kameniva, jsou 

směsi kameniva vyráběny paralelně i na mobilní lince umístěné přímo v lomu. Vzhledem 

k množství velkých dopravních staveb v okolí, především stavby dálnice D1, lom vykazuje 

v posledních letech vysoké prodeje a tím i vynikající hospodářské výsledky. 

• Lokalita 7: 

Kamenolom se nachází v katastru obce Loštice, 4 km od exitu Mohelnice, na rychlostní 

komunikaci z Olomouce směr Hradec Králové. Těženou horninou je moravská droba. 

Jámový lom má dvě části, starou, kde probíhá rekultivace a novou, kde probíhá těžba. Stav 

vytěžitelných zásob k 31.12.2008  1 697 000 m3. Hornická činnost je povolena do na dobu 

nutnou do hospodárné exploatace těžitelných zásob dle POPD. Na lokalitě jsou povoleny 

trhací práce velkého a malého rozsahu.  

Provoz vyrábí kompletní sortiment frakcí do obalovaných asfaltových směsí, 

betonů, silničních a inženýrských staveb, podkladových vrstev, zához, lomový kámen. 

Roční těžba se pohybuje kolem 180 000 tun. Strojní zařízení je starší, prošlo menšími 

modernizacemi. Vyhovuje jak z hlediska kvality i kvantity. 

• Lokalita 8: 

Kamenolom leží při hlavní silnici směr Králíky v okrese Hradec Králové. Těženými 

horninami jsou amfibolit a rula. Lom je stěnový, 6 etáží. Stav vytěžitelných zásob 

k 31.12.2008 4 614 000 m3.  Hornická činnost je povolena s platností na dobu nutnou 

k vydobytí vyhodnocených vytěžitelných zásob dle POPD. Trhací práce velkého a malého 

rozsahu jsou povoleny. 

Roční těžba lomu se pohybuje kolem 30 000 tun, vzhledem k zastaralému 

původnímu strojnímu zařízení se vyrábí pouze směsi kameniva, štěrky, lomový kámen, 

zához pro silniční a inženýrské stavby a do podkladových vrstev komunikací.  

Lokalizace lomu do oblasti, kde se v současnosti minimálně investuje do dopravní 

infrastruktury a stavitelství vůbec, nedovoluje zatím větší rozvoj tohoto jinak velmi 

kvalitního ložiska. V případě výraznějších zakázek lze započít s výrobou na mobilních 
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drtících a třídících strojích téměř okamžitě. V okolí se nachází množství dalších lomů s 

podobně kvalitním kamenem, neboť se jedná o horskou oblast Jeseníků.  

• Lokalita 9: 

Kamenolom se nachází na silnici č. 102, mezi obcí Kovářov a přehradní hrází Orlík. 

Těženými horninami jsou rohovec a rula. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 

845 000 m3.  Hornická činnost je povolena s platností do vytěžení zásob. Trhací práce jsou 

povoleny.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro výrobu asfaltových směsí, betonů, pro 

účely silničního a inženýrského stavitelství. Lom je jámový, s roční těžbou stabilně kolem 

120 000 tun. Výroba probíhá na částečně modernizované technologické lince. 

• Lokalita 10: 

Kamenolom se nachází 11 km jihozápadně od Strakonic. Těženými horninami jsou 

rohovec a rula. Stav vytěžitelných zásob na lokalitě je k 31.12.2008 1 259 000 m3. 

Hornická činnost je povolena bez uvedení platnosti a podmínek dobývání. Trhací práce 

velkého i malého rozsahu jsou povoleny.  

Lom vyrábí kompletní sortiment pro obalovny asfaltových směsí, betonárny a pro 

účely silničního a inženýrského stavitelství. Produkce je na modernizované technologické 

lince, ročně se stabilně pohybuje kolem 100 000 tun. Lom je stěnový. 

• Lokalita 11: 

Kamenolom se nahází 1,5 km jihovýchodně od obce Kaplice, u státní hranice 

s Rakouskem. Těženou horninou je granodiorit a rula. Těžba probíhá jednak na základě 

územního rozhodnutí – jako činnost prováděná hornickým způsobem, povolená v roce 

2002. Kromě toho je stanoven dobývací prostor Kaplice z roku 1974. Hornická činnost je 

povolena do vytěžení zásob dle platného POPD. Trhací práce velkého a malého rozsahu 

jsou povoleny. Stav zásob k 31.12.2008 v DP i ČPHZ je 5 607 000 m3. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, 

betonárky, do silničních a inženýrských staveb, drážní štěrky na modernizované 

technologické lince. Jedná se o lom střední velikosti s roční produkcí pohybující se kolem 

180 000 tun. Své výrobky prodává na území České republiky, věnuje se i exportu do 

Rakouska.  
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Obrázek 3 Letecký snímek lokality 11  

• Lokalita 12: 

Kamenolom se nachází jihozápadně od obce Černá v Pošumaví. Těženými horninami jsou 

biotitická rula a dolomitický vápenec. Stav vytěžitelných zásob je 513 000 m3.   

Lom vyrábí frakce pro betonárky, pro účely silničního a inženýrského stavitelství, 

zimní posypy, lomový a záhozový kámen. Produkce je realizována na staré technologické 

lince. Lom je jámový, jeho těžba se pohybuje ročně kolem 60 000 tun . 

• Lokalita 13: 

Kamenolom se nachází cca 5 km severovýchodně od Prachatic. Těženou horninou je 

biotitická pararula. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 112 000 m3 s možností 

dalšího rozšíření, které se připravuje. Hornická činnost je prodloužena do vytěžení zásob. 

Trhací práce jsou povoleny. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí na modernizované lince pro obalovny, 

betonárny i pro účely silničního a inženýrského stavitelství. Lokalita je kombinací 

stěnového a jámového lomu. Roční produkce se pohybuje kolem 120 000 tun. 

• Lokalita 14: 

Kamenolom se nachází v jihovýchodním okraji města Dačice, 250 m od státní silnice Telč 

– Dačice, při železniční trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Těženou horninou je aplit. 
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Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 1 845 000 m3. Hornická činnost je schválena bez 

omezení platnosti. 

Kamenolom vyrábí kompletní sortiment frakcí do betonů, pro účely silničního a 

inženýrského stavitelství. Produkce je realizována na původní technologické lince, která 

prošla pouze drobnými modernizacemi. Lom je jámový. Roční produkce se pohybuje 

kolem 50 000 tun. 

• Lokalita 15 : 

Kamenolom se nachází 1,5 km od obce Deštná, na odbočce ze silnice II. třídy, směr 

Jindřichův Hradec. Těženou horninou je žula. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  

2 767 000 m3.  Hornická činnost je schválena s platností do vytěžení zásob v dobývacím 

prostoru bez zvláštních podmínek.  

Lom vyrábí směsi kameniva a štěrky pro silniční a inženýrské stavby, pro opravy 

rybníků, zimní posypy na zastaralé technologické lince. Vzhledem ke kvalitě suroviny se 

uvažuje o výstavbě moderní linky a po té výrobě drtí pro obalovny asfaltových směsí a 

betonárky. Jedná se o stěnový lom. Roční produkce se pohybuje kolem 100 000 tun. 

• Lokalita 16: 

Kamenolom se nachází 8 km od dálnice D1, exitu Velké Meziříčí. Těženou horninou je 

granodiorit. Jedná se o jámový lom, těžba probíhá na dvou etážích. Stav vytěžitelných 

zásob k 31.12.2008 je  1 301 000 m3. Jsou povoleny trhací práce velkého rozsahu. 

Roční těžba se stabilně pohybuje kolem 200 000 tun. Provoz vyrábí kompletní 

sortiment frakcí do obalovaných asfaltových směsí, betonů, pro silniční  a inženýrské 

stavby a kolejová lože. Surovina vykazuje zvýšené množství radionuklidů a proto její 

použití do pozemních staveb (budov) je omezené. Produkce je realizována pomocí staré 

technologické linky pouze s dílčími modernizacemi. Strojní zařízení vyhovuje kvalitativně, 

ale s omezenou kapacitou ušlechtilých drtí pro obalovny. 

• Lokalita 17: 

Kamenolom se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko, na katastru obcí Lhota 

Rapotina, Újezd u Boskovic a Doubravice nad Svitavou. Těženou surovinou je křemenný 

diorit. Stav vytěžitelných zásob činí k 31.12.2008  9 600 000 m3.  
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Platnost hornické činnosti je stanovena dobu potřebnou k vydobytí zásob 

výhradního ložiska. Dobývací metodou jsou trhací práce velkého a malého rozsahu, které 

byly povoleny. Samotná těžba probíhá ve čtyřech etážích. 

Kamenolom vyrábí různé frakce kameniva dle požadavků odběratelů pro 

obalovny asfaltových směsí, betonárky, pro účely silničního a inženýrského stavitelství, 

drážní štěrky. Výroba probíhá na moderní technologické lince. Lom vykazuje stabilně 

dobré hospodářské výsledky, má stálý okruh zákazníků z řad obaloven a betonáren a jeho 

roční prodej se pohybuje kolem  400 000 tun.  

• Lokalita 18: 

Kamenolom se nachází kousek od obce Stříbro. Těženou surovinou je rohovec. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  666 000 m3. Hornická činnost je povolena s platností 

do vydobytí volných zásob v dobývacím prostoru. Trhací práce velkého rozsahu jsou 

povoleny. 

Lom je stěnový, výroba probíhá na zastaralé technologické lince, která prošla 

menšími modernizacemi. Roční objem produkce se pohybuje stabilně kolem 80 000 tun. 

Výrobky jsou dodávány do betonárek, do silničních a inženýrských staveb. Použití do 

obalovaných asfaltových směsí je z důvodu zastaralé technologické linky a nevhodného 

chemického složení suroviny omezené. 

• Lokalita 19: 

Kamenolom se nachází v Pardubickém kraji, kousek od měst Pardubice a Chvaletice, 

v katastrálním území Chvaletice a Zdechovice. Těženou surovinou je žula. Stav 

vytěžitelných zásob k 31.12.2008 činí 1 816 000 m3. Hornická činnost je povolena do 

vytěžení zásob dle platného POPD. Pro provádění clonových odstřelů jsou povoleny trhací 

práce velkého a malého rozsahu. Těžba probíhá ve dvou etážích s možností zahloubení až 

na 4. etáž.  

Roční těžba se v kamenolomu pohybuje 150 000 tun a je odvislá od poptávek 

odběratelů. Surovina je zpracovávána na stabilní starší technologické lince, v případě 

velkých poptávek je nasazována i technologická linka mobilní. 
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Vyrábí se kompletní sortiment frakcí pro použití do obaloven, pro asfaltové směsi, 

betony, štěrky, drážní štěrky, kamenivo pro silniční a inženýrské stavby a posypový 

materiál. 

• Ziskové lokality na Slovensku: 

• Lokalita 20: 

Kamenolom se nachází 3 km jihovýchodně od obce Krnišov při cestě I. třídy v okrese 

Krupina. Těženou surovinou je andezit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  

9 927 000 m3. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem je povolená do 

roku 2025 v rozsahu povoleného POPD a Plánu využití ložiska. Jsou povoleny trhací práce 

velkého a malého rozsahu. 

Jedná se o stěnový lom, ve kterém se těží na 5 těžebních řezech. 

Kamenolom vyrábí kompletní sortiment frakcí především pro výrobu 

obalovaných asfaltových směsí, betonárek, pro účely silničního a inženýrského stavitelství 

na starší drtící lince, která prošla v minulých letech několika modernizacemi. Lom má stálý 

okruh zákazníků a tím stabilní prodej kolem 200 000 tun a dobré hospodářské výsledky. 

• Lokalita 21: 

Kamenolom se nachází 1 km východně od obce Veľká Čierna v okrese Žilina. Těženou 

surovinou je dolomit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  2 144 000 m3. Hornická 

činnost je povolená do roku 2015 v rozsahu povoleného POPD. Jsou povoleny trhací práce 

malého i velkého rozsahu. 

Jedná se o stěnový lom, ve kterém se těží na 4 těžebních řezech s možností jeho 

zahloubení.  

Kamenolom vyrábí kompletní sortiment frakcí především pro výrobu betonů. Pro 

výrobu obalovaných asfaltových směsí jsou vyráběné frakce 0/2 a 2/4. Dále se vyrábějí 

různé frakce násypových materiálů. Vzhledem ke stabilnímu okruhu zákazníků a 

vyrovnané kvalitě výrobků lom vykazuje stabilně dobrý hospodářský výsledek. Roční 

těžba se pohybuje kolem 200 000 tun. 
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• Lokalita 22: 

Kamenolom se nachází v okrese Rimavská Sobota. Těženou surovinou je čedič. Stav 

vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  1 369 000 m3. Hornická činnost je povolená do roku 

2017 v rozsahu platného POPD. Jsou povoleny trhací práce velkého i malého rozsahu. 

Jedná se o stěnový lom, dobývání čediče se uskutečňuje na jednom těžebním řezu. 

V lomě je vybudovaná moderní technologická linka, na které se vyrábí kompletní 

sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, betonárky a frakce pro tavení izolačních 

materiálů. Je možná i výroba drážních štěrků. 

V současnosti provoz nedosahuje tak dobrých hospodářských výsledků jako 

v minulých letech, kdy byla realizovaná rekonstrukce komunikace v okolí lomu. 

V současnosti lom dodává frakce do obaloven asfaltových směsí v Maďarsku. 

• Lokalita 23: 

Kamenolom se nachází v okrese Spišská Nová Ves. Těženou surovinou je dolomitický 

vápenec. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  27 239 000 m3. Hornická činnost je 

povolená do roku 2014, ale vzhledem na navýšení těžby probíhá proces posuzování vlivu 

těžby na životní prostředí (EIA). Po ukončení bude požádáno o nové povolení hornické 

činnosti na 500 000 tun za rok a trhacích prací velkého i malého rozsahu. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí využitelných pro výrobu betonů a 

násypových materiálů. Do obaloven asfaltových směsí se dodávají pouze frakce 0/2 a 2/4. 

Technologická linka je zastaralá, po částečné modernizaci, s omezenou kapacitou výroby. 

Při zvýšených potřebách frakcí se používá mobilní linka. V současnosti zvýšený odbyt je 

způsoben výstavbou nedalekého úseku dálnice D1. Lom exportuje kamenivo i do Polska. 
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Obrázek 4 Snímek lokality 23  

Ziskové lokality v Polsku: 

• Lokalita 24: 

Kamenolom se nachází v okrese Walbrzych, v obci Czarny Bor, mezi městy Boguszow – 

Gorce a Kamienna Góra. Těženou surovinou je melafyr. Stav vytěžitelných zásob 

k 31.12.2008 je 10 680 000 m3, koncese na těžbu je platná do 31.12.2028. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí do obaloven asfaltových směsí, betonárek, 

pro účely silničního stavitelství a drážní štěrky. Roční produkce se pohybuje kolem 2 

miliónů tun. Výroba probíhá na nové moderní technologické lince. Těžba probíhá na 3 

těžebních řezech. Lom disponuje železniční vlečkou vzdálenou 4 km od linky. Lokalita 

vykazuje výborných hospodářských výsledků. 

Ziskové lokality v Rakousku: 

• Kamenolom 25: 

Kamenolom se nachází v západním Rakousku, Tyrolsku, poblíž obce Wörgl. Těženou 

surovinou je dolomit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  3 850 000 m3. Roční 

produkce se pohybuje kolem 250 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 
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• Lokalita 26: 

Kamenolom se nachází v jižním Rakousku, v Korutanech poblíž města Villach. Těženou 

surovinou je diabas. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  7 143 000 m3. Roční 

produkce se pohybuje okolo 550 000 tun.  

Jedná se o stěnový lom. Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny 

asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně 

drážních štěrků. 

• Lokalita 27: 

Lom se nachází v jižním Tyrolsku, Štýrsku, v blízkosti města Graz. Těženou surovinou je 

vápenec. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  9 615 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje okolo 450 000 tun.  

Jedná se o stěnový lom. Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny 

asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně 

drážních štěrků. 

• Lokalita 28: 

Kamenolom se nachází v severním Rakousku v blízkosti města Salzburg. Těženou 

surovinou je diabas, jedná se o stěnový lom. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  

10 715 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 500 000 tun.  

Jedná se o stěnový lom. Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny 

asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně 

drážních štěrků. 

Ziskové lokality v Maďarsku: 

• Lokalita 29: 

Kamenolom se nachází v Maďarsku, poblíž města Pecs. Těženou surovinou je granit. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  3 704 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 

150 000 tun.  

Jedná se o stěnový lom. Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny 

asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně 

drážních štěrků. 
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• Lokalita 30: 

 Kamenolom se nachází v Maďarsku, poblíž města Sümeg. Těženou surovinou je čedič. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  359 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 

40 000 tun.  

Jedná se o stěnový lom. Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny 

asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně 

drážních štěrků, kamenivo pro tavení. 

• Lokalita 31:  

Kamenolom se nachází v Maďarsku, poblíž města Pecs. Těženou surovinou je andezit. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  12 857 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 1,1 miliónu tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

• Lokalita 32: 

Kamenolom se nachází v Maďarsku, poblíž města Szekesfehervar. Těženou surovinou je 

dolomit. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  38 462 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje okolo 1,3 miliónu tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

• Lokalita 33: 

Kamenolom se nachází v Maďarsku, poblíž města Keszthely. Těženou surovinou je čedič. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  23 724 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 300 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků, kamenivo 

pro výrobu taveného čediče. 

Ziskové lokality v Rumunsku: 
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• Lokalita 34:  

Kamenolom se nachází v Rumunsku, poblíž města Hedin a Bologa. Těženou surovinou je 

dacit. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  7 714 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje okolo 500 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

• Lokalita 35: 

Kamenolom se nachází v Rumunsku, poblíž města Baraolt. Těženou surovinou je andezit. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  21 430 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 1 miliónu tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

4.2.2 Ztrátové lokality v roce 2008 

Ztrátové lokality v České republice: 

• Lokalita 36: 

Kamenolom se nachází v okrese Bruntál, na levém břehu řeky Moravice těsně před jejím 

ústím do vodní nádrže Slezská Harta. Těženou horninou je moravská droba. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 2 615 000 m3. Hornická činnost je povolena do 

31.12.2020, stejně tak trhací práce. 

Jedná se o stěnový lom s těžbou probíhající na dvou etážích nad úrovní místní 

erozivní báze. 

Lom vyrábí na technologické lince vybudované v devadestátých letech minulého 

století kompletní sortiment frakcí drceného kameniva. Výrobky jsou dodávány do 

obaloven asfaltových směsí a betonáren. Drcené kamenivo z lomu má certifikát k použití u 

Českých drah. 

Komunikačně je lom velmi dobře přístupný vzhledem ke své poloze v těsném 

sousedství silnice I/45 Olomouc – Bruntál. Kamenivo z lomu lze rovněž expedovat po 

železnici s nakládkou v železniční stanici Valšov. 
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• Lokalita 37: 

Kamenolom se nachází na návrší západně od obce Valšov v okrese Bruntál. Těženou 

horninou je moravská droba.  

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 422 000 m3. Hornická činnost je 

povolena vzhledem ke stavu technologické linky pouze do 31.12.2010. Další těžba bude 

realizována pomocí mobilní technologie. 

Jedná se o zahloubený stěnový lom s těžbou na IV. etáži a s geologickým 

průzkumem ověřenými  zásobami na úrovni V. etáže. 

Lom vyrábí na zastaralé lince s modernizovaným třetím stupněm drcení a třídění 

kompletní sortiment frakcí drceného kameniva. Výrobky jsou dodávány do obaloven 

asfaltových směsí a betonáren. Drcené kamenivo z lomu má certifikát k použití u Českých 

drah. 

Komunikačně je lom velmi dobře přístupný vzhledem ke své blízkosti k silnici 

I/45 Olomouc – Bruntál. Kamenivo z lomu lze rovněž expedovat po železnici s nakládkou 

v železniční stanici Valšov. 

• Lokalita 38: 

Štěrkovna se nachází v bezprostřední blízkosti obce Štěpánov u Olomouce. Jedná se o 

lokalitu, která těží nesoudržnou horninu – štěrkopísek. Chráněné ložiskové území bylo 

stanoveno v roce 1990 jako chráněné ložiskové území Štěpánov pro výhradní ložisko 

štěrkopísků na katastrálních územích Štěpánov a Březce. Dobývací prostor Březce byl 

stanoven v roce 1998. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 60 000 m3.  Připravuje se 

rozšíření těžby v předpolí lokality. Hornická činnost je povolena do vytěžení lokality. 

Štěrkovna vyrábí prané těžené kamenivo frakcí do 32 mm, které se používá do 

obalovaných asfaltových směsí, betonů, malt, pro výrobu zámkové dlažby. Těžba je 

prováděna z vody a technologická linka je středního stáří, zahrnuje jak drcení, tak i úpravu 

suroviny mokrou cestou, tzv. praní.  
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• Lokalita 39: 

Kamenolom se nachází 12 km od města Písku, směrem na Prahu. Těženou surovinou je 

žula. Vytěžitelné zásoby k 31.12.2008 jsou 400 000 m3. Hornická činnost je povolena bez 

omezení platnosti. Trhací práce velkého rozsahu jsou povoleny.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny, betonárky, do silničních a 

inženýrských staveb na starším, částečně modernizovaném výrobním zařízení. Jedná se o 

jámový lom s roční kapacitou produkce 100 000 tun. 

• Lokalita 40: 

Lokalita se nachází  8 km od Pacova, při silnici směrem z Pacova do Mladé Vožice, na 

křižovatce vlevo 200 m po silnici III. Třídy směr Zhoř. Těženými horninami jsou rula, 

kvarcit a amfibolit. 

Hornická činnost je povolena do vytěžení zásob, stav zásob k 31.12.2008 189 000 

m3. Jedná se o kombinaci stěnového a jámového lomu. Trhací práce velkého a malého 

rozsahu jsou povoleny.  

Lokalita je schopna vyrábět kompletní sortiment výrobků pro obalované směsi, 

betony i stavby. Výroba na zastaralé nekapacitní stabilní lince je však z dlouhodobého 

hlediska ztrátová. Problémem je jednak příliš kvalitní surovina, která je velmi abrazivní a 

způsobuje ohromné opotřebení drtících elementů, jednak nízké prodejní ceny kameniva 

vzhledem k silnému tlaku konkurence. Průměrná výroba se pohybuje okolo 70 000 tun 

ročně. V následujících letech se plánuje ukončení provozu na stávající stabilní lince a 

výroba pouze směsí kameniva a štěrků pomocí mobilní linky. Pro rozšíření zásob je třeba 

rozsáhlých výkupů pozemků v předpolí lomu a překonání geologické poruchy. Při 

současném objemu odbytu a prodejních cenách se jeví tyto investice do dalšího rozvoje 

lokality jako vysoce nerentabilní. Zahloubením lomu na třetí etáž došlo k dalšímu zvýšení 

nákladů na rozpojování horniny a odvodnění lomu. 

• Lokalita 41:  

Provozovna kamenolomu se nachází po pravé straně silnice I/6 ve směru Karlovy Vary – 

Praha, na katastrálním území obce Mokrá u Chýší spádově pod obec Čichalov. Těženou 

surovinou je čedič.  
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Stav vytěžitelných zásob činí k 31.12.2008  2 861 000 m3. Hornická činnost je 

povolena do vytěžení zásob v hranicích stanovených plánem OPD. Těžba probíhá ve dvou 

etážích. Trhací práce jsou prováděny pomocí clonových odstřelů, povoleny jsou trhací 

práce velkého i malého rozsahu. Surovina je zpracovávaná na nové technologické lince, 

která umožňuje výrobu všech možných frakcí.  

Výrobky jsou dodávány do asfaltových obalových směsí, betonů pro silniční, 

železniční a inženýrské stavitelství a jako posypové materiály.  

 

Obrázek 5 Snímek technologie lokality 41  

• Lokalita 42: 

Kamenolom se nachází cca 25 km od Plzně v obci Dochov, k.ú. Číhaná u Javorné. 

Těženou surovinou je čedič. Kamenolom je dobýván ve třech etážích. V dobývacím 

prostoru se k 31.12.2008 nacházelo 284 000 tis. m3 vytěžitelných zásob. Platnost hornické 

činnosti je stanovena do vydobytí zásob v DP a rozsahu POPD. 

 Pro rozpojování horniny jsou schváleny trhací práce velkého a malého 

rozsahu. Ke zpracování těžené suroviny je využívána stabilní technologická linka, 

v případě navýšení poptávky odběratelů je možnost využít technologické linky mobilní. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonů, pro silniční a inženýrské stavby, do podkladových vrstev komunikací. Roční 

produkce se pohybuje na úrovni 80 000 tun. 
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• Lokalita 43: 

Kamenolom se nachází v katastru obce Zaječov, cca 30 km jihozápadně od Berouna, na 

okraji vojenského újezdu Brdy. Těženou surovinou je diabas. Stav vytěžitelných zásob je 

k 31.12.2008 2 756 000 m3. Hornická činnost včetně provádění trhacích prací velkého a 

malého rozsahu je povolena na dobu nutnou k vydobytí všech vytěžitelných zásob. 

Jedná se o jámový lom s těžbou probíhající na čtyřech etážích. 

Kamenolom vyrábí na zastaralé technologické lince a mobilní úpravárenské 

technologii kompletní sortiment frakcí drceného kameniva. Výrobky jsou dodávány do 

obaloven asfaltových směsí a betonáren. Drcené kamenivo ze IV. etáže lomu má certifikát 

k použití u Českých drah. 

Komunikačně je lom velmi dobře přístupný vzhledem ke své poloze v těsném 

sousedství komunikace spojující dvě místní části obce. 

• Lokalita 44: 

Pískovna se nachází severně od komunikace spojující dvě místní části města Bohumín, 

Starý Bohumín a Šunychl, na pravém břehu řeky Odry. Těženou surovinou je v současné 

době glacifluviální písek. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008 3 470 000 m3. V roce 

2010 dojde k jejich podstatnému navýšení zprovozněním nové těžební technologie, 

plovoucího drapákového bagru  s větším hloubkovým dosahem. 

Jedná se o těžebnu, ve které byl v I. etáži dobýván štěrkopísek říčního původu a 

v II. etáži je dobýván glacifluviální písek uložený v subglaciálním korytě. 

Pískovna vyrábí zejména frakci 0-4 mm těženého kameniva, které je dodáváno do 

betonáren a výroben omítkových směsí. 

Komunikačně je lokalita velmi dobře přístupná i díky blízké dálnici D 1. 

• Lokalita 45: 

Štěrkovna se nachází na levém břehu řeky Opavy, jižně od města Dolní Benešov a jeho 

místní části Zábřeh. Těženou surovinou je štěrkopísek. Stav geologických zásob je 

k 31.12.2008 2 874 000 m3. V současné době je na ložisku povolena hornická činnost 

formou schváleného plánu zajištění a probíhají rekultivační práce. 
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Jedná se o těžebnu, ve které byl štěrkopísek říčního původu dobýván v rámci 

těžebního jezera. 

Štěrkovna vyráběla několik frakcí předrceného těženého kameniva, které bylo 

dodáváno do betonáren. Dále zde byl upravován praním maltářský písek a dodáván do 

výroben omítkových směsí. 

Komunikačně je štěrkovna velmi dobře přístupná vzhledem ke své poloze 

v těsném sousedství silnice I/56 Opava – Hlučín. 

• Lokalita 46: 

Kamenolom se nachází ve Středočeském kraji cca 18 km západně od Benešova (36 km od 

Prahy), v k.ú. Mlékovice u Neveklova. Těženou surovinou je rohovec a rula. Vytěžitelné 

zásoby v DP Chrášťany činily k datu 31.12.2008 269 000 m3 . 

 Hornická činnost probíhá dle schváleného POPD. Trhací práce velkého a 

malého rozsahu jsou povoleny. Původní technologická linka je odstraněna a těžba probíhá 

pouze pomocí mobilní technologické linky. Připravuje se investice do nové technologické 

linky po dostatečném roztěžení ložiska. 

 Lom vyrábí pouze směsi kameniva a štěrky pro potřeby silničního 

stavitelství. Je nutné odtěžení nekvalitních hmot pro odkrytí kvalitní suroviny, která bude 

mít v budoucnu širší použití. 

• Lokalita 47: 

Pískovna se nachází ve Středočeském kraji, v k.ú. Kolín a Starý Kolín. Pro ložisko bylo 

stanoveno CHLÚ v roce 1992. DP Kolín o výměře 14 ha 60 a 80 m2 byl stanoven v roce 

1988 pro dobývání štěrkopísků. 

Vytěžitelné zásoby v DP Kolín činily k datu 31.12.2008 1 067 000 m3. Hornická 

činnost je prováděna dle planého POPD. Těžba je povolena do ukončení dobývání ložiska 

štěrkopísku podle platného plánu, otvírky a dobývání.  

Těžba je prováděna pomocí korečkového těžebního zařízení s prodlouženou 

lafetou, které je umístěno na plovoucím stroji. Mocnost suroviny je 12,95 m a těží se 

v jednom těžebním řezu. 
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Doprava těžené suroviny je zajišťována člunem s remorkérem. K druhotnému 

odtěžení slouží elevátor. 

Úprava těžené suroviny je prováděna na stabilní technologické lince. Materiál je 

tříděn na tři frakce, případně na další frakce (dle poptávky odběratelů) s využitím 

mobilního drtiče.  

• Lokalita 48: 

Pískovna se nachází ve Středočeském kraji, okrese Mělník a spadá pod k.ú. Kolín a Starý 

Kolín.  Vytěžitelné zásoby v DP Tišice I. činily k datu 31.12.2008 105 000 m3. Hornická 

činnost je prováděna dle platného POPD, dle kterého je také povolena těžba do vytěžení 

zásob uvedených v tomto POPD. 

Mocnost těžené suroviny je 8 – 9 m. Dle platného POPD lze surovinu těžit  ve 

dvou alternativách. Těžba probíhá z vody korečkovým těžebním zařízením na plovoucím 

stroji v kombinaci s těžbou suchých svrchních poloh suroviny kolovým nakladačem. 

Pro úpravu vytěžené suroviny je používán mobilní drtič. 

• Lokalita 49:  

Kamenolom se nachází mezi obcemi Žíňánky a Mrač. V blízkosti prochází železniční trať 

Praha – Tábor.  Těženou surovinou je granodiorit pro výrobu drceného kameniva. Těžba 

probíhá ve třech etážích, počítá se s dalším zahloubením na etáž čtvrtou. Stav 

vytěžitelných zásob k 31.12.2008 činí 881 000 m3. 

 Hornická činnost je povolena do vytěžení zásob. Trhací práce velkého a 

malého rozsahu jsou povoleny, prováděny jsou clonové odstřely. Těžená surovina je 

zpracovávaná jak na stabilní technologické lince, tak na technologické lince mobilní. 

Výrobky jsou dodávány do obalových směsí, asfaltových směsí, betonů, štěrků, 

drážních štěrků, dále kamenivo pro silniční a inženýrské stavby a posypové materiály. 

• Lokalita 50:  

 Kamenolom leží v morfologicky mírně zvlněné oblasti údolí Dalejského potoka, 

cca 1,5 km jihovýchodně od centra městské části Řeporyje. Katastrálně náleží ložisko 

k obci Řeporyje, administrativně spadá pod území hlavního města Prahy. Komunikačně je 

ložisko spojeno místní komunikací dlouhou cca 1 km s obcí Řeporyje.  
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Vytěžitelné zásoby v DP činily k datu 31.12.2008 1 351 000 m3. Hornická činnost 

je povolena do vytěžení zásob dle platného POPD. Pro těžbu suroviny (vápenec) jsou 

schváleny trhací práce velkého a malého rozsahu. 

Těžba probíhá ve třech etážích a zpracování suroviny je prováděno pomocí 

mobilní technologické linky. Výrobky jsou dodávány do obalových směsí, asfaltových 

směsí, betonů, štěrků, drážních štěrků, dále kamenivo pro silniční a inženýrské stavby a 

posypové materiály. 

Ztrátové lokality na Slovensku: 

• Lokalita 51: 

Kamenolom se nachází 1 km jižně od obce Lehota pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. 

Těženou surovinou je andezit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  715 000 m3. 

Hornická činnost je povolená do 31.7.2026.  Jsou povoleny trhací práce malého i velkého 

rozsahu. Připravuje se povolení těžby v předpolí mimo dobývací prostor na základě 

činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Jedná se o stěnový lom, ve kterém se těží ve 4 těžebních řezech a 2 skrývkových 

řezech. V roce 2009 byla dokončena nová drtící linka, na které se bude po ukončení 

zkušebního provozu vyrábět celý sortiment frakcí, především do obaloven asfaltových 

směsí, betonů, násypových materiálů a štěrků a drážních štěrků. 

• Lokalita 52: 

Štěrkovna se nachází na rozhraní okresů Trenčín a Ilava, 1 km západně od města Dubnica 

nad Váhom. Těženou surovinou je štěrkopísek. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  

2 035 000 m3. Hornická činnost je povolená do 19.12.2010. Trhací práce se nevykonávají. 

Jedná se o jámový lom těžený ve dvou těžebních řezech (suchý a mokrý těžební 

řez). 

Štěrkovna vyrábí kompletní sortiment frakcí na starší lince, které jsou dodávané 

na výrobu betonů a jako násypový materiál pro účely silničního a inženýrského stavitelství. 

Vzhledem na velký počet ložisek štěrkopísků v blízkém okolí je ztížený odbyt výrobků. 

Pro pokračování těžby je potřebné další vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 

fondu. 
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• Lokalita 53: 

Kamenolom se nachází 1 km severně od obce Ruskov v okrese Košice – okolí. Těženou 

surovinou je andezit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  2 089 000 m3. Hornická 

činnost je povolená do 31.8.2026 v rozsahu povoleného POPD. Jsou povoleny trhací práce 

velkého a malého rozsahu. 

Jedná se o stěnový lom, ve kterém se vykonává nové rozfárání ložiska na základě 

povoleného POPD. Provoz je bez vybudované stabilní drtící linky. Pro zpracování 

nadložních tufů a i andezitu se používá mobilní drtící linka. Frakce jsou vyráběné podle 

požadavků odběratelů, v současnosti se jedná hlavně o násypové materiály. Po úplném 

odkrytí ložiska a výstavbě nové technologické linky bude možné vyrábět kamenivo do 

obaloven asfaltových směsí a betonárek. 

• Lokalita 54: 

Pískovna se nachází 1 km jihozápadně od obce Horné Strháre v okrese Veľký Krtíš. 

Těženou surovinou je písek. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  1 053 000 m3. Jsou 

povoleny trhací práce velkého i malého rozsahu. Hornická činnost je povolená do roku 

2027 v rozsahu platného POPD. 

Jedná se o malý stěnový lom, dobývání je vykonávané na 2 skrývkových řezech a 

5 těžebních řezech v množství kolem 30 000 tun za rok. Skrývka je rozpojována trhacími 

pracemi a drcená za pomocí mobilní technologie na různé frakce násypových materiálů. 

Písek je rozpojovaný mechanicky a bez další úpravy prodávaný zákazníkům. Má využití 

do malt, betonů a jako násypový materiál. 

Ztrátové lokality v Polsku: 

• Lokalita 55: 

Kamenolom se nachází v okrese Strzelin, v obci Mikoszow. Těženou surovinou je žula a 

rula. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 8 575 000 m3, koncese na těžbu je platná do 

8.2.2022. 

Lom vyrábí pouze směsi kameniva pro účely silničního stavitelství, vzhledem ke 

nekvalitě horních partií ložiska (ruly) v mocnostech 20 – 30 metrů. Roční produkce se 

pohybuje kolem 400 000 tun. Výroba probíhá na starší technologické lince. Těžba probíhá 
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na 3 těžebních řezech. Lokalita vykazuje záporných hospodářských výsledků vzhledem k 

nízké kvalitě suroviny. 

 

 

Obrázek 6 Letecký snímek lokality 55  

• Lokalita 56: 

Kamenolom se nachází v okrese Swidnica, v obci Zarów. Těženou surovinou je granit. 

Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 6 548 000 m3, koncese na těžbu je platná do 

31.12.2037. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí do obaloven asfaltových směsí, betonárek, 

pro účely silničního stavitelství a drážní štěrky. Roční produkce se pohybuje kolem 500 

000 tun. Výroba probíhá na modernizované technologické lince. Lom nedisponuje 

železniční vlečkou, což je jeho slabou stránkou. Možnost expedovat kamenivo po železnici 

je ze stanice Imbramowice. 

• Lokalita 57: 

Kamenolom se nachází v okrese Lwówek Slaski v obci Mirsk. Těženou surovinou je čedič. 

Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je 1 097 000 m3, koncese na těžbu je platná do 

15.12.2023. 

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí do obaloven asfaltových směsí, betonárek, 

pro účely silničního stavitelství a drážní štěrky. Roční produkce se pohybuje kolem 500 

000 tun. Výroba probíhá na starší technologické lince. Lom disponuje železniční vlečkou. 
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Negativní hospodářské výsledky jsou způsobeny především nízkou kvalitou ložiska, jeho 

velkým znečištěním jíly, což přináší zvýšené náklady na vstupní přetřídění rubaniny. 

• Lokalita 58: 

Pískovna se nachází v okrese Slupsk, u obce Kobylnice. Těženou surovinou je písek a 

předrcený štěrk. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  936 000 m3 s možností dalšího 

rozšíření při vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům. Hornická činnost je povolená do 

roku 2019. 

Jedná se o jámový lom, roční objem produkce se pohybuje kolem 180 000 tun. 

Jemné frakce se prodávají především jako násypový materiál do blízkých staveb, hrubší 

drcené frakce mají použití do betonů a jsou nosnými frakcemi provozu. 

Ztrátové lokality v Rakousku: 

• Lokalita 59:  

Kamenolom se nachází v západním Rakousku, Tyrolsku, poblíž obce Wörgl. Těženou 

surovinou je dolomit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  3 850 000 m3. Roční 

produkce se pohybuje kolem 150 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

• Lokalita 60: 

Štěrkovna se nachází v západním Rakousku, Tyrolsku, poblíž obce Wörgl. Těženou 

surovinou je štěrk. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  1 429 000 m3. Roční 

produkce se pohybuje kolem 160 000 tun.  

Těžba probíhá suchou cestou. Lokalita vyrábí kompletní sortiment frakcí do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky. 

• Lokalita 61: 

Kamenolom se nachází v severním Rakousku, Oberösterreich. Těženou surovinou je 

vápenec. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  8 000 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje kolem 180 000 tun.  
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Lom vyrábí frakce pro obalovny asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva 

do silničních staveb, štěrky. 

• Lokalita 62: 

Kamenolom se nachází v severním Rakousku, Niederösterreich. Těženou surovinou je 

žula. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  259 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

kolem 80 000 tun.  

Lom vyrábí frakce pro silniční stavitelství, především směsi kameniva a štěrky. 

• Lokalita 63: 

Kamenolom se nachází v západním Rakousku, Niederösterreich. Těženou surovinou je 

dolomit. Stav vytěžitelných zásob k 31.12.2008 je  7 528 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje kolem 500 000 tun.  

Lom vyrábí frakce pro silniční stavitelství, především směsi kameniva a štěrky, 

kamenivo pro betonárky. 

• Lokalita 64: 

Štěrkovna se nachází v západním Rakousku, Tyrolsku, poblíž Füssen. Těženou surovinou 

je štěrk z jurského mramoru. Stav vytěžitelných zásob nelze stanovit, jedná se o plavený 

materiál, který je přinášen řekou. Roční produkce se pohybuje kolem 180 000 tun.  

Lokalita vyrábí frakce pro silniční stavitelství, především směsi kameniva a 

štěrky, kamenivo pro betonárky mokrou cestou. 

Ztrátové lokality v Rumunsku:  

• Lokalita 65: 

Kamenolom se nachází v Rumunsku, poblíž města Mateias. Těženou surovinou je čedič. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  1 724 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 90 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 
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• Lokalita 66: 

Štěrkovna se nachází v Rumunsku, poblíž města Bukurešť. Těženou surovinou je štěrk. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  1 143 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 90 000 tun.  

Štěrkovna vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. Těžba 

probíhá suchou cestou. 

• Lokalita 67: 

Kamenolom se nachází v Rumunsku, poblíž města Campulung. Těženou surovinou je 

vápenec. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  3 600 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje okolo 120 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

Ztrátové lokality v Chorvatsku: 

• Lokalita 68: 

Kamenolom se nachází v Chorvatsku, poblíž města Rijeka. Těženou surovinou je vápenec. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  1 800 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 350 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 

• Lokalita 69: 

Kamenolom se nachází v Chorvatsku, poblíž města Zadar. Těženou surovinou je vápenec. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  5 260 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 200 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 



Ing. Radmila Zapletalová: Odhad budoucích ekonomických výsledků lomových provozů 

2010  48 

• Lokalita 70: 

Štěrkovna se nachází v Chorvatsku. Těženou surovinou je štěrk. Roční produkce se 

pohybuje kolem 20 000 tun. 

4.2.3 Popis ov ěřovacího vzorku 12 lokalit 

• Lokalita 71:  

Kamenolom se nachází v České republice, 3 km severozápadně od obce Bělotín, v okrese 

Přerov. Lokalita leží na křižovatce cest I třídy č. 47 a 48. Těženou horninou je moravská 

droba. Stav zásob k 31.12.2008 2 466 000 m3. Hornická činnost je schválena dle plánu 

OPD bez časového omezení. Trhací práce velkého a malého rozsahu jsou povoleny. 

Jedná se o stěnový lom, těžba probíhá na 3 etážích. Kamenolom vyrábí kompletní 

sortiment výrobků do obalovaných asfaltových směsí, betonů, silničních a inženýrských 

staveb. Strojní zařízení prošlo několika modernizacemi. Jedná se o lom střední velikosti a 

výrobou kolem 200 000 tun ročně.  

• Lokalita 72: 

Štěrkovna se nachází v Maďarsku, poblíž města Budapešť. Těženou surovinou je štěrk. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  47 620 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 350 000 tun.  

Štěrkovna vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. Těžba 

probíhá mokrou cestou. 

• Lokalita 73: 

Štěrkovna se nachází v Maďarsku, poblíž města Györ. Těženou surovinou je štěrk. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  47 620 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 

400 000 tun.  

Štěrkovna vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. Těžba 

probíhá mokrou cestou. 
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• Lokalita 74: 

Štěrkovna se nachází v Maďarsku, poblíž města Miskolc. Těženou surovinou je tedy štěrk. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  47 620 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 625 000 tun.  

Štěrkovna vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. Těžba 

probíhá mokrou cestou. 

• Lokalita 75: 

Pískovna se nachází v Maďarsku, poblíž města Pecs. Těženou surovinou je písek. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  25 000 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 50 

000 tun.  

Pískovna vyrábí písek do silničních staveb, malt, betonů. Těžba probíhá suchou 

cestou. 

• Lokalita 76: 

Kamenolom se nachází 1 km jihozápadně od města Žarnovica, na Slovensku. Těženou 

surovinou jsou andezitové tufy. Stav těžitelných zásob je k 31.12.2008 2 275 000 m3. 

Hornická činnost je povolená do 31.12.2011. Trhací práce velkého i malého rozsahu jsou 

povolené. 

Jedná se o stěnový lom, který je rozfáraný na 6 etážích. V lomě není vybudovaná 

drtící linka a surovina je vzhledem na své vlastnosti prodávaná na výstavbu násypů bez 

dalšího zpracování. 

• Lokalita 77: 

Kamenolom se nachází v Chorvatsku, poblíž města Zadar. Těženou surovinou je vápenec. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  5 260 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 200 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky včetně drážních štěrků. 
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• Lokalita 78: 

Kamenolom se nachází v Srbsku, poblíž města Cacak. Těženou surovinou je vápenec. Stav 

vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  3 920 000 m3. Roční produkce se pohybuje okolo 200 

000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky. 

• Lokalita 79: 

Kamenolom se nachází v Srbsku, poblíž města Valjevo. Těženou surovinou je vápenec. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  4 592 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 50 000 tun, jedná se o otvírku lomu, v budoucnosti by se měla roční těžba pohybovat 

kolem 200 000 tun.  

Lom vyrábí kompletní sortiment frakcí pro obalovny asfaltových směsí, do 

betonárek, směsi kameniva do silničních staveb, štěrky. 

• Lokalita 80: 

Kamenolom se nachází v Černé hoře, poblíž města Bijelo Polje. Těženou surovinou je 

křemičitý porfyr. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  1 692 000 m3. Roční produkce 

se pohybuje okolo 50 000 tun.  

Lom vyrábí frakce pro obalovny asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva 

do silničních staveb, štěrky. 

• Lokalita 81: 

Kamenolom se nachází v Kosovu, poblíž města Priština. Těženou surovinou je vápenec. 

Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  6 000 000 m3. Roční produkce se pohybuje 

okolo 200 000 tun.  

Lom vyrábí frakce pro obalovny asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva 

do silničních staveb, štěrky. 
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• Lokalita 82: 

Kamenolom se nachází v Bulharsku, poblíž města Slivnitsa. Těženou surovinou je 

vápenec. Stav vytěžitelných zásob je k 31.12.2008  6 000 000 m3. Roční produkce se 

pohybuje okolo 300 000 tun. 

Lom vyrábí frakce pro obalovny asfaltových směsí, do betonárek, směsi kameniva 

do silničních staveb, štěrky. 

4.3 Popis vstupního podkladu pro každou lokalitu  

Tento vstupní dokument (viz. Příloha A) je vlastnictvím analyzovaného koncernu a byl pro 

potřeby koncernu vyvinut. Má promyšlené a praxí ověřené členění a je použitelný pro 

všechny provozy koncernu ve všech zemích. Je určen výhradně pro provozy, jejichž 

produkce je závislá na výrobě nějaké měrné jednotky (v případě kamenolomů, štěrkoven a 

pískoven tuny) a členění nákladů na variabilní a fixní. 

Pro každou lokalitu máme k dispozici statistiku produkce a prodeje nejprve 

v tunách a pak i v hodnotovém vyjádření v Euro, s přepočtem na jednu tunu na konci 

řádku. Prodej je rozdělen na jednotlivé sortimenty – písky, ušlechtilé drtě, drtě, štěrky, 

směsi kameniva a ostatní (odhlinění) – jak bylo popsáno výše. 

Tržby za kamenivo jsou rozděleny podle jednotlivých druhů sortimentu, takže je 

na první pohled vidět nejhodnotnější frakce (v Euro / na tunu) a frakce s největším podílem 

tržeb či s největším objemem (tun). 

K tržbám za kamenivo jsou připočteny ostatní tržby. Mezi ostatní tržby 

zahrnujeme další tržby, které lokalita fakturovala a nejedná se o prodej kameniva. Může to 

být doprava k zákazníkovi, prodej nafty z vlastního zásobníku, pronájem ploch či 

kanceláří, pronájem mechanismů či jiných strojů apod. 

Tržby za kamenivo a ostatní tržby dávají společně tržby celkem. Celkové tržby 

jsou očištěny hned v úvodu o náklady na expediční dopravu, která by celou strukturu 

zkreslovala (část produkce se prodává přímo z lomu, část včetně dopravy k zákazníkovi). 

V následujícím řádku pak vstupuje do výpočtu vliv stav zásob hotové produkce. 

Aktivací skládek ve výrobní ceně se sanuje rozdíl mezi vyrobeným a prodaným množstvím 

za danou časovou jednotku, v případě mé práce, za rok. V případě, že je hodnota aktivace 
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kladná, znamená to, že tržby jsou uměle o tuto hodnotu navýšeny a skládky přibyly 

(vyrobené množství je větší než prodané). V případě, že je hodnota aktivace skládek 

záporná, snižuje celkové tržby a jedná se o prodej ze skládek (větší prodej než výroba). 

Dostáváme se k celkovým výnosům, které máme na pokrytí všech nákladů, které 

byly v daném období. Pokud jsou náklady menší než tyto výnosy, lom je v zisku. Pokud 

jsou náklady vyšší než výnosy, lom vykazuje ztrátu.  

Vzhledem k tomu, že ve struktuře nákladů jsou zahrnuty jak externí náklady 

(reálné faktury), tak i interní náklady (fiktivní náklady, režie, interní úroky, plochy zásob 

apod.) nelze tyto hospodářské výsledky srovnávat s jinými provozy s jinak vedeným 

systémem účetnictví. Hovoříme proto o operativním hospodářském výsledku. Pro moji 

práci a pro hledání vzájemných zákonitostí lze tato data použít, neboť nejde o jejich věcný 

obsah, ale o jejich vzájemné vztahy, poměry a jednotnou metodiku. 

Od výnosů se nejprve odečítají variabilní náklady.  

První z řady variabilních nákladů, které se odečítají,  jsou variabilní část 

nákladů na  plochy zásob.   

Náklady na plochy zásob jsou interními náklady a jsou specifickým pojmem 

koncernu, nicméně docela spolehlivě simulují vliv nákladů na pořízení suroviny. Abychom 

mohli těžit surovinu, musíme koupit pozemky a získat dobývací práva. Alternativou ke 

koupi pozemků může být jejich pronájem, který se projeví v jiné částí (většinou fixních) 

nákladů. U ploch zásob se všechny náklady na získání suroviny v zemi sečtou a podělí 

celkovým, takto získaným objemem užitkové horniny. Vychází sazba na jednotku 

užitkového nerostu, která se odepisuje. Evidence výroby se vede v tunách, tak i odpis je 

přepočten na každou vyrobenou tunu a celkově investovaná částka se tak snižuje každým 

rokem. K této variabilní části ještě přináleží fixní plochy zásob, což je vlastně úročení 

investované částky jednotnou sazbou pro všechny země 4% ročně. Úročí se pouze taková 

poměrná část zásob, která je plánovaná v těžbě na nejbližších 15 let, pokud je zásoba 

kameniva na delší dobu. V nákladech ploch zásob se zohledňují ceny pozemků se 

surovinou, ale i tzv. tiché rezervy, tj. část kupní ceny firmy při pořízení nové akvizice, 

která je nad hodnotu aktiv z finančního účetnictví. 

Dalšími variabilními náklady, které se odečítají od výnosů, jsou náklady na 

skrývky, vrtací a trhací práce, naftu,  oleje, mazadla, elektrickou energii, rezerva na 
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sanace a rekultivace a rezerva na zimní opravy. Významným variabilním nákladem jsou 

náklady na opravy a náklady na subdodavatele. 

Náklady na opravy zahrnují v sobě všechny náklady, včetně mezd na opravy a 

všechny náhradní díly. Větší opravy, které vyžadují delší přerušení výroby a které se 

provádějí po vyrobení určitého množství kameniva, se provádějí v období vymezeném pro 

opravy během zimních měsíců po dobu odstávky jsou hrazeny z rezervy na zimní opravy. 

Tato rezerva se tvoří částkou na tunu produkce během celého roku.  

Náklady na subdodavatele zahrnují všechny náklady za práce, které si lom 

objednává u cizích organizací (subdodavatelů) a práce jsou lomu fakturovány podle 

platných smluv. Smlouvy jsou zpravidla postaveny jako variabilní, tzn. na vyrobenou nebo 

prodanou tunu. Pouze náklady na trhací a vrtací práce, které jsou ve většině případů 

prováděny také subdodavatelsky specializovanými firmami nejsou v této skupině zahrnuty,  

ty jsou součástí již výše zmiňovaných nákladů na vrtací a trhací práce. Příkladem nákladů 

na subdodavatele může být použití cizího bagru na nakládku rubaniny (fakturuje sazbu za 

naloženou tunu), vývoz hotových frakcí ze zásobníků (fakturuje za odvezenou tunu), 

technologická doprava prováděná cizí firmou (fakturuje za převezenou tunu) apod. 

K variabilním nákladům v této struktuře zahrnujeme i část mzdových nákladů 

dělníků, tedy  variabilní část mezd. V použitých datech jsou mzdy se všemi svými 

náklady zahrnuty do variabilní složky 20%, což je hodnota odpovídající používaným 

mzdovým systémům. Ve mzdách jsou poměrnou částkou zahrnuty všechny osobní 

náklady, jak všechny státy určené odvody, tak i rezervy na státní svátky a dovolené dle 

platných zákonů dané země, kde lom podniká. 

Posledním oddílem variabilních nákladů jsou ostatní variabilní náklady, kde je 

zahrnuto vše, co nejde přiřadit do výše popsaných kategorií a má proměnný charakter 

vzhledem k produkci.  Podstatnou částí těchto ostatních variabilních nákladů jsou náklady 

na vedení finančního účetnictví externí koncernovou firmou, které jsou na lom přenášeny 

formou procentní režie z celkových tržeb lomu. 

K dispozici máme celkové variabilní náklady, a to jak ve své hodnotové podobě 

celkem, tak i jako u všech nákladů v sazbě na tunu produkce. 

Variabilní náklady se odečítají od celkových výnosů a dostáváme tzv. příspěvek 

na krytí  (příspěvek na úhradu). Jedná se o velice důležitý ukazatel. Pokud tento ukazatel je 
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negativní (tj. vykazuje ztrátu), znamená to, že lom ze svých tržeb nepokryje ani celé 

variabilní náklady. V praxi to znamená, že pokud nejsme schopni tento stav cíleně 

okamžitě změnit, čím více vyrobíme a prodáme, tím větší ztráty dosáhneme. Tento stav je 

pro hospodaření velice nebezpečný a je třeba jej okamžitě řešit. Jsou v podstatě dvě 

jednoduché možnosti: zvýšit prodejní cenu a nebo snížit variabilní náklady, nejlépe obojí. 

V praxi realizovat tyto triviální opatření není snadné. Cena není určena lomem, ale jak 

jsem již popisovala ve své práci dříve, cenou konkurence, kde výrazně zasahuje cena 

expediční dopravy. Snížení variabilních nákladů bývá rovněž obtížné, neboť bývají 

v daném roce často jasně definovány a nastaveny pomocí externích smluv. V případě 

interních nákladů nám tyto interní pravidla stanovují náklady i na několik let dopředu 

(např. výše popisované plochy zásob). Pokud se nepodaří tento stav odstranit, je třeba lom 

okamžitě zastavit a neprohlubovat další ztrátu (pokud nejde o čekání na příležitost-viz 

výše). 

Ve většině případů je však příspěvek na krytí kladný, i když nepokryje nakonec 

všechny fixní náklady, a lom zůstane jako ztrátový, což je rovněž velkou chybou. Tady již 

lze ale uplatnit nejen úsporu variabilních nákladů, zvýšení ceny produkce, ale úsporu 

fixních nákladů a především pokusit se o navýšení objemu prodeje a produkce. Tím 

dochází již k výše popisovanému rozpuštění fixních nákladů na větší množství produkce, 

cena zůstává a lom se ze ztráty dostává do kýženého zisku. 

Fixní náklady jsou ve své struktuře rozděleny jako náklady na stroje, jedná se 

především o náklady na vlastní stroje, odpisy. V nákladovém účetnictví koncernu jsou tyto 

náklady simulovány tzv. interními nájmy za stroje, kdy jsou zavedeny pro jednotlivé země 

jednotné odpisové skupiny v tzv. kalkulačních odpisech a jednotné zúročení sazbou 6,5% 

ročně z poloviční pořizovací ceny stroje po dobu kalkulačního odpisu. Vzhledem 

k vysokým investicím do technologických linek i do mobilního strojního zařízení, jedná se 

o náklady zásadní. I u fixních nákladů nechybí orientační přepočet na tunu produkce. 

Další skupinou jsou náklady na nemovitosti. Tady se jedná o náklady na budovy 

na lomech, sklady, dílny, náklady na pronájem cizích pozemků a náklady na pozemky, 

které nejsou určeny k těžbě (nejsou pod nimi zásoby kamene, štěrku nebo písku), např. 

manipulační a skladovací plochy. V nákladovém účetnictví jsou náklady na tyto pozemky 
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a nemovitosti simulovány tzv. interními nájmy za nemovitosti, které rovněž simulují stejné 

podmínky napříč zeměmi. 

Velkou skupinou jsou personální náklady, náklady na mzdy dělníkům – jejich 

fixní složka (tedy zbývajících 80%) a náklady na platy technicko – hospodářských 

pracovníků (100% fixní).  

Následuje fixní část nákladů ploch zásob (výše zmiňované zúročení), náklady 

za zkoušky materiálu, náklady na pojištění a daně, náklady na úroky a poplatky, 

náklady na režie (platy a náklady manažerů, majitele, správ společností a nakonec ostatní 

fixní náklady. Náklady na režie se na lomy účtují jednotným procentem pro všechny lomy 

ve skupině, procento se počítá z prodeje kameniva cizím firmám (zvýhodňuje tak prodej 

v rámci koncernu). V ostatních fixních nákladech je pak vše, co se nedalo přiřadit do výše 

popsaných položek a co má fixní charakter (pracovní oblečení, kancelářské potřeby, 

telefonní poplatky, nářadí, strážní služba apod.) 

Na závěr jsou celkové fixní náklady sečteny a přepočítány opět na tunu produkce. 

Odečtením celkových fixních nákladů od příspěvku na krytí získáme operativní 

hospodářský výsledek – zisk nebo ztrátu za dané období (v mém případě za rok 2008). 

Nechybí ani přepočet na prodanou tunu, kde se nám ukazuje, kolik Euro jsme vydělali 

na jedné tuně prodeje v průměru, resp. kolika Eury jsme každou prodanou tunu dotovali (v 

případě ztráty).  

Posledními údaji popisované struktury jsou celkové náklady (součet variabilních a 

fixních nákladů) a přepočet na vyrobenou tunu (tunu produkce) a výpočet bodu zvratu. 

Bod zvratu určuje u manažerského účetnictví lokality kritické množství prodaných tun, při 

kterém se provoz dostane na nulový hospodářský výsledek při daných nákladech a tržbách. 

Dalším údajem je rovněž rentabilita tržeb v procentech (hospodářský výsledek k celkovým 

tržbám v procentech). 

4.4 Popis vstupních tabulek ziskových a ztrátových 

lokalit 

Konkrétní proměnné charakterizující jak ziskové, tak ztrátové lokality byly většinou 

převzaty  z interních materiálů společnosti, pro zjištění dvou proměnných bylo nutno 
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provést zvláštní šetření. Do vstupní tabulky lokalit byly použity všechny relevantní údaje 

pro mé zkoumání. 

Z výše popsaných struktur pro všech 70 lokalit byly vybrány relevantní náklady a 

pak zpracovány do vstupních tabulek pro skupinu ziskových (viz. Příloha B) a ztrátových 

lokalit (viz.Příloha C). Pro jednotlivé lokality byly použity i údaje, které nejsou součástí 

výše popsané struktury nákladů, ale které jsou obecně známé (např. doba vlastnictví 

v koncernu, druh těžené suroviny, Los Angeles test). 

Řádky tabulky tvoří všechny lokality, lokality jsou označeny čísly. Čísla nahrazují 

jejich běžně používané názvy, z důvodu ochrany údajů analyzovaného koncernu. Lokality 

byly stručně popsány v předchozí kapitole. Lokality se nacházejí v České republice, na 

Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku, Rumunsku. 

Sloupce tabulky zahrnují následující ukazatele: 

• Podíl fixních nákladů na celkových nákladech 

Tento ukazatel odráží strukturu nákladů z hlediska vazby na objem produkce. 

• Podíl personálních nákladů na celkových nákladech 

Ukazatel zachycuje vybavení lomu pracovními silami a odráží i produktivitu práce a 

nepřímo i vybavení stroji a zařízení. 

• Podíl nákladů ploch zásob na celkových nákladech 

Náklady na plochy zásob představují odpis investic do pořízení pozemků se zásobami 

nerostné suroviny včetně interního nákladu úroku investovaných prostředků. Ukazatel 

odráží jak přírodní podmínky ložiska nerostné suroviny, tak i finanční náročnost získání 

potřebných ploch. 

• Podíl nákladů na subdodávky na celkových nákladech 

Ukazatel má vazbu na vybavení vlastní technikou a na její využití. 

• Podíl nákladů na nemovitosti na celkových nákladech 

Ukazatel je ovlivněn vybavením lomu fixními aktivy. 
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• Tržby na 1 tunu kameniva 

V podstatě jde o cenu upravenou s ohledem na podmínky dodávek, ukazatel je ovlivňován 

přírodními podmínkami i postavením báňské kapacity na trhu. 

• Prodej kameniva 

Ukazatel odráží kapacitu lomu, přírodní podmínky i využití tržních příležitostí. 

• Variabilní náklady na jednu tunu kameniva 

Ukazatel je výsledkem působení technologických i organizačních faktorů. 

• Los Angeles test 

Ukazatel zachycuje otlukovost, tedy kvalitu suroviny a její vhodnost pro liniové stavby. 

• Doba vlastnictví lokality 

Ukazatel zachycuje dobu, po kterou mohla společnost organizovat a řídit provoz lomu. 

Rozdíly mezi průměrnými hodnotami ziskových a ztrátových lomů jsou 

statisticky významné na hladině významnosti 5 % pro proměnné: podíl nákladů ploch 

zásob na celkových nákladech, tržby na jednu tunu kameniva, prodej kameniva, Los 

Angeles test, doba vlastnictví lomu. Znamená to, že ziskové lomy jsou v průměru větší, 

delší dobu ve vlastnictví společnosti, mají kvalitnější produkci i vyšší ceny, pozemky byly 

koupeny ve vzdálenější minulosti za nižší ceny. 
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5 Průměrné hodnoty ukazatel ů skupiny ziskových 

a ztrátových lomových provoz ů  

5.1 Průměrné hodnoty všech analyzovaných parametr ů 

Tabulka 1  Průměrné hodnoty proměnných 

Průměrné hodnoty proměnných  ziskové 
lokality 

ztrátové 
lokality 

1. podíl fixních nákladů na celkových nákladech 0,436 0,491 
2. podíl personálních nákladů na celkových 
nákladech 

0,169 0,167 

3. podíl nákladů ploch zásob na celkových nákladech 0,024 0,087 
4. podíl nákladů na subdodávky na celkových 
nákladech 

0,153 0,161 

5. podíl nákladů na nemovitosti na celkových 
nákladech 

0,032 0,059 

6. tržby na 1 tunu kameniva [€/1 t] 6,997 5,807 
7. prodej kameniva [tis. tun] 511,604 148,119 
8. variabilní náklady na 1 tunu kameniva [€/1 t] 3,165 3,449 
9. Los Angeles test [%] 18,916 37,557 
10. doba vlastnictví lokality [roky] 14,743 4,371 

5.1.1 Podíl fixních náklad ů na nákladech celkových 

Průměrná hodnota u ziskových lokalit tohoto parametru je 0,436, u ztrátových lokalit je to 

0,491.  

Tuto hodnotu si lze vysvětlit tím, že ztrátové lokality jsou obecně menší, mají 

menší podíl variabilních nákladů a proto narůstá podíl fixních nákladů, neboť každý lom 

má určité „fixní vybavení“ bez ohledu na jeho velikost a výši produkce. 

U báňských podniků je běžná velká vázanost fixního kapitálu. V případě 

analyzovaných souborů je podíl fixních nákladů relativně vysoký v obou případech, blíží 

se hranici 50%.  

5.1.2 Podíl personálních náklad ů na celkových nákladech 

Průměrná hodnota u ziskových lokalit je 0,169. Průměrná hodnota u ztrátových lokalit je 

0,167. 
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U obou analyzovaných skupin nejsou statisticky významné rozdíly. Všechny 

personální náklady se pohybují na hranici 17 % ze všech nákladů. Průměrné hodnoty jsou 

téměř totožné a vyplývají ze stejných mzdových systémů ziskových a ztrátových lokalit. 

5.1.3 Podíl náklad ů ploch zásob na celkových nákladech 

Průměrná hodnota u analyzované skupiny ziskových lokalit je 0,024. U skupiny ztrátových 

lokalit se jedná o 0,087.  

Zde se jedná o podstatný rozdíl, kdy u skupiny ztrátových lokalit je průměrná 

hodnota 3,6krát větší než u skupiny lokalit ziskových. Zvýšenou hodnotu u ztrátových 

lokalit si  lze vysvětlit tím, že ztrátové lokality v převážné většině byly nakoupeny 

v poslední době. Nákup v posledních letech znamená větší zatížení (akvizice byly výrazně 

dražší, cena suroviny a báňských podniků obecně vzrostla). Tyto náklady na pořízení se 

pak negativně odrážejí v celkové struktuře nákladů a posouvají lokality do ztráty. Nejsou 

pochopitelně faktorem jediným, který u ztrátových lokalit působí negativně.  

5.1.4 Podíl náklad ů na subdodávky na nákladech celkových 

Průměrná hodnota podílů nákladů na subdodávky na celkových nákladech u ziskových 

lokalit je 0,153. Průměrná hodnota tohoto parametru u analyzované skupiny ztrátových 

lokalit je 0,161.  

Hodnoty se příliš neliší, ale přesto je patrný větší podíl dodavatelsky prováděných 

prací u lokalit ztrátových. Vezmeme-li k tomu v úvahu již zmiňovaný rozdíl v absolutní 

hodnotě variabilních nákladů, (které jsou výrazně vyšší u ziskových lomů díky větším 

objemům produkce), je zřejmé, že ztrátové lokality mají obecně větší podíl prací 

prováděných subdodavateli. Jedná se zpravidla o variabilní složku nákladů. U lokalit 

ziskových je výhodnější využití vlastních kapacit, protože díky dostatečnému odbytu jsou 

využity a tím dokáží vytvořit požadovaný ekonomický efekt v podobě zisku. 

5.1.5 Podíl náklad ů na nemovitosti na celkových nákladech 

Průměrná hodnota podílu nákladů na nemovitosti k celkovým nákladům je u skupiny 

ziskových lokalit na hodnotě 0,032. Průměrná hodnota podílu nákladů na nemovitosti 

k celkovým nákladům pro skupinu ztrátových lokalit 0,059.  
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Hodnota je téměř 2krát vyšší u skupiny ztrátových lokalit. Je to dáno větší 

vázaností fixního kapitálu u ztrátových lokalit. Podobně jako u ploch zásob, lokality 

pořízené v poslední době mají koupeny nemovitosti za v průměru vyšší ceny (např. vyšší 

cena za 1 m2 pozemku pro skládky hotových výrobků), a proto i tento parametr je téměř 

dvojnásobný. Tento podíl lze snížit zvýšením produkce (resp. prodeje), protože pak dojde 

k navýšení variabilních nákladů a tím i ke snížení tohoto poměru.  

5.1.6 Tržby na 1 tunu kameniva 

Průměrná hodnota tržeb na 1 tunu kameniva je u analyzované skupiny ziskových lokalit 

6,997 Euro/tunu. U skupiny ztrátových lokalit se jedná o hodnotu 5,807 Euro/tunu. 

Hodnota je výrazně vyšší u ziskových lokalit než u lokalit ztrátových. Znamená 

to, že ziskové lokality obecně prodávají kvalitnější a dražší (hodnotnější) produkci. To je 

dáno jednak kvalitou vstupní suroviny (odráží se i v další parametru Los Angeles testu), 

ale i v odbytových možnostech dané lokality. V případě velké konkurence jsou ceny 

stlačeny často až na úroveň mírně nad variabilními náklady. Pokud je velká poptávka 

(velký objem stavební činnosti v určitém čase), nebo pokud v dopravně dostupném dosahu 

není odpovídající konkurence, tak ceny pokryjí všechny náklady a k tomu i ziskovou 

marži, a tím se dostáváme do skupiny lokalit ziskových.  

Lokality ztrátové často prodávaly i nekvalitní suroviny do násypových hmot 

z horních etáží, které průměrnou cenu rovněž tlačí dolů. V neposlední řadě jsou ve skupině 

ztrátových lokalit zastoupeny i lokality těženého kameniva (štěrkovny a pískovny). 

Průměrné prodejní ceny těženého kameniva jsou zpravidla nižší než u kameniva drceného, 

především ušlechtilých drtí, které bývají často nosným sortimentem ziskových lokalit, 

pokud to kvalita horniny dovolí. 

Průměrné ceny za 1 tunu kameniva jsou rovněž různé v různých státech střední a 

východní Evropy. Analyzované skupiny lomů nemají ale stejně rozvrstveny provozy 

v jednotlivých zemích, protože takový vzorek není k dispozici.  

5.1.7 Prodej kameniva 

Průměrný roční prodej kameniva je u analyzovaného vzorku ziskových lokalit 511 604 tun. 

Průměrný roční prodej kameniva u skupiny ztrátových lokalit je jen 148 119 tun.  
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Převážně větší objem prodeje a produkce je u lokalit, které jsou situovány 

v blízkosti velkých měst a v blízkosti velkých liniových staveb, kde je zajištěn odbyt.  

5.1.8 Variabilní náklady na jednu tunu kameniva 

Průměrné variabilní náklady na jednu tunu vyrobeného kameniva jsou 3,165 Euro/tunu u 

analyzované skupiny ziskových lokalit. U skupiny ztrátových lokalit je to hodnota 3,449 

Euro/tunu. 

Snížení variabilních nákladů obecně je vždy příznivým krokem, který má na 

ekonomiku lomového provozu pozitivní efekt. Je třeba při řízení lomu variabilní náklady 

hlídat a stále se snažit o jejich minimalizaci. U kapacitních lokalit je ideální variabilní 

náklady přetvářet do fixní podoby, naopak u lokalit, kde jsou i v dlouhodobějších 

horizontech plánované nízké prodeje, je lépe v maximálně možné míře náklady přetvářet 

na variabilní. Tím se díky nízkému odbytu ztráta lokality dále neprohlubuje.  

V tomto ukazateli se nejvíce odráží nedostatky v řízení lokality v závislosti na 

dané zemi. 

5.1.9 Los Angeles test 

Los Angeles test (v %) u ziskové skupiny lokalit je na průměrné hodnotě 18,916%. U lomů 

ztrátových je průměrná hodnota Los Angeles testu 37,557%. Zkouška Los Angeles testu 

probíhá na určené frakci, kdy se kamenivo vkládá do otlukového bubnu společně 

s určeným počtem ocelových koulí. Po předepsaném množství otočení bubnu se určuje 

hmotnostní procentuální podíl odpadu z frakce (tedy toho, co se otlouklo). Vyjádření 

v procentech udává pak hodnotu Los Angeles testu. Čím nižší procento otlučeného odpadu, 

tím kvalitnější kamenivo pro účely silničního stavitelství (výroby asfaltových obalovaných 

směsí, betonu a konstrukčních vrstev vozovek). Hodnotu Los Angeles testu lze výrobou 

ovlivnit jen velmi málo, jedná se především o vlastnost horniny. Částečně lze hodnotu Los 

Angeles testu vylepšit zlepšením tvarového indexu zrn kameniva, ale jde o vylepšení o pár 

procentních bodů. 

Ziskové lokality tedy mají podstatně lepší kvalitu suroviny, která je použitelná pro 

všechny druhy silničního a inženýrského stavitelství, včetně horních obrusných vrstev 

vozovek. Prodejní ceny takových výrobků jsou pak podstatně vyšší. Nákladová cena jedné 



Ing. Radmila Zapletalová: Odhad budoucích ekonomických výsledků lomových provozů 

2010  62 

vyrobené tuny je sice rovněž vyšší (vyšší odpis nové moderní technologické linky), ale 

rozdíl není tak značný, jako u rozdílu v prodejních cenách. Navíc vyšší prodejní cena je 

způsobena i nižší konkurencí v této oblasti, protože vysoké investice do moderních nových 

technologických linek si zpravidla mohou dovolit pouze silné velké společnosti, a nikoliv 

malé privátní lokality vlastněné jednotlivci. 

U ztrátových lokalit vyšší Los Angeles test způsobuje i podíl pískoven, kde je 

použita hodnota „náhradního“ Los Angeles testu jako 100%. 

5.1.10 Doba vlastnictví lokality 

Průměrná hodnota vlastnictví lokality v analyzovaném koncernu je u skupiny ziskových 

lokalit 14,743 let. Průměrná hodnota u skupiny ztrátových lokalit je pouze 4,371 roků.  

Rozdíl je značný, a jednoznačně čím déle je lokalitu možno řídit, tím větší 

pravděpodobnost pozitivního hospodářského výsledku lze očekávat. Samozřejmě tyto 

průměrné hodnoty parametru jasně dokazují dlouhodobost báňského procesu, nutnost 

plánovat léta dopředu. V parametru jsou obsažené i levnější nákupy provozů v minulosti, a 

tím i menší zátěže na straně odpisů investic, které se promítají poté do celkové struktury 

nákladů. 

5.2 Shrnutí pr ůměrných hodnot analyzovaných 

parametr ů 

Z uvedených srovnání máme jasný návod, jak má vypadat lokalita, aby byla zisková. 

Stejně tak víme, jakých parametrů by neměla pokud možno dosahovat, protože pak 

pravděpodobně bude dlouhodobě ve ztrátě.  

Zisková lokalita by měla být co největší (co do ročního objemu produkce a 

objemu prodeje). Záleží zde samozřejmě na odbytu, plánované vyrobené množství musíme 

být schopni prodat, velké objemy kameniva nelze skladovat. Znamenalo by to jednak velké 

množství oběžného kapitálu, který bude vázaný v zásobách. Jednak i skladovací plochy, 

nemožnost následné opakované manipulace s kamenivem (každé naložení znamená 

neúměrné zdražení prodávané tuny kameniva). V neposlední řadě je třeba připomenout i 

zhoršující se kvalitu kameniva při skladování delším než půl roku (zvětrávání, prorůstání 

vegetací apod.). 
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 Kvalita suroviny, v této analýze prezentovaná hodnotou Los Angeles  testu by 

měla být pod 20%. Jedná se o jednu z podstatných vlastností horniny, která je hornině 

vlastní a nedá se příliš vylepšit procesem úpravy. Sledovaných vlastností hornin by mohlo 

být určitě mnohem více (pevnosti, chemismus, nasákavost, namrzavost). Je třeba 

parametry horniny v konkrétním případě porovnávat nejen s platnými normami a 

požadavky té země, kde se lom nachází, ale i s okolními ložisky. Ve většině případů se 

silná či slabá stránka ve vlastnostech horniny objevuje u všech ložisek v dané oblasti. 

Ziskové lokality mají ale i menší variabilní náklady na 1 tunu kameniva, delší 

dobu vlastnictví v koncernu, menší podíl nákladů na nemovitosti a na plochy zásob 

vzhledem k celkovým nákladům. Méně významné rozdíly jsou u podílu nákladů fixních na 

nákladech celkových a u podílu nákladů personálních  a nákladů na subdodávky na 

celkových nákladech. Ve všech případech byly náklady nižší u ziskových lomů, snad 

kromě personálních nákladů, kde je rozdíl nepatrný. 

Ziskové lomy mají i větší tržby na 1 tunu kameniva, protože prodávají kvalitnější 

produkci. 

Uvedených deset parametrů, které jsou dále  používány v mé práci, byly mnou 

vybrány jako relevantní a relativně dostupné na základě mých zkušeností.  
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6 Regresní a korela ční analýza  

Korelace jako metoda byla v mé práci použita jako úvodní nástroj pro analýzu ukazatelů, 

které v druhé části práce vstupují do diskriminační analýzy. 

6.1 Stručný popis regresní a korela ční analýzy  

Jedním z úkolů regresní a korelační analýzy je posouzení kvality regresní funkce a zjištění 

intenzity (síly, těsnosti) závislosti. Posuzovaný vztah je tím silnější a regresní funkce tím 

lepší, čím více jsou empirické hodnoty vysvětlované proměnné soustředěné kolem 

odhadnuté regresní funkce. A naopak – vztah je tím slabší, čím více jsou empirické 

hodnoty vzdáleny hodnotám vyrovnaným regresní funkcí.  

Pro nejdůležitější a nejpoužívanější případ regresní analýzy – lineární regresi – 

se používá koeficient korelace, který je zvláštním případem indexu korelace a měří 

těsnost závislosti popsané lineární regresní funkcí. Oproti indexu korelace může vzhledem 

k čitateli nabývat i záporných hodnot. Jeho definiční obor je od -1 do +1. Jestliže je 

koeficient korelace roven +1, existuje mezi proměnnými funkční přímá lineární závislost. 

Podobně koeficient korelace -1 znamená, že mezi proměnnými je nepřímá funkční lineární 

závislost. Koeficient korelace roven nule značí lineární nezávislost (nekorelovatelnost) 

proměnných. Čím více se tedy blíží koeficient korelace v absolutní hodnotě jedné, tím 

považujeme danou závislost za silnější, čím více se blíží nule, tím ji považujeme za 

volnější. 

6.2 Aplikace korela ční analýzy 

Na popisovaný vzorek 35 ziskových a 35 ztrátových lokalit aplikována korelační a regresní 

analýza. Byla použita lineární regrese, pro výpočet byl použit tabulkový procesor. Jako 

proměnné byly zvoleny vždy závislost hospodářského výsledku na ukazatelích, 

popisovaných v mé práci  již dříve.   

Korelace jsou zpracovány zvlášť pro skupinu ziskových lokalit a zvlášť pro 

skupinu ztrátových lokalit. Pokud budeme uvažovat hladinu významnosti 5%, pak pro 

soubor 35 lokalit je závislost statisticky významná v případě, že korelační koeficient 

dosahuje absolutní hodnoty větší než 0,3246. 
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6.2.1 Korelace zpracovaná pro ziskové lokality 

V případě 10 uvažovaných proměnných je nejsilnější závislost s korelačním koeficientem 

0,7483 u závislosti hospodářského výsledku na ročním prodaném množství v tunách. 

Zde je silná závislost, čím větší je objem prodaných tun, tím lepší se dá očekávat 

hospodářský výsledek provozu. Tato obecně známá skutečnost však není jednoznačným 

návodem, jak dostat lom do zisku. Zvýšení objemu produkce je ve většině případů 

záležitostí odbytu. Odbyt je u lomů závislý na objemu prováděných prací v okolí lomu a na 

množství konkurence v okolí stavby, jak bylo již popisováno v úvodu  práce. Navíc 

předpokladem je, aby jednotka produkce byla prodávána se ziskem. 

Ostatní závislosti dále uvedené potvrzují obecně známé skutečnosti, ale jsou pod 

hladinou statistické významnosti stejně jako předchozí ukazatel (viz. Tabulka 2  Korelační 

koeficienty ziskových a ztrátových lokalit). 

Tabulka 2  Korelační koeficienty ziskových a ztrátových lokalit 

Závislost hospodářského výsledku na   Korelační 
koeficient 
ziskové 
lokality 

Korelační 
koeficient 
ztrátové 
lokality 

1. podílu fixních nákladů na celkových nákladech 0,0985 -0,1001 
2. podílu personálních nákladů na celkových 
nákladech 

-0,0097 -0,1241 

3. podílu nákladů ploch zásob na celkových 
nákladech 

-0,1976 -0,0061 

4. podílu nákladů na subdodávky na celkových 
nákladech 

-0,0388 0,2075 

5. podílu nákladů na nemovitosti na celkových 
nákladech 

-0,1092 0,1793 

6. tržbách na 1 tunu kameniva [€/1 t] 0,2051 0,2267 
7. prodeji kameniva [tis. tun] 0,7483 -0,3368 
8. variabilních nákladech na 1 tunu kameniva [€/1 t] -0,1381 -0,1614 
9. Los Angeles testu [%] -0,1881 0,0215 
10. době vlastnictví lokality [roky] 0,2970 0,3538 

6.2.2 Korelace zpracovaná pro ztrátové lokality 

Situace u ztrátových lokalit vykazuje tyto závislosti. Nejsilnější je závislost 

hospodářského výsledku na době vlastnictví lokality , kde je korelační koeficient 0,3538. 

Znamená to, že čím déle je lokalita ve vlastnictví koncernu (tedy čím déle na něj máme 
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možnost manažersky působit), tím se dá očekávat lepší hospodářský výsledek (v tomto 

případě u ztrátových lokalit menší ztráta). 

Další ještě statisticky významnou závislost nalezneme u závislosti 

hospodářského výsledku na ročním prodeji kameniva v tunách, zde se jedná o 

nepřímou úměru s korelačním koeficientem -0,3368. Znamená to na první pohled 

překvapivé zjištění, že čím více lokalita prodá tun za rok, tím větší ztrátu lze očekávat. 

Tento jev je velmi nebezpečný a znamená pro manažerské rozhodování jediné: 

minimalizovat variabilní náklady u ztrátových lokalit. Do skupiny lokalit, které i přes 

velký objem produkce skončily se svým hospodařením ve ztrátě, spadají i ty lokality, které 

prodávaly velké množství nekvalitních levných násypových hmot do blízké stavby 

v daném roce. Je třeba si však uvědomit, že většina ložisek má první těžební řezy zpravidla 

z nekvalitní suroviny, ze které se nedají vyrobit kvalitní výrobky. Tyto objemy nekvalitní 

suroviny se musí odtěžit a odkrýt tak kvalitní surovinu pod nimi. Taková možnost se 

naskytne pouze výjimečně, a je třeba ji tedy využít i v případě, že lokalita se dostane do 

ztráty, tedy prodejní ceny nepokryjí náklady. Hospodářský výsledek pak v daném roce je 

sice negativní, ale pro budoucnost lokality má tento krok zásadní význam. Nevyužít této 

možnosti (i za cenu ztráty v daném roce) znamená, zastavit se v budoucích letech a 

vytvořit tak v budoucích letech mnohem větší ztráty.  

Ostatní korelační koeficienty jsou statisticky nevýznamné (viz. Tabulka 2  

Korelační koeficienty ziskových a ztrátových lokalit). 

6.2.3 Srovnání výsledk ů korelací u obou skupin lokalit 

Na základě sledování rozdílů ve výsledcích korelační analýzy lze vyvodit tyto závěry:  

•  Závislost hospodářského výsledku na ročním prodeji kameniva v tunách 

Jednoznačně se jedná o nejsilnější závislost. U ziskových lokalit je přímo úměrná, čím 

větší objem ročního prodeje, tím lepší ekonomické výsledky. Pouze na této jinak silné a 

obecně známé závislosti však nelze stavět, protože ji lze jen z části ovlivnit a je stejně jako 

předchozí závislost ovlivněna odbytovými možnostmi (tedy objemem velkých staveb 

v okolí lomu nebo přítomností velkého sídla v okolí lomu a množstvím, kvalitou, polohou 

konkurence v dosahu odbytu. Při řízení provozu pak jde o to, využít všechny tržní 

příležitosti, které se nabízejí pro navýšení objemu prodeje.  
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U ztrátových lokalit se projevil vliv velkého množství nekvalitních materiálů 

z horních etáží lomů, dodávaných do blízkých staveb v okolí lomů za ztrátové ceny. 

V případě eliminace těchto lokalit ze skupiny ztrátových, by měla tato závislost analogický 

průběh jako u lokalit ziskových.. 

•    Závislost hospodářského výsledku na době vlastnictví lokality 

Závislost je druhou nejsilnější, ze sledovaných. U ziskových i ztrátových lokalit vykazuje 

stejnou přímou úměru. Doba, po kterou lze na řízení lomu působit, jednoznačně příznivě 

působí na dosažený hospodářský výsledek. 

6.2.4 Význam korelací 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že korelační analýza je pro 

takovéto hodnocení lokalit metodou s velmi omezenou použitelností. Predikovat 

hospodářský výsledek lokality na základě závislosti na jednom ukazateli je značně 

problematické. Skutečné závislosti jsou příliš složité pro požití párové regresní a korelační 

analýzy. Budoucí ekonomická úspěšnost lokalit je ovlivněna řadou faktorů, které ale 

působí ve vzájemných vztazích. Hodnocení regresní a korelační analýzy je jednorozměrné. 

Převážná většina korelací je statisticky nevýznamná.   

Párové korelace jsou nedostačující metodou pro klasifikaci lomů z hlediska 

budoucího hospodářského výsledku. Při počtu případů a realitě podmínek nevedou 

k očekávaným výsledkům. Proto je třeba použít sofistikovanější metodu. Závislosti již 

dříve popsaných 10 parametrů jsem dále  posuzovala metodou diskriminační analýzy, která 

je vícerozměrná a dokáže zachytit i závislosti jednotlivých parametrů mezi sebou.   



Ing. Radmila Zapletalová: Odhad budoucích ekonomických výsledků lomových provozů 

2010  68 

7 Diskrimina ční analýza a její použití p ři 

hodnocení lokalit lomových provoz ů  

Na základě společného výzkumu s Institutem ekonomiky a systémů řízení bylo rozhodnuto 

o použití diskriminační analýzy. 

7.1 Stručný popis diskrimina ční analýzy 

Odhad budoucího zisku nebo ztráty lze provádět různými matematicko-statistickými 

metodami – korelační analýzou, matematickými modely, vícerozměrnými statistickými 

metodami – např. diskriminační analýzou. Odhadnout hospodářský výsledek báňské 

kapacity pomocí diskriminační analýzy znamená zatřídit tuto báňskou jednotku do jedné ze 

dvou skupin. Pro tuto klasifikaci do skupiny ziskových a ztrátových báňských kapacit lze 

obecně použít následující postup: 

• Vytvoření základního souboru ze skupiny ziskových a skupiny ztrátových 

lokalit  

• Každá lokalita je charakterizována stejnými konkrétními proměnnými, které 

ovlivňují hospodářský výsledek 

• Na základě standardizovaného postupu je vytvořeno kritérium pro zatřídění 

lokalit do skupiny dosahující zisk nebo ztrátu 

• S pomocí konkrétních proměnných a určeného kritéria je provedena 

klasifikace nových (jiných) lokalit z hlediska budoucího hospodářského 

výsledku 

Jako standardizovaný postup pro určení kritéria pro klasifikaci lokalit z hlediska 

budoucího hospodářského výsledku byla použita tato metoda diskriminační analýzy. 

Klasická klasifikační diskriminační analýza zkoumá vztah mezi skupinou m 

nezávislých znaků - diskriminátorů a jednou kvalitativní závisle proměnnou. 

V nejjednodušším případě je tato proměnná binární nabývající hodnotu 0 v případě, že 

objekt patří do první třídy a hodnotu 1, pokud objekt patří do druhé třídy. 

Cílem  je nalézt predikční model umožňující zařadit nové objekty do tříd.  
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Omezíme se na standardní pravděpodobnostní přístup vycházející z předpokladu, 

že ve všech skupinách mají znaky normální rozdělení, lišící se pouze některými parametry.  

Je zřejmé, že konkrétní diskriminační pravidla budou záviset na tom, které 

parametry obou rozdělení se liší. Nejjednodušší případ, kdy se )(1 xf  a )(2 xf liší pouze 

středními hodnotami, vede na tzv. lineární diskriminační analýzu a případ, kdy se rozdělení 

liší i kovariančními maticemi, vede na kvadratickou diskriminační analýzu. 

Praktické použití lineární diskriminační funkce pro případ dvou tříd. 

Vycházíme ze známých vstupních matic ( )1m12111 xxxX L=  o rozměru 

mn ×1 pro první třídu ( 1n -rozměrné vektory 1jx , pro mi ,,1K= tvoří sloupce matice 1X ) a 

( )2m22212 xxxX L=  o rozměru mn ×2  pro druhou třídu ( 2n - rozměrné vektory 2jx , 

pro mj ,,1K= tvoří sloupce matice 2X ). Pro jednotlivé třídy se vyčíslí výběrové průměry 

1x a 2x a společná kovarianční matice 

( ) ( )
2

11

21

21

−+
−+−

=
nn

nn 21 SS
S , (1) 

kde 21 SS , jsou kovarianční matice jednotlivých tříd. 

Vhodným způsobem se určí apriorní pravděpodobnosti, nejjednodušší je předpoklad 

5,021 == ππ . 

Za předpokladu normality se určí koeficienty lineární diskriminační funkce 

z odhadů 

Sxxa 21 )(ˆ −=  (2) 

a 
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π

−−−= 21 xxaTb  (3) 

Při zařazování nových objektů s hodnotami znaků 0x se pak uvažuje pravidlo, že 

do první třídy je objekt zařazen, pokud platí 0ˆˆ 0 >+ bxaT . 

V opačném případě je zařazen do druhé třídy. 
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Lineární diskriminační analýza byla aplikována na soubor n lokalit, které byly 

rozděleny do dvou tříd, a sice na lokality ziskové (1n ) a lokality ztrátové ( 2n ). Každá 

lokalita je charakterizován hodnotami m  diskriminátorů. Cílem je nalézt lineární 

diskriminační funkci, pomocí níž lze další lokalitu charakterizovanou výše uvedenými 

diskriminátory zařadit do třídy lokalit ziskových nebo do třídy lokalit ztrátových. 

Je-li první třída ( 1n ziskových lokalit) charakterizována vektorem středních 

hodnot 

( )mxxx 11211 ,,, K=1x  (4) 

a kovarianční matici 
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druhá třída ( 2n  lokalit ztrátových) vede ke středním hodnotám 

( )mxxx 22221 ,,, K=2x  (6) 

a kovarianční matici. 
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pak koeficienty diskriminační funkce maa ,,1 K  jsou vypočteny podle vztahu 

( )21
1 xxSa −= − . (8) 

Dosadíme-li do diskriminační funkce vektory středních hodnot první a druhé 

třídy, obdržíme hodnoty průměrů 1Z  a 2Z . 

Optimální prahový bod C, podle kterého se budou nezařazené lokality třídit do 

první nebo druhé třídy vyčíslíme podle vztahu 
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21 ZZ
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Nezařazenou lokalitu, pro kterou je hodnota lineární diskriminační funkce větší 

než C , lze zařadit do třídy lokalit ziskových, v případě, že hodnota lineární diskriminační 

funkce je menší než C , zařadíme lokalitu mezi lokality ztrátové. 

7.2 Aplikace diskrimina ční analýzy na analyzovanou 

skupinu 70 lokalit 

Metodu diskriminační analýzy aplikuji na popisovaný vzorek lokalit, a to ve dvou 

skupinách, 35 ziskových a 35 ztrátových lokalit. Vícekriteriální analýza je určitě vhodnější 

metodou pro klasifikaci lokalit z hlediska budoucího hospodářského výsledku. 

7.2.1 Výpočet koeficient ů diskrimina ční funkce a optimálního 

prahového bodu 

Průměrné hodnoty proměnných (diskriminátorů) vedou k výstupům – jednotlivým 

koeficientům diskriminační funkce a výpočtu optimálního prahového bodu. Výpočty byly 

prováděny za použití výpočetní techniky.  

Koeficienty diskriminační funkce a1 až a10 jsou uvedeny v Tabulka 3   Výstupy 

aplikace diskriminační analýzy.  

Tabulka 3   Výstupy aplikace diskriminační analýzy 

Výstupy aplikace diskriminační analýzy 

Proměnná (diskriminátor) Koeficient diskrimina ční 
funkce 

1. podíl fixních nákladů na celkových nákladech a1 =                -5,213 

2. podíl personálních nákladů na celkových nákladech a2 =            2,850 
3. podíl nákladů ploch zásob na celkových nákladech a 3 =       -13,648 
4. podíl nákladů na subdodávky na celkových nákladech a4 =          -1,688 
5. podíl nákladů na nemovitosti na celkových nákladech a5 =            0,711 
6. tržby na 1 tunu kameniva a6 =            0,312 
7. prodej kameniva a7 =            0,002 
8. variabilní náklady na 1 tunu kameniva a8 =           -0,378 
9. Los Angeles test [%] a9 =           -0,016 
10. doba vlastnictví lokality [roky] a10 =           0,236 
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Hodnota optimálního prahového bodu C  =           0,133726 

7.2.2 Kontrola úsp ěšnosti aplikace diskrimina ční analýzy 

Na základě výpočtů z předchozí kapitoly lze provést kontrolu úspěšnosti aplikace 

diskriminační analýzy.  

S použitím hodnot proměnných (diskriminátorů) pro jednotlivé lokality 

v základním souboru lze pomocí rovnice vypočíst hodnotu diskriminační funkce 

 (10) 

Tuto hodnotu lze srovnat s hodnotou optimálního prahového bodu C, která je pro 

uvedený zkoumaný soubor C = 0,133726. 

Takto lze zatřídit konkrétní lokalitu do skupiny ziskových lokalit nebo do skupiny 

ztrátových lokalit. Poměr správně zatříděných lokalit v určité skupině k původnímu počtu 

lokalit v určité skupině základního souboru  (tj. 35 lokalit v každé skupině) určí procento 

úspěšného zatřídění. Kontrolní propočet byl proveden u skupiny 35 ziskových i 35 

ztrátových podniků, výsledky obsahuje následující tabulka. 

Tabulka 4   Výsledky kontroly úspěšnosti aplikace diskriminační analýzy 

Výsledky kontroly úspěšnosti aplikace diskriminační analýzy 

  ziskové 
lokality 

ztrátové 
lokality 

úspěšné zatřídění [%] 88,57 85,71 
neúspěšné zatřídění [%] 11,43 14,29 

 

Z Tabulky 4 vyplývá, že ze skupiny ziskových lokalit byly 4 lokality při 

kontrolním zatřídění označeny jako ztrátové. Jedná se o lokality 19, 21, 23 a 28. Při 

procentním vyjádření se jedná o 88,6% úspěšnost. Ve skupině ztrátových lokalit 

základního souboru bylo 5 lokalit označeno jako ziskové. Jedná se o lokality 39, 40, 60, 64 

a 69. Při procentním vyjádření se jedná o 85,7 % úspěšnost. 

Lze se domnívat, že je důležité zjistit příčiny těchto chybných klasifikací. 
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7.2.3 Příčiny chybných aplikací 

Z matematického hlediska lze hodnotu optimálního prahového bodu C pro celý základní 

soubor a hodnotu diskriminační funkce konkrétního lomu  vyjádřit následovně 

(11) 

 (12) 

 i = 1,2……n   
kde:   …koeficient diskriminační funkce pro jednotlivé proměnné 

(diskriminátory) 

        …hodnota jednotlivých proměnných (diskriminátorů) konkrétní lokality 

 … průměrná hodnota jednotlivých proměnných (diskriminátorů) 

skupiny ziskových lokalit 

 … průměrná hodnota jednotlivých proměnných skupiny ztrátových 

lokalit  

 
Při klasifikaci konkrétní lokality zjišťujeme, zda:  

    > C  pak lokalita je zatříděna do skupiny ziskových lokalit 

   < C  pak lokalita je zatříděna do skupiny ztrátových lokalit. 

Z výše uvedených vztahů plyne, že rozdíl mezi hodnotami a C je ovlivněn 

rozdílem mezi aritmetickým průměrem hodnot všech lokalit dané proměnné 

(diskriminátoru) a její hodnotou pro konkrétní lokalitu. Vynásobením tohoto rozdílu 

koeficientem diskriminační funkce získáme výši rozdílu pro jednotlivé proměnné. Lze pak 

určit, která proměnná působila nejvýrazněji pozitivně a tím vedla k chybnému zatřídění 

mezi ziskové lokality. 

 Tento postup byl aplikován na 4 ziskové lokality chybně klasifikované jako 

ztrátové a na 5 ztrátových lokalit chybně klasifikovaných jako ziskové.  
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• Lokalita 19: 

U lokality se jako nejsilnější faktor, který posouvá chybně hodnotu diskriminační funkce 

pod hodnotu optimálního prahového bodu jeví parametr doby vlastnictví lokality. Lokalita 

je součástí analyzovaného koncernu pouze 4 roky, což je oproti průměrné hodnotě pro 

ziskové lokality 14,743 let podstatný rozdíl. Naopak se hodnota doby vlastnictví blíží 

průměrné hodnotě pro ztrátové lokality, resp. je ještě menší než průměrná hodnota pro 

ztrátové lokality, která je 4, 371 let. Dalším negativním výrazným faktorem je parametr 

číslo 3, podíl nákladů ploch zásob na nákladech celkových. Hodnota pro lom 19 je 8,2%, 

hodnota je opět blízko průměrné hodnotě pro ztrátové lokality, která je 8,7 %. Průměrný 

parametr pro ziskové lokality je 2,4%. Dá se to vysvětlit souvislostí s dobou vlastnictví 

lokality. Lokalita 19 je lokalitou pořízenou v nedávné době, kdy se ceny pozemků se 

surovinou dostaly na vysoké hodnoty a tento vložený kapitál se v podobě nákladů na 

plochy zásob musí odepisovat.  

Dalšími negativně ovlivňujícími faktory, které již však nemají zásadního významu 

jsou náklady na subdodávky v poměru v nákladům celkovým a náklady variabilní 

v poměru k nákladům celkovým. Je to způsobeno tím, že v analyzovaném roce 2008 byla 

výroba prováděna nejen na stabilní technologické lince, ale i na mobilní lince, která byla 

smluvně najata od cizí firmy (náklady na subdodávky), smlouva byla koncipována jako 

platba za vyrobenou tunu (jednalo se tedy o variabilní náklady). 

Celkově lokalita 19 je lokalita pořízená v nedávné době, takže to, že se dostala do 

pozitivního  hospodářského výsledku je způsobeno především vysokými prodeji za 

příznivé ceny a tím i rozpuštěním fixních nákladů na větší objem produkce. 

• Lokalita 21: 

Lokalita číslo 21 je další z chybně zařazených lokalit, jedná se o ziskovou lokalitu, přičemž 

při hlubší analýze byla hlavním negativně ovlivňujícím faktorem doba vlastnictví lokality, 

parametr číslo 10. Zde se jedná o hodnotu 6 let, a ta je opět blíže průměrné hodnotě pro 

ztrátové lokality. Dalším faktorem, který výrazně ovlivnil chybné zatřídění, je parametr 

(číslo 1) podílu fixních nákladů na celkových nákladech. Třetím v řadě je pak parametr 

průměrných tržeb na jednu tunu kameniva.  
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Lokalita byla získaná před 6 lety převedením za zůstatkové účetní hodnoty od 

společnosti v koncernu. Lokalita má vysoký podíl všech prací, které si provádí vlastními 

výkony a proto má i vysoký podíl fixních nákladů ve srovnání s ostatními provozy. 

Těženou surovinou je dolomit, což ukazuje na nižší prodejní ceny, které jsou doprovázeny 

nižšími náklady na výrobu. 

• Lokalita 23: 

U lokality se jako nejsilnější faktor, který posouvá chybně hodnotu diskriminační funkce 

pod hodnotu optimálního prahového bodu, jeví parametr doby vlastnictví lokality. Lokalita 

je součástí analyzovaného koncernu pouze 1 rok, což je oproti průměrné hodnotě pro 

ziskové lokality 14,743 let podstatný rozdíl. Naopak se hodnota doby vlastnictví blíží 

průměrné hodnotě pro ztrátové lokality, resp. je ještě menší než průměrná hodnota pro 

ztrátové  lokality. Ostatní parametry mají potom význam několikanásobně menší, dalším 

v pořadí je parametr číslo 8, podíl variabilních nákladů na nákladech celkových, jehož 

hodnota, 4,12 je vyšší, než je průměrné hodnoty u ztrátových lokalit (3,449) oproti hodnotě 

pro ziskové lokality (3,165). 

Lokalitu 23 se podařilo dostat již v prvním roce po nákupu do zisku především 

díky dostatečnému objemu produkce za dobré prodejní ceny, které pokryly i zvýšené 

variabilní náklady, způsobené především reorganizací v prvním roce po nákupu akvizice. 

To, že je lokalita ziskový již v prvním roce pořízení, je jev výjimečný a u této lokality je 

způsoben blízkou stavbou dálnice a tím i dodatečným prodejem za přijatelné ceny. 

• Lokalita 28: 

U lokality 28 se opět jako nejsilnější faktor, který tlačí chybně hodnotu diskriminační 

funkce pod hodnotu optimálního prahového bodu, jeví parametr doby vlastnictví lokality. 

Lokalita je součástí koncernu pouze 2 roky, což je oproti průměrné hodnotě pro ziskové 

lokality 14,743 let podstatný rozdíl. Naopak se hodnota doby vlastnictví blíží průměrné 

hodnotě pro ztrátové lokality, resp. je ještě menší než průměrná hodnota pro ztrátové 

lokality, která je 4,371. Dalšími parametry, které mají rozhodující vliv na chybné zatřídění 

lokality do skupiny ztrátových lokalit, jsou parametr číslo 1, podíl fixních nákladů na 

celkových nákladech a parametr číslo 8, variabilní náklady.  
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Lokalita je v zisku již dva roky po nákupu a to především díky blízké stavbě 

v okolí, kdy dostatečný objem produkce za relativně příznivé ceny zajistil pozitivní 

operativní hospodářský výsledek i přes probíhající restrukturalizaci. 

• Lokalita 39: 

Lokalita byla v roce 2008 ve ztrátě, diskriminační analýza jej ale chybně zařadila mezi 

lokality ziskové. Chybné zatřídění bylo nejvíce ovlivněno parametrem číslo 10, dobou 

vlastnictví lokality, která je u lokality 39 17 let. Dalším výrazným parametrem, který 

ovlivnil chybné zatřídění provozu je parametr číslo 3, podíl nákladů ploch zásob na 

celkových nákladech. 

Lokalita byla ve ztrátě v roce 2008 zcela mimořádně, především díky téměř 

nulovým zakázkám v místě lokality. V roce 2009 a v dalších letech se dá očekávat, že se 

lokalita dostane mezi lokality ziskové. Její zatřídění mezi ziskové lokality je tedy 

v podstatě správné z dlouhodobého hlediska, lokalita i v letech před rokem 2008 byla vždy 

zisková. 

• Lokalita 40: 

Lokalita byla chybně zařazena mezi ziskové lokality i když se jedná o lokalitu ztrátovou. 

Největší vliv na chybné zatřídění lokality má parametr číslo 10, doba vlastnictví lokality, 

která je u lokality  17 let. Dalším parametrem je parametr číslo 3, podíl nákladů ploch 

zásob na celkových nákladech. Lokalita nemá vůbec tyto náklady, a proto tento parametr 

posouvá lokalitu mezi lokality ziskové.  

Přes všechny tyto indicie se jedná o lokalitu, která se dlouhodobě pohybuje na 

hranici mezi ztrátou a ziskem. I přes opakovanou restrukturalizaci se nepodařilo dostat 

lokalitu do zisku. Je to způsobeno především ohromnou konkurencí v místě lokality a 

velice kvalitní abrazivní horninou, která vykazuje velké náklady na rychoopotřebovatelné 

náhradní díly a obecně velké variabilní náklady. 

• Lokalita 60: 

Parametr, který zásadně ovlivnil chybné zatřídění lokality mezi ziskové je parametr číslo 6, 

tržby na 1 tunu kameniva, které se u této lokality pohybují na hodnotě 12,05 Euro/tunu, a 

to je hodnota mimořádně vysoká. Hodnoty pro lokality ziskové se pohybuje na 6,997 

Euro/tunu, hodnota pro ztrátové lokality je 5,807 Euro/tunu. Tento parametr zásadně 
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ovlivnil výslednou hodnotu diskriminační funkce a způsobil chybné zatřídění lokality mezi 

ziskové lokality. 

Na lokalitě probíhá stále proces restrukturalizace, a to i po 5 letech od nabytí do 

koncernu. Prodej byl velmi slabý a trh velmi těžký v místě lokality v analyzovaném roce 

2008. Vysoké fixní náklady, které byly rozpuštěny na malý objem produkce, způsobily 

záporný hospodářský výsledek lokality, i přes nadprůměrnou prodejní cenu. Rok 2008 byl 

nicméně mimořádně problematický pro lokalitu a dá se v budoucnu očekávat stabilní 

kladný hospodářský výsledek, kdy dojde jednak k redukci fixních nákladů po dokončení 

procesu restrukturalizace a rozpuštění fixních nákladů na větší objem produkce a prodeje, 

díky zvýšené stavební činnosti v okolí lokality. Tyto faktory i přes trend snižující se 

prodejní ceny zajistí v budoucnosti ziskovost lokality. 

• Lokalita 64: 

Chybné zatřídění lokality mezi ziskové, ačkoliv lokalita byla v roce 2008 ztrátová, bylo 

způsobeno především parametrem číslo 10, dobou vlastnictví lokality, která je 25 let. 

Hodnota vysoce překračuje průměr pro ziskové lokality.  

Dalším parametrem, který rovněž podstatně ovlivnil zatřídění mezi ziskové 

lokality je parametr číslo 6, tržby za 1 tunu kameniva. I u této lokality je hodnota 8,31 

Euro/tunu vyšší než průměrná hodnota pro lokality ziskové (6,997 Euro/tunu). Hodnota 

pro lokality ztrátové je však nižší, 5,807 Euro/tunu. 

Lokalita vykázala v roce 2008 mimořádně negativní hospodářský výsledek, který 

byl způsoben především malým objemem prodeje a tím i vysokými fixními náklady, které 

nebyly pokryty dostatečně velkým objemem výroby a prodeje. V následujících letech se dá 

očekávat zlepšení hospodářského výsledku při oživení poptávky po kamenivu v okolí 

lokality. 

• Lokalita 69: 

Parametr číslo 1, podíl fixních nákladů na nákladech celkových je na hodnotě 0,118 oproti 

průměrné hodnotě pro lokality ztrátové 0,491. Průměrná hodnota pro ziskové lokality je 

0,436, tedy stále podstatně vyšší než hodnota dosažená u lokality 69. 

Další parametr, který podstatně ovlivnil chybné zatřídění mezi ziskové lokality, je 

parametr číslo 3, podíl nákladů ploch zásob na nákladech celkových. U této lokality jsou 
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náklady na plochy zásob velmi nízké, a proto i jejich podíl na celkových nákladech je 

0,004. Hodnota průměrná pro ziskové lokality je 0,024, pro ztrátové lokality 0,087. 

Pro lokalitu byl rok 2008 velmi problematický. V druhé polovině roku 2008 přišel 

o licenci na těžbu a nemohla dále vyrábět a prodávat kamenivo. Tento zásadní problém 

způsobil, že se lokalita dostala do ztráty vlivem nízké výroby a prodeje, tedy narostl podíl 

fixních nákladů, díky tomu, že nebylo možno objem fixních nákladů rozpustit na 

dostatečný objem produkce. K obnovení licence došlo v roce 2009, lokalita má potenciál 

dosahovat kladných hospodářských výsledků.   

7.2.4 Shrnutí chybných zat řídění 

Po hlubší analýze výsledků u chybně zatříděných lokalit lze hodnotit diskriminační 

analýzu jako účinný prostředek pro predikci hospodářských výsledků u lomových provozů. 

Je třeba pouze pracovat s určitými předpoklady a omezeními. 

Lokality , které byly v analyzovaném roce ziskové, a přesto byly za pomocí 

diskriminační analýzy zatříděny jako ztrátové, jsou často velmi krátkou dobu ve vlastnictví 

koncernu, a proto tento parametr ovlivnil hodnotu diskriminační funkce natolik, že došlo 

k jejich chybnému zatřídění. Lokality by v prvních letech byly pravděpodobně ve ztrátě, 

pokud by shodou okolností nebyla v blízkosti lokality velká stavba, která vlivem 

dostatečného objemu prodeje rozpustila fixní náklady natolik, že se lokalita dostala do 

zisku. Tento zvýšený prodej umožnil pokrýt i náklady na restrukturalizaci, která téměř 

vždy doprovází lokality v prvních letech po nákupu. 

Další kontrolou všech ziskových lokalit, které byly zatříděny jako ziskové (tedy 

správně) jsem došla k závěru, že žádná další správně zatříděná lokalita nevykazuje 

podobné znaky jako lokality ziskové zatříděné chybně. 

Lokality , které byly ztrátové v analyzovaném roce a přesto byly vyhodnoceny 

diskriminační analýzou jako ziskové, se do této skupiny dostaly především díky 

mimořádným nepříznivým okolnostem v daném analyzovaném roce. Jednalo se o ztrátu 

licence, probíhající restrukturalizaci při nedostatečném odbytu. Často byly provozy již 

delší dobu ve vlastnictví koncernu. Ve většině případů se jednalo o mimořádné výsledky 

v daném analyzovaném roce (rok 2008), lokality jsou jinak ziskové v jiných letech před 

rokem 2008 i po něm. Dá se tedy hodnotit tyto lokality z dlouhodobého hlediska jako 
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ziskové, takže jejich vyhodnocení metodou diskriminační analýzy bylo v podstatě správné. 

V případě rozhodování, zda takovou lokalitu rozvíjet či uvést do klidu, zda takovou 

akvizici pořídit či nikoliv, patří tyto provozy jednoznačně mezi ty, které mohou vykazovat 

zisky.  

Další kontrolou všech správně zatříděných ztrátových lokalit jsem došla 

k závěru, že žádná z nich není případem, kdy by byla ve ztrátě pouze v roce 2008 a 

v jiných letech by se pohybovala mezi ziskovými lokalitami. Všechny správně 

zatříděné ztrátové lokality jsou dlouhodobě ve ztrátě.  

Výjimku  tvoří pouze lokalita 40, kterou jako jedinou lze prakticky zařadit mezi 

chybné aplikace. Tato lokalita je i přes dlouhou dobu ve vlastnictví v koncernu a několik 

restrukturalizací dlouhodobě ve ztrátě a měla by být tedy zařazena mezi lokality ztrátové. 

Dá se tedy modifikovaně uvažovat o jednom chybném zatřídění ze skupiny 70 lokalit, tedy 

s 98,6% úspěšností zatřídění.  

Při hodnocení lokality je třeba uvažovat vždy s průměrným rokem po 

restrukturalizaci, protože nám jde o hodnocení strategické, na mnoho let dopředu. Lokalita 

je investice na mnoho let. Není až tolik podstatný hospodářský výsledek v jednom roce, 

který je ovlivněn zcela zásadně mimořádnými okolnostmi, ať již pozitivního či negativního 

vlivu. V případě posuzování nově pořizované akvizice nebo posuzování procesu 

restrukturalizace je třeba plánované vstupy promítnout do struktury fixních a variabilních 

nákladů a z tohoto vstupního podkladu pak určit parametry, které vstupují do diskriminační 

analýzy. Jedná se o parametry podílové (parametry 1 – podíl fixních nákladů na nákladech 

celkových, parametru 2 – podíl personálních nákladů na celkových nákladech, parametru 3 

– podíl nákladů ploch zásob na celkových nákladech, parametru 4 – podíl nákladů na 

subdodávky na celkových nákladech, parametru 5 – podíl nákladů na nemovitosti na 

celkových nákladech), parametry vycházející z plánovaných ekonomických ukazatelů 

(tržby na 1 tunu, plánovaný prodej v tisících tun, celkové plánované variabilní náklady). 

V případě parametru Los Angeles testu se jedná o vliv přírodních podmínek na budoucí 

hospodářské výsledky, hodnota je daná a je prakticky po celou dobu exploatace ložiska 

neměnná. U doby vlastnictví je vždy třeba udávat hodnotu 5 , popř. 6 let, která znamená, 

že lokalita je již plně začleněna do struktury analyzovaného koncernu a restrukturalizace je 

ukončena a nemá již vliv na hospodářský výsledek lokality. 
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8 Možnost použití výsledk ů v praxi 

Pro kontrolní použití bylo vybráno 12 dalších lokalit, které nejsou součástí původní 

skupiny 35 ziskových a 35 ztrátových lokalit.  

U kontrolních lokalit byly určeny jednotlivé parametry a vypočtena hodnota 

lineární diskriminační funkce. Hodnota lineární diskriminační funkce byla porovnána 

s hodnotou optimálního prahového bodu. Lokality byly roztříděny do dvou skupin, mezi 

ziskové a ztrátové. Došlo k porovnání výsledků diskriminační analýzy se skutečně 

dosaženými hospodářskými výsledky v analyzovaném roce 2008.  

Z 12 lokalit bylo 10 správně zatříděno, jedná se tedy o 83,3% úspěšnost.  

Dvě lokality byly zatříděny chybně. Stejným postupem, jako u základního vzorku 

v kapitole 7 byly analyzovány příčiny chybného zařazení u těchto dvou lokalit.  

• Lokalita 73: 

Parametrem, který nejvíce snížil hodnotu diskriminační funkce pod hodnotu optimálního 

prahového bodu, a způsobil tak chybné zatřídění ziskové lokality mezi ztrátové, je 

parametr číslo 6, tržby za jednu tunu kameniva. U dané lokality je to 3,01 Euro/tunu, oproti 

průměrné hodnotě pro ziskové lomy 6,997 Euro/tunu a průměrné hodnotě pro ztrátové 

lomy 5,807 Euro/tunu. Dalším parametrem, který významně ovlivnil hodnotu 

diskriminační funkce je parametr číslo 1, podíl fixních nákladů na celkových nákladech. 

Pro lokalitu je to hodnota 0,62, kdy průměr pro ziskové lokality je 0,436 a pro ztrátové 

lokality 0,491. 

• Lokalita 76: 

Parametrem, který nejvíce ovlivnil hodnotu diskriminační funkce pod hodnotu optimálního 

prahového bodu, a tím zařadil lokalitu mezi ztrátové lokality i přes její kladný hospodářský 

výsledek v analyzovaném roce 2008 je parametr číslo 6, tržby za 1 tunu kameniva. Jedná 

se o hodnotu 2,98 Euro/tunu.  

Lokalita vykázala v roce 2008 mimořádně pozitivní hospodářský výsledek, neboť 

v okolí byla stavba rychlostní komunikace. V dalších letech nelze předpokládat kladné 

hospodářské výsledky, pokus se opět neotevře stavba v blízkosti lokality. Po dobu malého 

odbytu je lokalita v klidu, tedy netěží a neprodává a tím vykazuje ztrátu. Vzhledem 
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k nízkým fixním nákladům není tato ztráta rozhodující. Ztížený odbyt je způsoben 

především kvalitou suroviny, která je použitelná pouze jako násypový materiál do 

spodních vrstev těles komunikací. Pro další účely silničního stavitelství, do betonů nebo 

obalovaných asfaltových směsí se nedá použít. Proto lze označit zatřídění této lokality 

mezi ztrátové ze strategického hlediska jako správné.  

Tabulka 5   Kontrolní soubor 12 lokalit 

 
Kontrolní soubor 12 lokalit 

průměr 
ziskových 

lokalit 

průměr 
ztrátových 

lokalit 
1. podíl fixních nákladů na celkových nákladech 0,490 0,541 
2. podíl personálních nákladů na celkových nákladech 0,186 0,218 
3. podíl nákladů ploch zásob na celkových nákladech 0,014 0,080 
4. podíl nákladů na subdodávky na celkových 
nákladech 

0,177 0,134 

5. podíl nákladů na nemovitosti na celkových 
nákladech 

0,050 0,020 

6. tržby na 1 tunu kameniva [€/1 t] 3,446 6,950 
7. prodej kameniva [tis. tun] 347,945 125,178 
8. variabilní náklady na 1 tunu kameniva [€/1 t] 1,527 5,020 
9. Los Angeles test [%] 42,747 23,878 
10. doba vlastnictví lokality [roky] 14,000 2,750 

 

 

Použití kontrolního vzorku ukázalo vhodnost použití uvedené metody pro 

klasifikaci lokalit z hlediska jejich budoucího hospodářského výsledku. Uvedených 10 

parametrů vhodně vystihuje vlivy podstatné na hospodářské výsledky lokality 

v budoucnosti.  

Tato metoda třídění lokalit mezi ziskové a ztrátové byla aplikována pro podporu 

manažerského rozhodování.  

Její použití je především pro již existující lokality, které vykazují dlouhodobě 

ztrátu. Zde je potřeba se rozhodnout, zda lze různými opatřeními dosáhnout toho, že 

lokalita se postupně dostane do zisku a bude tyto zisky vykazovat dlouhodobě. Existuje i 

možnost, ponechat lokalitu ve fázi nulového hospodářského výsledku, pokud zároveň má 

její existence vliv na pozici na trhu, oslabení konkurence, pokud se v budoucnu očekává 

v okolí velká stavba apod. Lze lokalitu ponechat i v plánované ztrátě, pokud není tato 
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ztráta zásadní pro hospodaření celého celku a přináší jiné synergické efekty (např. zvýšení 

odbytu a zisku u jiné lokality).  

Pokud máme lokalitu ve ztrátě, je třeba provést opatření, která tuto situaci změní a 

posunou lokalitu do zisku. Při plánování těchto opatření vidím popsanou metodu roztřídění 

pomocí diskriminační analýzy jako důležitý podpůrný prostředek pro rozhodování, zda 

plánované změny a opatření přinesou v praxi požadovaný efekt vylepšení hospodářského 

výsledku. Pro správnou aplikaci metody popsané v mé práci je třeba simulovat operativní 

hospodářský výsledek do podkladu variabilních a fixních nákladů, popsaných v mé práci, 

tak že plánovaná opatření budou v tomto již zahrnuta. Na takto modifikované vstupní 

parametry (které již zohledňují plánované změny) je pak použita metoda diskriminační 

analýzy a výsledek diskriminační funkce s porovnáním k optimálnímu prahovému bodu 

pak dá odpověď na účinnost těchto opatření v praxi.  

Výsledek diskriminační analýzy lze použít i u plánovaných změn u lokalit 

ziskových, kdy opět do pozice vstupních parametrů simulujeme vlivy plánovaných 

opatření a výpočtem sledujeme pravděpodobný dopad těchto opatření v praxi.  

Použití této metody klasifikace je vhodné rovněž při nákupu nových lokalit, 

resp. při rozhodování, zda uvedenou lokalitu pořídit či nikoliv, pro odhad potenciálu 

lokality.  

Zase zde vycházíme ze vstupního podkladu, tabulky tržeb,  fixních a variabilních nákladů, 

které modelujeme na budoucí plánovaný stav lokality. Je třeba odhadnout budoucí objem 

produkce a její průměrnou cenu vzhledem ke konkurenci a celkovému vývoji na trhu. Je 

třeba uvažovat se zatížením náklady, které vzniknou z kupní ceny lokality (plochy zásob, 

náklady na nemovitosti) a rovněž s novými náklady, které vzniknou investicemi 

(výstavbou nové technologické linky, výstavbou nové příjezdové komunikace). Vliv 

přírodních podmínek se zobrazí jednak plně v této tabulce hospodaření lokality a jednak 

v hodnotě parametru Los Angeles testu. Pro dobu vlastnictví v koncernu je třeba uvažovat 

4 až 5 rok od nabytí akvizice, aby nedocházelo ke zkreslování výsledné diskriminační 

funkce tímto parametrem, který by byl v případě akvizice zavádějící. Výsledná hodnota 

diskriminační funkce porovnaná s hodnotou optimálního prahového bodu dá pak odpověď, 

zda je za danou kupní cenu investice zajímavá, či nikoliv. Je možno se rovněž znovu 
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zamyslet nad plánovanými tržbami a náklady a posoudit, zda nelze provozování lokality 

plánovat jinak a lépe.  

Vstupní parametry pro diskriminační analýzu je třeba modifikovat na hospodářský 

rok, který by za daného stavu byl pro danou lokalitu typický a dlouhodobě udržitelný a 

dosažitelný. Není vhodné pro manažerské rozhodnutí použít rok, který je ovlivněn 

mimořádnými negativními okolnostmi (ztráta licence, nulový odbyt, který se dá 

předpokládat pouze po omezenou dobu, mimořádné fixní náklady v jednou daném roce 

díky jiným mimořádným okolnostem, výstavba nové technologické linky v daném roce 

apod.). Pro rozhodování není vhodné rovněž použít rok, který je zásadně ovlivněn 

pozitivními skutečnostmi, o kterých ale víme, že se vyskytly mimořádně v analyzovaném 

roce nebo několika letech. Tím je především enormně vysoký odbyt vlivem velké liniové 

stavby v bezprostředním okolí lokality. Při manažerských rozhodnutích je třeba uvažovat 

s průměrným rokem, pokud nepořizuji lokalitu pouze krátkodobě na dobu stavby, což není 

případ mnou analyzovaných lokalit.  

Navrhovaná metoda klasifikace lokalit z hlediska jejich budoucího hospodářského 

výsledku je pro praxi významným přínosem a je významným podpůrným prostředkem pro 

rozhodování. Zohledňuje dlouhodobé trendy, které jsou pro podnikání v této oblasti velmi 

důležité. Jedná se o postup klasifikace, podložený matematickou metodou diskriminační 

analýzy, který minimalizuje subjektivní hodnocení a intuici jednotlivce, často doposud 

používanou při těchto manažerských rozhodováních.  
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9 Závěr 

Podnikání v oblasti výroby drceného a těženého kameniva má specifický charakter. 

V dnešní době je více než kdy jindy kladen maximální důraz na provozování lomových 

provozů tak, aby dosahovaly zisku. V případě kamenolomů, štěrkoven a pískoven je to 

složitý úkol především proto, že ekonomiku lokalit ovlivňují ve velké míře přírodní 

podmínky, které nelze změnit. Podnikání má značně dlouhodobý charakter a výrobek 

(kamenivo) nelze nijak zásadně inovovat či měnit. Výrobek nelze rovněž dopravovat na 

velké vzdálenosti, takže je lokalita závislá na odbytu v okolí a rovněž na konkurenci 

v okolí. 

Management takových podniků musí denně dělat rozhodnutí, jak dané lokality 

provozovat, aby dosahovaly kladných hospodářských výsledků. Často musí činit 

rozhodnutí, zda lokalitu dále provozovat, či ji uvést do klidu a dále ji nerozvíjet, pokud 

nepřináší ekonomický efekt a ani v budoucnu se tento pozitivní hospodářský výsledek nedá 

očekávat.  

Ještě problematičtější se jeví situace při rozhodování u akvizic, tedy budoucích 

provozů, které by měly již stávající portfolio lokalit doplnit. Investor očekává vrácení 

investovaných prostředků v dohledné době. Proto je na hospodářský vývoj lokality 

lomového podniku kladem maximální důraz.  

Pro praxi je důležité, navrhnout postup, který by na základě vědecké metody 

podpořil rozhodování.  

V disertační práci byla nejprve použita regresní a korelační analýza, která měla za 

cíl, pomoci určit parametry, které mají rozhodující vliv na budoucí ekonomický vývoj 

lokality. Jedná se však o metodu párových závislostí, která je pro tak složitý systém, jakým 

kamenolom, štěrkovna a nebo pískovna je, naprosto nedostačující.  

Metodou diskriminační analýzy byly jednotlivé lokality hodnoceny, a rozděleny 

do dvou skupin, mezi ziskové a ztrátové lokality. Tato vícekriteriální analýza odpovídá 

požadavkům, které byly stanoveny pro použití výsledků práce v praxi. Metoda je pro účel 

klasifikace lokalit lomových podniků velice vhodná.  
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Na popisovaném vzorku 35 ziskových a 35 ztrátových lokalit byla použita metoda 

diskriminační analýzy, do které vstupuje 10 parametrů, vyhodnocených jako zásadních pro 

predikci budoucího hospodářského výsledku lokality. Z toho vzorku je vypočtena 

diskriminační funkce za pomocí výpočetní techniky a pro roztřídění do dvou skupin 

(ziskových a ztrátových lokalit) je vypočtena hodnota optimálního prahového bodu.  

V práci jsem analyzovala chybné aplikace a jejich příčiny. Po detailním rozboru 

lze tvrdit, že chybně byla zařazena pouze jedna lokalita ze skupiny 70 lokalit.  

Metoda byla dále použita na další kontrolní vzorek 12 lokalit. 

Diskriminační analýza, jako vícekriteriální matematická metoda, použitá pro účel 

odhadu budoucího hospodářského výsledku kamenolomů, štěrkoven a pískoven je 

metodou vhodnou, neboť je schopna postihnout jednotlivé závislosti navzájem. 

Tato práce má reálné praktické využití pro management lomových podniků, 

protože na lokality s negativním hospodářským výsledkem by se mělo vedení organizací 

zaměřit, a snažit se je odstranit nebo alespoň minimalizovat. Pokud se nedají ovlivnit, pak 

je třeba s tímto počítat při plánování, při rozvoji a při akviziční činnosti. 

V své disertační práci jsem použila výsledky nákladového účetnictví lomařských 

lokalit analyzovaného nadnárodnho koncernu, které jsou do jisté míry specifické. Pro 

hledání vzájemných závislostí jsou však použitelné, neboť všechny lokality jsou vedeny ve 

stejném nákladovém účetnictví. Postup prezentovaný v mé disertační práci je použitelný 

pak pro jakoukoliv lokalitu jiné organizace, neboť vzájemné zjišťované závislosti platí 

obecně, tedy pokud jsou známy vstupy, lze pomocí popsaného postupu zatřídit lokalitu do 

skupiny ziskových nebo ztrátových lokalit.  

Ve světě se teoretické práce problematikou faktorů a jejich vlivu na budoucí 

hospodářský výsledek prakticky nezabývají, proto má disertační práce i přínos pro vědní 

obor především výběrem faktorů, které hospodářský výsledek zásadně ovlivnily. 
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Příloha A 

Příloha A Vzorová struktura manažerského nákladového 
účetnictví pro jednu lokalitu – vstupní podklad 
  Období správy 

  01.2007 - 12.2007 

Produkce stavebních hmot / množství   

1a. Písky 0 t 

1b. Štěrky, drtě 228.420 t 

1c. Štěrky, drtě ušlechtilé 0 t 

1d. Drážní štěrk 0 t 

1e. Směsi kameniva 0 t 

1f. Lomový kámen 0 t 

1g. Odhlinění 0 t 

1h. Ostatní produkty 0 t 

1i. PRODEJ 228.420 t 

1j. Obchod s kamenivem 0 t 

2.  VÝROBA 249.622 t 

   

Náklady / Tržby CZK CZK/MJ 
     

10 Písky (1a) 0 0,00   

12 Štěrky, drtě (1b) 0 0,00   

14 Štěrky, drtě ušlechtilé (1c) 0 0,00   

16 Drážní štěrky (1d) 0 0,00   

18 Směsi kameniva (1e) 0 0,00   

20 Lomový kámen (1f) 0 0,00   

22 Odhlinění (1g) 0 0,00   

24 Ostatní produkty (1h) 58 610 500 0,00   

25 TRŽBY PRODUKTY NETTO (1i) 58 610 500 256,59   
     

26 Obchod s kamenivem (1j) 0 0,00   

27 NETTO Tržby (1) 58 610 500 256,59   
     

28 Ostatní tržby (1) 7 585 0,03   

29 Tržby z přepravy (1) 0 0,00   

30 TRŽBY CELKEM (1) 58 618 085 256,62   
     

40 Přepravní náklady (1) 14 133 793 61,88   

45 Změna stavu zásob 273 019 0,00   

50 TRŽBY Z PRODEJE (2) 44 757 312 179,30   
     

60 Nákup kameniva (2) 0 0,00   

70 Ložisko variabilní (2) 23 963 0,10   

90 MATERIÁLOVÉ NÁKLADY (2) 23 963 0,10   
     

100 HRUB.VÝNOS PRODUKCE (2) 58 859 556 235,79   

101 HRUBÝ VÝNOS PŘEPRAVA (2) -14 133 793 -56,62   

102 Hrubý výnos ostatní (2) 7 585 0,03   
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103 HRUBÝ VÝNOS CELKOM (2) 44 733 349 179,20   
     

120 Skrývky (2) 0 0,00   

130 Vrtání a odstřely (2) 4 785 207 19,17   

140 Nafta, maziva,oleje (2) 477 517 1,91   

150 Elektrická energie (2) 1 493 803 5,98   

160 Rezerva na rekultiv. (2) 72 420 0,29   

165 Rezerva na zimní opr (2) -614 719 -2,46   

170 Náklady na opravy (2) 3 895 116 15,60   

180 Subdodavatelé (2) 7 621 355 30,53   

190 Var.složka mzdy (2) 1 043 408 4,18   

200 Ostat.var.náklady (2) 30 050 0,12   

210 VARIABILNÍ NÁKLADY (2) 18 804 157 75,33   

220 KRYCÍ PŘÍSPĚVEK (2) 25 929 192 103,87   
     

230 Náklady na stroje (2) 2 228 471 8,93   

240 Náklady na nemovitosti (2) 1 515 513 6,07   

250 Fixní složka mzdy (2) 4 173 632 16,72   

260 Platy (2) 1 318 967 5,28   

270 Ložisko-fixant. (2) 21 420 0,09   

280 Mater.zkoušky/labor. (2) 133 754 0,54   

290 Pojištění,dane (2) 313 760 1,26   

300 Úroky,poplatky(výn.) (2) 363 297 1,46   

305 Režie (2) 2 763 487 11,07   

310 Ostatní náklady (2) 236 038 0,95   

320 FIXNÍ NÁKLADY (2) 13 068 337 52,35   

340 VÝSLEDEK VÝROBY (2) 12 860 854 51,52   
     

350 Mimořádné náklady / výnosy (1) 0 0,00   

360 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (1) 12 860 854 56,30   

      

Výrobní náklady (2) 31 896 457 127,78   

Rentabilita 21,94 %   

Bod zvratu 125.814  t   
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Příloha B 

Příloha B vstupní tabulka ziskových lokalit         

Loka-
lita 

Podíl 
fixních 
náklad ů 

na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
personálních 
náklad ů na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů 
ploch 

zásob na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 

subdodávky 
na 

celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 
nemovitosti 

na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Tržby za 
1 tunu 

kameniva 
(Euro / 
tunu) 

Prodej 
kameniva 

(tuny) 

Variabi lní 
náklady 

na 1 tunu 
kameniva 

(Euro) 

Los 
Angeles 
test (%)  

Doba 
vlastnictví 

lokality 
(roky) 

1 0,41 0,19 0,00 0,25 0,06 10,18 217 841 3,32 12,90 17 

2 0,45 0,20 0,00 0,15 0,02 5,95 175 617 2,55 19,00 17 

3 0,31 0,06 0,01 0,29 0,02 7,05 1 064 687 3,46 16,10 17 

4 0,38 0,29 0,00 0,10 0,03 8,27 48 880 4,02 19,40 17 

5 0,36 0,18 0,00 0,32 0,06 6,29 89 729 3,47 15,60 17 

6 0,30 0,07 0,00 0,35 0,03 5,44 1 307 878 2,64 16,50 17 

7 0,47 0,17 0,00 0,26 0,03 6,72 175 095 3,06 18,90 17 

8 0,43 0,22 0,00 0,19 0,10 6,63 24 422 4,78 16,60 17 

9 0,40 0,18 0,00 0,13 0,02 8,84 143 402 3,50 12,50 17 

10 0,36 0,11 0,00 0,23 0,04 6,43 131 193 3,59 16,90 17 

11 0,40 0,11 0,02 0,08 0,03 6,65 246 381 3,16 17,90 17 

12 0,41 0,21 0,00 0,02 0,03 7,22 64 856 3 ,42 23,00 17 

13 0,37 0,11 0,00 0,14 0,04 6,53 153 329 3,73 19,20 17 

14 0,46 0,30 0,00 0,01 0,04 6,92 74 809 3,40 19,20 17 

15 0,45 0,25 0,00 0,02 0,04 7,59 125 925 3,16 16,40 17 

16 0,41 0,15 0,03 0,09 0,04 6,24 199 413 3,40 23,80 8 

17 0,49 0,15 0,01 0,03 0,02 8,07 402 465 2,51 16,60 4 

18 0,41 0,25 0,02 0,05 0,03 6,63 92 302 3,64 17,60 12 

19 0,38 0,10 0,08 0,28 0,01 6,83 336 432 3,83 18,90 4 

20 0,37 0,18 0,00 0,08 0,02 9,06 237 114 3,75 13,30 6 

21 0,58 0,19 0,01 0,03 0,03 5,55 234 952 1,63 37,00 6 

22 0,46 0,11 0,00 0,07 0,03 8,25 371 913 2,64 13,90 6 

23 0,35 0,13 0,04 0,29 0,04 8,67 170 649 4,12 21,10 1 

24 0,36 0,07 0,05 0,21 0,00 7,07 1 706 360 3,52 22,75 8 

25 0,43 0,12 0,20 0,06 0,01 4,61 246 040 1,88 35,00 25 

26 0,58 0,23 0,10 0,08 0,01 10,94 500 407 2,91 16,00 15 

27 0,55 0,27 0,15 0,13 0,10 7,07 416 928 2,19 24,00 25 

28 0,58 0,32 0,03 0,02 0,05 6,77 464 397 4,59 14,00 2 

29 0,25 0,03 0,00 0,52 0,00 2,32 212 307 1,93 22,00 25 

30 0,48 0,24 0,03 0,12 0,06 7,21 98 564 3,75 15,00 25 

31 0,43 0,20 0,00 0,21 0,02 5,84 1 969 777 2,15 15,00 15 

32 0,45 0,26 0,01 0,30 0,02 4,96 669 401 1,96 20,00 25 

33 0,57 0,11 0,00 0,07 0,02 8,63 1 335 755 3,94 20,00 15 

34 0,75 0,05 0,00 0,08 0,00 7,08 3 269 696 1,57 18,00 25 

35 0,40 0,10 0,02 0,10 0,02 6,38 927 227 3,59 18,00 9 
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Příloha C 

Příloha C vstupní tabulka ztrátových lokalit        

Loka-
lita 

Podíl 
fixních 

náklad ů 
na 

celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
personálních 
náklad ů na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů 
ploch 

zásob na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 

subdodávky 
na 

celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 
nemovitosti 

na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Tržby za 
1 tunu 

kameniva 
(Euro / 
tunu) 

Prodej 
kameniva 

(tuny) 

Variabilní 
náklady 

na 1 tunu 
kameniva 

(Euro) 

Los 
Angeles 
test (%)  

Doba 
vlastnictví 

lokality 
(roky) 

36 0,43 0,15 0,07 0,04 0,00 3,81 293 112 3,42 18,90 1 

37 0,25 0,18 0,04 0,24 0,00 2,45 86 074 5,79 19,20 1 

38 0,46 0,17 0,03 0,27 0,09 8,15 84 053 3,69 29,40 8 

39 0,40 0,19 0,01 0,11 0,02 6,34 52 946 3,32 16,70 17 

40 0,41 0,27 0,00 0,01 0,06 7,08 71 226 4,23 19,30 17 

41 0,63 0,10 0,00 0,02 0,06 9,24 162 129 3,27 9,20 4 

42 0,53 0,14 0,00 0,06 0,03 6,42 49 539 3,67 7,80 4 

43 0,30 0,11 0,07 0,37 0,00 6,10 116 129 4,76 16,10 1 

44 0,43 0,33 0,08 0,04 0,00 1,98 157 043 3,64 100,00 1 

45 0,60 0,16 0,00 0,13 0,00 2,53 54 214 6,78 100,00 1 

46 0,80 0,07 0,28 0,09 0,17 6,59 17 322 1,86 19,30 1 

47 0,66 0,34 0,27 0,04 0,08 4,51 216 107 1,18 24,20 1 

48 0,47 0,21 0,14 0,39 0,12 3,32 92 273 2,19 100,00 1 

49 0,34 0,15 0,10 0,25 0,02 7,00 139 741 4,65 24,30 1 

50 0,24 0,04 0,08 0,59 0,05 7,25 152 905 5,77 15,70 1 

51 0,35 0,04 0,00 0,43 0,17 5,11 32 576 3,64 13,80 1 

52 0,64 0,15 0,20 0,06 0,10 9,31 74 446 4,03 26,70 2 

53 0,74 0,01 0,00 0,04 0,55 2,55 5 791 4,90 13,90 3 

54 0,32 0,12 0,00 0,21 0,04 4,45 60 482 3,05 0,00 6 

55 0,49 0,13 0,14 0,04 0,04 3,60 439 199 2,01 55,00 6 

56 0,50 0,22 0,06 0,05 0,03 5,82 433 876 2,66 32,50 2 

57 0,59 0,19 0,05 0,12 0,09 6,54 207 516 3,10 20,00 2 

58 0,65 0,16 0,16 0,03 0,03 7,11 177 723 2,61 100,00 2 

59 0,54 0,15 0,12 0,14 0,01 3,55 121 240 3,03 25,00 5 

60 0,60 0,20 0,03 0,01 0,04 12,05 77 250 2,82 28,00 5 

61 0,45 0,39 0,05 0,13 0,02 7,93 152 517 4,05 24,00 3 

62 0,26 0,08 0,13 0,65 0,00 6,28 68 175 4,67 100,00 3 

63 0,65 0,37 0,27 0,03 0,08 6,06 567 897 2,13 20,00 2 

64 0,54 0,27 0,15 0,18 0,02 8,31 180 917 2,94 20,00 25 

65 0,46 0,10 0,10 0,18 0,03 7,48 166 184 3,82 16,00 9 

66 0,57 0,13 0,20 0,15 0,01 3,56 78 333 2,80 30,00 3 

67 0,38 0,06 0,08 0,42 0,03 5,45 105 303 3,31 20,00 3 

68 0,53 0,11 0,05 0,10 0,01 5,81 275 746 3,47 25,00 4 

69 0,12 0,03 0,00 0,01 0,00 4,22 192 807 2,22 24,50 3 

70 0,85 0,32 0,10 0,02 0,07 5,28 21 393 1,25 100,00 4 
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Příloha D 

Příloha D ov ěřovacího souboru 12 lokalit        

lokalita  

Podíl 
fixních 
náklad ů 

na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
personálních 
náklad ů na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů 
ploch 

zásob na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 

subdodávky 
na 

celkových 
nákladech 

(%) 

Podíl 
náklad ů na 
nemovitosti 

na 
celkových 
nákladech 

(%) 

Tržby za 
1 tunu 

kameniva 
(Euro / 
tunu) 

Prodej 
kameniva 

(tuny) 

Variab ilní 
náklady 

na 1 tunu 
kameniva 

(Euro) 

Los 
Angeles 
test (%)  

Doba 
vlastnictví 

lokality 
(roky) 

71 0,50 0,10 0,00 0,20 0,02 5,80 409 128 2,02 14,20 17 

72 0,52 0,23 0,02 0,12 0,03 2,44 430 902 1,20 25,00 15 

73 0,62 0,23 0,03 0,02 0,02 3,01 289 772 0,94 30,00 10 

74 0,59 0,32 0,02 0,16 0,03 2,64 615 340 1,34 25,00 15 

75 0,34 0,15 0,01 0,18 0,02 2,23 323 759 1,25 100,00 25 

76 0,27 0,06 0,00 0,49 0,20 2,98 81 535 1,51 100,00 6 

77 0,59 0,21 0,01 0,07 0,03 5,02 285 178 2,43 25,00 15 

78 0,59 0,28 0,03 0,03 0,02 5,58 188 294 2,59 20,00 3 

79 0,51 0,20 0,09 0,25 0,03 6,23 2 425 10,07 25,00 2 

80 0,58 0,24 0,16 0,07 0,02 12,24 62 369 4,99 25,51 3 

81 0,49 0,15 0,04 0,19 0,00 3,75 248 624 2,43 25,00 3 

82 0,15 0,03 -0,59 0,08 0,00 3,26 111 176 7,27 28,00 1 
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