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ANOTACE 

V jednotlivých kapitolách se zabývám procesem dobýváním stavebního kamene. 

Jedná se o metody rozpojování bloků od masívu, způsoby nakládání a dopravy z místa 

rozpojování do místa kde se vydobyté kamenivo drtí a třídí na jednotlivé frakce podle 

velikosti. Následuje část, ve které se zabývám charakteristikou těţební lokality, kde se 

kamenolom s výhradním loţiskem nevyhrazeného nerostu nachází. Popisuji samotné 

loţisko, lokalitu, mnoţství zásob v loţisku a jeho předpokládanou ţivotnost. Ţivotnost 

loţiska se v současné době sniţuje rychleji neţ se předpokládalo, a to z důvodu 

navýšení roční těţby z původních 600 000 tun na nynějších 1 000 000 tun za rok.  

Klíčová slova: dobývání stavebního kamene, loţisko, ţivotnost loţiska, náklady 

 

SUMMARY 

Each chapter deals with mining of building stone.  It describes the methods of mass 

and block disintegration, ways of handling and transportation from a place of 

disintegration to a place where the the mined stones are crushed and sorted into 

individual fractions by size. Then following  section is one which deals with 

the characteristics of mining sites where the quarry with the sole non-reserved  

mineral can be found. Described is the bearing itself, location, number 

of stocks in focus and its expected lifetime. Lifetime of the bearing is currently  going 

down faster than expected due to increase annual production from the original 600,000 

tons to the current 1 million tons per year. 

Keywords: mining of building stone, bearing ,lifetime of the bearing, costs 
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1 ÚVOD  

Přírodní kámen patří mezi jedny z nejstarších materiálů, které člověk pouţívá. 

Větší pouţívání přírodního kamene na našem území sahá do doby ţelezné (asi 750 př. 

N. l. - 0). [6] 

 Pro výrobu drceného kameniva slouţí všechny pevné magmatické, 

sedimentární a metamorfní horniny s vhodnými technologickými vlastnostmi 

odpovídajícími účelům pouţití. Loţiska přírodního kameniva se nacházejí téměř po 

celém území České republiky. Geografické rozmístění loţisek je dáno geologickou 

stavbou Českého masívu a podobou říční sítě České republiky. [6] 

Těţba stavebního kamene na území České republiky měla stoupající tendenci 

aţ do roku 2008, kdy od roku 1998 z 9 842 000 m
3
 vytěţeného stavebního kamene za 

rok  těţba narostla na 16 293 000  m
3
. V roce 2009 vlivem ekonomické krize, která se 

v České republice začala projevovat od roku 2008, došlo ve stavebním odvětví 

k útlumu výstavby, coţ vyvolalo sníţení poptávky po drceném kamenivu. Důsledkem 

niţší poptávky klesla roční těţba roku 2009 oproti roku 2008 o 503 000 m
3
. [7] 

Pro ekonomické zhodnocení těţby stavebního kamene byl vybrán kamenolom, 

který je jednou z provozních jednotek velkého stavebního koncernu. Tato společnost si 

nepřála být jmenována z důvodu konkurence na trhu. Lomy tohoto koncernu mají 

zastoupení ve většině zemí Evropy. Jen v České republice provozují 30 lomů a to 

převáţně na severní a střední Moravě a v jiţních Čechách.  

Společnost, do které se začleňuje vybraný kamenolom, patří mezi přední 

společnosti zajišťující v České republice výrobu a prodej drceného kameniva pro 

betonárny, obalovny asfaltových směsí, silniční a inţenýrské stavby, kamenivo pro 

kolejová loţe a kámen pro vodní stavby. 

Jedním z nejdůleţitějších cílů společnosti je systematické zvyšování kvality 

vyráběného kameniva, při zachování jeho jakosti a zároveň zajišťování neustálého 

růstu objemu výroby, který by uspokojil poptávku po drceném kamenivu na trhu. 

Nedílnou součástí zvyšování objemu výroby je ochrana ţivotního prostředí. 

Rekultivace následků po těţební činnosti jsou plánovány dopředu a zahájeny ihned po 
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ukončení dobývání kameniva v dané lokalitě. U kaţdé lokality se dbá na vhodný výběr 

řešení zahlazování stop po prováděné těţbě. 

Hlavní těţenou nerostnou surovinou v lokalitě tvoří převáţně proměnlivě zrnité 

droby se zastoupením břidlic a prachovců, která odpovídá kvalitativním poţadavkům 

norem. Dobývání tohoto loţiska nevyhrazeného nerostu včetně úpravy a 

zušlechťování nerostu je upravena zákonem č. 61/1988 Sb. O činnosti prováděné 

hornickým způsobem. 

Bakalářská práce charakterizuje těţební lokalitu a technologii dobývání 

v zájmové lokalitě. Cílem bakalářské práce je provést ekonomické zhodnocení těţby 

stavebního kamene ve vybraném kamenolomu s následnými návrhy a opatřeními.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavlína Sachová: Ekonomika těžby stavebního kamene 

 

2011                3 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Teoretický  postup dobývání 

2.1.1 Otvírka kamenolomu 

„K otvírkovým pracím přísluší všechna opatření a činnosti, které slouţí 

k přípravě těţby uţitkového nerostu z lomu nebo jeho části.“ (V. Kryl, 1997) 

Pro výrobu drceného kameniva se hornina těţí povrchovým způsobem 

v kamenolomech. [6] 

Podle způsobu jakým jsou lomy zaloţeny z hlediska polohy k okolnímu terénu, 

dělíme lomy na stěnové, jámové a polojámové. V lomech stěnových se dobývá 

hornina nad úrovní počvy a těţí se ve stupních neboli etáţích. Pokud se hornina 

dobývá pod úrovní okolního terénu jedná se o lomy jámové. V případě, kdyţ se z části 

dobývá nad úrovní terénu a z části pod úrovní terénu jde o lomy polojámové. [1] 

2.1.2 Technologie rozpojování 

Při dobývání rudných a nerudných soudrţných loţisek se pouţívá trhacích 

prací primárních a sekundárních. [1] 

Pro zajištění rozpojení masivu v určitém bloku části lomové stěny v příslušné 

těţební etáţi se pouţívají trhací práce velkého rozsahu. Technologie trhacích prací se 

skládá z přípravy vrtů nebo komor pro uloţení náloţí, zajištění potřebných prostředků 

trhací techniky, nabíjení a roznětu hromadných odstřelů a druhotného rozpojování 

rubaniny s nadměrnou velikostí. [1] 

Primární rozpojování se provádí pomocí trhacích prací velkého rozsahu, 

s pouţitím uzavřených náloţí (náloţe ve vrtech nebo komorách). Převáţně se 

pouţívají clonové, řadové a plošné odstřely. [1]  

U clonových odstřelů jsou vrty rozmístěny v pravidelných odstupech 

(roztečích) v jedné aţ třech řadách rovnoběţných se sklonem lomové stěny. Průměry 

vrtů se určují podle konkrétních podmínek (vrtatelnost, rozpojitelnost) v rozmezí od 

100 mm do 115 mm o délkách podle výšky etáţe. Clonové odstřely jsou 

nejefektivnější a nejpouţívanější metodou k rozpojování pomocí trhacích prací. [1]  
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Řadové odstřely se v kamenolomu provádějí zřídka, a to při úpravě porubní 

fronty. Hlavové vrty se vrtají rovnoběţně s lomovou stěnou z hlavy etáţe. Patní vrty se 

vrtají z počvy těţební etáţe s roztečí 2- 4 m. [1] 

Za plošné odstřely se povaţují odstřely, které mají vrty s náloţemi 

uspořádanými minimálně ve 4 řadách. [1] 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny se  provádí trhacími 

pracemi malého rozsahu nebo pomocí hydraulických bouracích kladiv. Trhací práce 

malého rozsahu se převáţně provádí pomocí příloţných náloţí. Výhodou pouţívání 

těchto mechanismů je rychlé nasazení kdekoliv v lokalitě kamenolomu. [1] 

2.1.3 Technologie dopravy 

Poté co je hornina pomocí primárního a sekundárního rozpojování připravena 

k naloţení a přepravě na úpravnickou linku je nutné zvolit způsob dopravy pro 

konkrétní podmínky v dané lokalitě. [6] 

Doprava v lomech je další technologická fáze těţebního procesu. Volba 

dopravního systému, dopravních cest a organizace dopravy má vliv na efektivnost 

celého procesu dobývání. Na volbu vhodného způsobu dopravy v lomech má vliv 

objem přepravovaných hornin, ţivotnost lomu, dopravní vzdálenost, směr a způsob 

pohybu hmot, úloţní poměry a způsob otvírky, fyzikálně-mechanické a technologické 

vlastnosti přepravovaných hornin, výkon a technické parametry dopravního zařízení, 

dobývacích a zakládacích strojů. Velmi důleţité jsou také klimatické podmínky a 

myslet se musí na investiční náročnost dopravního zařízení, náklady na vybudování 

dopravní infrastruktury uvnitř lomu a zabezpečení přívodu energie a paliva. [1] 

 

2.1.4 Technologie úpravy suroviny 

Po primárním a sekundárním rozpojování je rubanina z jednotlivých etáţí 

nakládána a přepravována k primárnímu drtiči technologické linky, kde proces úpravy 

suroviny začíná. [6] 
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První technologickou operací výroby drceného kameniva je vlastní drcení. 

Drcení probíhá zpravidla ve více stupních. Počet stupňů drcení vychází z charakteru a 

vlastností drcené suroviny a z poţadavků na vlastnosti výsledného kameniva. [6] 

První stupeň drcení probíhá zpravidla na čelisťových drtičích. Vyšší stupně 

drcení nejčastěji probíhají na drtičích kuţelových, kladivových a odrazových. [6] 

2.2 Východiska ekonomické analýzy 

2.2.1 Pojem analýza 

„Pojem analýzy (rozboru) je v ekonomice pouţíván k označení specifické 

poznávací metody, při jejíţ aplikaci se zkoumaný jev nebo proces rozkládá na 

jednotlivé části (sloţky) tak, aby se jejich poznáním, zejména zjištěním vzájemných 

vztahů, mohlo dospět k hlubšímu pochopení jevu nebo procesu jako celku.“ (J. 

Dvořáček, 1997) 

Analýza se označuje jako analyticko-syntetický postup. Analýza řeší rozpor 

v poznávání, kdy nelze dobře poznat celek, pokud jsme nepoznali části z který se 

skládá a nebo řeší rozpor, kdy nelze dobře poznat části neznáme-li vztah k celku. 

Analytickou činnost uzavírá syntéza. Syntéza sjednocuje a slučuje určitý jev nebo 

proces z jeho základních částí v celek. [2] 

Výsledek, ke kterému analyticko- syntetický postup dospívá je základ pro 

ovlivňování a řízení daného procesu. [2]  

2.2.2 Metody analýzy  

Metodou chápeme myšlenkový postup, který umoţňuje vyuţívat dané 

prostředky k poznávání jevů a procesů k poznání objektivní reality. [2] 

Jakou pouţít metodu závisí na charakteru zkoumaného jevu, jeho sloţitosti, 

dostupnosti informací, moţnosti vyjádření daného jevu modelem a na dalších 

faktorech. Hovoříme o metodách převzatých z jiných vědních disciplín a o metodách 

specifických pro rozborovou činnost. [2] 

Mezi metody převzaté z jiných vědních disciplín patří:  
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 Statistické metody 

 Grafické metody 

 Matematické metody 

 Modelování 

Mezi metody specifické pro rozborovou činnost patří především základní typy 

analýz, srovnávaní, metody podílové analýzy. [2] 

2.2.3 Metody finanční analýzy báňského podniku 

Analýza finančního stavu podniku se uskutečňuje pomocí aplikací jednotlivých 

analytických metod v oblasti finančních výkazů a ukazatelů s cílem zjištění poznatků a 

odvození opatření pouţitelných v rozhodovacím procesu. Jedná se o hodnotící postup 

posuzující současné a minulé finanční postavení podniku a výsledek jeho činnosti, 

z nichţ by bylo moţné předvídat finanční stav podniku v budoucnu. [2] 

Finanční stav podniku je jedním ze souhrnných kritérií úrovně jeho 

hospodaření, promítají se do něj výsledky z různých oblastí činnosti podniku. 

Určování finančního stavu probíhá řadou procesů, s nimiţ analytické metody nepracují 

přímo, ale zprostředkovaně pomocí ukazatelů. Ekonomický ukazatel se obvykle 

vymezuje jako formalizované zobrazení (odraz) hospodářských procesů, jako číselná 

charakteristika ekonomické činnosti podniku. [2] 

Pro finanční analýzu se pouţívá značný počet ukazatelů, a proto se různým 

způsobem třídí na ukazatele stavové, rozdílové, nefinanční a poměrové. [2] 
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3 CHARAKTERISTIKA TĚŽEBNÍ LOKALITY 

3.1 Charakteristika lokality 

3.1.1 Těžební lokalita 

Výhradní loţisko nevyhrazeného nerostu moravské droby je situováno v kulmu 

Nízkého Jeseníku, leţícího na území moravskoslezského kraje u jihozápadního okraje 

Přírodního parku Moravice. Komunikačně je loţisko přístupné po silnici 2. třídy, která 

bezprostředně navazuje na vnitrozávodní komunikaci. [5.1] 

Loţisko je dobýváno v dobývacím prostoru protáhlého osmiúhelníku 

orientovaného ve směru S-J. Vlastní lom s půdorysem písmene L je ve výrazném 

svahu orientovaném východním směrem, jihovýchodně od lokální rozvodnice. 

V současné době je loţisko otevřeno stěnovým lomem o pěti etáţích viz obrázek č.1. 

Jednotlivé etáţe se pohybují v úrovni 414 m n. m. do 470 m n. m. [5.1]   

Obrázek č. 1: Letecký snímek kamenolomu ze dne 22. 9. 2007 
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Zdroj: [5.1]  

3.1.2 Geologická charakteristika ložiska 

Lokalita, ve které se výhradní loţisko nachází, náleţí do komplexu flyšových 

hornin moravskoslezského paleozoika. Samotné loţisko je součástí hradeckých vrstev, 

které mají průměrnou mocnost 800 m. Vyvíjejí se z vrstev moravických. Metamorfní 

přeměna hradeckých vrstev je velmi slabá. [5.1] 

Předmětem těţby jsou slabě metamorfované sedimentární horniny. Hlavní 

těţenou horninou je droba, v podřadné míře se vyskytují břidlice, prachovce a 

slepence. [5.1] 

Charakteristická droba je šedá aţ tmavě šedá hornina, s hnědavým nebo 

zelenavým nádechem, jemnozrnná aţ středně zrnitá. Zrnitost se zpravidla plynule 

mění. Zrna jsou málo opracovaná tvořená vedle převládajícího křemene ţivcem, 

slídami a úlomky různých hornin (vyvřelých, metamorfovaných i sedimentárních). 

Lokálně se v drobách vyskytují oválné zdeformované úlomky tmavě šedých 

grafitických břidlic. Nezvětralá droba je kompaktní tvrdá hornina s výraznou 

lavicovitou odlučností. Mocnost lavic kolísá od desítek cm do prvních m. Při 

zvětrávání se barva horniny mění na hnědou, aţ rezavou a hornina postupně ztrácí 

poţadované kvalitativní parametry (pevnost, nasákavost…). [5.1] 

Charakteristická břidlice je tmavě šedá, světle šedě laminovaná, hedvábně 

lesklá. Jednotlivé laminy se liší podílem prachovité sloţky a obsahem grafitu. 

Jednotlivá zrna nejsou makroskopicky rozlišitelná. Přibýváním prachové sloţky 

přechází břidlice plynule do prachovců, které jsou zpravidla světlejší a pevnější. [5.1] 

Slepenec se na loţisku vyskytuje pouze lokálně ve vrstvách o mocnosti 

maximálně prvních desítek cm. Jedná se o šedé aţ tmavě šedé horniny. [5.1] 

Loţisko tvořené převáţně drobami, je výrazně vrstevnaté. Lavice drob jsou 

v malé míře prokládány polohami břidlic, prachovců, případně slepenců. Ve východní 

části loţiska se ve svrchní části vrstevního sledu nachází poloha, s větším výskytem 

břidlice a prachovce. Tato poloha je k výrobě normálového drceného kameniva 

nevhodná. [5.1] 
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Na loţisku byly dokumentovány tři typy poruch. Nejvýraznější je poruchová 

zóna ve východní části loţiska. Hornina v zóně je rozlámaná aţ podrcená. Hranice 

zóny jsou neostré a jednotlivé dílčí poruchy z ní vybíhají. Druhým typem jsou poruchy 

zhruba kolmé na osu vrás. Poruchy jsou tvořené soustavou nerovných puklin. Mocnost 

poruch se pohybuje v prvních desítkách cm. Třetím typem jsou poruchy zhruba 

paralelní s osou vrás. [5.1] 

3.1.3 Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hydrogeologické poměry loţiska jsou jednoduché a z hlediska báňsko - 

technických podmínek dobývání velmi příznivé. Na lokalitě se nenacházejí ţádné 

povrchové vodoteče ani akumulační nádrţe. Vlastní loţisko je kolektorem s nízkou 

puklinovou propustností, propustnost se mění s intenzitou rozpukání. Kolektor je 

dotován pouze atmosférickými sráţkami, které zasakují do loţiska a jsou 

odvodňovány v povodí potoků. Sráţková voda a voda vyvěrající z puklin je z lomu 

odváděna gravitačně potrubím do potoka. [5.1] 

3.1.4 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Surovinu na lokalitě kamenolomu tvoří převáţně droby přecházející místy do 

drobových slepenců. V prostoru se nacházejí ojedinělá pásma siltovců aţ břidlic. 

Droby jsou jemnozrnné a středně zrnité, všesměrné aţ málo usměrněné horniny, velmi 

kompaktní. Břidlice a siltovce jsou usměrněné značně odolné. [5.1] 

Droby mají objemovou váhu od 2,61 do 2,68 g/cm
3
. Nasákavost je nízká a 

pohybuje se od 0,41 do 1,02 % hmotnosti. Nasákavost v % objemech se pohybuje od 

1,04 do 2,62 %. S nasákavostí související mrazuvzdornost vykazuje hodnoty od 0,01 

do 0,2 % ztrát. Surovina je jako celek dobře odolná proti zvětrávání, hlavně u drob, 

coţ potvrzuje nízký rozptyl hodnot nasákavosti. [5.1] 

Surovina odpovídá kvalitativním poţadavkům norem: 

 ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, 

 ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace, 
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 ČSN EN 13043 kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, 

 ČSN EN 13383-1 kámen pro vodní stavby, 

 ČSN EN 13450 kamenivo pro kolejová loţe. 

Kvalitu suroviny sniţuje podíl břidlic a prachovců. Kvalitu také sniţuje 

zvětrávání v připovrchových partiích loţiska. Surovina s vyšším obsahem břidlic nebo 

prachovců je vyuţívána pro méně kvalitativně náročné výrobky. [5.1] 

Na loţisku se vyskytují škodliviny v podobě siltojílovité břidlice. Mnoţství 

v průzkumných vrtech bylo variabilní (maximálně 10%), největší výskyt je ve 

východní části loţiska. [5.1] 

Surovina je rozpojována clonovými odstřely, nakládána na automobily a 

odváţena na úpravu v areálu lomu. Výsledným produktem je drcené kamenivo 

různých zrnitostí a kvalitativních tříd. [5.2] 

3.1.5 Stav zásob a jeho změny 

Plánovaná roční výtěţnost v lokalitě činila 600 000 tun nerostné suroviny, 

podle této výtěţnosti bylo plánované ukončení těţby stanovené na rok 2047. Avšak 

v návaznosti na zvýšení poptávky po drceném kamenivu v minulých letech došlo 

k navýšení roční výtěţnosti aţ na 1 000 000 tun. Přestoţe poptávka po drceném 

kamenivu celorepublikově v roce 2009 mírně klesla, stále je poptávka větší neţ před 

lety kdy došlo k navýšení roční těţby na 1 000 000 tun. [5.1] 

Z navýšení roční těţby o 400 000 tun lze vyvodit, ţe ţivotnost loţiska ve 

vymezeném dobývacím prostoru klesá rychleji, neţ bylo plánové ukončení těţby. Je 

tedy snaha o zvýšení ţivotnosti loţiska zahloubením další těţební etáţe na úrovni 400 

m n. m. nebo rozšířit těţby za hranice dobývacího prostoru. [5.1] 

Stav zásob k 31.12.2010 vedený v bilanci zásob výhradních loţisek nerostných 

surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních loţisek 

nerostných surovin“  viz tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Stav zásob 

Zásoby (tis. m
3
) Stav k 31. 12. 2010 

Bilanční prozkoumané volné 6 880 

Bilanční vyhledané volné 8 356 

Bilanční celkem 15 236 

Vytěţitelné 7 225 

Zdroj: [5.1] 

3.2 Technologie dobývání v zájmové lokalitě 

3.2.1 Otvírka kamenolomu 

Výhradní loţisko moravské droby, je dobýváno v lomu stěnovém s pěti 

etáţemi a jednotlivé etáţe jsou přizpůsobené vertikálnímu členění loţiska. Loţisko je 

dobýváno v dobývacím prostotu tvořeném protáhlým osmiúhelníkem a plošným 

rozsahem 472 974 m
2
. [5.1] 

Výška jednotlivých těţebních řezů, které jsou v současné době otevřené je: 

1. Těţební řez v úrovni 476 m n. m. s výškou do 25 m 

2. Těţební řez v úrovni 461 m n. m. s výškou 15 m 

3. Těţební řez v úrovni 447 m n. m. s výškou 13 m 

4. Těţební řez v úrovni 431 m n. m. s výškou 16 m 

5. Těţební řez v úrovni 414 m n. m. s výškou 16 m 

V budoucnu se počítá s otevřením šesté etáţe v úrovni 400 m n. m., která bude 

otevřena po dostatečném rozvinutí těţby v páté etáţi. [5.1] 

3.2.2 Technologie rozpojování v zájmové lokalitě 

Jelikoţ výhradní loţisko má charakter nerudného soudrţného loţiska, je pro 

nejdůleţitější fázi těţebního procesu pouţíváno trhacích prací primárních a 

sekundárních. [1] 
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Primární trhací práce jsou v zájmové lokalitě prováděny pomocí clonových 

odstřelů [5.2]. Ukázka clonového odstřelu ze zájmové lokality viz obrázek č. 2 

Plošné odstřely jsou v lokalitě pouţívány minimálně při otvírkách nových 

etáţí. [5.2] 

Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny se v kamenolomu provádí 

trhacími pracemi malého rozsahu nebo pomocí hydraulických bouracích kladiv. U 

hydraulických bouracích kladiv se jedná o lopatová rýpadla na housenicovém 

podvozku, která mají nainstalované bourací kladivo. [5.2]  

Trhací práce velkého rozsahu i sekundární rozpojování nadměrně velkých kusů 

rubaniny se provádí dodavatelsky, odborně způsobilou firmou s oprávněním 

k hornické činnosti, která je drţitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 

na vrtné a trhací práce. [5.2] 

 

Obrázek č. 2: clonový odstřel   

 

                 Zdroj: [6] 
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3.2.3. Technologie dopravy v zájmové lokalitě 

V lokalitě vybraného kamenolomu je hornina z rozvalů na jednotlivých 

těţebních etáţích nakládána pomocí hydraulických lopatových rypadel 

s housenicovým podvozkem. K nakládání se vyuţívá dvou typů rypadel: 

 DEMAG H – 65 s výškovou lopatou o objemu 4,3 m
3
. K dispozici jsou dvě tyto 

rypadla. 

 LIEBHERR R974 s výškovou lopatou o objemu 5 m
3
. K dispozici jsou dvě tyto 

rypadla. viz. obrázek č.2 

V těţebním procesu jsou obvykle nasazena dvě rypadla současně. Rypadla 

mohou být nasazená na stejné etáţi v případě dostatečného místa nebo kaţdé na jiné 

těţební etáţi. [5.2] 

Další rypadlo typu LIEBHERR R952 s hloubkovou lopatou o objemu 2,5 m
3
 

slouţí k začištování pat jednotlivých těţebních etáţí, přípravě pracoviště pro vrtací 

práce nebo terénní úpravy, přípravě skrývkových prací a odtěţování skrývkových 

hmot. [5.2] 

Rubanina se nakládá na přepravní prostředky, které zajišťují transport od těţní 

etáţe k primárnímu drtiči úpravnické linky. Tento transport je zajišťován nákladními 

automobily dempry typu BELAZ s tuhým rámem a nosností cca 40 tun. viz. Obrázek 

č. 3 [5.2] 

Počet demprů v těţebním procesu se volí podle vzdálenosti místa nakládání od 

úpravnické linky a podle přístupnosti terénu nebo patra těţební etáţe. Obvykle je 

nasazeno pět demprů, přistavovaných k rypadlu. [5.2] 
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Obrázek č. 3: Nakládka rozvalu pomocí pásového rypadla 

 
 

                  Zdroj: [6]

 3.2.4 technologie úpravy suroviny v zájmové lokalitě 

Úprava uţitkového nerostu začíná vysypáním dopravené rubaniny do násypky 

s mechanickým vozíkovým podavačem. Násypka je určena aţ pro 55 tun rubaniny. 

[5.2]  

Kontinuální přísun rubaniny do jednovzpěrného čelisťového drtiče SANDVIK 

JM 1312 zajišťuje mechanický vozíkový podavač. Vstupní otvor jednovzpěrného 

čelisťového drtiče je 1,3 x 1,15 m a hodinový výkon je 500 . V případě, kdy se 

do drtiče dostane větší kus rubaniny, který nebyl při nakládání odtříděn nebo rozpojen 

pomocí sekundárního rozpojování na menší velikost je u čelisťového drtiče 

nainstalováno hydraulické bourací kladivo RAMMER D425, které tyto větší kusy 

rubaniny rozpojí. V drtiči je rubanina drcena v průběhu pohybu pohyblivé čelisti proti 

čelisti pevné. Ve chvíli kdy se čelisti oddalují, postupuje podrcená frakce 0/250 

k výpustné štěrbině. [5.2] 
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Mezi mechanickým vozíkovým podavačem a čelisťovým drtičem je umístěný 

hrubotřídič THT 1500x3000. Hrubotřídič se skládá z roštnic slouţících k odtřídění 

frakce 0/100, která by nadměrně zatěţovala čelisťový drtič. [5.2] 

Podrcený materiál z primárního drtiče frakce 0/250 a dále frakce 0/100 

z hrubotřídiče THT jsou pásovými dopravníky dopravovány na mezitřídírnu. 

Mezitřídírna obsahuje další hrubotřídič -  dvousítný hrubotřídič HT 1500x4000. Tento 

dvousítný hrubotřídič od sebe odděluje tři frakce. Frakci 0/32, která putuje do 

expedičního ocelového zásobníku o objemu 350 m
3
. Dále frakce 32/63 a 63/250, které 

jsou jako výstupní meziprodukt dopravovány reverzním dopravníkem do dvou 

sekundárních ocelových zásobníků kaţdý o objemu 350 m
3
. [5.2] 

Surovina nahromaděná v sekundárních zásobnících putuje pomocí vibračních 

podavačů do dvou sekundárních kuţelových drtičů. Jedná se o tupoúhlý drtič DKT 

1200 a ostroúhlý drtič METSO GP 300. Pod těmito drtiči se nachází sběrný pás, který 

odvádí výstupní produkt z drtičů na sekundární třídírnu, kde je umístěn čtyřsítný třídič 

SANDVIK MF CS 126. [5.2] 

V tuto chvíli jsou dvě frakce výstupním produktem a putují do ocelových 

expedičních zásobníků. Jedná se o frakce 0/4 a 32/63. Frakce 0/4 padá skluzem do 

dvoudílného zásobníku o objemu 175 m
3
. Frakce 32/63 putuje do zásobníku o objemu 

350 m
3
, kde je nainstalován ostroúhlý kuţelový drtič SANDVIK H 4800 MF.  Tento 

drtič můţe frakci 32/63 ještě předrtit. V případě drcení je podrcený materiál 

dopravován opět na sekundární třídírnu, kde třísítný třídič SANDVIK MF CS108 

podrcený materiál přetřídí. Výstupní frakcí je frakce 0/4 padající do druhé poloviny 

dvoudílného expedičního zásobníku, frakce 4/8 je dopravována do terciérního 

zásobníku a frakce 8/16 je dopravována do expedičního zásobníku na finální třídírně. 

[5.2]  

Další frakce, které odvádí čtyřsítný drtič SANDVIK MF CS 126 jsou frakce 

4/8 a 8/32. Tyto frakce jsou k dalšímu stupni drcení dopravovány do ocelového 

terciérního zásobníku o objemu 350 m
3
. Nadsítné frakce se vrací zpětným okruhem 

znovu do sekundárních zásobníků. [5.2] 
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Z terciérního zásobníku frakce 4/32 putuje pomocí vibračních podavačů do 

dvou kuţelových drtičů tupoúhlého NORDBERG HP 200 a ostroúhlého SANDVIK H 

4800 F. Výstupní produkt z těchto drtičů je dopravován do finální třídírny, ve které je 

třísítný třídič SANDVIK MF CS216 a SANDVIK MF CS173. [5.2] 

Třídič SANDVIK MF CS216 třídí materiál na frakce 0/11, 11/16, 16/22 a 

nadsítné frakce, které putují zpět do terciérního zásobníku. Frakce 11/16 a 16/22 jsou 

skluzem dopravovány do expedičních ocelových zásobníků o objemu 394 m
3
 nebo se 

mohou vracet zpět do terciérního zásobníku k předrcení. Podsítná frakce 0/11 je 

pomocí pásového dopravníku dopravována na další třídič, kde je roztříděna na frakce 

0/4, 4/8, 8/11 (lze roztřídit na také na frakce 0/2, 2/4). Jednotlivé frakce jsou pomocí 

skluzu a dopravních pásů dopravovány do expedičních ocelových zásobníků. 

Zásobníky pro frakce 0/2, 0/4 a 2/4 mají objem 329 m
3
 a pro frakce 4/8 a 8/11 mají 

objem 394 m 
3
. [5.2] 

Sekundární zásobníky stejně jako sekundární a terciérní drtiče jsou vybaveny 

odsávacím zařízením s filtrační jednotkou FV 150, která odstraňuje odprašky. Finální 

třídírna je pro odstraňování odprašků vybavena odsávací zařízením se dvěmi 

filtračními stanicemi OS 600. Odsáté odprašky jsou odváděny do zásobníku určenému 

pro odprašky. Zásobník je vybaven teleskopickou hubicí, která slouţí k vypouštění 

odprašků. [5.2] 

Nakládání jednotlivých frakcí drceného kameniva při expedici se provádí 

z expedičních zásobníků nebo ze skládek hotových výrobků. [5.2] 

Expediční část linky je vybavena dávkovacími pásy, sběrným a expedičním 

pásem s pásovou váhou, systémem podavačů a vypouštěcí teleskopickou hubicí. 

Expediční linka je řízena automatizovaným počítačovým systémem umoţňujícím 

expedici směsí drceného kameniva nebo jednotlivých frakcí kameniva. V případě 

plných zásobníků je kamenivo vyváţeno vyváţkovými vozidly TATRA JAMAL na 

skládku kameniva. Ze skládek se kamenivo v případě expedice nakládá čelními 

kolovými nakladači LIEBHERR typu 574 a objemem lopaty 5 m
3
 a typu 594 

s objemem lopaty 6 m
3
. [5.2] 
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Úpravnická linka je kapacitně schopna vyrábět aţ 350  drceného 

kameniva. Linka je zachycena na obrázku č. 4 a technologické schéma celého 

úpravnického procesu je znázorněno v příloze č.1. 

 

Obrázek č. 4: úpravnická linka z roku 2010 

 

                        Zdroj: [vlastní zdroj dat] 

 

 

 

 4. Analýza ekonomiky těžební činnosti v kamenolomu 

Hlavní část této bakalářské práce je zaměřená na analýzu ekonomiky těţby 

stavebního kamene ve vybraném kamenolomu. Jednotlivé kapitoly porovnávají vývoj 
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nákladů, výnosů a hospodářských výsledků v čase. Časová řada bude sestavena na 

základě materiálů, které byly poskytnuty stavebním koncernem vlastnícím vybraný 

kamenolom, od roku 2003 do roku 2010. 

4.1 Přehled nákladů kamenolomu  

Celkové náklady jsou členěny na náklady variabilní a fixní, coţ je převzato 

z nákladového účetnictví společnosti vlastnící kamenolom. Jednotlivé interní poloţky 

byly upraveny na základě druhového členění nákladů viz. (Synek a kol., 2011) a 

(Dvořáček, 1996).  

 

Tabulka č. 2: Celkové náklady v letech 2003 až 2010  

Rok 
Variabilní náklady Fixní náklady Celkové náklady 

[tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 

2003 76 026 14 684 90 710 

2004 75 361 18 221 93 582 

2005 113 913 29 497 143 410 

2006 105 401 28 704 134 105 

2007 100 062 37 774 137 836 

2008 100 669 35 234 135 903 

2009 94 914 35 398 130 312 

2010 71 242 38 320 109 562 

Zdroj: [5.3] 

 

 

 

Graf č. 1: Vývoj celkový nákladů v letech 2003 až 2010             Zdroj: [5.3]  
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Graf č. 1 ukazuje, jak se celkové náklady vyvíjeli v letech 2003 aţ 2010. 

Nejvýrazněji ukazuje nárůst nákladů v roce 2005, který byl zapříčiněn rozsáhlou 

investicí do úpravnické linky. Tato investice umoţnila rozšířit a zefektivnit výrobní 

proces, proto v následujících letech mají celkové náklady klesající trend.  

4.1.1 Variabilní náklady kamenolomu 

Variabilní náklady zahrnují náklady, které se mění s objemem výroby. Ve 

sledovaném kamenolomu se jedná o spotřebu materiálu a sluţeb, náklady na mzdy 

zaměstnanců, rezervy a ostatní variabilní náklady (tabulka 2). 

Tabulka č. 3: Přehled variabilních nákladů v letech 2003 až 2010                                   Zdroj: [5.3] 

 

      Roky v tis. Kč       

Položky 

VN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba 4 268 4 162 5 054 5 477 6 954 7 309 8 173 8 603 

Sluţby 70 652 69 138 107 392 94 910 91 671 83 946 82 783 68 529 

Os. 

náklady 694 700 769 918 884 988 919 1 038 

Rezervy 395 -149 161 1 505 -133 5 067 2 777 -8 163 

Ostatní 17 1 510 537 2 591 686 3 359 262 1 235 

Celkem 76 026 75 361 113 913 105 401 100 062 100 669 94 914 71 242 
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Spotřeba zahrnuje spotřebovávaný materiál, pohonné hmoty, maziva, oleje a 

elektrickou energii. 

Sluţby zahrnují práce, které si kamenolom neprovádí sám, ale najímá si 

specializované firmy. Dodavatelsky se provádí doprava, skrývkové práce, odstřely, 

oprava a údrţba technologické linky.  

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady zaměstnanců pracujících v 

samotném procesu těţby. Jedná se o 20% z celkových osobních nákladů. Mzdy 

zaměstnanců, které jsou najímány dodavatelskými firmami jsou zahrnuty jiţ ve 

sluţbách. Dále poloţka zahrnuje sociální a zdravotní pojištění. 

Rezervy zahrnují náklady, které jsou vyčleňovány na rekultivace a zimní 

opravy.  

Poloţka ostatních variabilních nákladů obsahuje náklady spojené s vodou a 

dále také sanitární potřeby.  

4.1.2 fixní náklady kamenolomu 

Fixní náklady zahrnují náklady, které se nemění s objemem výroby kameniva. 

V kamenolomu se jedná o odpisy, reţie, náklady na mzdy vedoucích pracovníků a 

náklady na provozní sluţby (tabulka č.  4). 

Tabulka č. 4: Přehled fixních nákladů v letech 2003 až 2010  

 

      Roky v tis. Kč       

Položky FN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Odpisy 6 5 6 16 10 10 10 5 

Reţie 4 579 4 090 4 821 5 505 5 261 5 782 4 963 4 254 

Provozní sluţby 4 424 8 885 15 899 17 648 24 273 20 551 21 971 19 959 

Os. Náklady 3 825 3 988 4 335 4 843 5 080 5 496 5 129 5 686 

Daně a poplatky 18 10 10 12 9 10 94 151 

Finanční náklady 785 326 573 771 771 1 371 1 216 911 

Ostatní 1 047 917 3 853 -91 2 370 2 014 2 015 7 354 

Celkem 14 684 18 221 29 497 28 704 37 774 35 234 35 398 38 320 

Zdroj: [5.3] 
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Odpisy jsou tvořeny odpisem dlouhodobého hmotného majetku.  

Reţie tvoří hlavně náklady na management a správu společnosti. Tyto náklady 

nelze přesně stanovit pro jeden kamenolom.  

Provozní sluţby tvoří pronájmy za budovy a stroje.  

Osobní náklady zahrnují náklady na platy vedoucích zaměstnanců. Jedná se o 

80% z celkových osobních nákladů. Dále poloţka zahrnuje sociální a zdravotní 

pojištění.  

Daně a poplatky a zahrnují různá daně jako např. daň silniční.  

Finanční náklady zahrnují pojištění jako např. úrazové pojištění zaměstnanců. 

Ostatní fixní náklady zahrnují např. náklady na pracovní oděvy, nářadí,  

4.1.3 Podíl jednotlivých položek nákladů na celkových nákladech  

Tabulka č. 5: podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech  

Rok 

2003 

[%] 
2004 

[%] 
2005 

[%] 
2006 

[%] 
2007 

[%] 
2008 

[%] 
2009 

[%] 
2010 

[%] 

Spotřeba 4,71 4,45 3,52 4,08 5,04 5,38 6,27 7,85 

Sluţby 77,89 73,88 74,89 70,77 66,51 61,77 63,53 62,55 

Os. Náklady 0,77 0,75 0,54 0,69 0,64 0,73 0,71 0,95 

Rezervy 0,44 -0,16 0,11 1,12 -0,10 3,73 2,13 -7,45 

Ostatní VN 0,02 1,61 0,37 1,93 0,50 2,47 0,20 1,13 

VN celkem 83,83 80,53 79,43 78,59 72,59 74,08 72,84 64,94 

Odpisy 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Reţie 5,05 4,37 3,37 4,11 3,82 4,25 3,81 3,88 

Provozní 

sluţby 4,88 9,50 11,09 13,16 17,61 15,12 16,86 18,22 

Os. náklady 4,22 4,27 3,02 3,61 3,69 4,04 3,94 5,19 

Daně a 

poplatky 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,14 

Finanční 

náklady 0,87 0,35 0,40 0,58 0,56 1,01 0,93 0,83 

Ostatní FN 1,15 0,98 2,69 -0,07 1,72 1,48 1,55 6,71 

FN celkem 16,02 19,49 20,59 21,41 27,42 25,92 27,17 34,98 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: [5.3] 
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4.2 Analýza výnosů 

Tabulka č. 6: Přehled výnosů v letech 2003 až 2010                            Zdroj:[5.3] 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby [tis. Kč] 97 651 95 240 146 133 149 867 149 092 146 611 148 392 135 064 

Ostatní výnosy [tis. Kč] -148 874 4 262 -365 2 555 -15 3 957 27 

Aktivace [tis. Kč] 0 798 1 271 -323 2 167 -241 3 686 -241 

Ostatní [tis. Kč] -148 76 2 991 -42 388 226 -271 268 

Celkové výnosy [tis. Kč] 97 373 96 114 150 395 149 502 151 647 146 596 152 349 135 091 

Graf č. 2: Vývoj celkový výnosů v letech 2003 až 2010                                                      Zdroj: [5.3] 
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Graf č. 2 ukazuje, jak se vyvíjeli výnosy v kamenolomu v letech 2003 aţ 

2010. Výnosy stejně jako náklady výrazně narostly v roce 2005, kdy proběhla 

rozsáhlá investice do úpravnické linky, která umoţnila zvýšit roční těţbu a tím 

zvýšit výnosy z prodeje kameniva. V následujících výnosy mírně klesaly a 

stoupaly, to je zapříčiněno poměrem vyráběných frakcí k celkové výrobě. Jaká byla 

skladba vyráběných frakcí, nebylo z materiálu poskytnutých stavebním koncernem 

moţno zjistit.  

4.2.1 Podíl jednotlivých druhů výnosů celkových výnosech 

 

Tabulka č. 7: Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkové výnosy v letech 2003 až 2010 

Rok 

2003 

[%] 

2004 

[%] 

2005 

[%] 

2006 

[%] 

2007 

[%] 

2008 

[%] 

2009 

[%] 

2010 

[%] 

Tržby 100,15 99,09 97,17 100,25 98,31 100,01 97,75 99,98 

Ostatní 

výnosy -0,15 0,91 2,83 -0,25 1,69 -0,01 2,24 0,02 

Aktivace 0,00 0,83 0,84 -0,22 1,43 -0,16 2,42 -0,18 

Ostatní -0,15 0,08 1,99 -0,03 0,26 0,15 -0,18 0,20 

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Zdroj: [5.3] 

4.3 Analýza hospodářského výsledku 

Hospodářský výsledek je vypočítán jako rozdíl mezi celkovými výnosy a 

celkovými náklady (tabulka 8). 

Graf č. 3 znázorňuje vývoj hospodářského výsledku v letech 2003 aţ 2010. 

Nejhoršího hospodářského výsledku dosáhl kamenolom roku 2004, tento pokles 

oproti roku 2003 byl zapříčiněn zvýšením nákladů v souvislosti s chystanou 

rekonstrukcí úpravnické linky. V následujících letech má hospodářský výsledek 

stoupající tendenci, i přes propad z roku 2008. Po tomto propadu hospodářský 

výsledek roste navzdory ekonomické krizi hlavně díky odbytu kameniva do 

zahraničí. 
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Tabulka č. 8: Hospodářský výsledek let 2003 až 2010  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy [tis. Kč] 93 373 96 114 150 395 149 502 151 647 146 596 152 349 135 091 

Celkové náklady [tis. Kč] 90 710 93 582 143 410 134 105 137 836 135 903 130 312 109 562 

HV [tis. Kč] 6 663 2 532 6985 15 379 13 811 10 666 22 037 25 529 

Zdroj: [5.3] 

                                         Graf č. 3: Vývoj hospodářského výsledku v letech 2003 až 2010                                         Zdroj:[5.3] 
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4.4 Ukazatel nákladovosti 

Ukazatel nákladovosti na 1 tunu je počítán jako rozdíl mezi celkovými 

náklady a roční výrobou kameniva (tabulka 9). 

Tabulka č. 9: Náklady na 1 t v letech 2003 až 2010 [interní] 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CN [tis. 

Kč] 90 710 93 582 143 410 134 105 137 836 135 903 130 312 109 562 

Celková 

těžba [t] 514 612 534 196 845 007 817 700 817 391 852 342 804 188 811 424 

Náklad na 

1t [Kč/t] 176,27 175,18 169,72 164,00 168,63 159,45 162,04 135,02 

  Zdroj: [5.3] 

Graf č. 4: Vývoj nákladů na 1 tunu kameniva v letech 2003 až 2010                                      Zdroj: [5.3] 

 

Vývoj nákladů na 1 tunu kameniva zachycuje graf č. 4. Tyto náklady na 

základě materiálů, které byly poskytnuty, bylo moţno počítat pouze s celkovou 

těţbou, kde není zohledňováno jaké mnoţství jednotlivých frakcí se vyrábělo. 

Jelikoţ v jednotlivých letech neznáme vyrobené mnoţství jednotlivých frakcí, nelze 

přesně definovat proč náklady rostly a klesaly.    
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5. Návrhy a opatření 

Bakalářskou prací bylo dokázáno, ţe ekonomická situace kamenolomu 

navzdory ekonomické krizi je velmi dobrá. Vzhledem k této skutečnosti nezbývá příliš 

prostoru jak ještě více zefektivnit ekonomickou situaci kamenolomu. 

Přesto v rámci zefektivnění ekonomické situace a plného vyuţití potenciálu 

společnosti by bylo lepším řešením vyuţívat vlastních zdrojů na práce, které jsou 

zajišťovány dodavatelsky za pomoci specializovaných firem. Přestoţe by bylo 

zapotřebí rozsáhlé investice, odpadly by náklady na marţi dodavatelských firem.  

V případě stavebního koncernu, který má na trhu s kamenivem výrazné 

postavení, by takováto finanční investice do nákupu potřebné techniky neměla být 

zásadním problémem.  
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6. Závěr 

Tématem této bakalářské práce bylo provést ekonomické zhodnocení těţby 

stavebního kamene ve vybraném kamenolomu. Zhodnocení probíhalo srovnáním 

jednotlivých let a to od roku 2003 do roku 2010.  

Úvodní část práce byla zaměřena na teoretický postup dobývání, který lze 

obecně uplatnit v kamenolomech. Druhá část úvodní kapitoly je zaměřena na 

východiska ekonomické analýzy.  

V navazující části je charakterizována těţební lokalita konkrétního 

kamenolomu a zároveň je zde obecný postup dobývání kameniva převeden do podoby 

zohledňující těţební lokalitu, ve které se kamenolom nachází.  

V nejdůleţitější části byly srovnávány náklady a výnosy kamenolomu v letech 

2003 aţ 2010. Z tohoto srovnání jednoznačně vyplynulo, ţe největší podíl v nákladech 

zaujímají sluţby, jelikoţ stavební koncern vlastnící kamenolom preferuje, aby práce 

jako je doprava, vrtací a trhací práce byly prováděny specializovanými firmami. U 

výnosů jsou nejdůleţitější poloţkou trţby za prodané kamenivo, které převyšují 

náklady a tím vytváří příznivý hospodářský výsledek ve všech sledovaných letech.  

Z pohledu hospodaření kamenolomu se zachování výroby na stávající úrovni 

jeví jako velmi ekonomické. Jelikoţ hospodářské výsledky po navýšení roční výroby 

kameniva, i přes ekonomickou krizi rostly. Navýšení výroby bylo zapříčeno stále 

rostoucí poptávkou po stavebním kamenivu, na základě které bylo rozhodnuto o 

rozsáhlých investicích do výrobní linky.    
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