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ABSTRAKT 

V okrese Opava u obce Kobeřice se nachází ložisko přírodního sádrovce, které je těženo 

společností Gypstrend, s. r. o. se sídlem v Kobeřicích. Těžená surovina je využívána jako 

přídavek do cementu a pro produkci sádrového pojiva. Pro získání další perspektivy růstu 

zavedené tradice v Kobeřicích, se již s dostatečným předstihem společnost Gypstrend, 

s. r. o. rozhodla připravit na pokračování těžby v přilehlé lokalitě Sudice. V současné době 

existují dva hlavní návrhy případné otvírky. První z roku 1995, který navrhuje otvírku 

hruškou, druhý z roku 1997 popisuje alternativní, a v první fázi přípravy ložiska méně 

skrývkově náročnou, metodu Box Cut. Tyto návrhy, i přes poněkud starší datum 

vyhotovení, nebyly doposud ve společnosti Gypstrend, s. r. o. porovnávány z hlediska 

finanční výhodnosti, ani z hlediska jejich celkového ekonomického přínosu. 

Hlavním cílem mé disertační práce je proto ekonomické zhodnocení využití navrhovaných 

dobývacích metod při otvírce ložiska sádrovce v Sudicích, potažmo ekonomické porovnání 

dvou zmíněných metod, výběr té ekonomicky nejvýhodnější a nakonec zjištění výhodnosti 

a návratnosti investice na základě kalkulace budoucích příjmů z těžby a umístění sádrovce 

na trh. 
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ABSTRACT 

In the Czech Republic, in Opava region, in vicinity of the village Koberice is deposit 

of natural gypsum, which is mined by company Gypstrend Ltd. with the HQ in Koberice. 

The mined mineral is used as addition to cement and for production of gypsum binder. 

To obtain further growth prospect in the established tradition, the company Gypstrend Ltd. 

already decided in advance to prepare continuation of mining operation in an adjacent 

locality Sudice. At this point exists two main proposals of potential mine development. 

The first proposal is from year 1995 and is suggesting development by commonly used 

development method so-called “Pear”. The second proposal is from year 1997 

and suggests alternative English development method “Box Cut”. These proposals, despite 

they earlier date of issue, have not been compared by Gypstrend Ltd. in terms of financial 

benefits neither in term of their complete economical contribution.  

The main goal of this dissertation is to provide results of this comparison and relevant data 

to the company management on which the most suitable development method can be 

chosen. The comparison is made on unit costs for open pit development, unit costs 

for extraction of gypsum and on total incomes from gypsum sales, because different 

method provides different grades and volumes of mined gypsum in time. This analysis 

ends with calculation of return of the investment and recommendation of one best suitable 

development method. 
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MOTIVACE 

Předmětem výzkumu je ekonomické porovnání dvou uvažovaných metod otvírky nového 

ložiska sádrovce v Sudicích společností Gypstrend, s. r. o., následný výběr té nejvhodnější 

a určení návratnosti investice na základě kalkulace budoucích příjmů z prodeje vytěžené 

suroviny. Účelem tohoto výzkumu je poskytnutí dostatečného množství informací, 

na jejichž základě se bude moci společnost Gypstrend, s. r. o. rozhodnout pro nejvhodnější 

metodu otvírky nového ložiska. 

Chtěl bych poděkovat společnosti Gypstrend, s. r. o. a konkrétně paní Mgr. Jance 

Peterkové a panu Ing. Otakaru Fajkusovi za poskytnutí možnosti zpracovávat mou 

disertační práci ve spolupráci se společností Gypstrend, s. r. o., a také za poskytnutí všech 

potřebných podkladových materiálů. Dále bych chtěl poděkovat mému školiteli 

doc. Ing. Milanu Mikolášovi, Ph.D. za odborné vedení, rady, konzultace a diskuse k dané 

problematice. V neposlední řadě bych rád vyjádřil poděkování mé rodině za jejich podporu 

během celého mého studia. 
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ÚVOD 

V okrese Opava u obce Kobeřice se nachází ložisko přírodního sádrovce, které je těženo 

společností Gypstrend, s. r. o. se sídlem v Kobeřicích, jenž vznikla z původního podniku, 

který provedl otvírku ložiska v roce 1963. Těžená surovina je využívána jako přísada 

do cementu a k výrobě sádrového pojiva. Predikce životnosti zásob na ložisku byla 

prodloužena přibližně do roku 2045 vlivem snížení objemu těžby. Výše zásob k 1. 1. 2009 

činila 2.094.710 tun sádrovce.  

Pro získání další perspektivy růstu zavedené tradice v Kobeřicích se již s dostatečným 

předstihem společnost Gypstrend, s. r. o. rozhodla připravit na pokračování těžby v přilehlé 

lokalitě Sudice. V současné době existují dva hlavní návrhy případné otvírky. První z roku 

1995, který navrhuje otvírku hruškou, druhý z roku 1997 popisuje alternativní, a v první 

fázi přípravy ložiska méně skrývkově náročnou, metodu Box Cut. Tyto návrhy, i přes 

poněkud starší datum vyhotovení, nebyly doposud ve společnosti Gypstrend, s. r. o. 

porovnávány z hlediska finanční výhodnosti, ani z hlediska jejich celkového 

ekonomického přínosu. 

Je patrné, že obě metody jsou technologicky odlišné a budou tím pádem odlišné i v oblasti 

jejich finanční náročnosti, výše nákladů na provedení otvírky a přípravy a v další fázi 

samotné exploatace ložiska. Nejedná se však pouze o přímé náklady spojené se samotnou 

otvírkou a přípravou, ale také možné přidružené náklady, které mohou některou z těchto 

otvírkových a přípravných prací významně zatížit. Další z vlivů na celkovou využitelnost 

a rozhodování o otevření ložiska bude mít zajisté i kvalita suroviny v nové lokalitě, stejně 

tak jako i konečná ziskovost nově otevřeného lomu. 

Hlavním cílem mé disertační práce je ekonomické zhodnocení využití nových dobývacích 

metod při otvírce ložiska sádrovce v Sudicích, potažmo ekonomické porovnání dvou 

zmíněných metod, výběr té ekonomicky nejvýhodnější a nakonec zjištění výhodnosti 

a návratnosti investice na základě kalkulace budoucích příjmů z těžby a umístění sádrovce 

na trh. 
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Dílčími cíli mé disertační práce jsou: 

• Rešerše navrhovaných metod otvírky 

• Výpočet nákladů na provedení otvírek, na vytvoření komunikace mezi lomem 

Sudice a technickým zázemím stávajícího lomu v Kobeřicích, a také na řešení 

střetů zájmů a jejich vlivu na volbu optimální otvírkové metody s přihlédnutím 

k případné výkupní ceně pozemků či jiných kompenzací stávajícím vlastníkům 

pozemků. 

• Porovnání jednotlivých nákladových položek a vyhodnocení ekonomické 

přínosnosti jedné či druhé otvírkové metody. 

• Výpočet hrubých ročních provozních nákladů a jejich porovnání s odhadem ročních 

příjmů – určení ziskovosti. 

• Návrh opatření pro snížení nákladů na provedenou otvírku – využití služeb 

subdodavatelů (outsourcing). 

• Zjištění doby návratnosti a celkové vyhodnocení investice. 
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1 POPIS VÝHRADNÍHO LOŽISKA SÁDROVCE V SUDICÍCH 

Lokalita Sudice leží v severní části opavské pánve v prostoru mezi obcemi Sudice, Rohov 

a státní hranicí s Polskem. Všechny průzkumné etapy zájmové oblasti probíhaly 

na katastrálním území (k.ú.) obcí Sudice a Rohov. [5] 

 

Obrázek 1Znázornění umístění dobývacího prostoru u obce Sudice (zdroj mapy Google Earth) 

Doklady o výskytu sádrovce západně od obce Sudice jsou datovány do počátku 20. století, 

kdy byla tato surovina omezeně těžena, avšak lokalizace těžby není známa. V rámci 

prospekce soli v letech 1928 - 31 byl na severovýchodním okraji lokality realizován vrt 

S 8, který prošel celým profilem Neogénu až do Kulmu a potvrdil přítomnost sádrovce. 

V roce 1952 byl zahájen regionální průzkum opavské pánve, na nějž navázala etapa 
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ložiskového průzkumu v letech 1953 - 54. Po ukončení další průzkumné etapy v roce 1983 

byl proveden výpočet zásob a vydán výměr KKZ (1985). V širším prostoru očekávaného 

místa otvírky byly v letech 1994 a 1996 provedeny ověřovací vrty na kvalitu sádrovce 

a mocnost ložiska.[5] 

Terén klesá od jihozápadu k severovýchodu v rozsahu kót 265 až 219 m n. m., v severní 

části pak od severu k jihu ke korytu potoka Bílá voda, který protéká severní částí ložiska. 

Na povrchu, modelovaném činností kontinentálních ledovců, je několik výrazných 

erozních údolí. Klimaticky náleží prostor ložiska do oblasti mírně teplé, mírně vlhké 

pahorkatiny s průměrnou hodnotou ročních srážek 650 mm. Plocha ložiska je v současné 

době z převážné části zemědělsky obdělávána. [5] 

Samotné ložisko sádrovce leží na východním svahu Kobeřické elevace (část opavské 

pánve). Na zvětralý povrch skalního podkladu (Kulm) byly usazeny podložní sedimenty 

spodního Bádenu - Moravienu, jehož šedozelené jíly přecházejí plynule bez 

makroskopicky pozorovatelných změn do jílů Wielicienu s vložkami pískovců. [5] 

1.1 Charakteristika a užití sádrovce 

Sádrovec je sedimentární hornina, složená z podstatné části nebo úplně z mono klinického 

minerálu sádrovce (CaSO4.2H2O), který je zpravidla bezbarvý až bílý. Hornina bývá často 

znečištěna příměsemi (jílovité, písčité, železité, vápenec, dolomit, anhydrit aj.). Naprostá 

většina ložisek sádrovce vznikla odpařováním mořské nebo jezerní vody a následnou 

krystalizací sádrovce (často s anhydritem) v aridních oblastech. Ložiska, vzniklá jinými 

způsoby (např. hydratací anhydritu, rozkladem sulfidů, metasomaticky atd.), mají malý 

význam. Anhydrit (bezvodý CaSO4) se zařazuje často pod sádrovec. Do podoby sádrovce 

je běžně převáděn pomocí mokrého mletí. Světové ložiskové zásoby sádrovce se 

v současnosti odhadují na 2,6 mld. t. [10] 

Sádrovec se používá nejčastěji v průmyslu stavebních hmot - výroba sádry, cementu, 

omítkovin a prefabrikátů - a malé množství k jiným účelům (v zemědělství, při výrobě 

skla, papíru, ve farmacii a také jako plnivo).[10] 
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1.2 Geologie výhradního ložiska 

Sádrovcové souvrství nasedá ostře na podložní jíly vrstvou šedého, hrubě krystalického 

sádrovce (bazální horizont), označeného jako technologický typ C. Tento dosahuje průměrné 

mocnosti 4,7 m, průměrná kvalita se pohybuje kolem 80 % CaSO4.2H2O. Vývoj této 

polohy je ukončen několik centimetrů mocnou vrstvou zpevněného mikrokrystalického 

sádrovce (vůdčí horizont). [5] 

Poloha blokového sádrovce, reprezentující technologický typ B, je zastoupena medově 

žlutým, načervenalým, až šedým hrubě krystalickým sádrovcem, jehož finální struktura je 

zřejmě výsledkem rekrystalizace sádrovcové polohy typu A. Průměrná mocnost je 7,7 m, 

kvalita je cca 78 % CaSO4.2H2O. [5] 

Sedimentace sádrovce byla ukončena polohou s typickým střídáním malých vrstev 

mikrokrystalického sádrovce a jílových vrstev. Laminované sádrovce technologického typu 

A se vyskytují v mocnosti od 7,1 do 24,1 m, přičemž průměrná kvalita užitkové složky je 

cca 64% CaSO4.2H2O. [5] 

Nadloží ložiska sádrovce tvoří sedimenty Neogénu a Kvartéru. Neogénní nadloží je 

zastoupeno polohou vápnitých jílů. Tyto pelitické kaolinicko - illitické sedimenty 

s podílem montmorillonitu jsou plastické až polo plastické. Kvartérní nadloží je 

zastoupeno především glacigenními sedimenty. Na bázi kvartéru je zpravidla vrstva 

hrubého štěrku až štěrkopísku s charakteristickou přítomností nordického materiálu. Tyto 

materiály jsou hodnoceny z hlediska využití jako kamenivo do betonu, samotné však 

nejsou vyhovující v přirozeném stavu, vzhledem k vysokému obsahu odplavitelných částic. 

Nadložní souvkové hlíny jsou zpravidla vápnité a obsahují příměs rostlinného detritu. 

Obojí sedimenty jsou řazeny do stadia halštrovského glacialu. Morénové sedimenty 

sálského glaciálu jsou zastoupeny souvkovými hlínami a dalšími typy glacilakustrinních 

sedimentů. Pleistocenní sedimenty jsou zde zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami. [5] 

Přehled o uložení jednotlivých vrstev je znázorněn v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Přehled o geologickém uložení hornin v dobývacím prostoru Sudice [3] 

Geologická skupina Typ horniny  Mocnost 

Kvartér 

Pleistocén 

Nadloží 

Převážně jíly, písky, štěrkopísky 

 5 až +30 m 

Terciér 

Neogén Kosovien 

Nadloží 

Kaolinitové allitické jíly s příměsí 
montmorillonitu mnohdy písečné, 
štěrk 

 0 až 10 m 

Terciér 

Neogén Wielicien 

Sádrovec 

technologický typ A - Laminované 
sádrovce  

 9 až 34 m 

 

 

 

Průměr 22,7m 

 Technologický typ B - medově žlutý, 
načervenalý až šedý  

 3 až 18m 

Průměr 7,7 m 

 Ekonomicky nevhodný šedý jíl  0 až 2 m 

 Technologický typ C - šedý hrubě 
krystalický sádrovce 

 2 až 12 m 

Průměr 5,1m 

Terciér 

Neogén 

Podloží 

Allitické a montmorillonitové jíly  

 až 300 m 

1.3 Hydrogeologie ložiska sádrovce Sudice 

Ložisko sádrovce Sudice je charakterizováno jako ložisko s obtížnými hydrogeologickými 

poměry. Je zvodněné v celé mocnosti. Nachází se nad až pod úrovní místní erozivní báze, 

kterou je potok Bílá voda. Přímá souvislost s vodotečemi zjištěna nebyla, na ložisku však 

nelze vyloučit krasové jevy. [5] 

Hydrogeologická situace DP Sudice je komplikovaná výskytem dvou rozdílných 

zvodněných horizontů. Svrchní kvartérní horizont se nachází v kvartérních glaciálních 

sedimentech a je charakteristický volnou hladinou a živým oběhem. Jeho chemizmus 

odpovídá typu Ca - HCO3 s nízkou mineralizací, jde tedy o sladkou vodu s kvalitou blížící 

se pitné vodě. V nejbližším okolí DP však není využívána jako zdroj pro hromadné 
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zásobování obyvatelstva, pouze jsou na ni vázány některé studny v obci Sudice. Kvartérní 

horizont je drénován potokem „Bílá voda“. [5] 

Spodní terciární horizont je vázán na ložiskovou výplň sádrovců a je charakteristický 

napjatou hladinou a pomalou výměnou vody. Jeho chemizmus odpovídá typu Ca - SO4 

s obsahem síranů 1.500 – 2.000 mg.l-1 a celkovou mineralizací do 3.400 mg.l-1, jedná se 

o slanou vodu. Terciérní horizont je lokálně dotován z kvartérního horizontu v místech 

výskytu „sádrovcových oken", tj. míst, kde došlo k odkryvu nadložních terciárních 

kaolino - illitických jílů. [5] 

1.4 Stav zásob výhradního ložiska sádrovce Sudice 

Rusek [5] ve své studii pro POPD z roku 1999 uvádí, že zásoby v  těžbou zasažených 

blocích jsou, ve smyslu výměru KKZ č.j. 7-05/1-85 ze dne 4. 1. 1985, posouzeného 

návrhem DP Sudice z listopadu 1996, evidovány pouze jako zásoby sádrovce 

prozkoumané bilanční. Podle členění do jednotlivých technologických typů je jejich 

skladba následující: 

Zásoby volné: 

technologický typ  A 3.409.664 tun 

 B 1.056.450 tun 

 C 1.143.957 tun 

Celkem   5.610.071 tun 

Zásoby vázané: 

technologický typ A 429.675 tun 

 B 19.702 tun 

 C 268 tun 

Celkem  449.645 tun 

Prozkoumané zásoby celkem   6.059.716 tun 

Ve fázi otvírky se nepředpokládá přírůstek zásob, jejich převod nebo odpis. Realizací 

otvírky dojde pouze ke snížení zásob o vytěženou surovinu.[5] 
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Mapa bloků zásob je přiložena k této práci ve vložené mapové příloze označené jako 

„PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ – SUDICE“ mapová část „MAPA 

BLOKŮ ZÁSOB“, která znázorňuje umístění jámového lomu ve stanoveném dobývacím 

prostoru a bloky zásob, které se přímo dotýkají navrhované otvírky hruškou. Mapa je 

součástí materiálu, poskytnutého společností Gypstrend s. r. o., v seznamu literatury 

uvedena jako [5]. 

Pro vysvětlení použitého označení jednotlivých kvalitativních kategorií sádrovce je potřeba 

uvést, že podle [10] novely Horního zákona č. 541/1991 Sb., jenž nově stanovila 

klasifikaci zásob (výhradního ložiska), podle prozkoumanosti na kategorie vyhledané 

zásoby a prozkoumané zásoby a podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční a zásoby 

nebilanční. 

Avšak tato novela ani žádný jiný předpis nedefinoval obsah termínů vyhledané 

a prozkoumané zásoby. Praxe proto ztotožňuje tyto kategorie s kategoriemi 

prozkoumanosti zásob, jak byly v platnosti před novelou Horního zákona č. 541/1991 Sb. 

a to takto: prozkoumané zásoby = součet zásob kategorií A + B + C1 (nazývaných také 

průmyslové), vyhledané zásoby = zásoby kategorie C2. [10] 

1.5 Chráněné ložiskové území 

OBÚ v Ostravě rozhodnutím ze dne 6. 12. 1990, č.j. 6034/1990-460.l-Ing.Me/Ml stanovil 

chráněné ložiskové území (CHLÚ) výhradního ložiska Sudice o celkové plošné výměře 

2.459.243 m2. CHLÚ je ohraničeno geometrickým obrazcem o 25 vrcholech.[5] 

Chráněné ložiskové území stanoví podmínky ochrany výhradního ložiska proti 

znemožnění nebo ztížení jeho dobývání v tom, že se zakazuje v tomto prostoru další 

stavební činnost, případně realizace takových investičních činností, které by ve svých 

důsledcích ztížily nebo znemožnily exploataci sádrovcového ložiska. Vydání povolení 

ke stavbám a zařízením v CHLÚ, pokud nejsou jinak ztíženy nebo omezeny a nesouvisí 

s dobýváním, vyžadují souhlas OBÚ v Ostravě.[5] 

1.6 Stanovení dobývacího prostoru 

Podle dokumentace [5] byl společnosti Gypstrend, s. r. o. dobývací prostor s číslem 

177601 stanoven rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR č.j. 338524/94-73 ze dne 
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25. 8. 1994. Stanovený DP má 22 vrcholů a zasahuje do katastrálních území obcí Kobeřice, 

Sudice a Rohov. 

 

Obrázek 2 Znázornění původně stanoveného dobývacího prostoru z roku 1994[9] 

V roce 1997 došlo k úpravě stanového dobývacího prostoru. Nově byl dobývací prostor 

výhradního ložiska sádrovce stanoven rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 7808/1996-

465/Ing.N/Ml ze dne 22. 1. 1997. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti 

společnosti Gypstrend, s. r. o. ze dne 18. 11. 1996. 

Celková plocha nového dobývacího prostoru činí 944.570 m2, z toho se 919.290 m2 

(tj. 97,3 %) nachází na k.ú. Sudice a 25.280 m2 (tj. 2,7 %) na k.ú. Rohov. Hranice 

dobývacího prostoru tvoří nepravidelný čtrnácti úhelník s vrcholy určenými 

v souřadnicovém systému S-JTSK. [5] 
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Obrázek 3 Výřez z důlní mapy Elektrizace lomu z návrhu otvírky hruškou, znázorňující nově stanovený 

dobývací prostor [5] 

Tento dobývací prostor je stanoven pro dobývání sádrovce. Nebyla v něm zjištěna 

průmyslově dobyvatelná ložiska jiných vyhrazených nerostů. [5] 

Omezení dobývání se týká respektování ochranných pásem: 

• 50 m od státní hranice s Polskou republikou  

• 50 m od osy trasy „D“ projektované přeložky silnice 1/46  

• 250 m od nejbližší zástavby obce Sudice  

• 36 m od potoka Bílá voda  

• 50 m od osy stávající silnice 1/46 

Souřadnice v souřadném systému S-JTSK pro nový dobývací prostor jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 2 Souřadnice vrcholů nově stanoveného dobývacího prostoru Sudice [5] 

Bod Y X 

2 485.719,00 1.079.828,00 

3 485.613,00 1.079.697,00 

4 485.886,00 1.079.560,00 

5 485.726,00 1.079.260,00 

6 485.536,00 1.079.108,00 

23 485.476,00 1.079.058,00 

24 485.217,00 1.079.017,00 

25 484.828,60 1.079.019,00 

13 484.716,00 1.079.140,00 

14 484.581,00 1.079.190,00 

15 484.522,00 1.079.339,00 

16 484.712,00 1.079.809,00 

17 484.925,00 1.080.060,00 

26 485.167,00 1.079.902,00 
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2 NAVRHOVANÉ OTVÍRKOVÉ METODY 

Společnost Gypstrend, s. r. o. má pro budoucí těžbu připraveny dva návrhy. Každý z nich 

počítá s různým způsobem otvírky ložiska a také následným způsobem těžby. Prvním je 

návrh pana Ing. Fajkuse z roku 1995, který vychází z předešlého návrhu klasické otvírky 

od společnosti KMP Brno. Jedná se o otvírku hruškou, situovanou v severní části 

dobývacího prostoru. Druhou možností je návrh společnosti Geoplan Limited, přesněji 

od pana Brosslera, z roku 1997, který na ložisko aplikuje novou a u nás dosud 

nepoužívanou metodu Box cut. Obě tyto metody mají svá pro a proti a liší se nejen 

v celkovém zpřístupnění ložiska, použité technologii, ale také z hlediska nákladů na jejich 

provedení a dobu potřebnou ke zpřístupnění užitkové suroviny. Tato kapitola je věnována 

popisu obou zmíněných metod. 

2.1 Návrh Ing. Fajkuse z r. 1995, otvírka hruškou 

Návrh Ing. Fajkuse (tzv. „Severní otvírka“) vychází z předešlého návrhu klasické otvírky 

od společnosti KMP Brno z června 1994. Oproti předchůdci však navrhl otvírku s nižším 

objemem zemních prací a její rozvoj v prostoru s vyloučením řešení vlastnických vztahů k 

pozemkům polských občanů, případně jeho minimalizací (v literatuře uvedeno jako [4]). 

Tento návrh dále rozpracoval v roce 1999 kolektiv pracovníků společnosti Gypstrend 

v čele s Ing. Rusekem a byl sestaven předběžný návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání 

(v literatuře uvedeno jako [5]). 

V této metodě se řeší způsob odklizu pouze skrývkových hmot. Teprve po dostatečném 

odkrytí ložiska se přistoupí k samotné těžbě. Skrývkové hmoty budou po celou dobu 

odváženy na vnitřní výsypku lomu Kobeřice. [4] 

Otvírkový zářez bude situován do severní části navrženého dobývacího prostoru jižně 

od potoku „Bílá voda“. Příjezd k zářezu bude volen od východu mezi 12. a 13. vrcholem 

DP. Severní svah zářezu bude určen jako závěrný a budou v něm vedeny vozovky na patu 

skrývek a sádrovcových I A a I B etáží. Západní svah bude provozní s postupem 

až do 50 m odstupu od státní hranice s Polskem (západní hranice DP). [4] 
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Obrázek 4 Návrh postupu otvírky lomu Sudice [4] 

Sklony řezů při těžbě budou globálně voleny v poměru 1 : 1 s výškou řezů převážně 15 m, 

přičemž u sádrovce technického typu „B + C“ bude výška v rozmezí 8 - 17 m a u sádrovce 

technického typu „A“ bude výška v rozmezí 12 - 15 m v obou dělených etážích. [4] 

Otvírka, prováděná investičně, může být časově chápána jako činnost v období od zahájení 

prací do rozvinutí I A etáže na celou mocnost, tj. 2,5 až 3 roky. Zbývající postup 

doporučuje Ing. Fajkus hodnotit jako otvírku těžbou. Během otvírky lomu Sudice bude 

docházet k souběhu prací společně s rekultivací dotěženého lomu sádrovce v Kobeřicích. 

Návrh nepředpokládá, že celá otvírková jáma bude otevřena současným zahloubením 

v celém plošném rozsahu. Otvírka je řešena souběžně s osou komunikace do otvírky 

a postupným získáváním těžebních řezů. Jde o úklonné dobývání, které s sebou nese 

značné obtíže technického rázu, především velmi stísněné podmínky pro čerpání vod 

v zářezu. Úklonné dobývání potrvá minimálně 6 let od okamžiku zahájení prací. [4] 

Situaci po ukončení rozvojové fáze je možné si prohlédnout ve vložené mapové příloze 

označené jako „PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ – SUDICE“ mapová část 

„OTVÍRKA LOMU“, která znázorňuje umístění jámového lomu ve stanoveném 
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dobývacím prostoru, umístění retenční nádrže, odkaliště a také etáží skrývek (žlutě 

označeny) a těžby (červeně označeny) na konci rozvojové fáze. Mapa je součástí materiálu 

poskytnutého společností Gypstrend s. r. o., v seznamu literatury uvedena jako [5]. 

2.1.1 Způsob otvírky a přípravy 

Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Příprava k dobývání se soustředí na zajištění 

dostatečného předstihu skrývky před postupem těžebních front. [5] 

V závislosti na mocnosti skrývek, které dosahují až 40 m, se bude těžit skrývka ve 2 - 3 

etážích se základními kótami 217 a 257 m n. m. Výška etáží bude 15 m s rozdělením 

na těžební řezy podle použitého těžebního mechanismu. Pod kótou 217 bude čistící řez, 

který odstraní skrývku až na hlavu sloje. Pracovní plošiny šířky 35 m budou sloužit 

k manipulaci těžebních mechanismů a jako dopravní trasy. Mimo skrývkové řezy bude 

pokračovat trasa po zpevněných komunikacích. [5] 

Jako těžební mechanismy budou nasazena lopatová rýpadla s podkopovou lžící, jako 

dopravní vozidla budou nasazena nákladní vozidla. Výšky těžebních řezů nepřesáhnou 0,9 

výškového dosahu použitých rýpadel. Sklon těžebních řezů bude 1 : 1,38 (α= 36°). [5] 

Generální sklon skrývkových řezů bude proměnný podle mocností. [5] 

Generelní sklon závěrného svahu bude stanoven v závislosti na mocnosti skrývek 

v rozmezí 1 : 1,60 (α= 36°) až po 1 : 2,75 (α= 20°) podle doplňku geomechanického 

posouzení od společnosti Geoplan Ostrava. [5] 

Dočišťování hlavy surovinové sloje bude prováděno v nejnižším řezu, přičemž bude 

postupováno podle výsledků rozborů vzorků v tomto prostoru odebíraných. Dokumentace 

odebíraných vzorků bude archivována. [5] 

Skrývka ornice a kultivace schopné vrstvy bude prováděna v předstihu před ostatními 

skrývkovými pracemi. Tyto vrstvy budou shrnovány dozery a odváženy do prostoru 

určeného OÚ Sudice, případné přebytky pak budou deponovány na horní plochu vnitřní 

výsypky v lomu Kobeřice. [5] 

Horní hranice skrývkového svahu respektuje 36 m ochranné pásmo od okraje koryta 

potoka Bílá voda. [5] 
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2.1.2 Dobývání ložiska 

Mocnost ložiska je proměnlivá. Průměrná mocnost sádrovce je u technologického typu A 

24 m, u technologického typu B 7,7 m a u technologického typu C 4,7 m. Sklon ložiska je 

od jihozápadu k severovýchodu. [5] 

Těžba bude prováděna ve třech základních etážích. Horní dvě budou v technologickém 

typu sádrovce, označeném jako A (etáže I A a I B), spodní etáž bude v technologickém 

typu B + C (označení typů sádrovce viz kapitola 1.4). Rozdělení sádrovce technologického 

typu A na dvě etáže bylo doporučeno pro těžební lokalitu Kobeřice „Posudkem 

seismických účinků trhacích prací“ (Provedeno podnikem Stavební geologie Praha). 

Jelikož jsou podmínky na ložisku v Sudicích téměř totožné, je tento posudek aplikovatelný 

i pro plánovanou těžbu v nové lokalitě. Vzhledem k faktu, že sádrovec technologického 

typu A v I A etáži je možno dobývat rypnou silou těžebního mechanizmu, týká se omezení 

trhacích prací jen spodní etáže tj. I B. 

Jak bylo zmíněno výše, otvírkový zářez bude situován do severní části dobývacího 

prostoru jižně od potoka Bílá voda. Ochranný pilíř potoka bude v koruně 36 m široký. 

Příjezd k zářezu je volen od východu mezi vrcholy 12 a 13 DP. Vozovka do otvírky 

ve směru z východu na západ má klesání 10 %, šířka vozovky je 12 m včetně 

oboustranných příkopů. Délka vozovky z úrovně původního terénu ve výšce 220 m n. m. 

na bázi ložiska ve výšce 177 m n. m. je 430 m. Severní svah zářezu je volen jako závěrný, 

jsou v něm vedeny vozovky na patu skrývek a sádrovcových I A a IB etáži. Západní a jižní 

svahy jsou provozní. Sklony řezů jsou globálně voleny v poměru1 : 1, výšky řezu převážně 

12 m, u sádrovce B+C 5 - 12 m, u sádrovce I B 12 m, u sádrovce I A 10 - 15 m, podle 

mocnosti ložiska. [5] 

Generální směr postupu těžebních stěn bude po otvírce směrem východním a po rozvinutí 

těžby směrem jižním při rozvinutí těžební fronty na celou šířku DP. [5] 

Při dobývání dvou etáží sádrovce typu A bude mít etáž I B konstantní mocnost 12 m, 

výška etáže I A bude proměnlivá podle celkové mocnosti sádrovce typu A v daném místě. 

Předstih etáží bude minimálně 30 m, sklon těžebních stěn bude 43°. [5] 

Těžba sádrovce na I A etáži se předpokládá rýpáním hydraulickými rypadly, s použitím 

hloubkové lopaty. Natěžený sádrovec bude nakládán na nákladní automobily a odvážen 
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po buldozerem upravené pracovní plošině a dále po zpevněné komunikaci (více 

o technologické komunikaci v kapitole 3) k drtírně. [5] 

Těžba sádrovce na I B etáži bude s použitím trhacích prací. Etáž bude rozdělena na tři 

pracoviště, kde na prvním pracovišti se bude provádět vrtání, na druhém příprava a trhací 

práce a na třetím pracovišti nakládka rozpojené suroviny. Vrtací práce budou prováděny 

vrtací soupravou pro rotačně řezné vrtání se vzduchovým výplachem. Nakládání suroviny 

lopatovými rypadly na nákladní automobily s dopravou k drtírně stejně jako u předchozí 

etáže. [5] 

Těžba sádrovce typu B+C bude vedena tak, aby na podložních jílech byla ponechána 1 m 

vrstva sádrovce jako ochrana proti tomuto podloží, která umožňuje pohyb mechanismu 

na bázi lomu. [5] 

Sekundární rozpojování po provedených trhacích pracech bude prováděno strojně 

hydraulickým kladivem, úprava pracovní pláně buldozerem se zadním rozrývacím 

mechanismem. Rovněž pracovní plošiny a komunikace budou upravovány pro možnost 

pohybu těžebních a dopravních mechanismů. [5] 

2.1.3 Generální svahy skrývky a lomu 

Na základě geomechanického posouzení byly stanoveny dílčí provozní a závěrné svahy 

v ložiskových horninách a skrývkách. [5] 

Pro provozní i závěrný sklon stěny u typu B+C o mocnosti 5 - 12 m byl doporučen sklon 

62° (1 : 0,53), při trhacích pracích 73°. [5] 

Pro provozní etáž sádrovce typu A o mocnosti 10 - 15 m je doporučen sklon 43° (1 : 1,07), 

pro závěrný svah sklon 32° (1 : 1,60). Minimální šířka pracovní plošiny mezi 

sádrovcovými etážemi je doporučena 22 m, v POPD se předpokládá předstih těžebních 

front minimálně 30 m.[5] 

Doporučené sklony generálního svahu ve skrývkách jsou uvedeny v následující tabulce. 

Doporučené sklony provozního svahu budou v důsledku nutných pracovních plošin mít 

daleko příznivější úhel. [5] 
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Tabulka 3Doporučené sklony generálního svahu ve skrývkách [5] 

Výška generálního Svahu  
(m) 

Provozní svah Závěrný svah 

α° 1 : x α° 1 : x 

20 36,00 1 : 1,38 32,00 1 : 1,60 

25 30,00 1 : 1,73 28,00 1 : 1,88 

30 27,00 1 : 1,96 25,00 1 : 2,14 

35 25,00 1 : 2,14 22,50 1 : 2,41 

40 23,50 1 : 2,30 21,00 1 : 2,61 

45 22,50 1 : 2,41 20,00 1 : 2,75 

Horní hrana závěrného svahuje vedena 36 m od osy potoka Bílá voda. Výška skrývkových 

řezů bude v základě 15 m s rozdělením na těžební výšky podle použitého těžebního 

mechanismu. Předstihy skrývkových řezů budou 35 m, mezní hodnoty sklonu svahu tedy 

nedosáhnou. Při těžbě suroviny je předstih jednotlivých etáží 30 m, při základní výšce řezu 

12 m nebude mezních hodnot sklonu svahu dosaženo. [5] 

Založení vnitřní výsypky bude reálné teprve v průběhu I. etapy rozvoje povrchového lomu, 

tj. po provedení otvírky až na bázi ložiska a rozšíření plochy báze na cca 200 x 100 m 

(plocha báze otvírky bude 40 x 40 m). Pak bude možno provést založení prvního stupně 

vnitřní výsypky a uložit zde na ploše cca 100 x 60 m, prům. výšky 5 m, asi 30.000 m3 

skrývkových materiálů. [5] 

Podle stabilitního posudku na sypání vnitřní výsypky jsou navrženy první stupeň výsypky 

o výšce 8 m, další jednotlivé stupně o výšce řezu 12 m. Při koeficientu bezpečnosti 1,5 

a maximální výšce výsypky 44 m bude stabilní sklon 1 : 4,1. Předstih jednotlivých stupňů 

je minimálně 35 m, sklon sypaného svahu 1 : 2. Při založení vnitřní výsypky do prostoru 

původního vjezdu do lomové jámy, tj. v severovýchodním rohu, opře se výsypka o severní 

a východní závěrný svah, což z hlediska stability celé vnitřní výsypky má zásadní kladný 

účinek. [5] 

2.1.4 Způsob rozpojováni hornin 

Studie k POPD [5] popisuje způsob rozpojování sádrovce na I B etáži tak jak bylo zmíněno 

již výše, primárně pomocí trhacích prací. Sekundární rozpojování po trhacích pracích bude 

prováděno hydraulickým rozbíjecím kladivem. Pro trhací práce velkého rozsahu bude 

zpracován generální projekt trhacích prací, pro trhací práce malého rozsahu bude 

zpracován technologický postup trhacích prací malého rozsahu. Pro všechny trhací práce 

budou používány trhaviny stejného druhu, tedy stejné trhaviny pro trhací práce jak malého, 
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tak i velkého rozsahu. Pro všechny trhací práce bude používáno pouze trhavin a pomůcek 

schválených ČBÚ. 

Sklad trhavin - bude využíván stávající sklad v areálu zpracovatelského závodu - má 

kapacitu 12.000 kg průmyslových trhavin, 5.000 ks elektrických rozbušek mohutnosti č.8a 

15.000 m dvou bleskovice NP V. [5] 

Skrývky a surovinová etáž IA budou rozpojovány rypnou silou rypadla. [5] 

2.1.5 Umístěni důlních staveb sloužících otvírce, přípravě a dobýváni 

Rusek [5] uvádí, že vlastní otvírce ložiska sádrovce bude předcházet stavební činnost, 

jejímž úkolem bude vybudovat nezbytné doprovodné technologické objekty související 

s těžbou. Doprovodné objekty budou minimalizovány vzhledem k blízkosti 

zpracovatelského závodu v Kobeřicích, který bude tvořit zázemí těžbě. Jednalo by se o tyto 

doprovodné objekty: 

a) technologická vozovka 

Její popis je řešen v kapitole 3 - Technologická komunikace Kobeřice – Sudice 

b) odvodňovací vrty 

Odvodňovací vrty kvartéru budou provedeny do hloubky 20 - 45 m, v předstihu 80 -

 100 m před vlastním skrývkovým řezem. Odvodňovací vrty ložiskové budou 

provedeny do hloubky 50 - 60 m v předstihu cca 200 m před skrývkou. Výkon 

čerpadel v jednotlivých odvodňovacích vrtech bude kolem 5 l.s-1. Vydatnost 

jednotlivých čerpacích vrtů bude upřesněna čerpacími zkouškami.[5] 

c) odvodňovací příkopy 

V předpolí otvírky lomu, sloužící k odvodnění pracovních plošin skrývky a zároveň 

k odvedení důlní vody čerpané v předpolí lomu z odvodňovacích vrtů. [5] 

d) přívodní vedení a trafostanice 

Venkovní vedení vysokého napětí 22 kV bude mít napájecí bod ve vysoko napěťové 

rozvodně stávající hlavní trafostanice, ukončeno bude ve stožárové trafostanici 

400 kVA s převodem napětí 22/04 kV. [5] 
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Přívodní vedení je znázorněno na vložené mapové příloze, označené jako „PLÁN 

OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ – SUDICE“ mapová část „OTVÍRKA - 

ELEKTRIZACE“, která znázorňuje umístění jámového lomu navrhované otvírky 

hruškou a technologickou komunikaci od technologického závodu v Kobeřicích. Podél 

této vozovky pak vede elektrické vedení pro nový lom v Sudicích. Mapa je součástí 

materiálu poskytnutého společností Gypstrend s. r. o., v seznamu literatury uvedena 

jako [5]. 

e) telefonní vedení 

Napojení provozních objektů na pevnou telefonní síť. [5] 

f) provozní objekty 

Sestava Unimo buněk, které budou sloužit jako denní místnost stálé obsluhy čerpacích 

stanic a kancelář provozních techniků. [5] 

g) sedimentační jímka - odkaliště 

Bude zbudováno v severovýchodní části předmětného území, východně od otvírky 

a jižně od poslední občanské zástavby obce, mimo DP. Bude využito výhodné 

konfigurace terénu v tomto prostoru. Hráze odkaliště budou navezeny ze stran 

západní, severní a východní tak, aby po napuštění důlní vodou vznikla vodní plocha 

o cca 3,47 ha. Těleso hráze bude navezeno z vápnitých jílů (jíly kosova), které jsou 

velmi vhodné jako těsnící materiály, jsou prakticky nepropustné (kf nižší než 1.10-9 až 

1.10-11 m.s-1). Výpustný objekt betonový, na úrovni cca 224 m n. m., odtok 

z betonových trub do místní vodoteče Bílá voda. [5] 

h) výtlačný řad 

Odvedení důlní vody z otvírky lomu do odkaliště bude proveden z PE trub průměru 

200 mm (jedno potrubí provozní, jedno záložní) uložených na terénu s výpustným 

odvodňovacím zařízením. Pro zamezení případného zamrznutí v zimních měsících 

bude potrubí od vjezdu do lomu po zaústění na odkališti zakopáno. [5] 

i) výsypkové hospodářství 

Jak bylo již zmíněno, po období první etapy rozvoje lomu budou všechny materiály 

deponovány na vnitřní výsypku lomu Kobeřice a to z důvodu nedostatečného prostoru 
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pro vytvoření vnitřní výsypky ve vznikajícím lomu. Po ukončení základního rozvoje 

a zahájení I. etapy budou skrývkové materiály ukládány na vytvořenou vnitřní 

výsypku. Její parametry jsou popsány výše na konci kapitoly 2.1.3. 

2.1.6 Mechanizace a důlní doprava 

a) Doprava skrývek a rubaniny 

Veškerá doprava natěženého materiálu bude prováděna nákladními velkotonážními 

automobily o tonáži nákladu 25 - 30 tun. V řezech budou dopravní trasy vedeny 

po upravovaných pláních, dále po zpevněných komunikacích. [5] 

b) Mechanizace 

Práce v lomu i na skrývce budou vysoce mechanizovány. Vrtací práce budou 

prováděny rotačně řeznou vrtací soupravou se vzduchovým výplachem. Nakládání 

rubaniny i skrývkové zeminy bude prováděno hydraulickými lopatovými rypadly 

s podkopovými nebo dovrchními lžícemi. Úprava plání, dopravních cest, těžebních 

míst a skypu na výsypce budou prováděny buldozery. [5] 

2.1.7 Výpočty kubatur a tonáží 

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky s výpočty kubatur skrývek a tonáží 

sádrovců. Výpočty objemu skrývek a zásob sádrovců v této části těžby byly provedeny 

Ing. Fajkusem na základě planimetrie ploch jednotlivých stupňů či etáží a jejich průměrné 

mocnosti a jsou uvedeny v pramenu [4]. 
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Tabulka 4 Objemy skrývky při otvírce a rozloha zabrané plochy pro jednotlivé profily [4] 

Profil 
Plocha 

[m2] 
Ø plochy 

m2 
Hloubka 

[m] 
Kubatura 

[m3] 
Součet kubatury 

[m3] 

0 0,00      

1 1.404,00 1.404,00 49,33 69.259,30 69.259,30 
2 2.153,00 1.778,50 55,00 97.817,50 167.076,80 
3 2.742,00 2.447,50 26,00 63.635,00 230.711,80 
4 4.551,00 3.646,50 52,00 189.618,00 420.329,80 
5 6.216,00 5.383,50 44,50 239.565,80 659.895,60 
6 6.462,00 6.339,00 17,50 110.932,50 770.828,10 
7 6.800,00 6.631,00 19,00 125.989,00 896.817,10 
8 6.978,00 6.889,00 40,50 279.004,50 1.175.821,60 
9 7.526,00 7.252,00 123,50 895.622,00 2.071.443,60 
10 7.474,00 7.500,00 73,00 547.500,00 2.618.943,60 
11 3.787,00 5.630,50 15,00 84.457,50 2.703.401,10 
12 3.751,00 3.769,00 30,00 113.070,00 2.816471,10 
13 692,00 2.221,50 15,50 34.433,30 2.850.904,40 
14 684,00 688,00 41,50 28.552,00 2.879.456,40 
15 0,00 342,00 8,00 2.736,00 2.882.192,40 

Celková kubatura skrývek je cca 2.882.192,40 m3. 

Tabulka 5 Kubatura a tonáž sádrovce typu „A“ těženého ve fázi rozvoje [4] 

Profil 
Plocha 

[m2] 
Průměr plochy 

[m2] 
Kubatura 

[m3] 
Součet kubatury 

[m3] 
Součet tonáže t 

0 0,00     

1 1.301,00 1.301,00 57.595,30 57.595,30 105.975,40 
2 3.898,00 2.599,50 211.079,40 268.674,70 494.361,40 
3 4.396,00 4.147,00 95.381,00 364.055,70 669.862,50 
4 4.748,00 4.572,00 100.584,00 464.639,70 854.937,00 
5 4.051,00 4.399,50 457.548,00 922.187,70 1.696.825,30 
6 2.768,00 3.409,50 46.028,30 968.216,00 1.781.517,40 
7 2.220,00 2.494,00 76.067,00 1.044.283,00 1.921.480,70 
8 0,00 1.110,00 13.875,00 1.058.158,00 1.947.010,70 

Měrná hmotnost sádrovce „A“ činí1,84 t.m-3. 

Celková kubatura sádrovce „A“ tedy činí cca 1.947.010,70 t. 

Tabulka 6 Kubatura a tonáž sádrovců typu „B+C“ těženého ve fázi rozvoje [4] 

Profil 
Plocha 

[m2] 
Průměr plochy 

[m2] 
Kubatura 

[m3] 
Součet kubatury 

[m3] 
Součet tonáže t 

0 0,00     

1 319,00 319,00 4.466,00 4.466,00 8.932,00 
2 606,00 462,50 11.793,80 16.259,80 32.519,60 
3 742,00 674,00 27.297,00 43.556,80 87.113,60 

4 0,00 371,00 4.637,50 48.194,30 96.388,60 

Měrná hmotnost sádrovce „B+C“ činí2,00 t.m-3. 
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Celková kubatura sádrovce „B+C“ tedy činí cca 96.388,60 t. 

Pro jednodušší porovnání obou metod uvádí následující tabulka hodnoty pro prvních 7 let 

těžby, tedy těžby pouze sádrovce technologického typu A a odtěžení skrývek pro dané 

období. 

Tabulka 7 Vypočtené objemy skrývek nutných pro uvedený nárůst těžby sádrovce v otvírce (sestaveno dle [4]) 

Rok těžby 
Plocha Skrývka Kum. součet 

skrývky 
[m3] 

Sádrovec Sádrovec 

[ha] [kum. ha] [m3] [t] [m3] 

1 0,89 0,89 340.392,00 340.392,00 0,00 0,00 

2 1,23 2,12 391.157,00 731.549,00 83.500,00 45.380,43 

3 1,55 3,67 420.179,00 1.151.728,00 151.970,00 82.592,39 

4 0,39 4,06 410.729,00 1.562.457,00 298.330,00 162.135,87 

5 0,42 4,48 504.888,00 2.067.345,00 498.410,00 270.875,00 

6 0,66 5,14 485.660,00 2.553.005,00 498.770,00 271.070,65 

7 0,98 6,12 329.187,00 2.882.192,00 416.030,00 226.103,26 

CELEKM 6,12 6,12 2.882.192,00 2.882.192,00 1.947.010,00 1.058.157,61 

Z důvodu následného propočtu nákladů na těžbu sádrovce na základě ceny prací 

uvedených v jednotkách českých korun vztažených na m3, jsou hodnoty těžených tun 

sádrovce přepočteny na stejnou jednotku, tedy m3. 

2.2 Návrh od spol. Geoplan Limited z r. 1997, otvírka metodou Box cut 

Základem pro zpracování této kapitoly byla technická zpráva, zpracovaná společností 

Geoplan Limited se sídlem ve Velké Británii a citované části jsou tedy volným překladem 

originálního anglického textu. Popisuje se zde metoda povrchového dobývání ložiska, 

při které jsou prováděny skrývkové a dobývací práce současně, přičemž skrývka je 

ukládána ihned za postupující porubní frontu. Detailní nákres postupu je možné vidět 

na obrázku 6. 

Odstranění skrývky a těžba sádrovce bude postupovat na východ s dlouhou osou řezu, 

táhnoucí se ve směru od severovýchodu na jihozápad. Směr postupu zůstane konstantní 

prvních 167 m, poté se začne stáčet ve směru hodinových ručiček na jih, přibližně do úhlu 

50°. 
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Obrázek 5 Návrh postupu otvírky metodou Box Cut – komplexní pohled [3] 

Ložisko bude zprvu otevřeno jen zčásti tak, aby zároveň mohly probíhat skrývkové 

i těžební práce. Při samotné těžbě bude probíhat i zahloubení, a to až do chvíle, kdy bude 

dosaženo podložní vrstvy. Tímto se vytvoří dno lomu na kótě 184 m n. m. Zde je nutné 

vytvořit dostatečný prostor pro budoucí vnitřní výsypku. Odkliz skrývkových materiálů 

bude do dokončení této fáze přesouván na vnitřní výsypku lomu Kobeřice.  

Počet etáží samotného Box Cutu není pevně stanoven, bude se měnit podle aktuální pozice 

řezu, na kterém bude probíhat těžba a jeho relativní nadmořské výšce. Ukázky 

na obrázcích 5 a 6 znázorňují lom s 5 etážemi na západní straně, vzniklými při otvírce 

a využívaných během zahlubování a dalšími 9 etážemi při postupu dobývání východním 

směrem. Sádrovcového podloží bude dosaženo zhruba po 7 letech od započetí všech prací, 

a to z důvodu souběhu prací společně s dotěžením a následnou rekultivací lomu 

v Kobeřicích. 
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Obrázek 6 Znázornění postupu těžby sádrovce v lokalitě Sudice při navrhované metodě Box Cut [3] 

Při dalším postupu východním směrem probíhá jak těžba, tak další odkrývání ložiska, 

přičemž skrývka a těžební odpad je umísťován do volného prostoru za porubní frontu 

na vnitřní výsypku (na obrázku 6 je znázorněna tmavou barvou). Zbývající šířka dna lomu 

by měla dosahovat alespoň minimálního prostoru pro práci dobývacích strojů. 

Permanentní dopravní cesta bude vytvořena a napojena na technologickou spojku 

s technickým zázemím lomu Kobeřice. Tato cesta bude situována v jihovýchodní části 

budoucího lomu. Vybudování cesty si vyžádá odkliz 100.000 m3 nadložní zeminy. Více 

o vybudování technologické komunikace v kapitole 3. 

2.2.1 Otvírka lomu 

Otvírka lomu v Sudicích bude provedena společně s dotěžením zbývajících zásob sádrovce 

v lomu Kobeřice. Při současném objemu těžby 500.000 tun ročně vydrží zásoby sádrovce 

v Kobeřicích do roku 20021. [3] 

Otvírka v Sudicích sníží objem produkce v Kobeřicích, tudíž dojde k prodloužení 

životnosti přes rok 2002. V okamžiku, kdy bude ložisko v Sudicích odkryto, většina 

produkce sádrovce bude pocházet z tohoto ložiska, aby se zajistil rychlý rozvoj. Sádrovec 

typu B + C bude však stále těžen v kobeřickém lomu. Později dojde k redukci těžby těchto 

sádrovců a jejich nahrazení těžbou v Sudicích. [3] 

                                                 
1 Tento rok může být zavádějící, ale jedná se o přesnou citaci ze zdroje, který byl vytvořen v roce 1997 (viz 
seznam použité literatury, bod [3]) 
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Během otvírky bude veškeré odstraněné nadloží deponováno v Kobeřicích pro rekultivační 

účely. Po dosažení báze sádrovce typu C v Sudicích budou veškeré zbývající zásoby 

v Kobeřicích dotěženy a bude pokračovat rekultivační fáze. Rekultivace bude pokračovat 

po několik let po ukončení těžby. Převoz nadložních zemin bude provozován do doby, 

kdy bude v novém lomu v Sudicích dostatečný volný prostor pro vznik vnitřní 

výsypky. [3] 

a) Otvírková kritéria 

Výše objemu odstraněného nadloží musí sledovat přesně definovaný časový rámec. 

Je předpokládáno, že větší objemy nadloží budou těženy během prvních několika let. 

Následně pak bude míra těžby nadloží upravena podle těžby sádrovce tak, aby byl 

zajištěn dostatečný předstih před porubní frontou. Postup těžby by měl být 

v dostatečné výši, aby umožnil rozvoj těžebních etáží pro sádrovec typu B + C 

v Sudicích před ukončením prací v Kobeřicích. [3] 

Preferovaný časový rámec společnosti Gypstrend, s. r. o. pro dosažení báze ložiska je 

okolo 8 let. Postup skrývkových prací v nadloží a samotné těžby sádrovce je založen 

na informacích, poskytnutých společností Gypstrend, s. r. o. 

Odhadované roční objemy prací: 

A. Objem skrývkových prací 1.000.000 tun 

  400.000 m3 

B. Těžba sádrovce 345.000 až 450,000 tun (typu A) 

  150.000 až 200.000 m3 (typu A) 

  115.000 až 150.000 tun (typu B + C) 

  50.000 až 65.000 m3 (typu B + C) 

b) Fáze rozvoje 

Lom v Sudicích bude otevřen od jižní hranice SZ rohu dobývacího prostoru. 

Navrhované schéma prvotního rozvoje bylo rozděleno do fází 1 až 6, 

které korespondují s ročním rozvojem stanoveným předpoklady objemů ročních těžeb 

(zmíněné výše). Sádrovcového podloží by mělo být dosaženo na konci fáze 6, 

přibližně po 7 letech od začátku rozvoje. [3] 
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Brossler ve své správě [3] uvádí, že otvírka Box cutu bude dokončena, když jáma 

dosáhne SV hranice dobývacího prostoru. Tabulka 8, uvedená níže, udává objemy 

skrývek pro rozfázovaný rozvoj pro fáze 1 až 8. Pro názornost jsou v přiložených 

materiálech této práce uvedeny dva mapové podklady s označením S10/1 („SUDICE 

DEPOSIT BOX CUT DEVELOPMENT 1A PHASE“) a S10/8 („SUDICE DEPOSIT 

BOX CUT DEVELOPMENT 7 PHASE“). Tyto mapové podklady jsou součástí 

materiálu poskytnutého společností Gypstrend s. r. o., v seznamu literatury uvedena 

jako [3]. Tyto plány rozvoje zobrazují prvotní zářez a přípravu pro skrývkové práce 

(S10/1) a dokončenou otvírku po ukončení prací v poslední fázi (S10/8). 

Tabulka 8 Objemy skrývek a těžby sádrovce pro jednotlivé fáze rozvoje [3] 

Fáze 
rozvoje 

Plocha 
Kum. 
plochy 

Objem 
skrývek 

Kum. 
objem 

skrývek 

Těžený sádrovec 
[tis.m3] 

Trvání2 
Rok 

[ha] 
[kum. 

ha] 
[tis. m3] [tis. m3] A B+C [roky] 

Fáze 1A 
Příst. cesta 

2,80 2,80 67,00 67,00 0,00 0,00 0,20 1,00 

Fáze 1B 
Příst. cesta 

0,50 3,30 31,25 98,25 0,00 0,00 0,10 1,00 

         
Fáze 1A 
Zahloubení 
na 232 m 

7,60 7,60 714,00 714,00 0,00 0,00 1,80 2,00 

Fáze 1B 
Zahloubení 
na 216 m 

0,00 7,60 123,00 837,00 88,00 0,00 0,30 2,00 

Fáze 2 1,70 9,30 372,50 1.209,50 191,00 0,00 0,90 3,00 

Fáze 3 2,00 11,30 418,50 1.628,00 208,00 20,00 1,00 4,00 

Fáze 4 1,70 13,00 434,50 2.062,50 173,00 24,00 1,10 5,00 

Fáze 5 1,80 14,80 403,25 2.465,75 153,00 79,00 1,00 6,00 

Fáze 6 1,70 16,40 358,50 2.824,25 222,00 46,00 0,90 7,00 

Fáze 7 4,10 20,50 898,25 3.722,50 720,00 302,00 2,30 9,30 

Fáze 8  
1. Box cut 

7,80 28,30 1.238,50 4.961,00 1.280,00 358,00 3,10 12,40 

CELKEM  28,30 5.059,25 5.059,25 3.035,00 829,00 12,70 12,70 

 

                                                 
2 Návaznost na objem skrývky nadloží ve výši 400.000 m3 za rok (viz Odhadované roční objemy prací 
v kapitole 2.2.1a)) 
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Při použití koeficientů měrné objemové hmotnosti z kapitoly 2.1.7 se tonáže těžených 

sádrovců do fáze 6, která je časově srovnatelná s otvírkou hruškou, rovnají:  

- u sádrovce technologického typu A je tonáž 1.904.400 t 

- u sádrovce technologického typu B je tonáž 338.000 t 

Fáze 1A a 1B –  přístupová cesta 

Nově zbudovaná technologická vozovka spojí lom Sudice s Kobeřicemi. Z důvodu 

zvlněné topografie bude výstavba komunikace rozdělena do dvou fází. Nejdříve bude 

linie navrhované trasy vozovky srovnána z 264 m n. m. na jihu dolů na 232 m n. m. 

na severu na délce 750m „SUDICE DEPOSIT BOX CUT DEVELOPMENT 1A 

PHASE“). V druhém roce severních 120 m vozovky bude dorovnáno na finální 

elevaci 224 m n.m. (Fáze 1B). Maximální sklon vozovky bude 1 : 15, celkový sklon 

bude 1 : 18,75. [3] 

Nadloží bude deponováno v kobeřickém lomu. Zemina bude dočasně uložena blízko 

vznikající vozovky a následně použita při zakrytí bočních svahů 1 : 4. [3] 

Otvírková fáze 1A 

V návaznosti na dokončení technologické vozovky začne otvírková fáze označená 

jako 1A, velkoplošný odkliz nadloží na jižním konci lomu (viz vložený mapový 

podklad S10/1 „SUDICE DEPOSIT BOX CUT DEVELOPMENT 1A PHASE“). 

Zemina bude odklizena selektivně a variantně převezena do Kobeřic pro budoucí 

použití nebo přesunuta na blízká pole pro zesílení orniční vrstvy a zvýšení její 

kvality. [3] 

Skrývkové práce započnou na povrchu oblasti Fáze 1A a budou postupovat 

do hloubky 232 m n. m. po horizontálních řezech (etážích). Etáže budou propojeny 

přístupovými cestami o šíři 10 m a sklonu 1 : 10. [3] 

Operace pro odkliz nadložní vrstvy, zejména na vyšších etážích, může těžit z externího 

systému lomových vozovek, jak je ukázáno na plánech. Externí vozovky v JV části 

využijí topografických výhod. Dojde tak k obejití lomu a napojení přímo na hlavní 

technologickou vozovku na vyšší elevaci směřující přímo do Kobeřic. Tento systém 

vozovek se bude kompletně nacházet v DP. [3] 
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Systém externích vozovek nebude vyžadovat přeložení po mnoho let a bude 

využitelný i v období, kdy bude Box cut plně rozvinut. [3] 

Otvírková fáze 1B 

Tato fáze reprezentuje konec druhého roku rozvoje lomu. Během této fáze dojde 

k zahloubení přístupové vozovky na jejím severním konci na 224 m n. m. Hlavní 

lomové etáže budou již zahloubeny na elevaci 224 m. V této hloubce by mělo být již 

také odhaleno ložisko sádrovce. Těžba sádrovce započne níže na 216 m n. m. [3] 

Za povšimnutí stojí, že nějakých 60 m odhaleného sádrovce na JV straně na etáži 

224 m n. m. je prozatím ponecháno bez těžby. Toto v budoucnu umožní rozvoj 

přístupových plošin podél JV stěny prvního plného Box cutu (Otvírková fáze 8). [3] 

Otvírková fáze 2 

Rozvoj lomu bude pokračovat SV směrem. Těžba sádrovce započne na etážích elevace 

216 m n. m. a 208 m n. m. Plošina mezi 224 a 216 m n. m. bude přeložena o cca 20 m 

JV a přeorientována ze SV směrem JZ. [3] 

Otvírková fáze 3 

Skrývkové práce se přesunou o cca 60 m dále SV směrem. Dobývání sádrovce také 

pokročí SV směrem a do hloubky 200 m n. m. Dále objem těženého sádrovce na 216 

a 208 m n. m. etáži sníží jejich šíři od 20 do 10 m. Tím se zvýší pracovní prostor 

a budoucí volný prostor potřebný pro vyplnění. [3] 

Bude odkryt níže uložený sádrovec technologického typu B a cca 20.000 m3 jej v této 

fázi bude vytěženo. [3] 

Otvírková fáze 4 

Posun skrývkových prací o 50 m SV směrem. Těžba sádrovce se posune stejným 

směrem a do hloubky 200 m n. m. [3] 

Otvírková fáze 5 

V této fázi dojde k posunu skrývkových prací a těžby sádrovce o 60 m SV směrem. 

Těžba sádrovce dosáhne 192 m n. m. a pravděpodobně odhalí sádrovec 

technologického typu C. Přístupová plošina mezi 216 a 208 m n. m. bude otočena 

ze SV směrem JZ. [3] 
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Otvírková fáze 6 

Posun skrývkových prací o 45 m SV směrem. Dosažení báze ložiska mezi 190 

až 189 m n. m. Těžba sádrovce se nyní rozvíjí na etážích 224 a 192 m n. m. a níže 

směrem k SV hranici. [3] 

Otvírková fáze 7 

Tato fáze reprezentuje stav, kde polovina báze sádrovce byla odkryta na dně 

navrhovaného Box cutu. Avšak, tato fáze není prostředním bodem rozvoje prvního 

Box cutu, toho bylo již dosaženo dříve. [3] Detailní zobrazení viz vložený mapový 

podklad S10/8 „SUDICE DEPOSIT BOX CUT DEVELOPMENT 7 PHASE“. 

Otvírková fáze 8 

Ve fázi 8 je plně rozvinutý první Box cut lomu. Všechny přístupové plošiny budou 

směřovat na JV stranu lomu a sádrovcové etáže podél SZ strany jsou redukovány 

na šířku 10 m. Redukování šířky sádrovcových etáží podél SZ strany z 20 m na 10 m 

zvětší šířku dna lomu z 50 m na 90 m. Rozšíření Box cutu na samotném dně umožní 

budoucím operacím být více flexibilní. 

2.2.2 Těžební svahy 

Horní plocha sádrovce je téměř vodorovná s poklesem od 1° do 2° na VSV. Mírný pokles 

je vhodný k rozvoji téměř horizontálních etáží. Návrh povoluje 20 metrů široké etáže s 8 m 

vysokými stěnami. Počet pracovních etáží a ploch je závislý na mocnosti nadloží 

a sádrovce s maximem 12 m. Tato konfigurace udává celkový sklon svahů lomu roven 20°. 

Názorné zobrazení na obrázku 6 na straně 36. [3] 

Výška lomových stěn by neměla být příliš vysoká, protože nižší stěny umožní větší 

flexibilitu při selektivním dobývání sádrovce a ukládání hlušiny. Obdobně je tomu tak 

i u části nadloží obsahujícího značné rezervy písku a štěrku, který také bude moci být 

využíván, pokud bude využito selektivní těžby. Výška stěny 8 m může být jednoduše 

přerozdělena při zachování snadného přístupu. Nižší stěny je také bezpečnější a jednodušší 

dobývat dostupnými mobilními rypadly. [3] 

Počítačový model jámy využívá úhel stěny 80°. Tento úhel může být zmenšen bez 

citelných ztrát v šířce etáže. [3] 
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2.2.3 Tvorba výsypky 

Do lomu otevřeného metodou Box cut při dokončeném vývoji bude progresivně ukládáno 

nadloží a také odpad z úpravy sádrovce. Dokončený vývoj znamená záběr cca 800 m 

ve směru delší strany od SV k JZ. Šířka lomu na jeho dně by měla být alespoň 50 m. 

Po dokončení rozvoje bude část nadloží ukládána v lomu na vnitřní výsypku. [3] 

Stabilita sypaného materiálu je nižší než in situ sedimentů. Proto úhel sklonu výsypky bude 

nižší než 20°. Odborná zpráva z roku 1983 a dokument „Kobeřice rekultivace“ z roku 1995 

navrhují sklon svahů vnitřní výsypky na 13°. [3] 

Nepříznivý účinek na stabilitu vnitřní výsypky bude mít také průsak spodní vody. Proto se 

bude tato voda soustředit v nejnižším bodě, a to v severní části lomu. [3] 

Pro kontrolu a zlepšení dlouhodobé stability výsypkového tělesa bude vytvořena drenážní 

přikrývka nebo kanál u paty SZ svahu. Použitým drenážním materiálem může být čistý 

štěrk selektivně těžený ze samotného nadloží. Pro minimalizování nahromadění vody 

ve výsypkovém tělese bude drenáž progresivně rozšiřována a spojována s jímkou tak, 

jak se bude Box cut posouvat z východu na jih. [3] 

Výsypka bude ukládána ode dna lomu podél celé délky vytěžených etáží na SZ straně. 

Bude se postupně postupovat spolu s horizontálními etážemi a kopírovat přesně úrovně 

těžebních etáží. [3] 

Navrhovaná metoda sypání bude využívat úklonných vrstev a násypných ramp mezi 

dvěma etážemi. Materiál bude uložen na horní části rampy, jak úroveň povrchu výsypky 

stoupá, nová vrstva se posune a vytvoří tak další horní vrstvu. Pro názornost si prohlédněte 

následující obrázek. [3] 
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Obrázek 7 Tvorba vnitřního výsypkového tělesa [3] 

Pro dosáhnutí celkového sklonu svahu 13° budou dokončené etáže výsypky široké od 22 

do 23 metrů. Vnitřní svah výsypky bude ukloněný pod úhlem 34° s výškou 8 m mezi 

etážemi. [3] 

2.2.4 Shrnutí, výpočet kubatur a tonáží 

Celkový objem těženého sádrovce od fáze 1 po fázi 8 je kalkulován na 3.865.000 m3. 

Za předpokladu roční produkce sádrovce typu A ve výši 400.000 tun (175.000 m3) 

a sádrovců typu B + C ve výši 138.000 tun (60.000 m3) představují zásoby v samotném 

Box cutu na 16 let. Avšak, během prvních dvou let bude produkováno jen velmi málo 

sádrovce. Výsledného prvního plného Box cutu bude dosaženo pravděpodobně až po 18 

letech. [3] 

Těchto 18 let rozvoje Box cutu v Sudicích neobsahuje čas potřebný pro dokončení těžby 

zbylých zásob sádrovce v Kobeřicích po dosažení báze sádrovcového ložiska ve fázi 6. [3] 

Proto nemusejí operace v plně rozvinutém Box cutu (po fázi 8) nepodmínečně začít v 18. 

roce, ale možná později.[3] 

Výpočet kubatur pro 1. až 7. otvírkovou fázi je uveden v tabulce 8. Pro snadné porovnání 

objemů těžeb je tato tabulka upravena na dobu trvání 7 let. Stejně jako v tabulce 7 jev této 

tabulce uveden i objem těženého sádrovce, zde je však pro rychlejší postup zahlubování 



 

2012  44 

započteno do celkové kubatury i část těžby v technologickém typu B + C. Celková hodnota 

těžené suroviny po uplynutí stanoveného období od započetí prací na otvírce ložiska je 

1.204.000 tun sádrovce a je nutno odstranit 2.922.500 m3 skrývky. 

Tabulka 9 Vypočtené objemy skrývek, nutných pro uvedený nárůst těžby sádrovce v otvírce (sestaveno dle 

[3]) 

Rok těžby 
Plocha Skrývka Kum. součet 

skrývky 
[m3] 

Sádrovec 
A+B+C 

[ha] [kum. ha] [m3] [m3] 

1 3,30 3,30 98.250,00 98.250,00 0,00 

2 7,60 10,90 837.000,00 935.250,00 88.000,00 

3 1,70 12,60 372.500,00 1.307.750,00 191.000,00 

4 2,00 14,60 418.500,00 1.726.250,00 228.000,00 

5 1,70 16,30 434.500,00 2.160.750,00 197.000,00 

6 1,80 18,10 403.250,00 2.564.000,00 232.000,00 

7 1,70 19,80 358.500,00 2.922.500,00 268.000,00 

CELEKM 19,80 19,80 2.922.500,00 2.922.500,00 1.204.000,00 
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3 TECHNOLOGICKÁ KOMUNIKACE KOBEŘICE – SUDICE 

Technologická vozovka pro dopravu skrývek i sádrovce z těžby na novém ložisku 

v Sudicích se napojí na křižovatku tvaru T u mycí rampy v současném podniku 

v Kobeřicích. Po 1,4 km se odkloní severovýchodním směrem a od vrcholu č. 17 

navrženého DP probíhá těsně při hranici uvnitř DP s dvěma variantami jejího průběhu 

v úseku cca 650 až 150 m před vstupem do otvírkového zářezu. Celková délka vozovky 

ke vstupu do zářezu je 3.960 m. Její konstrukce včetně zemních úprav trasy není prozatím 

detailně řešena. [4] Náklady na její vybudování však mohou být odhadnuty na základě 

odhadovaného množství přepraveného nadloží (zmíněno dále v této kapitole). Délka 

dopravní cesty pro Box Cut, i přes rozdílné zakončení, je téměř shodná s navrženou délkou 

pro otvírku hruškou, tedy s výše zmíněnou délkou 3.960 m. Znázornění trasy 

technologické komunikace naleznete v příloze č. 1 a také ve vložené mapové příloze 

označené jako „PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ – SUDICE“ mapová část 

„OTVÍRKA - ELEKTRIZACE“, která znázorňuje umístění jámového lomu navrhované 

otvírky hruškou a technologickou komunikaci v celé své délce od technologického závodu 

v Kobeřicích. Podél této vozovky pak vede elektrické vedení pro nový lom v Sudicích. 

Mapa je součástí materiálu poskytnutého společností Gypstrend s. r. o., v seznamu 

literatury uvedena jako [5]. 

Vzhledem k paralelní dopravě skrývek i sádrovce v celé délce, je vhodnější zbudovat 

komunikaci s provozem v obou směrech bez výhybek, pro něž v tomto režimu prakticky 

nelze stanovit potřebné vzdálenosti.[4] Šířka vozovky dle zvolené dopravní techniky, 

nákladními automobily umožňujícími přepravu 25 – 30 tun skrývky nebo rubaniny, bude 

s velkou pravděpodobností činit 8 m. Celková plocha, kterou cesta zabere, činí 31.680 m2 

a nutné zemní práce si vyžádají odkliz a přemístění cca 100.000 m3 nadloží a zeminy (viz 

kapitola 5.3.1 ve zdroji [3]). 

Podle průzkumu provedeného společností GEP Opava [7], vede trasa komunikace 

po těchto typech zemin: 

• Sprašové hlíny a spraše – vápnitý sediment, který reprezentuje svrchní podorniční 

vrstvu 

• Významnou vrstvu zastupují glacilakustrinní písky postupového stádia sálského 

zalednění. Tato vrstva tvoří podložní sediment pod sprašovými hlínami a sprašemi. 
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• Holocenní sedimenty vyplňují dna erozních prohlubní a soustřeďují se kolem 

vodotečí. K těm patří deluvio fluviální písčité hlíny a fluviální hlíny. Jedná se 

o nejmladší sedimenty. 

Mimo výše popsaných zemin a hornin je trasa komunikace také vedena v antropogenních 

sedimentech = návozy zeminy z těžby sádrovce. Ta je reprezentovaná podle provedeného 

průzkumu zejména vápnitými jíly s příměsí shora uvedených kvartérních sedimentů. [7] 

Výstavba komunikace si podle inženýrsko-geologického průzkumu společnosti GEP 

Opava [7] nevyžádá ve většině úseků dodatečné úpravy povrchu vyjma lokalit v oblasti 

návozů zeminy z předchozí těžby sádrovce v Kobeřicích (první úsek komunikace) 

a ve čtvrtém úseku. Tyto části jsou značně nestabilní a mají vysoký koeficient nasákavosti. 

Proto je doporučeno povrch vozovky upravit odklizem nežádoucích zemin a jejich 

nahrazením podsypem, případně použít stabilizačních příměsí a geotextílií. Odklizovým 

pracím by mělo předcházet dokonalé odvodnění, a to i přechodných zvodní a odvedení 

povrchových vod, čímž dojde k zajištění stability budoucí komunikace. Celkově je 

doporučeno kontrolovat nasákavost zemin po celé délce vozovky z důvodu namrzavosti 

zemin v zimních měsících. Významně se nedoporučuje pro zpevnění komunikace využívat 

zemin s organickými příměsemi zbytků rostlin. 
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4 VÝPOČET NÁKLADŮ 

Otevření a zpřístupnění úplně nového ložiska nerostných surovin je v dnešní době velmi 

riskantní podnik, který vyžaduje pečlivé plánování, včetně přípravy projektové 

dokumentace, na jejímž základě bude možné vyčíslit detailní náklady na případnou 

realizaci. Popis projektů a nastínění jejich záměrů bylo provedeno v předchozích 

kapitolách, a to i s výčtem objemů zabrané půdy, skrývek, a také těžby. Na základě těchto 

hodnot je možné vypočíst náklady na jednotlivé operace otvírky a zjistit tak finanční 

náročnost pro oba záměry. 

Pro vypočtení nákladů je využito mediánů cen stavebních prací z tabulky „Průměrných cen 

vybraných stavebních prací“ pro 2. čtvrtletí roku 2012 uveřejněné na internetových 

stránkách Českého statistického úřadu, zdroj [14] a také cen poskytnutých společností 

Erpos ze Slovenska [15], která se zabývá prováděním zemních a stavebních prací. 

Zprůměrované statistické údaje byly použity z důvodu dohody o neuveřejnění reálných 

nákladových položek společnosti Gypstrend, s. r. o. 

Tabulka 10 Přehled cen jednotlivých nákladových položek 

Název činnosti MJ Podmínka Kč.MJ-1 

Odstranění travin a dřevin, kácení stromů a odstranění pařezů m2 
odstranění 

porostu 
32,55 

Sejmutí ornice se složením na úložiště m3 
mocnost 
do 50 cm 

36,75 

Odstranění skrývky nadloží bez ornice m3 
skrývka 

bez ornice 
87,13 

Vodorovné přemístění skrývky nebo rubaniny do vzdálenosti 3,9 km m3 
silnič. 
dopr. 

prostředky 
101,20 

Nakládání materiálu do dopravního prostředku m3 nakladači 50,43 

Rozpojení materiálu rypadlem (náklady na rozpojenou t nebo m3) m3 
hornina tř. 

5 
775,47 

Uložení sypkého materiálu na haldě / hromadě ve skladu m3 
náklady na 
skladování 

40,58 

Cílem této kapitoly je srovnat náklady na navrhované otvírkové metody pomocí tzv. 

jednicových nákladů. V tomto případě nákladů na jeden kubický metr vytěženého 

sádrovce. 
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4.1 Náklady na otvírku hruškou 

Pro vypočtení nákladů na jednici produkce sádrovce pomocí otvírkové metody hruškou je 

nutné vypočíst dílčí nákladové položky, mezi které patří náklady na skrývkové práce, 

náklady na těžbu a zpracování sádrovce a náklady na provedení trhacích prací. Základ 

pro tyto výpočty byl dán v kapitole věnované popisu zamýšlené otvírky hruškou, 

a to v podobě hodnot zabrané plochy, kubatury skrývek nebo těženého sádrovce. Tyto 

hodnoty jsou pro přehlednost shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 11 Sumarizace hodnot těžby sádrovce a skrývek, vycházejících z kapitoly 2.1 

Rok těžby 
Plocha Skrývka Kum. součet 

skrývky 
[m3] 

Sádrovec Sádrovec 

[ha] [kum. ha] [m3] [t] [m3] 

1 0,89 0,89 340.392,00 340.392,00 0,00 0,00 

2 1,23 2,12 391.157,00 731.549,00 83.500,00 45.380,43 

3 1,55 3,67 420.179,00 1.151.728,00 151.970,00 82.592,39 

4 0,39 4,06 410.729,00 1.562.457,00 298.330,00 162.135,87 

5 0,42 4,48 504.888,00 2.067.345,00 498.410,00 270.875,00 

6 0,66 5,14 485.660,00 2.553.005,00 498.770,00 271.070,65 

7 0,98 6,12 329.187,00 2.882.192,00 416.030,00 226.103,26 

CELEKM 6,12 6,12 2.882.192,00 2.882.192,00 1.947.010,00 1.058.157,61 

Dále kapitola 2.1.2 stanovuje dobývání sádrovce technologického typu A na dvě etáže 

s označením I A a I B, přičemž etáž I B bude mít po celou dobu dobývání konstantní 

mocnost 12 m. Na etáži I B bude k rozpojování sádrovce, z důvodu vysokých pevnostních 

charakteristik, docházet za využití trhacích prací. Pro potřeby výpočtu nákladů 

na provedení trhacích prací je nutné rozdělit kubaturu těženého sádrovce – souhrnná 

tabulka výše uvádí pouze celkové objemy těženého sádrovce. 

Na základě údaje o mocnosti a také na ploše zabrané těženým sádrovce, lze určit kubaturu 

každé ze dvou etáží. Kubatura etáže I B (KIB) je rovna součinu plochy a mocnosti této 

etáže, která činí 12 m. Kubatura I A (KIA) etáže je vypočtena rozdílem hodnot kubatury 

z tabulky 11 a hodnot vypočtených pro I B etáž. Výpočet těchto hodnot je uveden níže. 

= ℎ 	 áž × 12	[ ] (1) 

= − 	 	[ ] (2) 
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Kde: 

KIB kubatura etáže I B v roce R 

R  rok těžby 

GV celkový objem těženého sádrovce v roce R 

= 2.599,50	 × 12	 = . , 	  

= 45.380,43	 − 	31.194,00	 = . , 	  

Tabulka 12 Kubatury sádrovce technologického typu A pro etáže I A a I B 

Rok těžby 
Sádrovec typu A 
Kubatura na etáž 

Sádrovec typu A 
kubatura celkem 

[m3] 

plocha etáže 

I A [m3] I B [m3] [m2] 

1 0,00 0,00 0,00 1.301,00 

2 14.186,43 31.194,00 45.380,43 2.599,50 

3 32.828,39 49.764,00 82.592,39 4.147,00 

4 107.271,87 54.864,00 162.135,87 4.572,00 

5 218.081,00 52.794,00 270.875,00 4.399,50 

6 230.156,65 40.914,00 271.070,65 3.409,50 

7 196.175,26 29.928,00 226.103,26 2.494,00 

CELEKM 798.699,61 259.458,00 1.058.157,61 22.922,50 

Vypočtená celková hodnota sádrovce v etáži I A činí 798.699,61 m3, což je po přepočtu 

pomocí měrné objemové hmotnosti 1.469.607,28tun a v etáži I B činí zásoba sádrovce 

259.458,00 m3, respektive 477.402,72 tun. Etáž I B bude rozpojována trhacími pracemi, 

jejichž popis a výpočet nákladů je podrobně uveden v kapitole 4.1.3. 

4.1.1 Skrývkové práce 

Nejrozsáhlejší činností při otevření nového ložiska a jeho zpřístupnění jsou při této 

navrhované metodě otvírkové práce s  objemem skrývek v prvních 7 letech ve výši 

2.882.192,00 m3. Tyto skrývkové práce si vyžádají nemalé finanční náklady a přitom 

nepřinesou žádný zisk, pokud pomineme fakt, že materiál ze skrývky bude „zdarma“ 

částečně využíván pro rekultivaci lomu v Kobeřicích. Je tedy zřejmé, že náklady na tuto 

část otvírkových činností velmi razantně ovlivní celkovou sumu finančních prostředků, 

které bude nutné vynaložit pro zpřístupnění nerostné suroviny k dobývání. 
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Mezi činnosti související se skrývkovými pracemi je zařazeno: 

- Odstranění travin a porostů z dotčené oblasti 

- Sejmutí vrstvy ornice v souladu s předpisy ČR a její uložení na speciálně vyhrazené 

místo 

- Skrývka zbytkového nadloží 

- Naložení materiálu na prostředky kolové dopravy 

- Doprava skrývky na místo uložení 

Na základě cen výše zmíněných prací, velikosti zabrané plochy a nutné kubatury skrývek 

určených k odstranění, je možné tyto náklady vyčíslit. Pro názornost jsou uvedeny vzorce 

výpočtů a názorný příklad na vybrané hodnotě z prvního roku otvírky ložiska. 

a) Odstranění travin a porostů z dotčené oblasti 

Před samotným započetím skrývkových prací je potřebné očistit plochu budoucího 

záboru od veškerého porostu, který by mohl skrývku znesnadnit nebo případně 

negativně ovlivnit kvalitu ukládané zeminy. Náklady na odstranění porostu lze 

vypočíst jako: 

= 	 × 	[ č] (3) 

Kde: 

 pop cena na odstranění porostu z 1 m
2
 zabrané plochy 

 S zabraná plocha v daném roce R získaná ze souhrnné tabulky v m
2
 

 R rok těžby skrývek 

= 32,55	 č. × 	 0,89	ℎ 	 × 10.000 = . , 	 č 

b) Sejmutí vrstvy ornice v souladu s předpisy ČR a její uložení na speciálně vyhrazené 

místo 

Z analýzy geologických poměrů víme, že orniční vrstva nezabírá více než 0,5 m 

hloubky, lze tak určit kubaturu ornice, kterou je nutné přepravit na nové místo 

a následně pak nálady na přesunutí tohoto objemu hmot. 

= 	 × 	[ č] (4) 

= 	 × 0,5	 	[ ] (5) 
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Kde: 

poo cena za strojní sejmutí 1 m
3
 ornice 

SKO  skrývka ornice v daném roce R v m
3
 

 S  zabraná plocha v daném roce R získaná ze souhrnné tabulky v m
2
 

R  rok těžby skrývek 

= 36,75	 č. 	 × 	 0,89	ℎ 	 × 10.000 × 0,5	 = . , 	 č 

c) Skrývka zbytkového nadloží 

Zbytkovým nadložím se zde rozumí rozdíl mezi celkovou kubaturou skrývek 

a kubaturou skrývek ornice, vypočtené na základě vztahu (5). Tento rozdíl 

násobený cenou skrývkových prací určí náklady na skrývku v daném roce. 

= × − 	 	[ č] (6) 

Kde: 

psn cena skrývky nadložních vrstev 

SKO  skrývka ornice v daném roce R v m
3
 

 VN kubatura nadloží v daném roce R získaná ze souhrnné tabulky v m
3
 

R rok těžby skrývek 

= 87,13		 č. × [340.392	 − 	 0,89	ℎ × 10.000 × 0,5	 ]
= . . , 	 č 

d) Naložení materiálu na prostředky kolové dopravy 

Pro potřeby nakládky nehraje roli, z hlediska nákladů, rozdíl v druhu materiálu, 

tedy zda se jedná o ornici nebo ostatní nadložní vrstvy, protože mají téměř totožnou 

objemovou hmotnost. Náklady na nakládku lze vypočíst podle následujícího 

vztahu: 

= × 	[ č] (7) 
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Kde: 

pns cena nakládky skrývkových hmot 

 VN  kubatura nadloží v daném roce R získaná ze souhrnné tabulky v m
3
 

R  rok těžby skrývek 

= 50,43	 č. × 340.392	 = . . , 	 č 

e) Doprava skrývky na místo uložení 

Jelikož se nový lom v Sudicích nenachází v bezprostřední blízkosti lomu Kobeřice, 

do kterého bude skrývka v prvních rozvojových fázích deponována, je nutné objem 

skrývek na místo výsypky dopravit. Doprava bude probíhat několika nákladními 

automobily a tyto náklady je možné vyčíslit následovně: 

= × 	[ č] (8) 

Kde: 

pds cena dopravy skrývky 

VN  kubatura nadloží v daném roce R získaná ze souhrnné tabulky v m
3
 

R  rok těžby skrývek 

= 101,20	 č. × 340.392	 = . . , 	 č 

f) Celkové určení nákladů na skrývkové práce 

Jsou-li známé všechny dílčí nákladové položky pro jednotlivé úkony nutné 

k odstranění skrývky, je možné pomocí prostého součtu vypočíst celkové náklady 

na daný rok, následně pak na celé období. 

= + + + +  (9) 

= 	  

 (10) 
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Kde: 

R   rok těžby skrývek 

NS   náklady skrývek v roce R 

CNSH   celkové náklady skrývek otvírky hruškou 

NOP   nálady na odstranění porostu v roce R 

NOO   náklady na odstranění ornice v roce R 

NZN   náklady na skrývku nadložních vrstev v roce R 

NNS   náklady na nakládku skrývky v roce R 

NDS   náklady na dopravu skrývky v roce R 

Přehled nákladů skrývek v jednotlivých letech a také celkové náklady skrývek 

včetně jednicových nákladů na každou z činností jsou uvedeny v následující 

přehledné tabulce. Roční vypočtené hodnoty pro dílčí nákladové položky jsou 

uvedeny v tabulkách v příloze č. 2 této práce. 

Tabulka 13 Celkové náklady na provedení skrývkových prací za celé časové období 

Název činnosti MJ 
Cena 
za MJ 
[Kč] 

Jednotek 
celkem 

Cena celkem 
[Kč] 

Odstranění travin a porostů z dotčené oblasti m2 32,55 61.220,00 1.992.711,00 

Sejmutí vrstvy ornice v souladu s předpisy ČR a její 
uložení na speciálně vyhrazené místo 

m3 36,75 26.688,60 980.806,14 

Skrývka zbytkového nadloží m3 87,13 2.855.503,40 248.800.011,03 

Naložení materiálu na prostředky kolové dopravy m3 50,43 2.882.192,00 145.342.457,63 

Doprava skrývky na místo uložení m3 101,20 2.882.192,00 291.677.109,85 

CELKEM 688.793.095,65 

Celkové náklady na skrývkové práce činí 688.793.095,65 Kč. 

4.1.2 Náklady na těžbu (provozní náklady) 

Náklady spojené s těžbou sestávají z nákladů na těžbu sádrovce, jeho přemístění 

do zpracovatelského závodu v Kobeřicích, drcení a uložení drceného materiálu na sklad 

do zásobníku, ze kterého je následně dávkován k další úpravě. Jelikož je tato práce 

zaměřena na posouzení vhodnosti jedné nebo druhé otvírkové metody, další podrobnosti 
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úpravy suroviny a její příprava pro prodej (tvorba pojivých směsí, tvorba prefabrikovaných 

bloků, atd.) nejsou promítnuty do nákladů vztahujících se k samotné těžbě. Pro výpočet 

nákladů na dílčí části těžby sádrovce etáže I A budeme vycházet z cen na měrnou jednotku 

uvedených v úvodu kapitoly 4. Názorné příklady výpočtů jsou provedeny na druhém roce 

těžby, kdy je již sádrovec těžen. 

a) Náklady na těžbu sádrovce 

Těžba bude probíhat, pomineme-li I B etáž, pomocí mechanického rozpojování 

sádrovce rypadlem s podkopovými nebo dovrchními lžícemi. 

= × 	[ č] (11) 

Kde: 

pts cena těžby jedné měrné jednotky sádrovce 

VS  objem sádrovce pro daný rok R 

R  rok těžby 

= 775,47	 č. × 14.186,43	 = 	 . . , 	 č 

b) Náklady na přemístění sádrovce 

Vytěžený materiál je nutné naložit a přemístit k úpravní technologické lince 

umístěné v lomu Kobeřice. K tomuto účelu budou sloužit nakladače s hydraulickou 

lžící a nákladní automobily. Náklady lze vyčíslit následovně: 

= + × 	[ č] (12) 

Kde: 

pnts cena nakládky vytěžené jednotky sádrovce 

pdts cena dopravy vytěžené jednotky sádrovce 

VS  objem sádrovce pro daný rok R 

R  rok těžby 
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= 50,43	 č. + 101,20	 č. × 14.186,43	 =
= . . , 	 č 

c) Náklady na uskladnění sádrovce 

= ×  (13) 

Kde: 

pusts – cena uskladnění jednotky vytěženého sádrovce 

VS – objem sádrovce pro daný rok R 

R – rok těžby 

= 40,58	 č. × 14.186,43	 = . , 	 č 

d) Celkové náklady na těžební práce 

Celkové náklady jsou tvořeny součtem všech dílčích nákladů na těžební práce. 

= + +  (14) 

= 	  

 (15) 

Kde: 

R   rok těžby skrývek 

NNTS   náklady na těžbu sádrovce v roce R 

CNTS   celkové náklady na těžbu sádrovce 

NTS   náklady na těžbu sádrovce rypadly v roce R 

NDTS   náklady na naložení a dopravu sádrovce v roce R 

NUsTS  náklady na uskladnění těženého sádrovce 

Přehled nákladů na těžbu sádrovce technologického typu I A jsou uvedeny 

v následující tabulce 14. Náklady v jednotlivých letech na jednotlivé činnosti 

včetně jednicových nákladů jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 3 této práce. 
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Tabulka 14 Vypočtené náklady na těžební práce a zpracování sádrovce z budoucí otvírky 

Rok těžby 
Kubatura sádrovce I A 

[m3] 
Náklady na těžební práce v I A etáži 

[Kč] 

1 0,00 0,00 

2 14.186,43 13.727.964,68 

3 32.828,39 31.767.459,77 

4 107.271,87 103.805.110,92 

5 218.081,00 211.033.167,28 

6 230.156,65 222.718.564,57 

7 196.175,26 189.835.366,88 

CELKEM 798.699,61 772.887.634,09 

Celkové náklady na těžbu sádrovce v etáži I A činí 772.887.634,09 Kč. 

4.1.3 Náklady na trhací práce 

Původní návrh počítá s použitím trhacích prací pro rozpojení velmi pevných poloh 

sádrovce technologického typu A na I B etáži o konstantní mocnosti 12 m. Tento návrh 

počítá s využitím elektrického roznětu a využitím vlastních skladových kapacit podniku. 

Z důvodu snížení nákladů a zavedením outsourcingu zde uvádím výpočet nákladů 

na provedení trhacích prací za pomocí společnosti Austin Powder Service, s. r. o. (APS), 

která je schopna vykonat všechny potřebné úkony spojené s prováděním trhacích prací. 

A to tedy zajistit sestavení technického plánu odstřelu, provedení vrtacích prací, dovezení 

trhavin a rozbušek přímo na místo odstřelu bez nutnosti skladování, nabití vývrtů 

trhavinami a provedení samotných trhacích prací včetně případného sekundárního 

rozpojení nadměrných kusů.  

Díky využití externího dodavatele trhacích prací odpadne evidování nákladových položek, 

jako je sestavování plánů odstřelů, údržba a provozování vrtné soupravy, vedení skladu 

trhavin, manipulace s trhavinami, sekundární rozpojování kusů nevyhovujících rozměrů 

po odstřelu a další. Společnost APS navrhla jako řešení trhacích prací provedení clonových 

odstřelů tonáže 40.000 tun na jeden odstřel s frekvencí, kterou si určí zákazník (společnost 

Gypstrend, s. r. o.) a využití travin DAP s neelektrickým roznětem. Kalkulovaná cena 

prováděných trhacích prací je 12,50 Kč na rozpojenou tunu materiálu, respektive 

6,79 Kč . m-3 rozpojeného materiálu, přepočteno pomocí objemového koeficientu 

1,84 t . m-3 uvedeného v kapitole 2.1.7. 
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Na základě tabulky uvedené v úvodu kapitoly 4.1 je možné vypočíst celkové náklady 

na prováděné trhací práce během navrhovaného časového období prostým součinem 

hodnot ceny trhacích prací a kubatury rozpojené horniny. 

= × [ č] (16) 

= 	  

 (17) 

Kde:  

R   rok těžby 

p   cena za množství 

V   kubatura skrývek v roce R 

NTP   náklady na trhací práce v daném roce R 

CNTPH  celkové náklady na těžební práce při otvírce hruškou 

= 6,79	 č. × 31.194	 = 	 . , 	 č 

Analogicky vypočtené náklady pro ostatní léta jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 15 Vypočtené náklady na provedení trhacích prací pro otvírku hruškou 

Rok těžby 
Kubatura sádrovce I B 

[m3] 
Náklady na trhací práce v I B etáži 

[Kč] 

1 0,00 0,00 Kč  

2 31.194,00 211.915,76 Kč  

3 49.764,00 338.070,65 Kč  

4 54.864,00 372.717,39 Kč  

5 52.794,00 358.654,89 Kč  

6 40.914,00 277.948,37 Kč  

7 29.928,00 203.315,22 Kč  

CELKEM 259.458,00 1.762.622,28 Kč  

Celkové náklady na provedení trhacích prací společností APS na všechny trhací práce činí 

1.762.622,28 Kč. Celkové náklady na těžbu 1.058.157,61 m3 sádrovce v obou etážích činí 

774.650.256,37 Kč. 
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4.2 Náklady na otvírku metodou Box cut 

Výpočet nákladů na implementaci otvírky metodou Box cut je velmi podobný 

předchozímu postupu a lze zde ve většině případů uplatnit analogii. Náklady na odstranění 

skrývky jsou, co do výpočtu, kompletně shodné, náklady na těžbu také s rozdílem těžby 

pouze pomocí lopatových rypadel bez využití trhacích prací. Celý výpočet bude vycházet 

z níže uvedené tabulky. 

Tabulka 16 Vstupní hodnoty pro výpočet nákladů na implementaci otvírky metodou Box cut 

Rok těžby 
Plocha Skrývka Kumulativní 

součet 
skrývky 

Sádrovec 

[ha] [kum. ha] [m3] [m3] 

1 3,30 3,30 98.250,00 98.250,00 0,00 

2 7,60 10,90 837.000,00 935.250,00 88.000,00 

3 1,70 12,60 372.500,00 1.307.750,00 191.000,00 

4 2,00 14,60 418.500,00 1.726.250,00 228.000,00 

5 1,70 16,30 434.500,00 2.160.750,00 197.000,00 

6 1,80 18,10 403.250,00 2.564.000,00 232.000,00 

7 1,70 19,80 358.500,00 2.922.500,00 268.000,00 

CELEKM 19,80 19,80 2.922.500,00 2.922.500,00 1.204.000,00 

4.2.1 Skrývkové práce 

Stejně jako u otvírky hruškou, budou tyto práce prováděny mechanizovaně a skrývka bude 

dopravována do bývalého lomu v Kobeřicích. Tyto práce se budou skládat ze stejných 

operací jako u otvírky hruškou. Podrobnější popis provádění prací viz kapitola 4.1.1. 

Pro výpočet nákladů jsou využity vzorce s označením (3) až (10) ze zmíněné kapitoly. 

Detailní rozpis vypočtených nákladů v jednotlivých letech na jednotlivé činnosti včetně 

jednicových nákladů jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 4. Celkové náklady 

na skrývkové práce při otvírce metodou Box cut můžeme vyjádřit následně v tabulce takto: 
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Tabulka 17 Vypočtené celkové náklady na provedení skrývkových prací při otvírce metodou Box cut 

Název činnosti MJ 
Cena 
za MJ 
[Kč] 

Jednotek 
celkem 

Cena celkem 
[Kč] 

Odstranění travin a porostů z dotčené oblasti m2 32,55 198.000,00 6.444.900,00 

Sejmutí vrstvy ornice v souladu s předpisy ČR a její 
uložení na speciálně vyhrazené místo 

m3 36,75 69.250,00 2.544.937,50 

Skrývka zbytkového nadloží m3 87,13 2.853.250,00 248.603.672,50 

Naložení materiálu na prostředky kolové dopravy m3 50,43 2.922.500,00 147.375.099,38 

Doprava skrývky na místo uložení m3 101,20 2.922.500,00 295.756.269,38 

CELKEM 700.724.878,75 

Celkové náklady na skrývkové práce činí 700.724.878,75 Kč. Kompletní tabulky výpočtu 

nákladů v jednotlivých letech těžby jsou uvedeny v příloze č. 4. 

4.2.2 Náklady na těžbu (provozní náklady) 

Analogicky, stejně jako při stanovení nákladů na skrývkové práce, i v tomto případě se 

postupy opakují. Pomocí vzorců (11) až (15) z kapitoly 4.1.2 je možné vypočíst následující 

náklady pro vytěžení daného množství sádrovce. 

Tabulka 18 Náklady na těžbu kubatur sádrovce při metodě Box cut 

Rok těžby 
Kubatura sádrovce 

[m3] 
Náklady na těžební práce 

[Kč] 

1 0,00 0,00 

2 88.000,00 85.156.060,00 

3 191.000,00 184.827.357,50 

4 228.000,00 220.631.610,00 

5 197.000,00 190.633.452,50 

6 232.000,00 224.502.340,00 

7 268.000,00 259.338.910,00 

CELKEM 1.204.000,00 1.165.089.730,00 

Celkové náklady na těžbu sádrovce touto metodou činí 1.165.089.730,00 Kč. Detailní 

tabulky pro výpočet nákladů těžby sádrovce pro jednotlivé roky jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

4.3 Náklady na vytvoření technologické komunikace 

Z podkladů a údajů uvedených v kapitole 3 vyplývá, že technologická komunikace mezi 

starým a novým lomem bude měřit 3.960 m a její konstrukce si vyžádá zábor plochy 
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o rozloze 31.680 m2 a odklizení hmot nadloží o kubatuře 100.000 m3. S využitím stejných 

nákladových položek, jaké byly použity u předchozích kalkulací pro těžbu a skrývku, 

lze vypočíst celkové náklady na vytvoření technologické komunikace. Vypočtené údaje 

jsou v tabulce 19. 

Tabulka 19 Výpočet nákladů na stavbu komunikace mezi novým lomem v Sudicích a lomem Kobeřice 

Úkon MJ Kč.MJ-1 
Množství 

MJ 
Cena 
[Kč] 

Odstranění travin a dřevin, kácení stromů a 
odstranění pařezů 

m2 32,55 31.680,00 1.031.184,00 

Sejmutí ornice se složením na úložiště m3 36,75 15.840,00 582.120,00 

Skrývka zemin m3 87,13 84.160,00 7.332.860,80 

Vodorovné přemístění materiálu včetně vyložení m3 101,20 100.000,00 10.119.975,00 

Nakládání výkopku do dopravního prostředku m3 50,43 100.000,00 5.042.775,00 

CELKEM 24.108.914,80 

Celkové náklady na vybudování této komunikace činí 24.108.914,80 Kč. 

4.4 Porovnání finanční náročnosti jednotlivých metod 

Jedním z prvních ukazatelů vhodnosti provedení jedné nebo druhé navrhované metody je 

porovnání finanční náročnosti obou z nich. Toto porovnání ukáže, jak si mezi sebou stojí 

nároky na investiční prostředky v počátku prací i v jejich průběhu. Nejdříve je však 

zapotřebí vypočíst náklady na jednici produkce pro obě metody tak, aby bylo možné toto 

srovnání provést detailněji. 

4.4.1 Jednicové náklady 

Tyto náklady jsou vyjádřením všech vynaložených prostředků na jednu jednici produkce, 

v tomto konkrétním případě jde o jednu tunu produkce sádrovce. Přesněji tedy jednicové 

náklady obsahují všechny výdaje na všechny činnosti, potřebné k získání oné jedné tuny. 

Z poměru uvedeného v literatuře [3] vyplývá, že pro získání 1 tuny sádrovce je potřebné 

odstranit cca 1,5 tuny nadloží, nebo jinak vyjádřeno na 1 m3 sádrovce 1,4 m3 nadloží. 

Do nákladů se promítne jak odstranění 1,4 m3 nadloží, tak i těžba 1 m3 sádrovce. Jedná se 

tedy o součet těchto nákladů. Dále je potřeba k těmto nákladům připočíst jednicové 

náklady na vytvoření technologické komunikace mezi závodem v Kobeřicích a novým 

lomem v Sudicích. Obecně lze postup výpočtu jednicových nákladů vyjádřit pomocí 

vzorců: 
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= 	 ∑
∑ 	[ č. ] 

 (18) 

Kde: 

 JN   jednicové náklady skrývky 

 N   náklady dané činnosti v roce R v Kč 

 K   kubatura daného materiálu v roce R v m
3
 

Celkové jednicové náklady otvírky pro jakoukoli zvolenou metodu lze vypočíst jako 

součet patřičných poměrných částí takto: 

= + 1,4 × + 	[ č. ] (19) 

Kde: 

 CJN  celkové jednicové náklady 

 JNTS  jednicové náklady těžby sádrovce 

 JNS  jednicové náklady skrývek 

 JNTK  jednicové náklady technologické komunikace 

Po dosazení již známých hodnot nákladů a kubatur těžeb je možné pro každou 

z navrhovaných otvírkových metod tyto náklady vypočíst. 

a) Jednicové náklady pro otvírku hruškou 

= 772.887.634,09	 č + 1.762.622,28	 č
1.058.157,61	 + 1,4 × 688.793.095,65	 č

2.882.192,00	
+ 24.108.914,80	 č

100.000,00	 =
= 732,07	 č. + 1,4 × 238,98	 č. + 241,09	 č. =
= . , 		 č.  
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b) Jednicové náklady pro otvírku metodou Box cut 

= 1.165.089.730,00	 č
1.204.000,00	 + 1,4 × 700.724.878,75	 č

2.922.500,00	 + 24.108.914,80	 č
100.000,00	 =

= 956,01	 č. + 1,4 × 239,77	 č. + 241,09	 č. =
= . , 		 č.  

4.4.2 Shrnutí 

Z předchozích kapitol vyplývá následující srovnávací tabulka. 

Tabulka 20 Shrnutí vypočtených údajů z předchozí kapitoly 

Položka Otvírka Hruškou Otvírka Box Cut 

Kubatura skrývek [m3] 2.882.192,00 2.922.500,00 

Kubatura těženého sádrovce [m3] 1.058.157,61 1.204.000,00 

Náklady na skrývku [Kč] 688.793.095,65 700.724.878,75 

Náklady na těžbu sádrovce (provozní 
náklady) [Kč] 

774.650.256,37 1.165.089.730,00 

Celkové náklady [Kč] 1.463.443.352,02 1.865.814.608,75 

Jednicové náklady [Kč.m-3] 1.307,74 1.532,78 

Jak je vidět, celkové náklady na skrývku metodou Box cut jsou vyšší o 27 % než náklady 

na otvírku hruškou, což je zapříčiněno vyššími objemy skrývkových prací, ale především 

o 15 % vyšší kubaturou těženého sádrovce, která si samozřejmě vyžádá vyšší náklady. 

Náklady na vytěžení jednoho m3tento fakt jen potvrzují, ty jsou o 18 % vyšší v případě 

otvírkové metody Box cut. Tyto skutečnosti odráží i následující graf vývoje nákladů v 

čase, kde je patrný skokový nárůst těžby skrývek v 2. roce otvírky Box cut z cca 

98 tisíc m3 na 837 tisíc m3. Tento nárůst se společně s vyššími tonážemi těžby dá 

považovat za největší příčinu vysokých nákladů na otvírku prostřednictvím této metody. 
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Graf 1 Vývoj nákladů v čase 

Závěr, který by bylo možné z těchto čísel vyvodit je zřejmý, metoda Box cut je nákladnější 

a tudíž pro její realizaci je zapotřebí více prostředků, které si bude muset společnost 

Gypstrend, s. r. o., před zahájením těžby opatřit. Což může být u tak velkého množství 

prostředků v dnešní době trochu problematické. Proto se metoda otvírky hruškou jeví jako 

ta výhodnější. Samotným porovnáním nákladů však není možné jednoznačně určit, která 

ze dvou metod je výhodnější, protože dobývání nerostných surovin je komplexní činnost, 

tudíž i na rozhodování o investici je také potřeba nahlížet komplexněji a z více úhlů 

pohledu. Proto se bude další kapitola věnovat prognóze vývoje ziskovosti z prodeje 

vytěžené suroviny. 
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5 PROGNÓZA ZISKOVOSTI JEDNOTLIVÝCH METOD 

Ceny na trhu surovin, potažmo jakýchkoliv komodit nejsou stálé, ale postupně se v čase 

vyvíjejí. Jelikož se u otvírky nového ložiska jedná o dlouhodobý projekt, ovlivní jej vývoj 

ceny prodávané suroviny a je nutné s ním počítat. Z tohoto důvodu je dobré odhadnout, 

jak se budou ceny v budoucnu měnit a ze změněných cen vycházet při sestavování odhadu 

tržeb. Pro tento odhad je využito prognostické metody extrapolace. Jako základ poslouží 

historie prodejních cen sádrovce získaný z ročenky nerostných surovin vydané 

GEOFONDem, v literatuře uvedeno jako [10]. Hodnoty prodejních cen tvoří časovou řadu 

od roku 2006 po rok 2010. Na základě těchto údajů je možné provést extrapolaci 

přibližného budoucího stavu. 

Tabulka 21 Tabulka prodejních cen sádrovce v letech 2006 - 2010[10] 

Specifikace produktu [Kč.t-1] 2006 2007 2008 2009 2010 

Vytěžený sádrovec 300,00 300,00 330,00 330,00 330,00 

Sádrové pojivo šedé, balené po 30 kg 2.600,00 2.700,00 2.720,00 2.766,00 3.460,00 

Sádrové pojivo bílé, balené po 30 kg 4.400,00 4.500,00 4.600,00 4.675,00 5.851,00 

PRŮMĚR NA 1 t 2.433,33 2.500,00 2.550,00 2.590,33 3.213,67 

Dvořáček [11] ve výukových materiálech uvádí, že při extrapolaci by se mělo dodržovat 

pravidlo neextrapolovat na období delší než je samotná časová řada historických údajů. 

Z praxe však Dvořáček doporučuje volit délku období extrapolace rovnou jedné třetině 

délky referenční časové řady. Výše uvedené vstupní údaje jsou v souvislosti s touto 

podmínkou značně omezující, ale i přes tento fakt je možné extrapolaci provést. Je však 

nutné pamatovat na možnost většího výskytu chyby v odhadu budoucího stavu a k tomu 

vedoucí nepřesnosti s možným aktuálním stavem v daném roce. 

Pro extrapolaci hodnot využijeme lineární trendové funkce, která jde dle Dvořáčka [11] 

definována takto: 

= + ×  (20) 

Kde: 

a, b - jsou parametry funkce 

t - časová proměnná 
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Parametry funkce lze dopočíst dle následujících vztahů: 

= = ∑
 

 (21) 

= ∑ ×
∑  

 (22) 

Kde: 

y - je absolutní (empirická) hodnota ceny sádrovce 

t - časová proměnná 

Časová proměnná určuje pořadí hodnot v čase a je stejnoměrně rozptýlená od střední 

hodnoty v čase uspořádaného souboru. Přesněji tedy hodnoty v letech 2006 – 2010 s jejich 

středem v roce 2008 nabývají časových proměnných v kladných i záporných hodnotách. 

Názorně to, a celý postup výpočtu, zobrazuje tabulka uvedená v příloze č. 6. 

Po dosazení do rovnic dostaneme hodnoty parametrů pro každou specifikaci produktu. 

Následující příklad ukazuje výpočet parametrů pro vytěžený sádrovec, index „s“ označuje 

hodnoty pro ceny čistého sádrovce ve sloupci ys: 

= ∑ = 1590	 č.
5 = 318	 č.  

= ∑ ×
∑ = 90	 č.

10 = 9	 č.  

= 318	 č. + 10	 č. ×  

	 = 3 => = 318	 č. + 10	 č. × 3 = 	 č.  

Extrapolované hodnoty cen, označené velkým písmenem Y jsou následující: 
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Tabulka 22 Extrapolované hodnoty cen jednotlivých produktů sádrovce 

Rok t 
ys[Kč.t

-1] Ys 
[Kč.t-1] 

yps[Kč.t
-1] Yps 

[Kč.t-1] 

ypb[Kč.t
-1] Ypb 

[Kč.t-1] 
Ø 

[Kč.t-1] Sádrovec Pojivo šedé Pojivo bílé 

2006 -2 300,00 300,00 2.600,00 2.492,00 4.400,00 4.189,80 2.433,30 

2007 -1 300,00 309,00 2.700,00 2.670,60 4.500,00 4.497,50 2.500,00 

2008 0 330,00 318,00 2.720,00 2.849,20 4.600,00 4.805,20 2.550,00 

2009 1 330,00 327,00 2.766,00 3.027,80 4.675,00 5.112,90 2.590,30 

2010 2 330,00 336,00 3.460,00 3.206,40 5.851,00 5.420,60 3.213,70 

2011 3   345,00   3.385,00   5.728,30 3.152,80 

2012 4   354,00   3.563,60   6.036,00 3.317,90 

2013 5   363,00   3.742,20   6.343,70 3.483,00 

2014 6   372,00   3.920,80   6.651,40 3.648,10 

2015 7   381,00   4.099,40   6.959,10 3.813,20 

2016 8   390,00   4.278,00   7.266,80 3.978,30 

2017 9   399,00   4.456,60   7.574,50 4.143,40 

2018 10   408,00   4.635,20   7.882,20 4.308,50 

Tyto ceny budou použity jako základy pro výpočet výnosů v jednotlivých letech těžby 

za prodaný sádrovec nebo jeho výrobky. 

5.1 Prognóza vývoje nákladů 

Odhad příjmů by měl malou vypovídací hodnotu, pokud by nebyl postaven oproti 

ekvivalentně prognostikovaným nákladům. Pro určení budoucího vývoje nákladů je 

využito stejné metody jako u prodejních cen, tedy extrapolace. Jako zdroj vstupních údajů 

poslouží indexy stavebních prací v jednotlivých letech od ČSÚ, v literatuře uvedeno jako 

[14]. Hodnoty těchto indexů jsou procentním vyjádřením ročních přírůstků cen. Následně 

jsou převedeny, za pomoci libovolně zvolené korunové částky, na posloupnost cen 

v jednotlivých letech, se kterými bude extrapolace provedena a po jejím dokončení 

následuje opětovný převod zpět na procentní vyjádření indexů. V tomto případě je soubor 

základních hodnot dostatečně bohatý, takže extrapolované hodnoty by měly mít nízké 

procento chybovosti a korespondovat s případným budoucím vývojem cen ve stavebnictví 

za předpokladu, že se nevyskytne nějaká mimořádná událost. Kompletní výpočet je uveden 

v příloze této práce. Níže je uveden pouze soubor indexů stavebních prací a jejich 

extrapolací. 
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Tabulka 23 Tabulka indexů cen stavebních prací a jejich extrapolace 

Rok Indexy stavebních prací Extrapolované hodnoty 

2001 100,29  

2002 100,19  

2003 100,21  

2004 100,37  

2005 100,23  

2006 100,28  

2007 100,38  

2008 100,30  

2009 100,03  

2010 99,96  

2011 99,95  

2012 99,97  

2013  99,42 

2014  99,42 

2015  99,41 

2016  99,40 

2017  99,39 

2018  99,38 

Jelikož jsou indexy cen, jak je popsáno výše, procentním vyjádřením meziročních změn 

v cenových hladinách, lze pomocí nich jednoduše přepočíst hodnoty vypočtených ročních 

nákladů na skrývkové nebo těžební práce, a to prostým součinem. Přepočtené nákladové 

položky jsou uvedeny dále v této kapitole, v části 5.3 Porovnání obou metod v tabulce 25. 

Kompletní tabulka výpočtu extrapolovaných indexů stavebních cen je uvedena 

v příloze č. 7 této práce. 

5.2 Výnosy z prodeje těženého sádrovce 

Extrapolované výnosy z prodeje sádrovce, těženého při otvírce hruškou jsou součinem 

průměrných extrapolovaných hodnot prodejních cen sádrovce a celkových objemů těžeb 

v jednotlivých letech. Tyto vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 24. Stejně jako 

u nákladů, i zde je možné vypočíst zisk z prodeje jedné jednotky těžené suroviny, 

konkrétně tuny. Postup pro výpočet je analogický s výpočtem nákladů na jednici, pouze 

budou nahrazeny náklady výnosy a kubatura bude nahrazena tonáží. Postup výpočtu a jeho 

komentář je uveden pod tabulkou. 
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Tabulka 24 Tabulka extrapolovaných výnosů v jednotlivých letech pro určené tonáže těžby 

Rok těžby 

Otvírka Hruškou Otvírka metodou Box cut 

Tonáž těženého 
sádrovce 

[t] 

Výnosy 
extrapolované 

[Kč] 

Tonáž těženého 
sádrovce 

[t] 

Výnosy 
extrapolované 

[Kč] 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 83.500,00 290.827.716,67 161.920,00 563.961.962,67 

3 151.970,00 554.396.691,33 351.440,00 1.282.076.549,33 

4 298.330,00 1.137.582.011,67 422.720,00 1.611.901.813,33 

5 498.410,00 1.982.807.889,33 366.320,00 1.457.318.645,33 

6 498.770,00 2.066.586.992,33 439.520,00 1.821.092.517,33 

7 416.030,00 1.792.451.387,33 500.480,00 2.156.301.397,33 

CELKEM 1.947.010,00 7.824.652.688,67 2.242.400,00 8.892.652.885,33 

Tabulka ukazuje velký rozdíl ve výnosech a to o více jak 1 mld. korun. Vyjádřeno 

v procentech se jedná o 14 % rozdíl ve prospěch těžby sádrovce z otvírky metodou Box 

cut. Jednicové tržby však nejsou tak příznivé pro novou metodu. Jsou o 1,32 % nižší, viz 

níže vypočtené hodnoty. 

= ∑
∑ 	[ č. ] 

 (23) 

= 7.824.652.688,67	 č
1.947.010,00	 = . . 	 č.  

= 8.892.652.885,33	 č
2.242.400,00	 = . , 	 č.  

5.3 Porovnání obou metod 

Závěr předcházející kapitoly naznačil, že výhodnější, z hlediska nákladů, by bylo zvolit 

jako otvírkovou metodu klasickou a zavedenou otvírku hruškou. Po 7 leté otvírce si vyžádá 

menší náklady, menší objemy skrývek a náklady na jednu vytěženou tunu sádrovce jsou 

také nižší. Nicméně pokud k úvahám o tomto zjištění přidáme výše vypočtené výnosy, celá 

perspektiva se změní. Nová metoda Box cut přináší vyšší absolutní (celkové korunové) 

výnosy a tím pádem i v konečném důsledku vyšší zisk. Tabulka 25 srovnání 

extrapolovaných nákladů vycházejících z indexů stavebních prací a extrapolovaných 

výnosů tuto diametrální odlišnost názorně ukazuje. 
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Tabulka 25 Srovnání extrapolovaných nákladů na otvírku s extrapolovanými výnosy z prodeje sádrovce 

ROK 

Náklady extrapolované Výnosy extrapolované 

[Kč] [Kč] 

Hruška Box Cut Hruška Box Cut 

1 81.309.765,91 23.692.904,11 0,00 0,00 

2 107.006.024,09 285.417.397,48 290.827.716,67 563.961.962,67 

3 131.772.138,69 272.302.414,58 554.396.691,33 1.282.076.549,33 

4 201.079.300,99 318.809.703,59 1.137.582.011,67 1.611.901.813,33 

5 329.980.743,76 292.735.007,28 1.982.807.889,33 1.457.318.645,33 

6 336.935.671,55 318.959.478,25 2.066.586.992,33 1.821.092.517,33 

7 267.042.481,09 342.921.392,75 1.792.451.387,33 2.156.301.397,33 

CELKEM 1.455.126.126,09 1.854.838.298,04 7.824.652.688,67 8.892.652.885,33 

Extrapolované absolutní hodnoty ukazují na výhodnost metody Box cut. Tento fakt 

potvrzují i rozdíly těchto hodnot, tvořící čistý zisk v jednotlivých letech, případně zisk 

celkový. Ze srovnání je patrné, jak hodnota výnosů, případně zisku, kopíruje těžbu 

sádrovce, která je pro otvírku hruškou větší pouze v 5 a 6 roku rozvoje, po zbytek 

časového období jsou těžené tonáže vyšší v případě otvírky metodou Box cut. Vývoj těžeb 

v čase znázorňuje i spojnicový graf, na kterém je navýšení těžby ve zmíněných letech 

patrné. 

 

Graf 2 Vývoj výnosů v čase 

Vyjádřeno v procentech, výnosy pro otvírku metodou Box cut jsou o 14 % vyšší než pro 

otvírku hruškou, což je to samé procento o jaké je vyšší těžba sádrovce při metodě Box cut. 

Hodnota zisku pro Box cut je o 10 % vyšší než pro otvírku hruškou, přesto na základě 
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analogie se vzorcem (23) v předchozí kapitole, zisk na jednu vytěženou tunu je 

ve prospěch otvírky hruškou v poměru 3.271,44 Kč u hrušky k 3.138,52 Kč u metody Box 

cut. Tabulka vypočtených ročních zisků a také zisku celkového následuje. 

Tabulka 26 Čistý zisk z prodeje sádrovce v jednotlivých letech 

ROK 

Zisk z prodeje sádrovce 

[Kč] 

Hruška Box Cut 

1 0,00 0,00 

2 183.821.692,58 278.544.565,19 

3 422.624.552,64 1.009.774.134,75 

4 936.502.710,68 1.293.092.109,75 

5 1.652.827.145,57 1.164.583.638,05 

6 1.729.651.320,78 1.502.133.039,08 

7 1.525.408.906,24 1.813.380.004,58 

CELKEM 6.369.526.562,58 7.037.814.587,29 

Porovnání nákladů, výnosů a zisku je uvedeno v následujícím grafu, kde je možné rozdíly 

v jednotlivých hodnotách snadno pozorovat. Metoda Box cut je ve všech ze tří 

sledovaných hodnot výše než metoda otvírky hruškou, což je pochopitelné s celkově 

větším objemem skrývek, těžby sádrovce a v důsledku toho i nákladů, výnosů a celkového 

zisku. 

 

Graf 3 Porovnání obou metod z hlediska nákladů, výnosů a zisku 
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6 HODNOCENÍ INVESTICE 

Investicí se rozumí vynaložení finančních prostředků za účelem budoucího dosažení zisku. 

Finanční prostředky v podobě nákladů mohou být vynaloženy na jakoukoli obnovu 

hmotného majetku podniku, nákup nových strojů, vybavení, budov, finančního majetku, 

případně kombinací těchto možností. V základu jsou rozlišovány tři druhy investic: 

finanční, hmotné a nehmotné. Otvírku nového ložiska je možné chápat jako kombinaci 

několika možností, jelikož je nutné vynaložit finanční prostředky na případnou obnovu 

stávajícího hmotného majetku, nákup a získání nového nemovitého majetku a jeho 

„úpravu“. Obecně však lze říci, že se bude jednat o investici hmotnou. 

6.1 Rentabilita investovaných prostředků (ROI) 

Jako jednu z možností hodnocení investic je možno použít analýzu rentability neboli 

ziskovosti. Dvořáček ve své Analýze hospodářské činnosti báňského podniku [12] popisuje 

rentabilitu jako schopnost podniku generovat zisk a zhodnocovat tím kapitál do podniku 

vložený. Tato definice je aplikovatelná i na investice, protože vložený kapitál u nich tvoří 

celkové náklady, vložené do např. otvírky nového ložiska a analýzou rentability lze zjistit, 

jakou má tento kapitál schopnost generovat zisk. V obecné teorii tohoto hodnocení se 

vychází z toho, že jak změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice 

vyvolá, se promítnou v zisku, který charakterizuje přínos investice. Výnosnost (ROI) 

investice se počítá podle vzorce [16]: 

=  

 (24) 

Kde: 

 ROI Return of investment (návratnost investice) 

 Z  průměrný roční čistý zisk z investice 

 IN náklady na investici 

Při analýze se vypočtená rentabilita srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení, 

většinou ji tvoří úroková míra alternativního způsobu investování např. vložení prostředků 

do kapitálových fondů. Je-li vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, 
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investici bychom neměli realizovat. V tomto konkrétním případě je možné porovnat 

rentability obou navrhovaných investičních možností mezi sebou: 

=
. . . , 	 č

1.455.126.126,09	 č = ,  

=
. . . , 	 č

1.854.838.298,04	 č = ,  

Rentabilita otvírkové metody hruškou je vyšší o 13 %, což znamená, že tato otvírková 

metoda má lepší návratnost vynaložených prostředků. Jelikož se ale jedná o investici 

s nízkým rizikem, protože zde je zřejmý cíl, který je stanovený účelem a projektovou 

dokumentací, není příliš rychlá návratnost investice hlavním faktorem, který by měl 

rozhodovat o volbě otvírkové metody, ale může k rozhodování přispět. 

6.2 Doba splácení (DS) 

Podle Sousedíkové [16] dobou splacení rozumíme období (v řádu let, resp. měsíců), 

za které tok příjmů přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici. Jsou-li 

příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak dobu splácení zjistíme dělením 

investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých peněžních příjmů. Pokud jsou 

příjmy v každém roce různé, zjistíme dobu splácení postupným načítáním ročních částek 

zisku, až se kumulovaná hodnota bude rovnat investičním nákladům. Postup výpočtu se dá 

vyjádřit jako cyklický dotaz: 

while (IN > 0) 

IN - Zr; 

r = r + 1; 

endwhile; 

DS = r; 
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Kde: 

 DS doba splácení 

IN investiční náklady 

 Z zisk v roce r 

 r rok 

Pomocí výše zmíněného algoritmu lze říci, že v tomto konkrétním případě se rovná doba 

splácení 4 roky pro obě otvírkové metody. Je tedy nutné odečíst čtyři roční zisky, aby bylo 

dosaženo hodnoty rozdílu od investičních nákladů rovnému nule nebo menšího. Aby bylo 

možné říci, která z metod přinese rychleji splacení investičních nákladů, je nutné tuto dobu 

více specifikovat, a to rozdělením zisku ve 4. roce na měsíční zisky a ty postupně porovnat 

s potřebnou částkou pro vynulování nákladů ve 4. roce. Postup je pospán ve vzorcích níže.  

= × 12 + 	[ ě í ] 

 (25) 

= − 	[ č] 

 (26) 

= 12 	[ č] 

 (27) 

Kde: 

 DS doba splácení 

 n počet let plně započtených v odpočtu IN, zde se rovná 3 

 IN investiční náklady 

 Z zisk v daném roce r 

 RV zbytková hodnota IN ke splacení 

 MZ měsíční zisk 
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Dosazením do vzorců (25) až (27) získáme dobu splácení pro otvírku hruškou. Analogicky 

pak dobu splácení pro otvírku metodou Box cut. 

a) Doba splácení pro otvírku hruškou 

= 1.455.126.126,09	 č − 606.446.245,22	 č = 848.679.880,87	 č 

= 936.502.710,68
12 = 78.041.892,56	 č. ě  

= 3 × 12 + 848.679.880,87	 č
78.041.892,56	 č. ě = , 	 ě í ů 

b) Doba splácení pro otvírku metodou Box cut 

= 1.854.838.298,04	 č − 1.288.318.699,94	 č = 566.519.598,10	 č 

= 1.293.092.109,75
12 = 107.757.675,81	 č. ě  

= 3 × 12 + 566.519.598,10	 č
107.757.675,81	 č. ě = , 	 ě í ů 

Vypočtená doba splácení ukazuje ve prospěch metody Box cut, jelikož zisk z těžby 

sádrovce při této metodě dokáže dříve zaplatit náklady spojené s otvírkou nového ložiska 

a jeho rozvinutím. 

6.3 Současná hodnota (SHCF) 

Časová hodnota peněz se mění, proto je nutné výnosy, které vznikají v delším časovém 

období, přepočítat na stejnou časovou bázi, kterou je rok pořízení investice. Budoucí 

hodnoty se přepočítávají na současnou hodnotu. Ta je definována jako peněžní suma, 

která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět vyšší 

o očekávané výnosy. Jako přepočítávacího koeficientu použijeme průměrnou míru 

kapitálových nákladů, většinou se udává jako cena vlastního kapitálu v procentech, anebo 

jako úroková míra finanční investice, kterou by bylo možno zvolit a která by přinesla daný 

procentní zisk. Současná hodnota budoucích výnosů je dána vztahem [16]: 

= 1 + + 1 + +. . . + 1 + = 1 + 	[ č] 

 (28) 
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Kde: 

 SHCF současná hodnota cash flow 

 CF cash flow v daném roce (zisk v daném roce) 

 k míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra) 

 t období 1 až n let 

 n očekávaná životnost investice 

Pro výpočet SHCF je zapotřebí určit procento diskontní míry. Pokud ji budeme brát jako 

úrokovou míru případné finanční investice, která by byla alternativou k investování 

do otvírky nového lomu, můžeme pro toto procento použít průměrnou úrokovou míru 

evropského akciového trhu pro vyplácení dividend. Tato míra činí k 30.6.2012, podle 

zdroje Pioneer Investments, Bloomberg, 4,5 %. Diskontní míru lze také chápat jako roční 

nárůst inflace, jelikož investice by měla přinést alespoň tolik, kolik činí roční procento 

inflace. Toto procento udává, k 26. 8. 2012, Česká národní banka ve výši 3,4 %. Jelikož 

chceme od investice, aby vydělala a ne pouze pokryla přírůstek investice, zvolíme jako 

hodnotu diskontní míry procento pro vyplácení dividend evropského akciového trhu, tedy 

4,5 %. Nyní je možné, dle vzorce (28), vypočíst současné hodnoty pro jednotlivé varianty 

investic. 

= 183.821.692,58	 č
1 + 0,045 + 422.624.552,64	 č

1 + 0,045 + ⋯ + 1.525.408.906,24	 č
1 + 0,045 =

= . . . , 	 č 

Pro metodu Box cut je postup analogický, proto je uveden jen výsledek: 

= . . . , 	 č 

Rozdíl mezi současnými hodnotami obou otvírkových metod je 11 % ve prospěch metody 

Box cut, ta tedy v současnosti má nejvyšší hodnotu cash flow, v tomto konkrétním případě 

zisku. Jedná se o silný rozhodovací faktor, který může ovlivnit management společnosti, 

aby se přiklonil k této metodě, ale pro zpřesnění výsledku je potřeba očistit tyto současné 

hodnoty o finance, které si investice vyžádá – vznikne tzv. čistá současná hodnota. 
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6.4 Čistá současná hodnota (NPV) 

Literatura [16] uvádí, že čistá současná hodnota (Net Present Value) představuje rozdíl 

mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (zisku) a náklady na investici. Tato metoda 

se doporučuje jako základní a prvotní metoda hodnocení efektivnosti investic. 

Pro vyhodnocení se využívá porovnání výsledku s nulou. Je-li NPV větší než nula, pak lze 

investici přijmout; pokud se rovná nule, pak bylo dosaženo právě takového výnosového 

procenta, které bylo požadováno a investici lze přijmout; pokud je menší než nula, 

pak musí být investice odmítnuta. Vzorcem lze NPV vyjádřit takto: 

= − = 1 + − 	[ č] 

 (29) 

Kde:  

NPV  čistá současná hodnota investice 

 SHCF  současná hodnota casflow (zisku) 

 CF  očekávaná hodnota cash flow (zisku) v období t 

 IN  náklady na investici 

k  kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 4,5 % 

 t  období 1 až n 

 n  doba životnosti investice 

Čistá současná hodnota pro zvolené metody otvírky: 

= 5.099.409.085,69	 č − 	1.455.126.126,09	 č = . . . , 	 č 

= 5.644.796.453,27	 č − 	1.854.838.298,04	 č = . . . , 	 č 

Výsledky opět, i když nyní o trochu mírněji, hovoří ve prospěch metody Box cut, která má 

o 4 % vyšší čistou současnou hodnotu a tudíž, stejně jako u předchozího propočtu, přinese 

investorovi více finančních prostředků za dané období. 
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6.5 Index výnosnosti (IV) 

Metoda čisté současné hodnoty bývá často doplňována indexem současné hodnoty (index 

výnosnosti), který je vyjádřen následujícím vztahem [16]: 

=  

 (30) 

Kde: 

 IV  index výnosnosti 

 SHCF  současná hodnota cash flow (zisku) 

 IN  celkové investiční náklady 

Je-li hodnota indexu IV větší 1, pak lze investici přijmout. Index současné hodnoty se 

využívá při srovnávání variant, kdy se ze dvou variant vybere ta, jejíž index výnosnosti je 

větší. 

= . . . , 	 č
. . . , 	 č = ,  

 

= . . . , 	 č
. . . , 	 č = ,  

Index výnosnosti ukazuje jako příznivější investiční možnost otvírky hruškou, která je 

o 13 % větší než Box cut, což koresponduje s vyšším ROI pro otvírku hruškou, která byla 

také větší o 13 %. 

6.6 Výběr vhodnější otvírkové metody z ekonomického hlediska 

Předchozí kapitoly porovnávaly výhodnost či nevýhodnost obou metod z pohledu jedné 

položky. Momentálně, kdy jsou všechny ukazatele vypočteny a je známa výše nákladů, 

výnosů a také zisku, je možné provést rekapitulaci a komplexní hodnocení přínosu jedné 

nebo druhé otvírkové metody. Vypočtené údaje jsou pro přehlednost shrnuty v tabulce 27. 
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Tabulka 27 Tabulka srovnání podstatných ukazatelů pro výběr vhodné otvírkové metody 

Ukazatel Hruška Box cut Výhodnější metoda 

Náklady na investici [Kč] 1.455.126.126,09 1.854.838.298,04 Hruška 

Výnosy [Kč] 7.824.652.688,67 8.892.652.885,33 Box cut 

Zisk [Kč] 6.369.526.562,58 7.037.814.587,29 Box cut 

ROI 0,63 0,54 Hruška 

DS přesně na měsíce [měs.] 46,90 41,30 Box cut 

SHCF [Kč]    5.099.409.085,69    5.644.796.453,27 Box cut 

NPV [Kč]  3.644.282.959,60    3.789.958.155,22  Box cut 

IV 3,50 3,04 Hruška 

Náklady na investici, první z ukazatelů, jsou z pohledu otvírky metodou Box cut vyšší 

z důvodu skokového nárůstu těžby skrývky v 2. roce rozvoje a také díky vyšším těžbám 

sádrovce. Nicméně právě vyšší hodnoty vytěženého sádrovce přispějí k vyšším výnosům 

a také vyšším ziskům. Bohužel, vliv vyšších nákladů se projevuje i na hodnotách 

rentability a indexu výnosnosti. 

U těchto ukazatelů opět vítězí metoda otvírky hruškou, ale jelikož je otevření 

a provozování jámového lomu dlouhodobou činností, tak se u ní jako takové předpokládá 

dlouhodobá životnost a návratnosti investicí pozvolna zato však pravidelně. Pokud 

k rentabilitě přistoupíme i s kopírováním hodnot těžby, je potřebné se zamyslet nad další 

možnou interpretací. Pokud totiž těžby sádrovce v prvních letech rozvoje metodou Box cut 

jsou vyšší, znamená to, že dříve přinesou zisk a tedy případně sníží nároky na získání 

cizího kapitálu, kterým bude rozvoj lomu financován. Čistě přepočtené ROI pouze pro 

první polovinu projektu, tedy na konci 3. roku je u metody Box cut rovno 0,74 a u metody 

hruškou pouze 0,63. Stejné je to i u IV, které po první tři roky ukazuje ve prospěch Box 

cutu. 

Doba splacení je pro Box cut nižší, tedy je opět potvrzeno tvrzení, že s vyššími těžbami 

sádrovce se dříve vrátí finanční prostředky do investice vložené. Hodnoty SHCF a NPV, 

i když jen lehce rozdílné, jsou taktéž ukazatelem na volbu této metody. I když je možné 

argumentovat, že po delší časový horizont bude NPV obou investičních možností přibližně 

stejná a oba projekty tak mají stejnou či velmi podobnou hodnotu vyjádřenou v současných 

penězích. 

Všechny výpočty jsou silně ovlivněny vstupními hodnotami cen stavebních prací, které 

jsou vlastně cenami dodavatelskými, a proto jsou mnohdy až nepřiměřeně vysoké 
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v porovnání s tím, jaké by byly skutečné čisté nákladové položky společnosti 

Gypstrend, s. r. o. na provedení popsaných činností. Nicméně metodický postup, kterým je 

dosaženo výsledku považuji za správně zkonstruovaný, a při zadání odlišných vstupních 

údajů bude dosaženo více přesnějšího výsledku. Například interně ve společnosti 

Gypstrend s. r. o. 

Všechny víše popsané finanční ukazatele jsou znázorněny v následujícím grafu, který tak 

dokládá vyvozené závěry. 

 

Graf 4 Porovnání obou otvírkových metod na základě jejich přínosů 

Pokud by jednotlivé podstatné faktory byly brány v úvahu samostatně, a další nebyly 

vypočteny, případně nad nimi nebylo uvažováno, pak by v některých kategoriích (náklady 

na investici, ROI a IV) bylo vhodnější zvolit metodu otvírky hruškou. Pokud se však 

na výsledky podíváme jako na jeden celek, pak je jasnou volbou, na základě údajů pro 

prvních 7 roků rozvoje, nově navrhnutá metoda Box cut. Položky, ve kterých tato metoda 

ztrácí, byly okomentovány a je tedy zřejmé proč zde tato metoda ztrácí. Toto ale nemá 

na celkový výsledek a doporučení vyplývající z této práce vliv. Pokud bude uvažováno nad 

výhodnostmi otvírek a jejich finanční náročnosti, je nutné zahrnout do těchto úvah 

i náklady na vytvoření technologické komunikace, které výpočty v závěrečné části práce 

nezahrnují a to z důvodu shodnosti částky nákladů na její vybudování pro obě dvě metody. 

Je možné je tedy ve výpočtech pominout. Při úvahách o otvírce však nikoli. 
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ZÁVĚR 

Hlavní cíl této doktorské disertační práce, sestavit ekonomické hodnocení otvírkových 

metod nového ložiska sádrovce v Sudicích, byl splněn. Hodnocení, jako podklad pro 

případné rozhodnutí společnosti Gypstrend, s. r. o. o zahájení těžby jednou či druhou 

navrhovanou otvírkovou metodou, bylo zpracováno na základě plnění dílčích cílů 

stanovených v úvodu této práce, a bylo z něj dosaženo výsledku a doporučení. Možnosti 

využití outsourcingu nebyly nakonec řešeny, jelikož vstupní ceny, ze kterých byl prováděn 

výpočet, jsou cenami dodavatelskými, tudíž jde zde pouze možnost snížení těchto cen 

volbou jiného dodavatele. 

Faktické klady a zápory obou otvírkových metod jsou uvedeny v krátké rešerši 

navrhovaných projektů, ze kterých vychází podkladové vstupní údaje pro ekonomické 

propočty a analýzy. Postupně jsou sestaveny kalkulace nákladů, výnosů, zisku a také 

ekonomických ukazatelů, které mají za cíl pomoci při rozhodování nad správnou volbou 

otvírkové metody. Výpočty byly provedeny pomocí programu excel, ve kterém tak vznikl 

interaktivní ekonomický program (přiložený v CD příloze této práce) pro případné 

pozdější použití při změněných parametrech nebo vstupních faktorech. Těmi mohou např. 

být výše nákladů na prováděné činnosti, prodejní ceny sádrovce, případně i jiné kubatury 

skrývek a tonáží těžeb, pokud bude rozhodnuto o uvažování nad případnou další jinou 

otvírkovou metodou. 

Výsledky výzkumu ukazují ve většině zvolených kritérií na výhodnost otevření nového 

ložiska pomocí metody Box cut, která byla společností Gypstrend, s. r. o. považována 

za prioritní, jelikož si v prvních fázích svého rozvoje vyžádá menší zábor půdy, menší 

objemy skrývek a dříve bude dosaženo nerostné suroviny, kterou lze začít prodávat. 

Po důkladném zvážení a okomentování všech ukazatelů je možné tento „ekonomicky 

laický“ odhad potvrdit a doporučit metodu Box cut k provedení při otvírce nového ložiska 

sádrovce v Sudicích u Opavy. 



 

2012  81 

SEZNAM POUŽITÉ LITARATURY 

[1] ČERMÁK O.: Výpočet rozpočtu pro sanaci a rekultivaci sádrovcového dolu 

Kobeřice a jeho optimalizace. Ostrava, 2009. 42 s. Diplomová práce. VŠB - 

Technická univerzita Ostrava. 

[2] GYPSTREND KOBEŘICE, s. r. o. POPD Kobeřice - změna: Technická zpráva. 4. 

pracovní verze. Kobeřice, Leden 2009. 

[3] BROSSLER E. O.: Sudice Working Method and Box Cut Pit Development. Geoplan 

Limited, Únor 1997. 48 s. Interní technická dokumentace. Gypstrend, s. r. o. 

Sádrovcové doly Kobeřice. ref. č. S10/3/97 

[4] FAJKUS O.: Sádrovcový důl Sudice severní otvírka : návrh. Kobeřice, říjen 1995. 

Interní technická dokumentace. Gypstrend, s. r. o. Sádrovcové doly Kobeřice. 

[5] RUSEK J., FAJKUS O., RECLÍK P., PETERKOVÁ J.: Lom Sudice : Plán otvírky, 

přípravy a dobývání. Kobeřice, 1999. Interní technická dokumentace. Gypstrend, 

s. r. o. Sádrovcové doly Kobeřice. ref. č. SOO52 

[6] KÖHLER D., KRATOCHVÍLA L., VAJDÍK J.: Sudice : Průzkum ložiska sádrovce; 

doplňující průzkum. Ostrava, listopad 1994. UNIGEO, a.s. Ostrava, Interní technická 

dokumentace. Gypstrend, s. r. o. Sádrovcové doly Kobeřice. ref. č. SOO17 

[7] PRUSEK J.: Technologická komunikace Kobeřice – Sudice : Inženýrsko geologický 

průzkum. Opava, duben 1998. GEP Opava. Interní technická dokumentace. 

Gypstrend, s. r. o. Sádrovcové doly Kobeřice. ref. č. SOO38 

[8] UNIGEO, a.s.: Rohov (Sudice – Jih) : Závěrečná zpráva. Ostrava, leden 1997. 

UNIGEO, a.s.: Interní technická dokumentace. Gypstrend, s. r. o. Sádrovcové doly 

Kobeřice. Číslo úkolu 02 96 6677 62 326 3806 1 

[9] GYPSTREND, s. r. o.: Návrh dobývacího prostoru Sudice. Kobeřice, leden 1995. 

Interní technická dokumentace. Gypstrend, s. r. o. Sádrovcové doly Kobeřice. ref. č. 

S0025 

[10] ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - GEOFOND.: Surovinové zdroje České 

republiky : Nerostné suroviny 2011 (Statistické údaje roku 2010)[online]. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2011 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.geofond.cz/cms/soubory/o-nas/docs/surroc/rocenka2011sur.pdf>. 



 

2012  82 

[11] DVOŘÁČEK J.: Prognostika: učební texty pro posluchače Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava, Regionální středisko výchovy a vzdělávání MOST, 

1996. 91 s 

[12] DVOŘÁČEK J.: Analýza hospodářské činnosti báňského podniku. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 1997. 156 s. ISBN 80-7078-515-2 

[13] Česká republika. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon): ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha: Federální 

shromáždění Československé socialistické republiky, 19. 04. 1988, částka 8, s. 175-

188. 

[14] Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební 

výroby 2. čtvrtletí 2012: Tab. 6 Průměrné ceny vybraných stavebních prací. ČESKÝ 

STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. 2012, 15. 8. 2012 [cit. 2012-

08-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/45004C050B/$File/700112q206.xls> 

[15] ERPOS, spol. s r.o.: Ceny provedení stavebních a zemních prací : Průměr za rok 

2011. Slovensko, Žilina, prosinec 2011. ERPOS, spol. s r. o.: Interní dokumentace. 

[16] SOUSEDÍKOVÁ R.: Přednášky a studijní materiály do předmětu Investice. Ostrava:  

VŠB – TU Ostrava. 2008. 

 



 

2012  83 

PŘEHLED DOSAVADNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 

Publikace v časopisech bez impakt faktoru (uváděné na WoS, Scopus) 

MIKOLÁŠ, M., ČERMÁK, O., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., ŽOČEK, F., 

HAVERLAND, J., OŽANA, K.Comparioson of the english development method “box 

cut” with an commonly used method of development in Czech Republic on specific 

deposit. In 12TH International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM: 

SGEM2012, Albena, Bulharsko, 2012, VOL I, s 473 - 478. ISSN 1314-2704. 

MIKOLÁŠ, M., BLÍN, J., BARTÁK, P., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., ČERMÁK, O., 

KOSTRHUN, J. Findings from new monitoring techniques used on side slopes of the 

brown coal mine CSA, Litvinovska uhelna a.s. – reflectorless measurement. In 12TH 

International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM: SGEM2012, Albena, 

Bulharsko, 2012, VOL II, s 739 - 745. ISSN 1314-2704. 

JAROLIMOVA, M., ČECHOVÁ, D., STRUNA, J., ČERMÁK, O., OŽANA, K., 

KOSTRHUN, J. Solid expandable tubular - set technology for drilling programs.In 12TH 

International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM: SGEM2012, Albena, 

Bulharsko, 2012, VOL I, s 503 - 510. ISSN 1314-2704. 

MIKOLÁŠ, M., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., JUNGVIRTOVA, J., ČERMÁK, O., 

KOUNOVSKY, P., OŽANA, K. The management of mine waste from mining and 

treatment of granite forcrude stone production. In 12TH International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference SGEM: SGEM2012, Albena, Bulharsko, 2012, VOL I, s 899 - 

904. ISSN 1314-2704. 

MIKOLÁŠ, M., ZECHNER, M., ČERMÁK, O., VÁCLAVÍK, V., DAXNER, J. 

Stabilization Of Clay Silt Retention. In 11TH International Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM: SGEM2011, Albena, Bulharsko, 2011, VOL I, s 949 – 955. ISSN 

1314-2704. 

HUDEČEK, V., URBAN, P., ČERNÁ, K., ČERMÁK, O., DORAZIL, V. New Degassing 

Trends In The Underground Parts Of Gaseous Coal Mines In The Czech Republic, In 

11TH International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM: SGEM2011, 

Albena, Bulharsko, 2011, VOL I, s 869 – 877. ISSN 1314-2704. 



 

2012  84 

Články v recenzovaných časopisech 

ČERMÁK, O., MIKOLÁŠ, M., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., JAROLIMOVÁ, 

M.Poznatky o metodách těžby bloků kamene povrchovým a hlubinným způsobem v 

Chorvatsku, Kamen Pazin. Keramický zpravodaj. 2011, roč. 27, 6/2011, s. 6. ISSN 1210-

2520. 

ČERMÁK, O., MIKOLÁŠ, M., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., JAROLIMOVÁ, 

M.Metody úpravy a zpracování bloků kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu v Chorvatsku. Keramický zpravodaj. 2011, roč. 27, 6/2011, s. 7. CD příloha. ISSN 

1210-2520. 

ČERMÁK, O., MIKOLÁŠ, M. Sanace a rekultivace sádrovcového lomu Kobeřice. 

Keramický zpravodaj. 2010, roč. 26,4/2010. CD příloha. ISSN 1210-2520. 

 

Přednášky na konferencích 

ČERMÁK, O. Research and application of modern development methods for gypsum 

deposit Sudice including the economic evaluation. In: International Forum - Contest: 

‘TopicalIssues of Rational Use of Natural Resources’. St. Petersburg, Russia, 2012. 

ČERMÁK, O., MIKOLÁŠ, M., FOITOVÁ DERNEROVÁ, P., JAROLIMOVÁ, M. 

Poznatky o metodách těžby bloků kamene povrchovým a hlubinným způsobem v 

Chorvatsku, Kamen Pazin. In 3. Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných 

surovin. Kurdějov 2011. 

ČERMÁK O., MIKOLÁŠ M., FOITOVÁ DERNEROVÁ P., JAROLIMOVÁ M.: Metody 

úpravy a zpracování bloků kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

v Chorvatsku. In 3. Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin.  

Kurdějov 2011. 

ČERMÁK, O., MIKOLÁŠ, M.: Sanace a rekultivace sádrovcového lomu Kobeřice. In 2. 

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin. Sepetná 2010. 



 

2012  85 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha I – Technologická komunikace, přehledná situace[7] I 

Příloha II – Detailní tabulky výpočtu nákladů na skrývkové práce otvírkové metody 

hruškou II 

Příloha III – Kompletní tabulky pro výpočet nákladů na těžbu sádrovce při volbě otvírkové 

metody hruškou IV 

Příloha IV – Detailní tabulky výpočtu nákladů na skrývkové práce otvírkové metody Box 

cut VI 

Příloha V – Kompletní tabulky pro výpočet nákladů na těžbu sádrovce při volbě otvírkové 

metody Box cut VIII 

Příloha VI – Tabulka výpočtu extrapolace prodejních cen sádrovce X 

Příloha VII – Tabulky výpočtu extrapolace indexů stavebních prací XI 

 


