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Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem
dlouhodobé strategie společnosti PREMIOT těžební, a.s. patřící do investiční skupiny Premiot
Group, a.s..

K hlavním cílům PREMIOT těžební, a.s. patří obnova těžby a úpravy břidlice za účelem ušlechtilé
výroby, obnova řemesla a bývalé slávy břidlicových dolů na severní Moravě. 

Strategie rovněž počítá s pořízením dalších báňských akvizic. Surovinový deficit v České
republice a Evropské unii se stále prohlubuje.

PREMIOT TĚŽEBNÍ

PREMIOT těžební, a.s.
PREMIOT těžební, a.s. (původně PREMIOT Mining & Resources a.s.) vznikla v roce 2020, kdy
zakoupila břidlicové doly ve Lhotce a v Nových Oldřůvkách na severní Moravě. V roce 2021
přibyly do portfolia žulové lomy ve Vápenici u Vysokého Chlumce na Sedlčansku a v Čiernom
Balogu na Slovensku. V roce 2022 se společnost přejmenovala na PREMIOT těžební, a.s. a zabý-
vá se dobýváním hornin a jejich zpracováním.

PREMIOT TĚŽEBNÍ, A.S. JE ČLENEM INVESTIČNÍ SKUPINY PREMIOT GROUP, A.S.
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HISTORIE ČESKÉ ŽULY

V našem nejstarším kamenolomu v oblasti dnešního dobývacího prostoru Vápenice I probíhá
těžba a kamenické zpracování žuly již od roku 1908.
V roce 1930 zde byla otevřena druhá těžební jáma a začaly se objevovat první zmínky o kame-
nických živnostech z této oblasti.
Na začátku 70. let 20. století byl stanoven nový dobývací prostor a byla zahájena těžba žuly 
v kamenolomu Vápenice I.

V roce 1992 byla založena společnost Česká žula spol. s r.o.
Od roku 1993 byla rozšířena hrubá kamenická výroba o výrobu dlažebních kostek a mozaiky.
Byly zavedeny nové technologické postupy v těžbě bloků a byl podstatně rozšířen dobývací
prostor. V roce 2021 se Česká žula spol. s r.o. stala členem investiční skupiny Premiot Group,
a.s. a o rok později přešla pod vedení PREMIOT těžební, a.s. a přejmenovala se na Česká žula,
a.s. Spolu se vstupem strategického investora dochází k modernizaci strojového parku a pou-
žívaných technologií.
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https://www.premiot.cz/
https://premiot-tezebni.cz/
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V lomu společnosti Česká žula, a.s., ve Vápenici, se těží šedomodrá žula. 
Je k dispozici jako drcený kámen různých frakcí, lomový kámen a v řadě ušlechtilých
kamenických výrobků.
Mezi výrobky České žuly z přírodního kamene patří dlažební kostky v různých velikostech 
(od mozaiky až po velké dlažební kostky), žulové krajníky, obrubníky, haklíky, regulační kameny,
kamenivo do gabionů, žulové bloky, obklady a dlažby v různých povrchových úpravách atd. 
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Technické parametry kamene (viz. zkouška typu TT)

Objemová hmotnost podle ČSN EN 1936: 2665 kg/m³
Nasákavost vodou za atmosférického tlaku podle ČSN EN 13755: 0,02 % hm
Pevnost v tlaku podle ČSN EN 1926: 165 MPa
Mrazuvzdornost podle ČSN EN 12371: 2,5 % hm
Obrusnost podle ČSN EN 14157: 7,4 cm³/50 cm²
Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám podle ČSN 73 1326: 0,8 g/m²
Použití: exteriér, interiér
Další znaky: dobrá leštitelnost, granitická dekorativnost
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KOPÁKY

KOPÁK HRUBÝ
0102001

2590 Kč/t

Výroba kopáků se provádí lámáním a dodatečným opracováním špičákem. 
Podle povrchové úpravy se kopáky rozlišují na:
neupravené: jedna plocha je lomově hrubá, plná, ostatní plochy hrubé, bez ohledu na podráže-
ní nebo podlomení,
hrubé: lícová plocha je špicovaná nebo čistě lámaná, ložná plocha do 2/3 špicovaná, ostatní
plochy lámané,
čisté: čela jsou pravoúhlá, lícová plocha je špicovaná nebo s bosáží, obvodové hrany jsou vzáje-
mně kolmé, rovně zaprýskané. Ložné a styčné plochy jsou špicované, zadní plocha lámaná.

Kopák se používá jako nosný konstrukční nebo obkladový stavební materiál pro vodohospodář-
ské, železniční, báňské a pozemní stavby.
Rozměry: 20 x 20/30 - 60 cm (nebo dle požadavků zákazníka)

Vydatnost: 1-2 m²/t

STAVEBNÍ KÁMEN

KATALOG VÝROBKŮ 2022

Kopák čistý



Hranol lámaný rozměr vydatnost Kč/t

HRANOL LÁMANÝ PRO ŘÁDKOVÉ ZDIVO
0102002

20 x 20 x 40-45 cm 2 m²/t 3840 Kč

HRANOL LÁMANÝ VÝBĚROVÝ
0102003

20 x 20 x 40 cm 2 m²/t 4220 Kč

HRANOLY

Hranol je zdící prvek, podobný haklíku. Rozměry jsou uzpůsobeny požadavkům ve výstavbě.
Výroba hranolu se provádí rozlamováním bez dalšího kamenického opracování.
Hranoly mají přibližně pravoúhlý tvar, všechny plochy jsou lámané. Kromě tloušťky jsou rozměry
hranolů volné. 
Hranoly se používají na stavby podezdívek domů, budov, opěrných zdí, vodohospodářských sta-
veb (propustky, zdění koryta řek), plotových zídek, jako obklad nosných konstrukcí a v zahradní
architektuře. 
V případě využití hranolu na řádkové zdivo musí být u všech dodaných kusů alespoň jeden roz-
měr stejný.

Výše uvedené rozměry a ceny jsou pouze příkladem, hranoly vyrábíme na míru.

KATALOG VÝROBKŮ 2022

Hrubě lámané hranoly pro řádkové zdivo Hranoly pro řádkové zdivo s řezanou spárou
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Haklík Kč/m²

HAKLÍK NEUPRAVENÝ (LÁMANÝ) 
0102004

od 1910 Kč

HAKLÍK UPRAVENÝ (BOSÍROVANÝ S UPRAVENOU SPÁROU)
0102005

od 3080 Kč
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HAKLÍKY

Výroba haklíků se provádí rozlamováním a jednoduchým kamenickým opracováním. Tvar mají
přibližně pravoúhlého rovnoběžnostěnu s lícovou plochou čtvercovou nebo obdélníkovou. 
Jejich tloušťku určuje zákazník. Podle povrchové úpravy se haklíky vyrábí:
neupravené: všechny plochy jsou lámané, přetloukané, štípané,
hrubé: lícová plocha je lomově hrubá, špicovaná s bosáží nebo řezaná, a ložné a styčné plochy
jsou třístranně lemovány a špicovány,
čisté: jsou obdobně opracovány jako haklíky hrubé, ale lemování a špicování je jemnější.

Haklíky se používají na stavby podezdívek domů, budov, opěrných zdí, plotových zídek a v zahra-
dní architektuře.

Kyklopské pohledové zdivo se využívá pro opěrné zdi u mostů, tunelů, nábřežní stěny a stěny 
ve svahu. Zdí se z kamenů, které se opracují do 5-8 úhelníků podle drátěné šablony. Zdivo 
se neomítá, pouze se po vyzdění spáruje.

od 7500 Kč/m²

KATALOG VÝROBKŮ 2022

KYKLOPSKÉ ZDIVO

Haklík neupravený Haklík upravený



Štípané žulové dlažební kostky z přírodního kamene, jsou tradičním produktem pro kvalitní
úpravu chodníků, parkovacích ploch, silnic i ploch s vysokým i nízkým zatížením. Žulová dlažba
vyniká pevností, životností, odolností vůči mechanickým, chemickým i přírodním vlivům, lépe
rozmisťuje zatížení a má atraktivní vzhled.
Štípané kostky jsou vyráběny ručně. Jednotlivé kostky se proto mírně liší.
U kostek je dodržován přibližný tvar krychle (u průřezu 16 cm, možnost hranolu). Poměr ložné
plochy k lícové nesmí být menší než 3:4, ložná plocha je zhruba rovnoběžná s plochou lícovou,
styčné plochy mohou být směrem k ložné ploše podkoseny. Všechny plochy kostek jsou lomově
rovné, jinak neopracované.
Žulové kostky vyrábíme v několika kategoriích podle velikosti a barevnosti. 
Označení „A“ v označení výrobku znamená, že se jedná o šedomodrou barvu. „B“ šedomodrou 
s částečně hnědým zabarvením.

Mozaika (4/6 cm), drobná dlažební kostka (8/11 cm), velká dlažební kostka (15/17 cm) 
a další atypické kostky (6/8, 7/9, 10/12, a 17/19 cm).

Mozaika se používá převážně k dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro pěší
(chodníky, náměstí, terasy a v zahradní architektuře).
Způsob kladení: Dlažební kostka „mozaika“ se klade do vlnkového nebo vějířového vzoru. 
Po obvodě zpevněné plochy je nutné vždy opřít tyto kostky do krajníků, obrubníků, popřípadě
dvojřádku z kostek s betonovou opěrou.

Drobné dlažební kostky se používají k dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro
pěší a pojezd silničních vozidel (mimo nákladních). Dále se využívají ke dláždění parkovacích
stání pro osobní automobily, sjezdy z komunikace, rozsáhlé zpevněné plochy (náměstí), zahradní
archite-kturu, jako dvojřádek (přídlažba), opěra pro menší dlažební kostky.
Způsob kladení: Drobná dlažební kostka se klade do vlnkového nebo vějířového vzoru. Po obvo-
dě zpevněné plochy je nutné vždy opřít dlažební kostky do krajníků, obrubníků, popřípadě
dvojřádku z kostek s betonovou opěrou.

Velké dlažební kostky se používají k dláždění venkovních zpevněných ploch určených pro větší
zátěž. Dále se mohou využít jako přídlažba, popřípadě optické dělení parkovacích stání.
Způsob kladení: Dlažební kostka se klade do řádkového vzoru. Po obvodě dlážděné plochy 
je vždy nutné opřít dlažební kostky do krajníků nebo obrubníků s betonovou opěrou.
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DLAŽEBNÍ KOSTKY
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Dlažební kostky velikost vydatnost  Kč/t

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ 16 II A
0103001

15/17 cm 2,7 m²/t 3220 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ 12 II 
0103002

10/12 cm 4 m²/t 3510 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ 10 II A, B*
0103003 (A), 0103004 (B)

8/11 cm 5 m²/t 3360 Kč

MOZAIKA 7/9 
0103005

7/9 cm 6 m²/t 4010 Kč

MOZAIKA 6/8 
0103006

6/8 cm 6,5 m²/t 4240 Kč

MOZAIKA 4/6 
0103007

4/6 cm 8-8,5 m²/t 4440 Kč
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*A = šedomodrá, B = šedomodrá s částečně hnědým zabarvením

DLAŽEBNÍ KOSTKY

Odseky Kč/t

ODSEKY NETŘÍDĚNÉ
0103008

390 Kč

ODSEKY TŘÍDĚNÉ
0103009

1860 Kč

ODSEKY

Odseky vznikají při štípání žuly a výrobě dlažebních kostek a mozaiky. Jsou známy také pod po-
jmy nepravidelná dlažba nebo „divočina“. Používají se ke dláždění a také do gabionového zdiva.



Zakázkové dlažební kostky velikost Kč/t

DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ 10 tř. 1
0103010

8/11 cm 4010 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA DROBNÁ 12 tř. 1
0103011

10/12 cm 3910 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ 16 tř. 1
0103012

15/17 cm 3580 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ ŠTÍPANÁ 18 II
0103013

17/19 cm 3220 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ PŮLENÁ 18 
0103014

18 x 18 x 8-11 cm 4070 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ PŮLENÁ 16 
0103015

16 x 16 x 8-11 cm 4070 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA VELKÁ VAZÁK 16
0103016

16 x 16 x 21-27 cm 3940 Kč

DLAŽEBNÍ KOSTKA ATYPICKÁ různé na dotaz
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Na objednávku vyrábíme dlažební kostky vybírané, vysoké kvality, štípané, půlené, vazáky. Další
atypické rozměry na přání zákazníků.



Krajníky velikost vydatnost Kč/bm

KRAJNÍK SILNIČNÍ LÁMANÝ KS1
0104001

18 x 20 cm 10,5 bm/t 600 Kč

KRAJNÍK SILNIČNÍ LÁMANÝ KS2
0104002

16 x 20 cm 11,5 bm/t 570 Kč

KRAJNÍK SILNIČNÍ LÁMANÝ KS3
0104003

13 x 20 cm 14 bm/t 530 Kč

KRAJNÍK ZAHRADNÍ LÁMANÝ KS10/20
0104004

10 x 20 cm 15 bm/t 470 Kč
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KRAJNÍKY

Výroba krajníků se provádí lámáním a dodatečným opracováním. Horní pohledová plocha 
a styčné plochy jsou kolmé a sekané na normovaný nebo požadovaný rozměr.
Krajníky se mohou vyrábět v různých délkách. Jejich kombinací je umožněno docílit různých
poloměrů.
Krajníky se využívají k uzavření zpevněných ploch a jako opěra pro žulové dlažební kostky.

Krajník zahradní lámaný



Obrubníky přímé průřez vydatnost Kč/bm

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP1
0105001

32 x 24 cm 4,8 bm/t 1650 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP2
0105002

30 x 20 cm 6 bm/t 1580 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP3
0105003

25 x 20 cm 7,3 bm/t 1260 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP4
0105004

20 x 25 cm 7,3 bm/t 1260 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP5
0105005

20 x 20 cm 9 bm/t 1120 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP6
0105006

15 x 25 cm 10 bm/t 1020 Kč

OBRUBNÍK PŘÍMÝ OP7
0105007

12 x 25 cm 12,5 bm/t 950 Kč
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OBRUBNÍKY

Obrubníky jsou kamenné řezané stavební prvky. Slouží k oddělení vozovky od chodníku, dvě
strany jsou tryskané. Pomocí obrubníků se vytváří bezpečné vyvýšení dopravních pásů, dělicích
pruhů, nástupních ostrůvků, chodníků nebo jiných ploch. Mohou mít nejen přímý tvar, ale také
obloukový, zkosený, nájezdový nebo speciální. Vyrábějí se v různých rozměrech dle požadavků
odběratele.



Nárožní
rádius (r)

OP1
(32x24)

OP2
(30x20)

OP3
(25x20)

OP4
(20x25)

OP5
(20x20)

OP6
(15x25)

OP7
(12x25)

r ≤ 1 m 4650 Kč
0106001

3770 Kč
0106007

3180 Kč
0106013

3370 Kč
0106019

3080 Kč
0106025

3140 Kč
0106031

2940 Kč
0106037

r ≤ 2 m 4220 Kč
0106002

3410 Kč
0106008

2830 Kč
0106014

2930 Kč
0106020

2790 Kč
0106026

2840 Kč
0106032

2720 Kč
0106038

r ≤ 3 m 4000 Kč
0106003

3220 Kč
0106009

2680 Kč
0106015

2270 Kč
0106021

2640 Kč
0106027

2690 Kč
0106033

2580 Kč
0106039

r ≤ 5 m 3780 Kč
0106004

3050 Kč
0106010

2540 Kč
0106016

2620 Kč
0106022

2550 Kč
0106028

2540 Kč
0106034

2440 Kč
0106040

r ≤ 9 m 3340 Kč
0106005

2690 Kč
0106011

2250 Kč
0106017

2330 Kč
0106023

2210 Kč
0106029

2250 Kč
0106035

2150 Kč
0106041

r > 9 m 3140 Kč
0106006

2550 Kč
0106012

2110 Kč
0106018

2180 Kč
0106024

2080 Kč
0106030

2120 Kč
0106036

2020 Kč
0106042
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OBRUBNÍKY OBLOUKOVÉ NÁROŽNÍ

Níže uvedené ceny obrubníků jsou za běžný metr.

OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ KOUTOVÝ - OC+10 % (příplatek za nárožní obrubník)
0106043

Obrubník obloukový nárožní OP7



Deskovina bezformátová 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

DESKOVINA ŘEZANÁ II. JAKOST 1410 Kč
0107001

1550 Kč
0107002

1920 Kč
0107003

2480 Kč
0107004

2930 Kč
0107005

DESKOVINA ŘEZANÁ I. JAKOST 1480 Kč
0107006

1620 Kč
0107007

2000 Kč
0107008

2550 Kč
0107009

3000 Kč
0107010
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ŽULOVÉ DESKY

Dlažební a obkladové desky jsou vyráběny z přírodního kamene. 
Bezformátové slouží například jako surovina pro další kamenické zpracování nebo jako
„rustikální“ stolové desky.
Formátové se široce využívají, jak v interiéru, tak exteriéru. Používají se ke dláždění podlah,
vjezdů, teras, chodníků, jako olemování bazénů, na schody, obklady stěn a parapetní desky.
Formátové desky mohou mít různý rozměr, maximální délka jednoho kusu může dosahovat 
1,5 m o tloušťce 2-10 cm. 
Možné povrchové úpravy (ne všechny je možné aplikovat na všechny šíře desek): 
řezané: jedná se o základní povrchovou úpravu, která vzniká při řezání kamene,
tryskané: povrch vzniká opracováním za pomocí ocelové drtě či křemičitého písku v tryskači, 
broušené: povrch se brousí diamantovými kotouči,
leštěné: povrch se leští brusnými diamantovými kotouči s jemnější strukturou.

DESKOVINA BEZFORMÁTOVÁ

V nabídce jsou deskoviny o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny deskovin jsou za m².

Dlažební deska



Dlažební desky formátové 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

DLAŽEBNÍ DESKA ŘEZANÁ 1650 Kč
0108001

1850 Kč
0108002

2220 Kč
0108003

2720 Kč
0108004

3050 Kč
0108005

DLAŽEBNÍ DESKA TRYSKANÁ 1950 Kč
0108006

2150 Kč
0108007

2520 Kč
0108008

3080 Kč
0108009

3440 Kč
0108010

DLAŽEBNÍ DESKA BROUŠENÁ 2830 Kč
0108011

3010 Kč
0108012

3380 Kč
0108013

4000 Kč
0108014

4380 Kč
0108015

DLAŽEBNÍ DESKA LEŠTĚNÁ 3770 Kč
0108016

3950 Kč
0108017

4330 Kč
0108018

5010 Kč
0108019

5400 Kč
0108020
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DLAŽEBNÍ DESKA FORMÁTOVÁ

PÁSOVÁ DLAŽBA FORMÁTOVÁ volná délka - OC - 10 % (sleva oproti cenám
ostatních formátových desek)
0108100

V nabídce jsou desky o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny dlažebních desek jsou za m².

Dlažební deska formátová
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SLEPECKÁ DLAŽBA

Žulové dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením
určené pro signální a varovné pasy v exteriéru.

Povrch žulových dlažebních desek je tvořen ortogonálně pravidelně rozmístěnými čtvercovými
výstupky (QUADRA) nebo lineárními drážkami (LINEA). Viditelný povrch je otryskán ocelovými
broky, čímž je zajištěna trvalá protiskluzná úprava. Odpovídá požadavkům SONS, technického
návodu TN TZÚN a ČSN EN 1341:2012. Základní šířka desek je 397 mm, obvyklé tloušťky jsou 60,
80 a 100 mm. Je možné je vyrobit i v jiných šířkách, délkách i tloušťkách podle požadavků
projektu.

cena na dotaz

QUADRA

LINEA Slepecká dlažba



Obkladové desky 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

OBKLADOVÁ DESKA ŘEZANÁ 1810 Kč
0109001

2010 Kč
0109002

2360 Kč
0109003

2940 Kč
0109004

3380 Kč
0109005

OBKLADOVÁ DESKA TRYSKANÁ 2110 Kč
0109006

2290 Kč
0109007

2670 Kč
0109008

3270 Kč
0109009

3720 Kč
0109010

OBKLADOVÁ DESKA BROUŠENÁ 2970 Kč
0109011

3150 Kč
0109012

3540 Kč
0109013

4150 Kč
0109014

4650 Kč
0109015

OBKLADOVÁ DESKA LEŠTĚNÁ 3910 Kč
0109016

4100 Kč
0109017

4510 Kč
0109018

5150 Kč
0109019

5710 Kč
0109020
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OBKLADOVÉ DESKY

V nabídce jsou desky o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny obkladových desek jsou za m².

Obkladová deska



Nástupnice 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

NÁSTUPNICE ŘEZANÁ 2290 Kč
0110001

2450 Kč
0110002

2830 Kč
0110003

3400 Kč
0110004

3830 Kč
0110005

NÁSTUPNICE TRYSKANÁ 2620 Kč
0110006

2780 Kč
0110007

3150 Kč
0110008

3720 Kč
0110009

4150 Kč
0110010

NÁSTUPNICE BROUŠENÁ 3510 Kč
0110011

3670 Kč
0110012

4080 Kč
0110013

4650 Kč
0110014

5260 Kč
0110015

NÁSTUPNICE LEŠTĚNÁ 4450 Kč
0110016

4610 Kč
0110017

5050 Kč
0110018

5650 Kč
0110019

6290 Kč
0110020
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SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

Schodišťové prvky, obklady (nástupnice, podstupnice) se vyrábí ze žulové deskoviny. Naproti
tomu schodišťové stupně (plné, snímané, profilové) se vyrábí z kamenného masivu.
Povrchová úprava může být, dle přání odběratele, stejně jako u dlažebních a obkladových desek
řezaná, tryskaná, broušená nebo leštěná.

NÁSTUPNICE

V nabídce jsou nástupnice o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny nástupnic jsou za m².



Podstupnice 2 cm 3 cm

PODSTUPNICE ŘEZANÁ 2290 Kč
0111001

2450 Kč
0111002

PODSTUPNICE TRYSKANÁ 2620 Kč
0111003

2780 Kč
0111004

PODSTUPNICE BROUŠENÁ 3510 Kč
0111005

3670 Kč
0111006

PODSTUPNICE LEŠTĚNÁ 4450 Kč
0111007

4610 Kč
0111008
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PODSTUPNICE

V nabídce jsou podstupnice o tloušťkách 2 a 3 cm.
Níže uvedené ceny nástupnic jsou za m².

Nástupnice a podstupnice 



Masivní schodišťové stupně Kč/bm

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ BOSÍROVANÝ
0112001

od 2640 Kč

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ TRYSKANÝ
0112002

od 3010 Kč

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ SNÍMANÝ TRYSKANÝ
0112003

od 3580 Kč

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PROFILOVÝ TRYSKANÝ
0112004

od 4440 Kč
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MASIVNÍ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Masivní schodišťové stupněMasivní schodiště pro pomník T.G. Masaryka



Parapety 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

PARAPET ŘEZANÝ 2290 Kč
0113001

2450 Kč
0113002

2830 Kč
0113003

3400 Kč
0113004

3830 Kč
0113005

PARAPET TRYSKANÝ 2620 Kč
0113006

2780 Kč
0113007

3150 Kč
0113008

3720 Kč
0113009

4150 Kč
0113010

PARAPET BROUŠENÝ 3510 Kč
0113011

3670 Kč
0113012

4080 Kč
0113013

4650 Kč
0113014

5260 Kč
0113015

PARAPET LEŠTĚNÝ 4450 Kč
0113016

4610 Kč
0113017

5050 Kč
0113018

5650 Kč
0113019

6290 Kč
0113020
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PARAPETY

Parapet je podobný výrobek jako schodišťový prvek nástupnice. Jedná se o upravenou žulovou
řezanou desku, která může být dále doplněna o různé druhy opracování (viz následující položky
katalogu).

V nabídce jsou parapety o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny parapetů jsou za m².

Parapet



Obraty rovné 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

OBRAT BROUŠENÝ/TRYSKANÝ 330 Kč
0114001

350 Kč
0114002

410 Kč
0114003

490 Kč
0114004

610 Kč
0114005

OBRAT PEMRLOVANÝ x x 420 Kč
0114006

510 Kč
0114007

640 Kč
0114008

OBRAT BOSÍROVANÝ x 470 Kč
0114009

520 Kč
0114010

570 Kč
0114011

710 Kč
0114012

OBRAT LEŠTĚNÝ 430 Kč
0114013

470 Kč
0114014

540 Kč
0114015

650 Kč
0114016

780 Kč
0114017
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Pro parapety a nástupnice.
Pojmem obrat rozumíme opracování hran a čel žulových desek. Provedeny mohou být pemr-
lováním, broušením, tryskáním, bosírováním i leštěním.

V nabídce jsou obraty pro desky o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny obratů jsou za bm.

OPRACOVÁNÍ

OBRATY

FAZETA

Jedná se o sražení hrany žulové desky.

V nabídce jsou fazety pro desky o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny fazet jsou za bm.

Fazeta 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

FAZETA 5 x 5 mm 110 Kč
0115001

110 Kč
0115002

140 Kč
0115003

140 Kč
0115004

150 Kč
0115005
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OKAPNICE

Okapnice je nezbytnou součástí venkovního parapetu. Jedná se o frézovanou drážku, která brání
stékající vodě na spodní straně parapetu tlačit se zpět ke stěně domu.

V nabídce jsou okapnice s drážkami pro desky o tloušťkách 2, 3, 5, 8 a 10 cm.
Níže uvedené ceny okapnic jsou za bm.

Okapnice 2 cm 3 cm 5 cm 8 cm 10 cm

OKAPNICE 5 x 5 mm 110 Kč
0116001

110 Kč
0116002

140 Kč
0116003

140 Kč
0116004

150 Kč
0116005

Ostatní detaily opracování cena

ZKOSENÍ
0117001

na dotaz

ZAKULACENÍ
0117002

na dotaz

ZAOBLENÍ
0117003

na dotaz

BROUŠENÍ
0117004

na dotaz

LEŠTĚNÍ
0117005

na dotaz

ZNAČKY na dotaz

PÍSMENA, ČÍSLICE na dotaz

OSTATNÍ DETAILY OPRACOVÁNÍ
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Masivní stoly ze žulových desek a bloků.

OSTATNÍ

PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ DESKY

Pracovní desky ze žulové deskoviny. Provádíme individuální kalkulace dle tvarů, profilů, výřezů 
a dalších detailů.

STOLY cena na dotaz

cena na dotaz

Masivní stoly



Ostatní a speciální výrobky cena

SLOUPKY
0119001

na dotaz

PRVKY FONTÁN A KAŠEN
0119002

na dotaz

MĚŘIČSKÁ ZNAČKA M1 - M29
0119003

450-7500 Kč/ks

KANALIZAČNÍ KAMENY 
0119004

od 50000 Kč/m³
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OSTATNÍ A SPECIÁLNÍ VÝROBKY

SloupkyKaplička



LOMOVÝ KÁMEN

Lomový kámen je označení pro kámen vzniklý drcením či lámáním skalní horniny v kameno-
lomu. Jednotlivá zrna mají nepravidelný tvar a různou velikost.
Neopracovaný lomový kámen se používá jako vstupní surovina pro výrobu kameniva. Hodí se ta-
ké jako materiál pro zához a stavbu masivních opěrných zdí.
Opracovaný lomový kámen se používá při dláždění břehů vodotečí, rigolů a svahů, dále při stav-
bě podezdívek či jako materiál na stavbu kyklopského zdiva.

LOMOVÝ KÁMEN ZÁHOZOVÝ
0101001 

Záhozový kámen je nepravidelný neopracovaný lomový kámen, vznikající při odstřelu, odpojení
od lomové stěny. Nemá opracovanou stranu. Je využíván ke zpevnění svahů, břehů, do základů
nebo k dalšímu zpracování.

Velký záhozový kámen jsou žulové kusy do velikosti cca 200 kg. Malý záhozový kámen do
velikost cca 100 kg. Používá se na těžké terénní úpravy.
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Lomový kámen záhozový

330 Kč/t



Lomový kámen soklový hmotnost vydatnost Kč/t

SOKLÁK LMA 5/40
0101003

5-40 kg 2,5-3 m²/t 1650 Kč

SOKLÁK LMA 10/60
0101004

10-60 kg 2-2,5 m²/t 1320 Kč
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LOMOVÝ KÁMEN REGULAČNÍ "REGULÁK" LMB 10/60
0101002

760 Kč/t

„Regulák“ se používá na dláždění koryt toků (břehy a dno), na stavbu opěrných zdí, do zahrad 
na opěrné nebo dekorační zídky nebo výstavbu skalek či jiných dekoračních zahradních prvků.
Regulační kámen je nepravidelný, obvykle o minimální velikosti 15–20 cm, váha jednoho kusu 
je 30–50 kg.
Například: z jedné tuny standardního regulačního kamene se obvykle položí cca 2 m² dlažby.

KATALOG VÝROBKŮ 2022

LOMOVÝ KÁMEN SOKLOVÝ „SOKLÁK“

„Soklák“ je vyroben ručním lámáním nebo rozpojováním. Každý kus má minimálně jednu plochu
lomově rovnou. Je tříděný podle rozměrů. Tloušťka kamene je minimálně 15 cm, maximálně 
30 cm, ostatní rozměry 20 až 60 cm.
Soklový kámen se používá na stavby podezdívek domů, budov, opěrných zdí, vodohospodář-
ských staveb (propustky, zdění koryta řek) a v zahradní architektuře.
Označení 5/40 nebo 10/60 udává přibližný hmotnostní rozsah jednotlivých kamenů.

Lomový kámen regulační Lomový kámen soklový



Hrubé drcené kamenivo Kč/t

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/63
0120001

240 Kč

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 63/125
0120002

280 Kč

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 125/250
0120003

450 Kč

KATALOG VÝROBKŮ 2022

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO

Štěrk různých frakcí vyrábíme vlastními drtícími stroji. Je rozdělen podle velikostí jednotlivých
kamenů.

ŽULOVÉ BLOKY, SOLITÉRNÍ KAMENY

Kamenné bloky vznikají při jejich rozpojení od lomové stěny. Slouží k dalšímu zpracování, ale
mohou být použity například pro sochařské zpracování. Solitérní kameny se často využívají jako
dekorativní prvky v parcích, v zahradní architektuře.

Od 9000 Kč/m³
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Kátrovaná zemina Kč/t

ODBĚR DO 10 TUN
0122001

190 Kč

ODBĚR NAD 10 TUN
0122002

100 Kč

KATALOG VÝROBKŮ 2022

KÁTROVANÁ ZEMINA

Kátrovaná zemina je vhodná zejména na zakládání zahrad, trávníků a záhonů. 
Kátrovaná zemina je vytříděná, je tedy zcela bez kamenů. Využívá se na finální úpravu povrchů.
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OBALY A SLUŽBY

Služby cena

DOPRAVA VLASTNÍ (ČESKÁ ŽULA)
0192001

na dotaz

DOPRAVA EXTERNÍ DOPRAVCE 
0192002

na dotaz

DLÁŽDĚNÍ A OSAZOVÁNÍ
0192003

od 350 Kč/m²

OPRAVY A REKONSTRUKCE STAVEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
0192004

dle dohody

Obaly Kč/ks

VELKOOBJEMOVÝ VAK (1 tuna)
0191001

350 Kč

PALETA EURO (vratná)
0191002

400 Kč

PALETA (nevratná)
0191003

300 Kč
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Jakékoli jiné rozměry kamene (atypické, obloukové, profilové atd.) oceníme na vyžádání.
Uvedené ceny jsou maloobchodní, velké zakázky budou řešeny individuálně.
Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH a jsou platné k 1.9.2022.







OBCHODNÍ PODMÍNKY

KATALOG VÝROBKŮ 2022

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky společnosti Česká žula, a.s., IČ: 09517367, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná      
 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25675 (dále také jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751           
 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo        
 na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup a prodej kameniva (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou                 
 či právnickou osobou v postavení podnikatele (dále jen „kupující“).

Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen “objednávka”) předkládá kupující, a to i v případě předchozí telefonické komunikace, písemně prostřednictvím    
 e-mailu na adresu objednavky@premiot.com. Objednávka musí obsahovat určení kupujícího, přesné vymezení zboží, množství a požadovaný termín dodání
zboží.
Akceptací objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. 
V případě, že návrh je prodávajícím doplněn nebo jinak změněn, považuje se toto za odmítnutí návrhu původního a zároveň za návrh nový a kupní smlouva
je uzavřena e-mailovým potvrzením návrhu kupujícím. 
Obchodní vztah lze též uzavřít v místě převzetí zboží na základě ústní objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou ve smlouvě bankovním převodem nebo zboží uhradit v hotovosti v místě převzetí.
Podkladem pro placení kupní ceny je faktura vystavená prodávajícím a odeslaná kupujícímu na jeho adresu a v případě úhrady v místě převzetí pokladní
doklad.
V případě dílčích dodávek v rámci jedné kupní smlouvy budou fakturovány tyto dílčí dodávky sběrnou fakturou ve stanovených fakturačních obdobích
sjednaných ve smlouvě, a to vždy v rámci daného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury je soupis dodacích listů k dané faktuře.
Vyfakturovaná kupní cena je splatná ve lhůtě a dle podmínek dohodnutých v kupní smlouvě. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání
fakturované částky na účet prodávajícího.
V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
Pro případ prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží včetně dílčích až do dne zaplacení dlužné
částky.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v množství, kvalitě a termínech sjednaných v kupní smlouvě. V případě sjednání odchylky od standardní kvality
musí strany odchylku přesně specifikovat.
Prodávající dodá ke každé dílčí dodávce dodací list, který bude obsahovat obchodní jméno a sídlo prodávajícího a kupujícího, určení zboží a jeho množství. 
Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje dopravu zboží sám kupující, splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží přímo kupujícímu
nebo dopravci pověřenému kupujícím k převzetí zboží v místě převzetí. Jestliže dopravu zajišťuje prodávající, splní svou povinnost předáním tohoto zboží
kupujícímu v jeho skladu nebo v místě, které mu kupující písemně předem sdělí, anebo v místě dohodnutém v kupní smlouvě. Dodáním zboží přechází       
 na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty zboží.
Kupující akceptuje hmotnost zjištěnou a uvedenou prodávajícím jako podklad pro vyúčtování.
Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez
zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil. Zjevné vady je povinen reklamovat nejpozději do 10 dnů od dodání zboží, skryté vady neprodleně po jejich zjištění
nejpozději do jednoho roku od dodání zboží.
Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů od jejího obdržení.
Reklamované zboží musí být uloženo odděleně. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu ověřit kvalitu reklamovaného zboží, provést odběr vzorků           
 z reklamované dodávky za přítomnosti zástupce obou stran, příp. i zástupce nezávislé zkušebny, na které se smluvní strany dohodnou.
Prokáže-li kupující nedostatek kvality dodaného zboží, je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prokáže-li
kupující nedostatek množství dodaného zboží, je oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dojde-li vinou kupujícího nebo přepravce pověřeného kupujícím ke smíchání zboží se zbožím dodaným jiným prodávajícím nebo ke smíchání frakcí, práva     z
odpovědnosti za vady zanikají.
Uplatnění reklamace dodaného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu v dohodnutém termínu její splatnosti.
POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz. Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu
na pozemních komunikacích). Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně prohlašuje, že se s příslušnými ustanovení z. č. 361/2000 Sb. seznámil. 
Doklady o kvalitě a bezpečnosti výrobků jsou k dispozici na provozovně nebo v jiné formě po telefonické dohodě u příslušných obchodních zástupců.

Prodávající a kupující jsou povinni navzájem si neprodleně oznámit změny údajů, které se o nich zapisují do obchodního rejstříku a změny osob, které mají
oprávnění za smluvní strany jednat.
Prodávající si vyhrazuje vlastnictví k dodávanému zboží až do okamžiku splnění všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu spjatých s předmětem plnění.
Kupující přebírá nebezpečí změny okolností. Práva z odpovědnosti za vady a smluvní pokuty musí být upravena písemně. Kupní smlouva a všeobecné
obchodní podmínky nahrazují veškerá starší ujednání stran.
Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit kupní smlouvu ani práva a závazky z ní vyplývající jiné osobě.
Prodávající je oprávněn započítat jakékoliv své splatné i nesplatné závazky proti jakýmkoliv splatným i nesplatným závazkům kupujícího.
V případě „vyšší moci“ (objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost, zejména zásah přírodních sil, škodlivé působení věcí, úřední
rozhodnutí, válečný stav apod.) není prodávající v prodlení a neodpovídá za škodu, která v důsledku nesplnění závazků prodávajícího z této smlouvy
kupujícímu vznikla. Prodávající má v případě zásahu vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, případně změnit termín dodání zboží.
Obě smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od této kupní smlouvy v případě opakovaného hrubého porušení smluvních podmínek nebo v případě,       
 že jedna ze smluvních stran vstoupila do likvidace, ukončila podnikatelskou činnost na základě rozhodnutí správního orgánu nebo byl prohlášen úpadek
druhé smluvní strany.
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