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Anotace                                                                                                                 

Cílem diplomové práce je navrhnout novou technologickou linku za účelem její 

modernizace a zlepšení kvality výrobků. 

V práci seznamuji čtenáře s petrografií a hydrogeologickým poměrem 

v dobývacím prostoru na štěrkopískovně Tovačov. V další části čtenáře seznamuji 

s technologií těžby, lodní a pásovou dopravou a finální úpravou vytěženého štěrkopísku na 

provozovně. Část 4 je zaměřena na mnou navrhované řešení, zlepšení kvality výrobků a 

rozšíření frakcí těženého štěrkopísku na provozovně. 

V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení investice se závěrem mé 

diplomové práce. 

 

Klíčová slova: dobývací prostor; technologie těžby; frakce 

 

Summary 

 The aim of my thesis is to propose a new technological line to modernize and 

product improve quality. 

The paper deals with the lithology and hydrogeological situation in the mining area 

to the gravel pit Tovacov. In the next section the reader acquainted with the technology of 

mining, shipping and transport belt and finishing mined gravel on the premises. Part 4 is 

focused on my proposed solutions to improve the quality of our products and expansion of 

fractions of mined gravel on the premises.  

In conclusion, the techno-economic evaluation of investment with the conclusion of 

my thesis. 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

ČMŠ – Českomoravský štěrk 

DP – dobývací prostor 

m n. m. – metry nad mořem 

mm – milimetry 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

t – tuna  
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Úvod  

Cílem mé práce je navrhnout reálnou modernizaci technologické linky na 

provozovně Tovačov. Tamější část technologické linky -  ocelobetonová konstrukce - je již 

u konce své životnosti, a proto jsem se zaměřil na tuto část technologie. 

Dále navrhuji nové strojní zařízení, které má za úkol vytřídit z frakcí do 4 mm 

jemné podíly dřevěných částí, objevující se při těžbě štěrkopísku z vody.  

Dalším důvodem modernizace je vysoká energetická náročnost provozu. V 5. 

kapitole jsem se zamyslel nad snížením nákladů na energii na vyrobenou tunu v 

provozovně Tovačov ve vlastnictví firmy Českomoravský štěrk.  

Firma Českomoravský štěrk a.s. je na trhu zapsaná jako největší výrobce kameniva 

v České republice. Je majitelem 15 kamenolomů, 9 štěrkopískoven a 2 terminálů. 

Provozovny jsou rozděleny na několik oblastí podle rozdělení krajů. 

 

 

Obrázek č. 1 - Provozovny ČMŠ v České republice (zdroj ČMŠ) 
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Provozovna Tovačov se nachází v oblasti  Jihomoravského kraje mezi městy 

Prostějov a Přerov, která spojuje silnice II. třídy. Na spojovací trase mezi Prostějovem a 

Přerovem se nacházejí vesnice Bědihošť a Troubky. 

Provozovna Tovačov leží na katastrálním území Tovačov. Dobývací prostor 

štěrkopískovny zasahuje do katastrálního území Troubky a sousedí s obcí Lobodice. 

Dobývací prostor je rozsáhlý a skládá se ze 4 jezer, z nichž jsou využívána k těžbě jen 2 

jezera s mocností ložiska až 35 m pod vodní hladinou jezera, kterou stabilizuje řeka 

Morava a Bečva. Řeky protékají mezi jezerem Troubky II na jedné straně a jezery Dombas 

I a Skašov IV na straně druhé. 

Tuto provozovnu jsem si pro svou diplomovou práci vybral, protože mě zajímá 

problematika těžby z vody. 

 

Obrázek č. 2  – Situační mapy s vyznačením lokality (zdroj www.mapy.cz) 
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1. Charakteristika lokality 

Oblast ložiska se vyskytuje v prostoru mezi Českým masivem a Karpaty. Na 

severu vystupují devonské a kulmské horniny Českého masivu. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na aktuální stav části technologické linky, 

která byla vybudována v roce 1968. 

Část této technologické linky je v současné době u konce své životnosti. 

Technologická linka není standardně z ocelové konstrukce, ale je postavena 

z ocelobetonové konstrukce. Úpravna byla postavena s roční kapacitou 2 500 000 tun za 

rok a protože za několik posledních let nebylo dosaženo ani třetinového výkonu kapacity 

linky, je třeba se zamyslet nad ekonomikou provozu takto obsáhlé technologické linky. 

V posledních letech se do ocelobetonové konstrukce investovaly nemalé částky, 

aby linka byla provozuschopná. Opravy na ocelobetonové konstrukci však nedokázaly 

nijak významně zlepšit statiku budovy. Rovněž je potřeba investovat do zlepšení 

technologického procesu, aby byl udržen krok s rostoucími nároky zákazníků. Např. při 

těžbě se ve frakcích přirozeně objevují částice dřev, o nichž se výzkumem zjistilo, že po 

zapracování takové frakce do betonových výrobků se vyplavují malé dřevěné částice na 

povrch a po několika letech se projevují jako rezavé skvrny ve tvaru slz, které zákazníkům 

vadí. 

 

Obrázek č. 3  - Rezavé skvrny (foto autor) 
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 Proto je třeba zmodernizovat strojní zařízení tak, aby byly tyto dřevěné částice 

odstraněny a frakce splňovaly požadavky zákazníků. Dalším problémem je vysoká 

energetická náročnost a ani různé dílčí modernizace by nevedly k poklesu energetické 

náročnosti. 

 Předchozí odstavec obsahuje shrnutí několika důležitých faktorů, jež nás vedou 

k zamyšlení nad nutností nemalé investice, která by byla řešením problémů úspory a 

zlepšení kvality výrobků na provozovně.  

1.1 Geologie území kolem ložiska 

Studovaná ložisková oblast se vyskytuje v prostoru mezi Českým masivem  

a Karpaty. Na severu vystupují devonské a kulmské horniny Českého masivu, na jihu 

ždánické a magurské flyše s jurským bradlem vnějšího bradlového pásma. Neogenní 

sedimenty jsou vázány na karpatskou předhlubeň a jsou uloženy jak na horninách Českého 

masivu, tak i na paleogenu, kde jsou částečně překryty přesunutým ždánickým flyšem. 

Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou rozšířeny v celém studovaném území. [1] 

Horniny předkvarterního podkladu jsou v rozsahu celého studovaného území 

překryty komplexem kvarterních sedimentů, nejčastěji fluviálními uloženinami. [1] 

Neogenní uloženiny, z nichž je pak nejmladší pliocenní souvrství 

Hornomoravského úvalu, se skládají převážně z jílů, méně z písku a písčitých štěrků, které 

se vyskytují jako různě mocné vrstvy a souvrství v jílovém komplexu. Svojí stratigrafickou 

polohou vytvářejí zpravidla relativně nepropustné podloží kvarterním sedimentům, které 

můžeme geneticky řadit k fluviálním, eolickým, případně svahovým uloženinám. 

Přehloubená koryta (pohřbená údolí) jsou vyplněna drobnozrnnými štěrkopísky  

a písky s různě mocnými vložkami písčitých jílů. Petrografické složení písků je poměrně 

stálé. [1] 

1.2 Geologie ložiska 

Ložisko štěrkopísků v lokalitě Tovačov se nachází ve střední části 

Hornomoravského úvalu v oblasti nivy řeky Moravy a je rozčleněno na dobývací prostory 
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(dále jen DP) Tovačov I, Tovačov II, Tovačov III a Tovačov IV (jámy I - IV). 

Hornomoravský úval má ráz příkopové propadliny. Ložisková poloha je tvořena sedimenty 

písčitých štěrků a štěrkopískových písků. [1]  

Toto sedimentární ložisko s jednoduchými úložními poměry vzniklo 

v pleistocénu. V té době měla řeka Morava značný spád a její erozní síla byla znásobena 

střídáním glaciálních a interglaciálních klimat. Zvýšení a snížení přítoků vod ovlivňovalo 

zrnitostní složení a množství transponovaného materiálu. Koryto Moravy se po celou dobu 

prohlubování posunovalo, svědčí o tom nestejnosměrné zařezávání do vcelku stejnorodého 

podloží. Podstatné je, že v průběhu sedimentace hlavní terasy se Morava větvila. Jeden 

proud se nacházel ve stávajícím údolí, další a podstatný tok směřoval dnešním údolím 

Blaty. K tomu se přidružila erozní a sedimentární činnost Bečvy. V širším okolí naší 

lokality tak vznikly poměrně rozsáhlé a mocné vrstvy štěrkopísků  

s polohami písků a proplástků jemnějších materiálů. [1] 

Ložisko je tektonicky neporušené, uložené horizontálně na velké ploše, vykliňuje 

jihovýchodním až východním směrem. [1] 

Byly zde rozlišeny dvě štěrkopískové akumulace a to tzv. staropleistocenní 

sedimenty v depresích (mindel) a sedimenty údolní terasy (wurm), lišící se především 

zrnitostním a petrografickým složením. (Mimo Tovačov III nebyly terasy vyhodnoceny 

geologickým průzkumem.) Štěrkopískové polohy jsou prokládány polohami různě 

mocných jílů. [1] 

Podloží ložiska je tvořeno jíly a písčitými jíly zelenošedé až černošedé barvy, stáří 

neogén případně pliocén, jejichž maximální mocnost prokládaných jílů je 1 m.  

Pro bilanční část ložiska (mimo Tovačov III nebylo přesně určeno geologickým 

průzkumem). Pod neogénem se neprokázala možnost provádění průmyslové těžby.  

Po ostrém přechodu následuje směrem k nadloží vlastní poloha štěrkových uloženin.  

Ve spodní části užitkové suroviny převažuje jemně písčitá frakce, což ukazuje  

na klidnější sedimentaci v jezeře nebo v slepém rameni řeky. [1] 

Nadloží ložiska tvoří jílovité a písčité hlíny, sprašové hlíny a humózní hlíny. 

Kromě DP Tovačov IV jsou nadloží již odebrána. Při těžbě vznikají vodní jezera průsakem 
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spodních vod namísto vydobytého materiálu při dosažení hladiny spodní vody.  

 

Obrázek č. 4 - Mapa DP provozovny Tovačov se  zeleným označením umístěním technologické linky       

(zdroj ČMŠ) 

1.2.1 Tovačov I 

V rozmezí kolem 17,5 až 22 m (průměr 19,72 m) pod terénem se většinou nachází 

jílovitý proplástek, často brán jako bazální. Mocnost štěrkopísků údolní terasy kolísá od 2 

do 8 m. Hloubka úrovně neogenního podloží činí v průměru 40 m. [1] 

     Jakostní charakteristika suroviny: 

1. Staropleistocenní sedimenty v depresích 

Poměr písku ku štěrku (frakce 0-4 ku 4-63 mm) 78 : 22, 

maximum v písčité frakci 0,5-1,0 mm 22,1 %, 

vedlejší maximum ve frakci 4-8 mm 12,5 %, 

charakteristické je směrem do hloubky zjemňování zrna. 



Bc. Jan Čalkovský: Návrh modernizaci technologické linky na provozovně Tovačov 

 

2014  7 

 

 

Hlavním valounovým materiálem je křemen 64 až 70 %, křídové sedimenty 8 až 

27 %, metamorfované sedimenty 8 až 27 %, kulmské sedimenty 13 %, metamorfity  

a vyvřeliny 15 %. 

2. Štěrkopísky údolní terasy 

Poměr písku ku štěrku 38,9 : 61,1, 

maximum ve štěrkové frakci 8-16 mm 19,7 %, 

vedlejší maximum ve frakci 0,5-1,0 mm 9,8 %. 

Křemen je zastoupen 43 až 47 %, kulmské sedimenty 16 až 27%, metamorfované 

26 až 30 %, křídové 7,5 %. 

Štěrkopísky údolní terasy jsou již vytěžené, neboť ložisko Tovačov I bylo již celé 

v první etáži těžené.  

Jezero Tovačov I má úroveň vodní hladiny 193,4 m n. m. a průměrnou hloubku 

8,88 m (naměřeno v říjnu 1998). 

1.2.2 Tovačov II 

V rozmezí kolem 25 až 30 m (průměr 27,12 m) pod terénem se většinou nachází 

jílovitý proplástek průměrné mocnosti kolem 2 m (rozmezí 0 - 4 m). Při těžební činnosti 

bývá uvedený proplástek často brán jako bazální. Mocnost štěrkopísků údolní terasy kolísá 

od 2 do 8 m. Hloubka úrovně neogenního podloží činní v průměru 39 m. [1] 

     Jakostní charakteristika suroviny: 

1. Staropleistocenní sedimenty v depresích 

Poměr písku ku štěrku (frakce 0-4 ku 4-63 mm) 79 : 21, 

maximum v písčité frakci 0,5-1,0 mm 21,5 %, 

vedlejší maximum ve frakci 4-8 mm 11,3 %. 

Směrem do hloubky je zjemňování zrna. 

Hlavním valounovým materiálem je křemen 63 %, křídové sedimenty 18,5 %, 

kulmské sedimenty 10 %. 
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2. Štěrkopísky údolní terasy 

Poměr písku ku štěrku 47,8 : 52,2, 

maximum ve štěrkové frakci 8 - 16 mm 19,5 %, 

vedlejší maximum ve frakci 0,5 – 1,0 mm 11 %. 

Křemen je zastoupen 42 %, kulmské sedimenty 27 %, metamorfované 24 %, 

křídové 7,5 %. 

Štěrkopísky údolní terasy jsou již vytěžené. 

Jezero Tovačov II má průměrnou hloubku 16,31 m a úroveň vodní hladiny 193,4 

m n. m. (naměřeno v září 1997). [1] 

1.2.3 Tovačov III 

Nejvyšší mocnost suroviny, zastižená vrtnými pracemi, činí 22,8 m, nejnižší 5,2 

m. Podloží štěrkopísku je budováno neogenními jíly. Vrtnými pracemi však nebyl průběh 

neogenního podloží spolehlivě určen, proto je diskutabilní, zda vrty končí v jílovitém 

proplástku nebo v podloží neogénu. V provedeném průzkumu se nehodnotilo ložisko 

z hlediska jednotlivých teras. [1] 

     Jakostní charakteristika suroviny: 

Obsah štěrku v surovině (4 - 63 mm) od 34,5 % do 40,2 %, směrem do hloubky se 

zvyšuje obsah písčité frakce. Podstatnou složkou suroviny je křemen, podřadně se 

vyskytují droby, pískovce, křemence, ruly, žuly, amfibolity. Směrem do hloubky se 

zvyšuje obsah křemene. [1] 

     Jezero Tovačov III má průměrnou hloubku 9,22 m a úroveň vodní hladiny 

195,6 m n. m (naměřeno v říjnu 1997). [1] 

1.2.4 Tovačov IV 

V rozmezí kolem 18,0 m pod terénem se nachází jílovitý proplástek o mocnosti 

minimálně 1 m, směrem k jihu se jeho mocnost zvětšuje. V těžebním prostoru Skašov byla 

zjištěna mocnost uvedeného proplástku 5 m. V jižní části jezera bude nutné považovat 
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daný proplástek za bazální. Mocnost štěrkopísků údolní terasy kolísá  

od 2 do 8 m. Neogenní podloží bylo zastiženo pouze v severní části jezera a hloubka 

úrovně pod terénem činí okolo 40 m. [1] 

Jakostní charakteristiky suroviny: 

viz kapitola 1.2 Tovačov I 

1.2.5 Stratigrafický sled vrstev 

Z vrtu u obce Lobodice z roku 1973 byl zjištěn tento sled vrstev: 

1. Ornice – hlinitá, jen ojediněle drobně štěrkovitá, šedohnědá, proschlá, tvrdá (recent) 

2. Písčité hlíny - zemina písčitohlinitá šedohnědá až hnědá, drobně štěrkovitá, vlahá 

(recent) 

3. Písky - křemité písky ostrohranné, spíše hrubozrnné, jen ojediněle slabě jílovité 

(pleistocén) 

4. Štěrkopísky – opracované, zvodnělé (pleistocén) 

5. Jíly - písčitý jíl nahnědlý, vlahý (pleistocén) 

6. Písky - slabě jílnatý, ostrohranný (pleistocén) 

7. Jíly - písčitý jíl, slabě vápnitý (neogén) 

Celá plocha ložiska se skládá ze dvou průmyslově těžitelných štěrkopískových 

vrstev oddělených od sebe jílovitým proplástkem o mocnosti 1 - 5 m. Maximální mocnost 

štěrkopísků v horní vrstvě ložiska nad hlavním jílovitým proplástkem včetně menších 

jílovitých proplástků byla zjištěna 25,8 m nad proplástkem a 14 m pod proplástkem. 

Průměrná mocnost je 22,0 m nad proplástkem a 11,5 m pod proplástkem. [1] 

Na obrázku č. 5 jsou vyznačeny body 1 až 5 v DP IV Skašov, kde se prováděly 

geologické průzkumy na plánovanou těžbu. Zakroužkovaný bod č. 2 je jedním z pěti 

geologických vývrtů na jádro, který je níže znázorněn na obrázku č. 6. Vývrt na jádro se 

provádí dutou korunkou, odkud je vzorek jasně a zřetelně viditelný a podle takového 

geologického průzkumu je zřetelně vidět, jak postupovat s těžbou a do jakých hloubek 

dosahuje mocnost ložiska. [1] 
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Obrázek č. 5 - Mapa jezera IV s označením průzkumných vrtů (zdroj ČMŠ) 

 

Na obrázku č. 6 je 8 beden se vzorky mocnosti ložiska, kde je znázorněna 

dvoumetrová vrstva skrývek, po níž následuje sedmimetrová vrstva štěrkopísku s obsahem 

60 % frakce 0/4 mm. Po ní následuje dvoumetrová vrstva jílového proplástku, pod kterou 

je dalších sedm metrů písečného ložiska obsahující 85 % frakce 0/4 mm, po níž je dalších 

pět metrů jílového proplástku. Pod pěti metry jílového proplástku jsou jen dva metry písku, 

který je nerentabilní vytěžit, a proto bude těžba ukončena na 17 m.  [1] 
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Obrázek č. 6 - Geologický průzkum na jezeře Tovačov IV (zdroj ČMŠ) 
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1.2.6 Jakostní a zrnitostní skladba  suroviny 

Provozovna Tovačov vyrábí celý sortiment úzkých frakcí podle ČSN nejvyšší 

jakostní třídy v členění: frakce 0-4, 4-8, 8-16, 0-22, 0-2. [1] 

Ložisko je tvořeno hrubě až středně zrnitými štěrkopísky do hloubky cca 9 m, 

jemnozrnnými písky do hloubky 17 až 39 m (na podloží). Těžba 1. etáže je zajišťována 

korečkovými rýpadly a těžba spodních partií ve druhé etáži se provádí drapákovými 

rýpadly. Pro zajištění potřebné zrnitosti a objemu pro výrobu všech frakcí je nutné 

v průběhu celého roku usměrňovat těžbu, aby byl zachován její poměr v 1. a 2. etáži cca  

30 % : 70 %. [1] 

1.3 Stav zásob 

1.3.1 Tovačov I 

Tato plocha byla těžena v 50. letech méně výkonnou technikou do 7 - 8 m. 

Mocnost suroviny je zde 15 - 20 m, k dotěžení zbývá v průměru 8,5 m. Zásoby k přetěžení 

jsou zde kolem 2,6 mil. m
3
. Výměra dobývacího prostoru je 48 ha, vodní plocha je 32 ha. 

V současnosti slouží jezero k vodohospodářským účelům. Pozemek je ve vlastnictví 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov (Vak Přerov). [1] 

1.3.2 Tovačov II 

V DP Tovačov II probíhá v současné době těžba, jeho výměra je 140,5 ha. 

Mocnost suroviny je cca 22 m. K dotěžení zbývá plocha 13 ha, zásoby k vytěžení jsou 

vyčíslené na 3,594 mil. m
3
. Jezero slouží rovněž k vodohospodářským účelům. [1] 

 

1.3.3 Tovačov III 

Lokalita je vytěžena a má souvislou vodní plochu o rozloze 105 ha. Celkový 

dobývací prostor má výměru 119 ha. Geologické zásoby byly stanoveny na 4,6 mil. m
3
, 

bohužel jsou netěžitelné. Zásoby byly znehodnoceny při záplavách v červenci 1997, kdy 
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přívalová voda z polí protrhla od severozápadu bývalou rybniční hráz lemující jezero  

a naplavila do něj spadlé stromy a jiné naplaveniny. Tato živelná pohroma také 

znehodnotila vodu v jezeře pro vodohospodářské využití (odběr pitné vody). [1] 

1.3.4 Tovačov IV 

DP Tovačov IV tvoří ložiska Tovačov 1b a Skašov. Tovačov 1b se v současnosti 

přetěžuje, v minulosti zde bylo na části jezera kalové pole. Rozloha plochy je 70 ha  

a velikost zásob 2,6 mil. m
3
. Na lokalitě Skašov se rozšířila těžba v roce 2004, o rozloze 69 

ha a velikosti zásob 9,6 mil. m
3
. [1] 

 

1.4 Hydrogeologie území kolem ložiska 

Z hydrogeologického hlediska území spadá do kvarterních fluviálních uloženin 

řeky Moravy a přítoků od ústí Třebůvky po ústí Bečvy a ke kvarterním fluviálním 

uloženinám řeky Moravy a přítoků od řeky Bečvy po Napajedelskou průrvu. Vyskytují se 

zde průlinové podzemní vody v úrovni nebo mírně pod úrovní erozní základny. 

Nepropustné podloží štěrkopískového souvrství tvoří jílovité sedimenty neogénu. Zájmové 

území se nachází ve Středomoravské nivě Hornomoravského úvalu s nadmořskou výškou 

195 - 197 m n. m a má tuto klimatickou charakteristiku: 

 dlouhé léto, teplé a suché 

 velmi krátké přechodné období 

 teplé až mírně teplé jaro a podzim 

 krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima, s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky [1] 

 

1.5 Hydrogeologie ložiska
 

Studované  území spadá z hydrologického hlediska do hlavního povodí 4 - 10 - 03 

Morava od Třebůvky po Bečvu. Na východě navazuje další povodí 4 - 11 - 02 Bečva  
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od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí a na západě 4 - 12 - 01 Morava od 

Bečvy po Hanou. Řeka Morava přitéká do oblasti směrem od severu  

a v severovýchodě je posilována řekou Bečvou. Morava pak teče kolem lokality Remízek, 

mezi Oplockem a rezervací Zástudánčí. Jižně od řešeného území je dále posilována říčkou 

Blatou. [1] 

Hladina podzemní vody je volná, respektive mírně napjatá a leží v rozsahu 

hloubek 1,8 - 4,4 metru (údaj ze srpna 1990) a byla zjištěna skoro ve všech vrtech pod 

úrovní skrývky. To je pozitivní faktor z hlediska technologie těžby. Podzemní voda je 

vázána na průlinově propustný kolektor nesoudržných uloženin v jižní soutokové oblasti 

Moravy a Bečvy. Její režim je formován atmosférickými srážkami a průsaky z řeky. Děje 

se tak v určitých obdobích roku, kdy hladina v řece vystoupí nad hladinu podzemní vody 

v kolektoru a dotuje zásoby podzemní vody. [1] 

V okolí ložiska je koryto řeky Moravy zaříznuto do fluviálních štěrků. Povrchová 

voda je proto v úzké hydraulické spojitosti s mělkou vodou freatické závodně. V různě 

širokém úhlu přitéká podzemní voda do řeky Moravy, ta tím plní vůči kolektorům drenážní 

funkci. [1] 

K opačnému stavu, tj. vcezování vody Moravy do fluviálních štěrkopísků, dochází 

jen v období extrémně zvýšených stavů hladin v řece. Řeka Blata nemá hydraulický vliv  

na fluviální štěrkopísky kolektoru. Na lokalitě je generální směr proudu mělké podzemní 

vody severozápad-jihozápad. [1] 

Území je velmi významné i z vodohospodářského hlediska. Z jezera Tovačov I se 

odebírá pitná voda, současně se však odebírá i průsak z jezera Tovačov III, zčásti sem 

přichází voda prošlá pod městem Tovačov. Dotace podzemní vody se předpokládá 

především údolím Blaty. V okolí štěrkovišť je říční koryto natolik zakolmatované, že 

nepropouští podstatnější kvanta vody. V přirozeném proudu podzemní vody, který směřuje 

k Moravě, se nacházejí Hradecký a Křenovský rybník. Rybníky dotačně přispívají vodou 

do jezer, za dnešního odběru vody ze štěrkovišť jsou minimálně ovlivněny. Pitná voda se 

odebírá také z jezera Tovačov II. Jezero II je dotováno přítokem z Moravy a Bečvy. Hlavní 

proud, který zásobuje lokalitu, postupuje údolní nivou Bečvy. Infiltrace z Moravy má malý 
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podíl. Dotace jámy I a jámy II spolu nesouvisejí. Obě jezera mohou být proto vodárensky 

využívána současně. [1] 

 

1.6 Vodohospodářská ochranná pásma 

Na ložisku jsou stanovena ochranná pásma prvního a druhého stupně. Ochranná 

pásma prvního stupně mají hranice dány břehovou hranou nad stávající vodní hladinou 

štěrkoviště. Ochranné pásmo je vyznačeno tabulemi, je do něj zakázán vstup nepovolaným 

osobám. Dále je zakázáno provádění jakýchkoliv úprav a činností, které mohou způsobit 

znečištění terénu a vody. Rybaření je povoleno za specifických podmínek (maximální 

počet 50 osob, odlov nežádoucích druhů ryb, zákaz rybolovu  

ve vzdálenosti 150 m od čerpací stanice). [1] 

Hranice ochranného pásma druhého stupně musí být označena tabulí. Je v něm 

zakázáno provádění činností ohrožujících nebo poškozujících vydatnost, jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vodních zdrojů. Není zde dovolena těžba zemních hmot mimo 

dobývací prostory. Je rovněž zakázána výstavba mysliveckých zařízení (krmeliště)  

a ponechávání nebo zahrabávání zbytků uhynulé nebo zhasnuté zvěře. [1] 

V DP Tovačov I je stanoveno ochranné pásmo prvního stupně. V DP Tovačov II 

je v jihovýchodní části umístěna stanice pro odběr pitné vody. Kolem této stanice je 

stanoveno ochranné pásmo prvního stupně, jež je vymezeno kružnicí opsanou o poloměru 

300 metrů. Na zbytku jezera je ochranné pásmo druhého stupně. V DP Tovačov III  

a Tovačov IV jsou stanovená ochranná pásma druhého stupně. [1] 

1.7  Stav zásob na provozovně Tovačov 

DP na provozovně Tovačov je rozdělen na 4 jezera a v současné době je těžba 

prováděna na 2 jezerech s pomocí drapákového a korečkového rýpadla uvedeného 

v kapitole 2.2. 

Jezera jsou číslována římskými číslicemi I, II, III, IV.  
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Jezero I – v současné době se na tomto jezeře těžba neprovádí, ale je plánována od 

roku 2016, se zásobami k vytěžení kolem 2,6 mil. m
3
, což při dnešním odbytu představuje 

životnost ložiska na cca 8 let. 

Jezero II – je těženo drapákovým rýpadlem ROHR 8, stav zásob k dnešnímu dni 

je 3,6 mil. m
3
. Předpokládaná doba těžby je cca 11 let. 

Jezero III – je uvedeno jako netěžitelné, protože při záplavách v roce 1997 došlo 

k jejímu znehodnocení. 

Jezero IV – zde se provádí těžba současně  drapákovým rýpadlem DB 6,3 a 

korečkovým rýpadlem PKR 200. Zásoby na tomto jezeře jsou k dnešnímu dni vyčísleny na 

2,8 mil. m
3
 s předpokládanou dobou těžby cca 9 let. 

Celkem zásob  – jezero I - 2,6 mil. m
3
  

                        -  jezero II - 3,6 mil. m
3 

 
                       - jezero IV - 2,8 mil. m

3
 

Celkem zásob – 9 mil. m
3
 s předpokládanou těžbou na 28 let. 
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2.      Současný stav provozovny z hlediska technologie dobývání  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na aktuální stav části technologické linky, 

která byla vybudována v roce 1968. 

Část této technologické linky je v současné době u konce své životnosti. 

Technologická linka není standardně z ocelové konstrukce, ale je postavena 

z ocelobetonové konstrukce. Úpravna byla postavena s roční kapacitou 2 500 000 tun za 

rok a protože za několik posledních let nebylo dosaženo ani třetinového výkonu kapacity 

linky, je třeba se zamyslet nad ekonomikou provozu takto obsáhlé technologické linky. 

 

Obrázek č. 7 - Technologická linka (foto autor) 
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V posledních letech se do ocelobetonové konstrukce investovaly nemalé částky, 

aby linka byla provozuschopná. Opravy na ocelobetonové konstrukci však nedokázaly 

nijak významně zlepšit statiku budovy. Rovněž je potřeba investovat do zlepšení 

technologického procesu, aby byl udržen krok s rostoucími nároky zákazníků. Např. při 

těžbě se ve frakcích přirozeně objevují částice dřev, o kterých se výzkumem zjistilo, že po 

zapracování takové frakce do betonových výrobků se vyplavují malé dřevěné částice na 

povrch a po několika letech se projevují jako rezavé skvrny ve tvaru slz, které zákazníkům 

vadí. Proto je třeba zmodernizovat strojní zařízení tak, aby tyto dřevěné částice byly 

odstraněny a frakce splňovaly požadavky zákazníků. Dále je linka mimořádně energeticky 

náročná a i různé dílčí modernizace by nevedly k poklesu energetické náročnosti. 

 Předchozí odstavec obsahuje shrnutí několika důležitých faktorů, jež nás vedou 

k zamyšlení nad nutností nemalé investice, která by byla řešením problémů úspory a 

zlepšení kvality výrobků na provozovně.   

2.1     Technologie dobývání 

 Technologie dobývání na provozovně je specifická v několika velmi podstatných 

věcech. Těžba se provádí pod vodou a jak je nám známo, pod hladinou vody při těžbě není 

nic vidět. Vytěžený materiál se dopravuje do přístavu pomocí lodní dopravy a je vysypán 

do přístavu, odkud je opět nakládán pomocí korečkového elevátoru na pásovou dopravu a 

dále zpracováván na technologické lince. 

2.2     Těžba z vody pomocí drapákového a korečkového rýpadla 

Těžba z vody se na provozovně provádí pomocí tří plovoucích drapákových 

rýpadel s označením ROHR 8, DB 6,3 a PKR 200. 

 

ROHR 8 je drapákové rýpadlo, které se skládá z těchto částí: 

- Plovákové komory 

- Strojovny s rozvodnou  

- Drapáku  
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- Kabiny obsluhy 

- Plovákové trasy 

- Kotvícího zařízení 

 

 

Obrázek č. 8 - Drapákové rýpadlo ROHR 8 (foto autor) 

Jak názorně vidíte na obrázku č. 8, plovoucí drapákové rýpadlo je velké strojní 

zařízení s obsahem lžíce 8 m
3
, což je ve skutečnosti více než 15 tun frakce do 63 mm. 

Drapákové rýpadlo ROHR 8 o jmenovitém výkonu 450 tun za hodinu a 

dosažitelnou hloubkou těžení až 50 m je jedním ze dvou rýpadel na provozovně. 

 Rypné zařízení, drapák s obsahem 8 m
3
, má samostatnou hydraulickou část, která 

je umístěna ve středu drapáku. Hydraulická část v rýpadle je ovládána z kabiny obsluhy 

přes ovládací kabel, který se odvíjí z bubnu s nosnými lany drapáku a dostává povel 

k zavírání nebo otvírání z kabiny strojníka II. třídy. Nosná lana na drapáku jsou dvě, o 

průměru 40 mm a celkové délce 80 m.  
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Rýpadlo ROHR 8 je napájeno vlečným gumovým kabelem o jmenovitém napětí 

6000 V. Kabel je z břehu na plovoucí rýpadlo upevněn na plovoucí kabelovou trasu, která 

se skládá z plovoucích pontonů, spojovacích tyčí a podpěrného zařízení, na němž je 

položen kabel. Pontony a tyče jsou spojeny pomocí čepů, které umožňují pohyb po hladině 

vody a nedělají z trasy pevný nerozebíratelný celek, aby nedošlo k jeho poškození vlivem 

velkých vln, které vznikají pomocí větrů. Na níže uvedeném obrázku je názorně vidět 

sestava kabelové trasy.  

 

 

Obrázek č. 9 - Kabelová trasa (foto autor) 

 

Druhým těžebním zařízením je drapákové rýpadlo DB 6,3. Stejně jako u 

drapákového rýpadla ROHR 8 je napájeno o jmenovitém napětí 6000 V, také kabelové 

trasy jsou využívány stejně.  

Drapákové rýpadlo DB 6,3 je využíváno na druhém těžebním jezeře a liší se 

v několika principech těžení. 

DB 6,3 je drapákové rýpadlo, které se skládá z těchto částí: 

- Plovákové komory 

- Strojovny s rozvodnou  

- Drapáku  
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- Kabiny obsluhy 

- Plovákové trasy 

- Kotvícího zařízení 

Drapákové rýpadlo DB 6,3 s obsahem lžíce 6,3 m
3
 a jmenovitým hodinovým 

výkonem 400 tun za hodinu je rýpadlo, které těží až na mocnost ložiska, čímž je ložisko 

plně využito. 

Na rýpadle DB 6,3 je rovněž hydraulická část a je využívána k posunu lžíce nad 

výsypný žlab, pod nímž jsou umístěny vynášecí pásové dopravníky na dopravu vytěžené 

suroviny na samovýsypné čluny. 

 

Obrázek č. 10 - Drapákové rýpadlo DB 6,3 (foto autor) 

Rypné zařízení lžíce je ovládáno jen ocelovými lany o průměru 36 mm o různých 

délkách. Jde o lana zdvihací o délce 100 m a lana zavírací o délce 130 m. Strojovna, která 

ovládá lžíci, je vybavena 4 elektromotory o výkonu 100 kW. Dva motory jsou zdvihací a 

dva motory zavírací. U drapákových rýpadel si můžeme říci, že se jedná o cyklickou 

nakládku, protože nakládka samovýsypného člunu se skládá z několika cyklů. 
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Třetím a posledním těžebním strojem je plovoucí korečkové rýpadlo PKR 200. 

Jak už jsem uvedl, jedná se o korečkové rýpadlo. Hlavním těžebním pracovním zařízením 

jsou korečky, které mají za úkol v prvé řadě štěrkopísek nabrat a poté dopravit k výsypu. 

Ten je umístěn v horní části lafety, kde se koreček vysype přes hnací čtyřhran (turas) na 

pásový dopravník, odkud je vytěžený materiál přepraven na samovýsypný člun. 

 

Obrázek č. 11 - Korečkové rýpadlo PKR 200 (foto autor) 

 

Korečkové rýpadlo PKR 200 s těžebním výkonem 200 tun za hodinu se skládá 

z několika částí. 

Hlavní části korečkového rýpadla PKR 200: 

- Plovákové komory 

- Strojovna s rozvodnou  

- Těžební lafety  

- Kabiny obsluhy 
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- Plovákové trasy 

- Kotvící zařízení 

Pro pohon rýpadla je využíváno jmenovitého napětí 400 V a rovněž jako u 

předcházejících rýpadel je využíváno kabelové trasy, na níž je umístěn gumový kabel. 

Rýpadlo PKR 200 s hodinovým výkonem 200 tun za hodinu se používá 

k prvnímu těžebnímu řezu, protože jednou z hlavních částí stroje je lafeta, která je dlouhá 

25 m. Ponor rypného ústrojí je maximálně 15 m. Když řekneme maximální, tak z toho 

vyplývá 100%. Ale víme, že dosažení 100% je málo pravděpodobné už jenom z důvodu, 

že při těžbě pod vodou není pod hladinu vody vidět. Vyplývá tedy, že předběžná hloubka 

prvního těžebního řezu je 13 m. 

Lafeta, hlavní rypné ústrojí stroje PKR 200, se skládá z: 

- Rámu (svařenec z U profilů, L profilů a válcovaných plechů o síle 5 mm) 

- Kladkostroje (sestava kladek, které slouží ke spouštění a zdvihání lafety) 

- Hnacího ústrojí (2 elektromotory s převodovkami, které pohání čtyřhran 

(turas) 

- Řetězu (skládá se z korečků a lašen, které jsou pomocí čepů spojeny v jeden 

celek (řetěz) 

- Turasu (je pětihranný, jelikož je ve spodní části lafety a má za úkol rozrývat 

materiál, a proto musí mí větší obvod, proto má 5 hran)    
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2.3 Lodní doprava  

Lodní doprava je na provozovně Tovačov zajišťována pomocí tlačných 

motorových remorkérů s označením VOLVO a TT. Remorkéry jsou spřaženy s lodí 

pomocí zajišťovacího spřáhla a tvoří plavební soupravu. 

Pro přepravu vytěžené suroviny se na provozovně používají lodě o nosnosti 150 t 

a 200 t. Lodě používané k přepravě jsou samovýsypné se spodní vykládkou pomocí 

otvíratelných vrat, která jsou umístěna ve spodní části na dně lodě. Při uvolnění vrat se 

vytěžená surovina vlastní vahou vysype na předem připravenou vodní skládku (přístav), 

odkud se vytěžuje pomocí elevátorů ke zpracovávání na technologické lince. 

 

Obrázek č. 12 - Lodní souprava - remorkér a samovýsypný člun o nosnosti 150 t (foto autor) 
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3.     Stávající technologie úpravy   

 

Obrázek č. 13 - Schéma technologické linky na provozovně Tovačov (zdroj ČMŠ) 
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Na provozovně Tovačov je technologie dopravy a úpravy velice obsáhlá, protože 

se současně těží na dvou jezerech ze čtyř. Tato jezera jsou od sebe vzdálená několik stovek 

metrů a k dopravě suroviny jsou využívány pásové dopravníky o délkách 450 m, 340 m, 

620 m, 280 m a 150 m, o šíři 1200 mm.  

Uvedené délky pásových dopravníků dopravují surovinu z těžebního jezera na 

technologickou linku, odkud je dále dopravována na různé úpravy a ve finále vynášena na 

zemní skládku, z níž je expedována na nákladní automobily.   

Na výše uvedeném obrázku č.14 a příloze č.4 názorně vidíte technologické 

schéma na úpravu štěrkopísku na frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 a 32/63. 

Doprava suroviny začíná v přístavu, kam je surovina dopravena a vysypána do 

přístavu, odkud je pomocí korečkového elevátoru dopravena na pásový dopravník, který 

dopravuje vytěženou frakci na technologickou linku. 

 

Obrázek č. 14 - Korečkový elevátor PKE 150 (foto autor) 
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Dopravená surovina se sype do vyrovnávacího sila o objemu 700 m
3
, odkud je 

pomocí 5 turniketových podavačů v hodinové kapacitě 750 tun za hodinu
 
sypána na 5 

třídičů s označením SDT 2000x4000 mm a roztříděna na frakce 0/16, 16/63 mm. Pod 

třídiči SDT jsou umístěny třídiče RTB BINDER 2000x8000 mm. Vstupní surovina na 

třídiče RTB je  0/16 mm a pomocí polyuretanových třídících ploch je roztříděna na frakce 

0/4, 4/8 a 8/16 mm. 

Frakce 0/4 mm je pomocí pásových dopravníků vynášena na zemní skládku 

s kapacitou 25 000 t. Kapacita skládky se z prvního pohledu zdá veliká, ale písek o 

velikosti zrna 0/4 mm je vyvážen s vlhkostí až 20 %, což je pro zákazníky absolutně 

nevyhovující. Na zemní skládce o kapacitě 25 000 t se nadměrné vlhkosti zbavujeme, ale 

musí probíhat koordinace při nakládání písku s vlhkostí do 8 %. 

Frakce 4/8 a 8/16 mm jsou samostatně dopraveny na pásových dopravnících do 

nožových praček, kde jsou rozmělněny jemné podíly jílu ve velikosti zrn do 1 mm a odtud 

jsou splavovány do kalových polí. Frakce 4/8 a 8/16 mm jsou dále odvodněny na 

samostatných odvodňovacích třídičích, odkud jsou vynášeny pomocí pásových dopravníků 

na zemní skládku a dále expedovány na nákladní automobily pomocí čelních kolových 

nakladačů.  

Na technologickém schématu je ještě znázorněno vodní a kalové potrubí, které je 

podstatnou součástí provozovny Tovačov, protože je postavena na mokrý provoz. Úpravna 

je zásobována vodou z jezera I pomocí dvou čerpadel o výkonu 70 litrů za sekundu. Voda 

k vyplavení výpěrků pod tlakem 2,5 Pa je svedena do kalového potrubí s vyústěním 

v kalových polích, vzdálených 1,5 km od technologické linky a současně probíhá částečná 

rekultivace vytěžených ploch.           
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4.      Navrhovaná řešení modernizace 

Jelikož stávající část technologické linky je u konce své životnosti, je třeba se 

zamyslet nad její modernizací a současně také zlepšením kvality výrobků na provozovně. 

Jednou z hlavních příčin havarijního stavu technologické linky je nestabilita 

ocelobetonové konstrukce, vyrobené v roce 1968. Po tolika letech tuto konstrukci 

samozřejmě ovlivnily klimatické podmínky a firma musela vynaložit nemalé částky, aby 

linku udržela v provozu. Proto se ve své diplomové práci zaměřuji na přestavbu linky a její 

doplnění moderním strojním zařízením. 

Navržené strojní zařízení má za úkol odstranit malé podíly dřevěných částic ve 

frakci 0/4 mm. Dalším přínosem pro firmu je rozšíření výrobků o frakce 0/1 a 0/2 mm. 

Jak jsem již uvedl, jednou z podstatných věcí pro zákazníky je vlhkost. Stává se 

totiž, že betonářské firmy mají problém s kolísavým obsahem vody v materiálech (z betonu 

vystupuje voda, tvoří se praskliny, beton sedá atd.). 

4.1   Nová konstrukce technologické linky 

Ve spolupráci s projektantem jsme navrhli část technologické linky z ocelové 

konstrukce, což zajistí její montážní jednoduchost. Konstrukce je třípatrová, s umístěním 

strojního zařízení na jednotlivých patrech, pod kterými jsou navrženy výztuhy, aby 

nedocházelo k případným vibracím z důvodu navrhovaného vibračního strojního zařízení. 

Přechody z jednotlivých pater budou řešeny pomocí schodů s nášlapy z poloroštů, aby 

nehrozilo uklouznutí po schodnicích. Jelikož je provozovna postavena na mokrý provoz, 

jedním z důvodů, proč jsou navrženy polorošty, je plynulý propad vodních kapek na 

základovou desku, odkud je voda odváděna do záchytných jímek a dále využita zpět na 

technologickou linku. Trapézové protiskluzné podlahové plechy jsou umístěny na 

takových místech, kde hrozí propadnutí větších frakcí přes podlahu do menších frakcí např. 

4/8 do 0/4 mm.  
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Obrázek č 15 - Navržená nová technologie (vypracoval projektant s autorem) 

Na obrázku č. 15 je znázorněna navrhovaná ocelová konstrukce, do níž jsem 

navrhl strojní zařízení na zlepšení kvality frakce do 4 mm s odstraněním malých dřevěných 

podílů, objevujících se v ložisku štěrkopísku v DP Tovačov. Mnou navržená strojní 

zařízení jsou: 

- AQUMATOR – zeleně označený 

- HYDROCYKLON – červeně označený 

- SEPARÁTOR – modře označený  
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4.2 AQUMATOR 

Jedním z navrhovaných strojů je AQUMATOR, který slouží k odplavování 

dřevěných podílů z upravovaného materiálu. Funkce AQUMATORU je velice účinná a 

jednoduchá. 

Jejími hlavními díly jsou: 

- Elektromotor s variátorovou převodovkou 

- Hnací a napínací válec o průměru 600 mm. 

- Pás s vlnovcovými bočnicemi 

- Přítlačná kola 

- Uklidňovací potrubí 

- Přepadová hrana (hradítko) 

 

Obrázek č. 16 - AQUMATOR (foto autor) 
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Princip AQUMATORU spočívá v tom, že rozvodněná frakce 0/4 mm v poměru 

vody s pískem je 5:1. Takto zvodnělý materiál vtéká na zadní část vynášecího pásu, odkud 

je vznášen a vlastní vahou sesypáván na níže umístěný odvodňovací třídič. Tato funkce je 

jednou ze tří. V druhé fázi se vyplavené podíly splavují s množstvím vody do nádoby 

umístěné na základové desce, odkud je pomocí čerpadel WARMAN vtlačována do 

hydrocyklonů. Zbytky vody s vyplavenými dřevěnými podíly jsou přes přepadovou hranu 

rovnou odváděny do kalového potrubí. 

Výhodou AQUMATORU je velký výkon stroje, daný velkým množství vody a 

jeho velikostí. Frakce o velikosti 0/4 mm je zproštěna větších částic dřev o jmenovitém 

výkonu AQUMATORU až 350 tun za hodinu.   
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4.3 HYDROCYKLON 

Dalším důležitým zařízením je hydrocyklon, který pracuje na principu odstředivé 

síly. Je znázorněn na obrázku č. 17. Do hydrocyklonu je vháněna frakce 0/1 mm pod 

tlakem 3 Pa. Díky takovému tlaku a dostatečné rychlosti se těžké částice přitlačí ke stěně 

cyklonu, a protože jsou těžké, tak stékají dolů přes výstupní trysku do separátorů. 

Hydrocyklon je velkým přínosem pro provoz z důvodu zachycení jemných 

užitečných částí do 1 mm. Na provozu se tak objeví nová frakce do 1 mm nebo se přidává 

do frakcí do 4 mm na zvýšení jemných podílů.  

 

Obrázek č. 17 - Hydrocyklon (foto autor) 
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4.4 SEPARÁTOR 

Separátor je zařízení na odstraňování jemných dřevěných částic z frakce 0/1 mm. 

Jde o šneková kola, kde na vnitřní straně proudí pomalejší rychlostí těžší materiál než na 

vnější straně. Je to krásně znázorněno na obrázku č. 18, kdy jsou jemné podíly dřevěných 

částic odnášeny rychle proudící čistou vodou po obvodu do kalového potrubí.  

              

   

Obrázek č. 18 - Znázornění principu separátorů (foto autor) 
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Uprostřed separátoru na obrázku č. 19 jsou šipkou znázorněna žlutá táhla, jež 

slouží k dokonalejší funkčnosti tím, že při vysunutí táhla dojde k částečnému odvedení 

vyseparované frakce 0/1 mm, která se používá do výrobků do 4 mm. Proudící materiál 

vtéká přes žlutá táhla do spodní části separátoru, která se skládá ze tří komůrek a je 

rozdělena podle použití. Těžké částice na vnitřní straně jsou rovněž odvedeny do výrobků 

frakce do 4 mm. Materiál z prostřední komůrky jde zpět do cirkulačního okruhu 

k čerpadlům WARMAN a přes hydrocyklony zpět do separátorů. Poslední, vnější komůrka 

je s jemnými podíly dřeva odvedena přímo do kalového potrubí.  

Popsaný separátor se může jevit složitě, ale ve skutečnosti se jedná o velmi 

jednoduché, spolehlivé a bezúdržbové zařízení. Jeho pohon je na bázi samospádu.          
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5.   Základní technicko-ekonomické zhodnocení     

Na začátku své diplomové práce jsem uvedl, že technologická linka je u konce své 

životnosti a energetická náročnost provozovny Tovačov na vyrobenou tunu je příliš 

vysoká. Navrhuji novou ocelovou konstrukci, která nahradí stávající ocelobetonovou 

konstrukci a zároveň strojní zařízení, které je levnější na provoz. 

5.1  Nevýhody stávajícího provozu 

V současné době lze provoz označit jako energeticky náročný, protože náklady na 

vyrobenou tunu jsou až 4,22 kW/t. Průměrná cena energie je 5,35 korun za kilowatu. Při 

výpočtu kW krát cena za jednotku činí energetické náklady 22,58 korun za tunu. Při roční 

produktivitě výrobků 800 000 tun za rok jsou roční náklady na energii 18 064 000 korun za 

rok.  

Další velké položky, které se projevují ve vysokých nákladech na provoz, jsou 

opravy a údržby na strojním zařízení, umístěném v ocelobetonové technologické části 

linky.  

Jednou z posledních položek jsou opravy na konstrukci budovy. Po mnoha letech 

provozu se vyskytují velké odštěpky betonu na stropech a hlavních podpěrách, což obnáší 

až statisícové položky na opravy. 

Ve stávající technologii už není místo na doplnění nových zařízení k odstraňování 

malých dřevěných částic - AQUMATOR a SEPARATORY. 

5.2  Výhody navržené technologie   

Nově navržená technologie je zaměřena na energetické úspory provozu, které 

budou vyčísleny v kapitole 5.3. Další výhodou jsou nová strojní zařízení s moderní 

technologií a spolehlivým provozem. 

Umístěním nových strojů na odstraňování jemných dřevěných částic z frakce do 4 

mm se zlepší kvalita výrobků a uspokojí poptávka zákazníků. 
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5.3  Vyčíslení nákladů na modernizaci 

Náklady na modernizaci jsou na první pohled vysoké, ale než proběhne součet, je 

nutné si opravdu uvědomit všechny výhody, které provozovnu čekají do budoucna: 

- Snížení nákladů na energii 

- Snížení nákladů na opravy strojních zařízení 

- Snížení nákladů na opravu budovy 

- Možnost umístění nových a moderních strojů 

- Uspokojení zákazníků po stránce kvality výrobků 

V nově navrhované technologické lince budou náklady rozděleny do několika 

celků: 

- Ocelová konstrukce   50 mil Kč 

- Strojní zařízení    35 mil Kč 

- Pásové dopravníky   10 mil Kč 

- Elektroinstalace    14 mil Kč 

- Celkem                         109 mil Kč 

 Jak je již vidět, náklady na výstavbu části nové technologie jsou 109 mil Kč. 

V kapitole 5.4 bude vypočítána návratnost investice.   

5.4  Návratnost investice 

V kapitole 5.1 jsem vyčíslil náklady na vyrobenou tunu na stávající technologické 

lince na 22,58 Kč/t. 

Na navržené technologii se energetické náklady po výpočtu pohybují v částkách 

14.55 Kč/t. Energetická úspora za vyrobenou tunu je 8,03 Kč na tunu. 

Při předpokládané poptávce na trhu po těženém kamenivu na provozovně 

Tovačov je 800 000 t a při energetické úspoře 8,03 Kč na tunu je roční úspora 6,424 tis Kč. 

A to jsou jen uspořené náklady na energie. 
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Opravy na strojním zařízení lze vyčíslit částkami za náhradní díly, za služby 

provedené dodavatelskými firmami a dále také za opravy betonové konstrukce budovy.  

- Náhradní díly    750 tis Kč 

- Dodavatelské služby     280 tis Kč 

- Opravy betonové konstrukce   320 tis Kč 

- Celkové náklady na opravy a údržbu části technologické linky činí 1.350 tis 

Kč 

Finanční částka, která je uvedena v tomto odstavci, jsou úspory provozu navržené 

nové technologické linky oproti stávající technologii. Celková cena na výstavbu navržené 

technologie je 109 mil Kč a roční úspora provozu je 7,774 tis Kč. 

Při výpočtu je návratnost investice spočítána na 14 let při dnešních cenách energií 

a doposud prováděných dodavatelských službách. Do budoucna však lze předpokládat, že 

ceny za energie i za služby budou stoupat, a tím bude návratnost investice klesat. 
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       Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout modernizaci technologické linky na 

provozovně Tovačov a finančně vyčíslit investici a její návratnost. 

V diplomové práci jsem vyčíslil náklady na modernizaci, které jsou 109 mil Kč. a 

spočítal jsem návratnost investice na 14 let, která je sice vysoká, ale vzhledem 

k stávajícímu stavu technologické linky je nutné se nad tímto problémem zamyslet. Dále 

jsem uvedl, že pro navržené nové strojní zařízení není v stávající technologii dostatek 

prostoru, proto se mnou navrhované řešení jeví jako nejvhodnější. Jsem přesvědčen, že 

z pohledu úspor těženého kameniva je můj návrh dostačující k tomu, aby vyřešil popsané 

problémy - značně sníží vysoké výrobní náklady a zároveň vyřešení problém s odstraněním 

malých dřevěných podílů ve frakcích do 4 mm umožní lépe uspokojit stávající zákazníky 

nebo získat zákazníky nové. Pokud nedojde k nepředpokládaným událostem, je po dobu 

životnosti navržené ocelové konstrukce zajištěn plynulý provoz na 30 let. 

V současné době se novými návrhy není třeba zabývat, protože pokud se nebude 

realizovat modernizace jsou další opatření oproti tomuto problému nepodstatné.  
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