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Anotace 

 

Obsahem předložené diplomové práce bylo zpracování návrhu na zvýšení výrobního 

výkonu stávající výrobní linky a možnosti rozšíření sortimentu vyráběných frakcí kameniva 

v kamenolomu Lom Klecany s.r.o. V této práci uvádím uvažované možnosti, jednotlivé 

návrhy, s jejich klady a zápory. Z těchto možností jsem se pokusil vyzdvihnout ten, který 

bude pro tento záměr a zmíněnou lokalitu vyhovovat, jak z pohledu ekonomického, 

technického tak i z hlediska dobré obslužnosti. 

Tato diplomová práce se může stát dobrým podkladem při uskutečnění 

podnikatelského záměru, ať už navýšení výroby, nebo rozšíření sortimentu. Usnadní výběr a 

přehled možností, které jsou na dané lokalitě uskutečnitelné a ekonomické z pohledu 

návratnosti investice. 

Klíčová slova: výrobní linka, kvalita, kapacitní zkoušky, návrhy 

 

Annotation 

 

The aim of this dissertation is to assess a proposal to increase capacity as the current 

production and possibilities to expand the product range in Klecany stone quarry. In this 

work, I am going to list proposed options, individual proposals and their pros and cons. Out of 

these options I would like to pick the one which should be The most fit for purpose and the 

location in question when it comes to profitability, technical specifications and reachability. 

This dissertation of mine could prove to a good basis for a business project whether it 

is an increase in production or a product range axpansion. It should make a decision making 

process about rentability and a return on investment at the location easier. 

Key words: production, quality, volume tests, proposals. 
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Seznam použitých zkratek 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČSN   Česká státní norma 

č.   číslo 

č.j.   číslo jednací 

DP   dobývací prostor  

EN   evropská norma 

HGF   Hornicko – geologická fakulta  

HG   Hydrogeologie 

JV   jihovýchod 

m   metr  

mm   milimetr  

mil.   milión 

m3   metr krychlový 

m2   metr čtverečný 

OBÚ   Obvodní báňský úřad  

SZ   severozápad 

tj.    to je 

UZO   uzavřený zdrobňovací okruh 

VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
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ÚVOD 

Poloha kamenolomu Lom Klecany s.r.o. je výhodně situována, nachází se v těsné 

blízkosti Hlavního města Prahy, ve vltavském údolí mezi městem Klecany a obcí Husinec. 

V brzké budoucnosti lze očekávat nárůst poptávky po drceném kamenivu v této oblasti. 

Například je zde již roky plánovaný severní okruh Prahy, výstavba letiště Vodochody, 

stavby rodinných domů a stále rostoucí poptávka po skladových prostorech určených pro 

logistiku. 

V bakalářské práci jsem se podrobněji zabýval všeobecnou charakteristikou ložiska, 

průzkumnými pracemi, geologií širšího okolí, jakostní a technologickou charakteristikou 

suroviny a výpočtem stavu zásob. Tyto informace již nechci v této diplomové práci znovu 

zmiňovat, ale zaměřit se na stávající výrobní linku kameniva, její popis a výkonové 

kapacity. Dále se nabízí rozšířit sortiment kameniva o frakce do živičných směsí, protože 

se ve městě Klecany nachází výrobna obalovaných asfaltových směsí a krátká dopravní 

vzdálenost je velkou výhodou.  

 

 

Obrázek 1: Topografická mapa kamenolomu (zdroj: www.mapy.cz) 
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Cíle práce: 

Hlavním cílem celé diplomové práce bylo navržení optimálního řešení, za účelem 

rozšíření sortimentu výrobků jednotlivých frakcí kameniva do asfaltových směsí, 

v kamenolomu Lom Klecany s.r.o. 

Dílčím cílem bylo změření faktických kapacitních výkonů současné výrobní linky 

kameniva, na zmíněné lokalitě. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA, ZPŮSOBU DOBÝVÁNÍ 

A ÚPRAVY SUROVIN 

1.1 Charakteristika ložiska 

Zásoby suroviny jsou drobovité zpevněné lutity a jemnozrnná droba- byly na 

ložisku Klecany ověřeny podrobným průzkumem v roce 1976. Podrobný průzkum 

prováděl n.p. Geoindustria Praha. Provozovatelem kamenolomu Klecany je v současnosti 

společnost Skanska CZ a.s. Ložisko a kamenolom se nacházejí na pravém břehu řeky 

Vltavy, na katastrálním území obce Husinec a města Klecany v okrese Praha-východ ve 

Středočeském kraji. Geograficky patří k území pražské plošiny, tvoří okraj zdibské tabule, 

deformovaný zářezy vodních toků. Průměrná nadmořská výška území ložiska je 250 m 

n.m. 

Podnebí oblasti je mírné, umožňuje celoroční těžbu suroviny. Průměrné teploty jsou 

8-9°C, průměrné roční srážky 500-600 mm. Hladina Vltavy podél ložiska je 172,5 m n.m. 

Geologicky území náleží centrální části Českého masivu, tvořené komplexem 

proterozoicko-paleozoických hornin. Ze severu do území zasahují mesozoické horniny 

České křídové tabule. Kvartérní pokryv tvoří svrchní a střední skupina vltavských teras a 

místy vyvinuté sprašové hlíny. 

Sedimentární komplex je značně deformován assyntským vrásněním, kdy kromě 

megavrásové stavby došlo v křídlech vrás ke vzniku šupinové stavby, podmíněné 

přesmyky a tektonickým pohybem v místě ložiska od SZ k JV. Vzhledem k celkovému 

stupni porušení je obtížné jednotlivé tektonické linie identifikovat 

Vlastní ložisko je tvořeno monotónním sedimentárním komplexem algonkických 

hornin, slabě epizonálně a kontaktně metamorfovaných. Užitková surovina jsou drobovité 

zpevněné lutity a jemnozrnné droby. Droby tvoří lavicovité polohy mocnosti až několika 

desítek metrů, které se střídají s polohami deskovitých až tence lavicovitých lufitů a v 

podřadné míře s břidlicemi.   [2] 
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1.2 Způsob dobývání 

V současné době se těžba suroviny provádí podle POPD, pro lom Klecany vydané 

OBÚ v Kladně dne 12.6.1985 a dle všech pozdějších změn a doplňků. Na ložisku 

algonkických drob byly vyhlášeny celkem tři na sebe navazující dobývací prostory. V roce 

1990 bylo uděleno povolení k zahloubení dobývacích prostorů z kóty 175 m n.m. na kótu 

155 m n.m., tedy o dvacet metrů. V současné době je počva zahloubení 17,5 m pod 

hladinou řeky Vltavy. Toto by nebylo možné bez předběžného hydrogeologického 

průzkumu. Bylo provedeno celkem sedm vrtů, ( 4HG vrty do hloubky 30 m, 3 pozorovací 

vrty do hloubky 20 m), z tehdejší báze lomu 175 m n.m.. Čerpací zkoušky byly provedeny 

v lednu 1996 a trvaly 14 dní. 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že v daném případě se jedná pouze o 

puklinové proudění vody a přítoky do těžební jámy nepřekročí 3 l/hod. Ložisková výplň 

má minimální propustnost a břehy Vltavy jsou kómatované (nepropustné). 

Rozpojování horniny je prováděno subdodavatelem, firmou STV Group a.s. Firmě 

STV je předáno pracoviště pro provádění trhacích a vrtných prací, lom Klecany pak 

přebírá zpět rozpojenou horninu. Fragmentace rubaniny je po clonovém odstřelu více než 

dobrá a malé množství nadměrných zrn je rozpojováno impactorem KRUP na stroji DH 

621. Nakládka rubaniny je prováděna strojem CAT 980 H, jedná se o kolový nakladač, 

který má pneumatiky opatřeny skalními řetězy od firmy Erlau. Pro dopravu rubaniny do 

násypky primárního drtiče slouží dumpery zn. Belaz o celkové nosnosti 30 tun.  [3] 

 

Pomocné práce: 

Pro různé pomocné práce jako úprava pracovních ploch a čištění komunikací je 

k dispozici čelní kolový nakladač KNA 250, T 815 S1 a kropící vůz CAS T 815 pro 

odstranění prašnosti. Pro drobný úklid pod pasovými dopravníky slouží stroj UNC 060, 

smykem řízený, čelní, kolový nakladač. 
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1.3 Charakteristika současné výrobní linky 

 Nová úpravárenská linka kameniva začala vyrábět drcené kamenivo na začátku 

roku 2010. Linka byla umístěna v zahloubené části lomu za účelem zlepšení hlukových 

podmínek v místě klidové zóny rodinných domků, které se nachází v nedaleké blízkosti 

provozovny. 

Z původní výrobní linky, která byla postavena v polovině 20. století zůstal pouze 

primární drtič DCJ 1000 x 1000, včetně vibračního podavače zn. Grizzly. Nové pasové 

dopravníky šíře 800 mm odvádí rubaninu od primárního drtiče do první z násypek nad 

ostroúhlý kuželový drtič GP 200 S, který vykonává sekundární drcení materiálu. Po 

sekundárním drcení následuje primární třídění, zde je osazen třísítný třídič CVB 2060/3 o 

rozměrech 6 x 2m. Zde dojde k separaci jemného podílu frakce 0/4, nadsítné 63/90 se vrací 

uzavřeným zdrobňovacím okruhem do sekundárního drtiče GP 200 S a směs 4/32 

pokračuje do terciérního drtiče HP 200. Pokud není požadavek na výrobu frakce 32/63, 

vrací se i tato frakce do sekundárního drtiče. Za terciérním drtičem je finální třídění 

sestávající ze dvou třídičů. Sekundární dvousítný třídič CVB 2050/2 o rozměrech 5 x 2m a 

terciérní dvousítný třídič CVB 2060/2 o rozměrech 6 x 2m. Taktéž i u třetího stupně drcení 

je uzavřený zdrobňovací uzel, který nabízí možnost drcení materiálu do 18 mm.  

Ze všech třídičů jsou příslušné frakce kameniva odváděny pasovými dopravníky do 

kójí finálních výrobků. Kóje jsou pod pasovými dopravníky v zahloubené části lomu, takže 

jsou pasové dopravníky téměř ve vodorovné poloze a přesto jsou kapacity kójí dostačující. 

Na počvě této etáže probíhá expedice hotových výrobků nakladačem Volvo 120 L.     

 
Obrázek 2: Technologická linka 2015, foto Hojka. 
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Obrázek 3:Schéma stávající výrobní linky 
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1.3.1 Stanovení postupu prací 

K zamýšlenému záměru rozšíření výrobků a kapacity výrobní linky je nejdříve 

potřeba zjistit skutečné výkony stávající linky, kvalitu drcení a třídění. Ke zjištěným 

skutečnostem je třeba přihlédnout, protože by mohlo dojít ke zhoršení stále sledované 

kvality, popřípadě ztráty výrobní kapacity u ostatních frakcí. 

Pro získání přesných informací o výrobní kapacitě bylo zapotřebí změřit rychlost 

pasových dopravníků, stav nastavených výstupních štěrbin u všech drtičů a tyto hodnoty 

řádně zaznamenat. Když byla linka v plném provozu, byla na pokyn zastavena. Z pasových 

dopravníků jsem s panem Ing. Hörbem ze zkušebny kameniva v Hořicích provedl odběry 

materiálu v přesně změřených délkách. Materiál byl označen místem odběru a informací, 

v jaké délce byl vzorek z pasového dopravníku odebrán. Po řádném odebrání vzorků, jsme 

změnili nastavení terciérního drtiče z 18 mm výstupní štěrbiny na 14 mm a odběr vzorků 

se opakoval, ale pouze za terciérním drtičem.  

Následovalo roztřídění odebraných vzorků v naší laboratoři v kamenolomu. 

Výstupem je sítový rozbor u všech odebraných vzorků, hmotnost vzorků a tvarová 

hodnota. S těmito daty bylo pak nutno pracovat pro další výpočty, určení hodinového 

výkonu jednotlivých frakcí, výkonu drtičů. Dále porovnání dvou variant se změnou 

výstupní štěrbiny terciérního drtiče 

 

  

Obrázek 4: Ilustrační foto z kapacitního měření (Hojka) 
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1.4 MĚŘENÍ KAPACIT SOUČASNÉ VÝROBNÍ LINKY 

1.4.1 Měření zrnitosti a tvaru zrn frakce, štěrbina 18 mm 

Vyráběné frakce po třetím stupni drcení: 

Hornina: Droba až rohovec  Drtič:   HP 200 medium 

Číslo měření: 1    Štěrbina: 18 mm 

Místem odběru jsou koncové pasové expediční dopravníky.  

Tabulka č.  1. Měření zrnitosti a tvaru zrn frakce 

Frakce Hmotnost frakce Tvar zrn frakce 

Místo odběru vzorku 
mm - g % hm. - g 

% 

hm. 

16/32 

N 120 1,5 Nevhodné 505 

17 
 

Haldovací pás frakce 
 

F 7 640 98,3 Vhodné 2 515 

P 15 0,2 Celkem 3 020 

C 7 775 100,0 
   

22/32 

N 120 2,4 Nevhodné 680 

16 

Roztřídění frakce 16/32 

F 4 810 97,6 Vhodné 3 450 

P 0 0,0 Celkem 4 130 

C 4 930 100,0 
   

16/22 

N 0 0,0 Nevhodné 335 

17 F 2 830 99,5 Vhodné 1 610 

P 15 0,5 Celkem 1 945 

C 2 845 100,0 
   

16/22 

N 1 180 9,8 Nevhodné 335 

16 
 

Haldovací pás frakce 
 

F 9 250 77,2 Vhodné 1 710 

P 1 550 12,9 Celkem 2 045 

C 11 980 100,0 
   

8/16 

N 220 2,4 Nevhodné 790 

24 
 

Haldovací pás frakce 
 

F 8 370 90,2 Vhodné 2 515 

P 690 7,4 Celkem 3 305 

C 9 280 100,0 
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pokračování tabulky z předešlé strany 

11/16 

N 220 5,4 Nevhodné 140 

22 

Roztřídění frakce 8/16 

F 3 835 94,6 Vhodné 485 

P 0 0,0 Celkem 625 

C 4 055 100,0 
   

8/11 

N 0 0,0 Nevhodné 60 

29 F 4 535 86,8 Vhodné 150 

P 690 13,2 Celkem 210 

C 5 225 100,0 
   

4/8 

N 430 9,1 Nevhodné 30 

33 

 

Haldovací pás frakce 

 

F 4 230 89,5 Vhodné 60 

P 67 1,4 Celkem 90 

C 4 727 100,0 
   

0/4 

N 485 17,7 

 

 

Haldovací pás frakce 
 

F 2 255 82,3 

C 2 740 100,0 

Celkem 
 

36 502 
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Obrázek 5: Místa odběru vzorků 
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1.4.2 Výkon expedičních dopravníků 

Nastavená výstupní štěrbina 18 mm, vzorky byly odebrány z haldovacích 

dopravníků expedičních skládek 

Tabulka č.  2. Výkon haldovacích dopravníků 

Frakce 

Hmotnost 

vzorku 
Rychlost pásu 

Délka 

odebíraného 

vzorku 

Dopravní výkon Dopravník 

produktu 3. 

stupně na finální 

třídění 
m v L Q = 3,6 . M . v / L 

mm kg m.s
-1 

m t.hod
-1 

32/63 
     

16/32 7,78 1,40 3 13 
 

22/32 4,93 1,40 3 8 Roztříděná frakce 

16/32 16/22 2,85 1,40 3 5 

16/22 11,98 1,40 2 30 
 

8/16 17,30 1,40 2 44 
 

11/16 10,81 1,40 2 27 Roztříděná frakce 

8/16 8/11 6,49 1,40 2 16 

4/8 9,50 1,40 2 24 
 

0/4 10,70 1,40 3 18 
 

Celkem 57,26 
  

129 
 

Dopravní výkon je odvozen z rychlosti pasového dopravníku s přihlédnutím k délce 

odebraného vzorku. Roztříděním frakce 8/16, je sledováno, jaký je podíl frakce 8/11 

v tunách za hodinu, pro případ záměru vyrábět tuto úzkou frakci pro asfaltové směsi na 

stávající lince. 

  

Obrázek 6: Expediční dopravníky a skládky (Hojka) 
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1.4.3 Měření zrnitosti a tvaru zrn frakce, produktu terciérního 

drtiče 

Frakce po třetím stupni drcení, produkt drtiče: 

Hornina: Droba až rohovec  Drtič:   HP 200 medium 

Číslo měření: 2    Štěrbina: 18 mm 

Místem odběru je pasový dopravník ihned za terciérním drtičem.  

Tabulka č.  3. Tvarová hodnota zrn terciérního drtiče, štěrbina 18 mm 

Frakce Hmotnost frakce Tvar zrn frakce 
Místo odběru vzorku 

mm g % hm. - g % hm. 

32/63 3 0,0 

Nevhodné 
 

 

 

Odtahový pás                                

za drtičem 

 

 

Vhodné 
 

Celkem 0 

22/32 1 970 8,4 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

16/22 4 955 21,2 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

11/16 4 840 20,7 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

8/11 3 355 14,3 

Nevhodné 70 

30 Vhodné 165 

Celkem 235 

4/8 5 360 22,9 

Nevhodné 19 

33 Vhodné 38 

Celkem 57 

0/4 2 920 12,5 
 

Celkem 23 403 100,0 
      

 

 

Ke správnému měření tvarové hodnoty zrna bylo použito speciálního posuvného 

měřítka s poměrem 1:3. Postup byl proveden dle normy ČSN EN 933-4 stanovení tvaru zrn 

( tvarový index) 
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1.4.4 Výkon třetího stupně drcení po frakcích 

Pro srovnání byl odebrán vzorek, jak z pasového dopravníku ihned za terciérním 

drtičem, tak i na koncových dopravnících, tedy po sekundárním a terciérním tříděním. 

Při porovnání s tabulkou a odběrem vzorků na jednotlivých expedičních dopravnících jsou 

drobné rozdíly, toto je způsobeno nepřesností měření v návaznosti na velikost odebraného 

vzorku. Produkt terciérního drtiče byl odebrán v délce jednoho metru pasu a zaplnil tři 

laboratorní nádoby. Rozdíl 6-ti tun za jednu hodinu výroby ve všech frakcích, považuji za 

zanedbatelný. 

Tabulka č.  4. Produkt terciérního drtiče, štěrbina 18 mm 

Frakce 
Hmotnost vzorku 

Rychlost 

pásu 

Délka odebíraného 

vzorku 
Dopravní výkon Dopravník 

produktu 3. 

stupně na finální 

třídění 

m v L Q = 3,6 . M . v / L 

mm kg m.s
-1 

m t.hod
-1 

32/63 0,00 1,60 1 0 
 

22/32 1,97 1,60 1 11 
 

16/22 4,96 1,60 1 29 
 

8/16 8,20 1,60 1 47 
 

11/16 4,84 1,60 1 28 Roztříděná frakce 

8/16 8/11 3,36 1,60 1 19 

4/8 5,36 1,60 1 31 
 

0/4 2,92 1,60 1 17 
 

Celkem 23,40 
  

135 
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1.4.5 Měření zrnitosti a tvaru zrn frakce, štěrbina 14 mm 

Vyráběné frakce po třetím stupni drcení: 

Hornina: Droba až rohovec  Drtič:   HP 200 medium 

Číslo měření: 3    Štěrbina: 14 mm 

Místem odběru je pasový dopravník ihned za terciérním drtičem.  

 

Tabulka č.  5. Tvarová hodnota zrn terciérního drtiče, štěrbina 14 mm 

Frakce Hmotnost frakce Tvar zrn frakce 
Místo odběru vzorku 

mm g % hm. - g % hm. 

32/63 0 0,0 

Nevhodné 
 

 

 

 

Odtahový pás                                

za drtičem 

Vhodné 
 

Celkem 
 

22/32 115 0,5 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

16/22 1 780 8,0 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

11/16 4 500 20,1 

Nevhodné 
 

0 Vhodné 
 

Celkem 0 

8/11 3 530 15,8 

Nevhodné 25 

15 Vhodné 115 

Celkem 140 

4/8 6 470 29,0 

Nevhodné 15 

17 Vhodné 60 

Celkem 75 

0/4 5 940 26,6 
 

Celkem 22 335 100,0 
       

 

Tato tabulka jasně potvrzuje zlepšení tvarového indexu zrna, důvodem je změna výstupní 

štěrbiny terciérního drtiče HP 200 
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Tabulka č.  6. Produkt terciérního drtiče, štěrbina 14 mm 

Frakce 

Hmotnost vzorku 
Rychlost 

pásu 

Délka odebíraného 

vzorku 

Dopravní 

výkon Dopravník 

produktu 3. 

stupně na finální 

třídění 

m v L 
Q = 3,6 . M . v 

/ L 

mm kg m.s
-1

 m t.hod
-1

 

32/63 0,00 1,60 1 0 
 

22/32 0,12 1,60 1 1 
 

16/22 1,78 1,60 1 10 
 

8/16 8,03 1,60 1 46 
 

11/16 4,50 1,60 1 26 Roztříděná frakce 

8/16 8/11 3,53 1,60 1 20 

4/8 6,47 1,60 1 37 
 

0/4 5,94 1,60 1 34 
 

Celkem 22,34 
  

129 
 

 

Zkouška změny výstupní štěrbiny se kladně projevila na tvarové hodnotě zrna produktu u 

frakce 4/8 a 8/11, avšak nevhodně ovlivňuje množství produkce větších frakcí kameniva 

nad 16 mm. Stažením drtiče se zvýšil o cca 20 % příkon elektromotoru na mezní hranici, 

tím vzrostla spotřeba elektrické energie. Logicky se zvýší i rychlost opotřebení drtících 

nástrojů, čímž dojde k zvýšení nákladů na provoz celého zařízení. 

Provozování drtiče s tímto nastavením při dlouhodobém provozu hodnotím jako nevhodné, 

zatěžující strojní zařízení s vyšší spotřebou elektrické energie. Výsledkem by byl i úbytek 

frakcí kameniva nad 16 mm, což by zapříčinilo nedostatek vstupního materiálu do našich 

betonáren. 

U frakce  22/32  -došlo ke snížení hodinového výkonu o 10 t.h
-1 

  16/22  -došlo ke snížení hodinového výkonu o 19 t.h
-1 

  8/16  -došlo ke zvýšení hodinového výkonu o 1 t.h
-1 

  4/8  -došlo ke zvýšení hodinového výkonu o 6 t.h
-1 

  0/4  -došlo ke zvýšení hodinového výkonu o 17 t.h
-1 
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1.4.6 Výkonové měření sekundárního drcení 

Roztřídění frakce 0/90, produktu po druhém stupni drcení: 

Hornina: Droba až rohovec  Drtič:   GP 200 S coarse 

Číslo měření: 4    Štěrbina: 45 mm 

Místem odběru je pasový dopravník ihned za sekundárním drtičem.  

 

Tabulka č.  7. Produkt sekundárního drtiče GP 200 S course 

Frakce Hmotnost frakce Tvar zrn frakce 
Místo odběru vzorku 

mm g % hm. - g % hm. 

63/90 650 1,0 

Nevhodné 
 

 

 

Odtahový pás                                

za drtičem 
 

Vhodné 
 

Celkem 
 

32/63 23 100 35,6 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

22/32 8 345 12,9 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

16/22 6 695 10,3 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

11/16 6 791 10,5 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

8/11 4 074 6,3 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

4/8 6 280 9,7 

Nevhodné 
 

NE Vhodné 
 

Celkem 0 

0/4 8 900 13,7 
 

Celkem 64 835 100,0 
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1.4.7 Výkon sekundárního drtiče po jednotlivých frakcích 

Vzorek byl odebrán pouze z jednoho metru pasového dopravníku, místo odběru vzorku 

č.1. Po druhém stupni drcení, je vysoká zaplněnost dopravníku, proto vzorek zabral tři 

plastové nádoby o obsahu 12 litrů. Vzorek byl zvážen a po frakcích roztříděn na 

laboratorním třídiči. 

 

Tabulka č.  8. Výkon sekundárního drtiče po jednotlivých frakcích 

Frakce 
Hmotnost vzorku 

Rychlost 

pásu 

Délka odebíraného 

vzorku 
Dopravní výkon Výpočet z 

dopravníku 

produktu 2. stupně 

(použití frakce) 

m v L Q = 3,6 . M . v / L 

mm kg m.s
-1

 m t.hod
-1

 

32/90 23,75 1,50 2 64 UZO 2. stupně 

63/90 0,65 1,50 2 2 UZO 2. stupně 

podrobně 32/63 23,10 1,50 2 62 

4/32 32,19 1,50 1 174 Zavážka 3. stupně 

0/4 8,90 1,50 1 48 Na skládku 

Celkem 64,84 
  

350 
 

 

Změřený dopravní výkon druhého stupně prozrazuje, jaké množství kameniva může být 

využito pro zavážku navrhované nové technologie. V případě, kdy není požadavek na 

výrobu frakce 32/63, je možno tuto frakci poskytnout k dalšímu zpracování na ušlechtilé 

drcené kamenivo. Použitelné množství frakce 32/90, je 64 tun za jednu hodinu. 

 

  

Obrázek 7: Uzavřený zdrobňovací okruh ( Hojka) 
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1.4.8 Uzavřený zdrobňovací okruh sekundárního drcení 

Roztřídění frakce 32/90, UZO: 

Hornina: Droba až rohovec  Drtič:   GP 200 S coarse 

Číslo měření: 5    Štěrbina: 45 mm 

Místem odběru je pasový dopravník, který vrací nadsítné 32/90 do sekundárního 

drtiče.  

Tabulka č.  9. Uzavřený zdrobňovací okruh 

Frakce Hmotnost frakce Tvar zrn frakce 

Místo odběru vzorku 
mm g 

% 

hm. 
- g % hm. 

63/90 430 1,4 

Nevhodné 
 

 

 

Odtahový pás                                

uzavřeného okruhu 

Vhodné 
 

Celkem 
 

32/63 30 500 98,6 

Nevhodné 1 610 

21 

Vhodné 5 930 

Celkem 7 540 

Vhodné 
 

Celkem 0 

Celkem 30 930 100,0 
       

 

 

Tabulka č.  10. Výkon uzavřeného zdrobňovacího okruhu 

Frakce 
Hmotnost vzorku Rychlost pásu 

Délka odebíraného 

vzorku 
Dopravní výkon 

Dopravník m v L Q = 3,6 . M . v / L 

mm kg m.s
-1

 m t.hod
-1

 

63/90 0,43 1,50 2 2 UZO 2. 

stupně 32/63 30,50 1,50 2 62 

Celkem 30,93 
  

64 
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1.4.9 Srovnání výsledků měření  

Vstupní materiál do terciérního drtiče frakce 4/32 a výstupní štěrbina 14 a 18 mm, 

dle nastavení. 

Tabulka č.  11. Výsledky měření produktu terciérního drtiče, štěrbina 14 a 18 mm 

Zavážka drtiče Produkt drcení š=14 mm Produkt drcení š=18 mm 

Frakce Zrnitost Zrnitost Zrnitost 

mm g % hm. g % hm. g % hm. 

63/90 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

32/63 
 

0,0 
 

0,0 3 0,0 

22/32 8 345 25,9 115 0,5 1 970 8,4 

16/22 6 695 20,8 1 780 8,0 4 955 21,2 

11/16 6 791 21,1 4 500 20,1 4 840 20,7 

8/11 4 074 12,7 3 530 15,8 3 355 14,3 

4/8 6 280 19,5 6 470 29,0 5 360 22,9 

0/4 
 

0,0 5 940 26,6 2 920 12,5 

Celkem 32 185 100,0 22 335 100,0 23 403 100,0 

Střed. vel. zrna (mm) 16,2 8,1 12,1 

Stupeň zdrobnění Dr 1,99 1,34 

 

V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty, včetně zrnitostního rozboru po jednotlivých 

frakcích kameniva. Jedná se o třetí stupeň zdrobnění, stroj HP 200, kde je vstupním 

materiálem frakce 4/32. Na zkoušku byl uvedený drtič stažen na hodnotu výstupní štěrbiny 

14 mm a byly odebrány vzorky kameniva. Běžná, provozem vypozorovaná, nejvhodnější 

výstupní štěrbina drtiče je 18 mm. Tabulka slouží k orientaci, jaký je poměr zdrobnění při 

nastavených rozdílných výstupních štěrbinách.  
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1.4.10  Křivky zrnitosti zavážky a produktu 

Tabulka č.  12. Zrnitost frakce terciérního drtiče 

Propad sítem 

Síto Zavažka P14 P18 

mm % hm. % hm. % hm. 

90 100,0 
  

63 100,0 100,0 100,0 

31,5 100,0 100,0 100,0 

22,4 74,1 99,5 91,6 

16 53,3 91,5 70,4 

11,2 32,2 71,4 49,7 

8 19,5 55,6 35,4 

4 0,0 26,6 12,5 

0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabulka č.  13. Graf zrnitosti terciérního drtiče 

 

  

31,5 

22,4 

16 

11,2 8 

4 

31,5 22,4 

16 

11,2 

8 

4 

22,4 

16 

11,2 

8 

4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 10 20 30 40 

P
ro

p
a
d

 v
 %

 h
m

. 

Velikost síta v mm 

Zavážka 

Produkt 
š=14 
Produkt 
š=18 

Křivky zrnitosti zavážky a produktu drtiče 



Bc. Jan Hojka: Zvýšení výkonu a rozšíření výrobků v lomu Klecany. 

21 

2015 

 

1.4.11 Výkonové kapacity, shrnutí 

 

Tabulka č.  14. Přehled výkonu pasových dopravníků 

Umístění dopravníku 

Hmotnost 

vzorku 

Rychlost 

pásu 

Délka 

odebíraného 

vzorku 

Dopravní výkon 
  

m v L Q = 3,6 . M  v . L 
  

kg m.s
-1

 m t.hod
-1

 
  

       
Produkt drtiče 2. stupně GP 

200 S 
64,84 1,50 1 350 

  

Uzavřený drtící okruh 2. stupně 

(frakce 32/90) 
23,75 1,50 2 64 

  

Frakce 4/32 (zavážka 3. stupně 

drcení - HP 200) 
32,19 1,50 1 174 

  

Frakce 0/4 po 2. stupni 8,90 1,50 1 48 
  

Frakce 63/90 (UZO 2. stupně) 0,65 1,50 1 4 
  

Frakce 32/63 (UZO 2. stupně) 23,10 1,50 1 125 
  

Produkt drtiče 3. stupně  

HP 200                      š=18 mm 
23,40 1,50 1 126 

Produkt HP 

200 za 

drtičem 

Frakce v expedici 
    

š=18 š=14 

Výroba frakce 0/4 10,70 1,50 3 19 17 34 

Výroba frakce 4/8 9,50 1,50 2 26 31 37 

Výroba frakce 8/16 17,30 1,50 2 47 47 46 

Výroba frakce 8/11 (obsah v 

8/16) 
6,49 1,50 2 18 19 20 

Výroba frakce 11/16 (obsah v 

8/16) 
10,81 1,50 2 29 28 26 

Výroba frakce 16/22 11,98 1,50 2 32 29 10 

Výroba frakce 16/32 7,78 1,50 2 21 
  

Výroba frakce 22/32 4,93 1,50 3 9 11 1 

Produkt v expedici po 3. 

stupni 
54,41 

  
133 135 129 

 

Tato tabulka může sloužit pro rychlou orientaci v hodinových výrobních výkonech 

stávající linky. Je dobrým podkladem při plánování výroby, lze lehce spočítat kolik a jaké 

frakce je možno vyrobit za jednu pracovní směnu. 
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1.4.12 Vyhodnocení výsledků měření kapacit a zjištěné 

skutečnosti 

Z kapacitního měření je zřejmé, že produkt sekundárního drtiče GP 200S ve frakci 

4/32,  převyšuje možnosti drtícího výkonu terciérního drtiče HP 200, a to o 39 t.h
-1

. Tento 

objem je možno využít k zavážce jiného, nového drtiče. Produkt frakce 32/63 a 63/90, 

který se vrací uzavřeným zdrobňovacím okruhem do GP 200S je v množství 64 t.h
-1

. Tento 

materiál je možné využít k další technologické úpravě drcením, například pro živičné 

směsi, stejně jako u frakce 4/32. Další možností je, jmenované frakce a objemy sečíst a 

navrhnout linku na zpracování celého objemu, tedy 103 t.h
-1

. 

Tvarová hodnota zrn u frakcí 4/8 a 8/16 není příliš příznivá, lepších výsledků by 

bylo možno dosáhnout zmenšením štěrbiny terciérního drtiče na 14 mm, kde jsou 

vykazované hodnoty o mnoho lepší. Nejlepší tvarová hodnota zrn se dosahuje u velikosti 

zrna frakce, která je nejblíže velikosti nastavené výstupní štěrbiny drtiče. Z pokusného 

měření se ale ukázalo, že stažení stávajícího drtiče HP 200 je nevhodné a neekonomické. 

Jedinou možností jak dosáhnou navýšení výroby a rozšíření sortimentu frakcí 

kameniva je rozšíření linky o další drtič a třídič, popř. drtiče a třídiče. 

Obrázek 5: Drtící nástroje. Zdroj: www.sandvik.cz 
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2 NÁVRH NA ZVÝŠENÍ HODINOVÉHO VÝKONU 

VÝROBNÍ LINKY 

2.1 NÁVRH VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se budu snažit nabídnout několik variant dostupných 

řešení, jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska technického řešení. Jako případného 

dodavatele drtičů a třídičů jsem si vybral firmu Metso Minerals, která byla dodavatelem 

strojů lomu Klecany, při rekonstrukci výrobní linky v roce 2010. Firma Metso je tým 

šestnácti tisíc odborníků působících ve více než padesáti zemích po celém světě v úzké 

spolupráci se svými zákazníky, za účelem dosažení zlepšení zpracování nerostných 

surovin. Firma Metso, je dodavatelem stabilních, semimobilních a mobilních sestav drtičů 

a třídičů. Představuje nejvyšší kvalitu, maximální produktivitu a spolehlivost. 

Nová technologie od firmy Metso je v kamenolomu Klecany provozována již pět 

let, v desetihodinových směnách. Za tuto dobu provozu došlo pouze k drobným závadám, 

které byly ihned odstraněny. Z těchto důvodů a zkušeností mohu potvrdit téměř 

bezporuchový provoz a tuto technologii a výrobce doporučit k dalším podnikatelským 

záměrům. 

2.2 Návrh č.1, varianta se strojem HP 3 

První logickou myšlenkou, jak navýšit kapacitu výrobní linky, je vyměnit stroj, 

který je nejslabším článkem a který nemá dostačující výkon pro zpracování vstupního 

množství suroviny. Tímto drtičem, jak plyne z kapacitního měření, je terciérní drtič HP 

200. Tato skutečnost se projevovala již od prvního spuštění výrobní linky v roce 2010, ale 

nebyl znám přesný objem, tedy rozdíl v tunách za jednu hodinu. 

Vhodnou výkonnější  náhradou za kuželový drtič HP 200 je dle technického listu 

výrobce kuželový drtič HP 3 fine. Při stejné výstupní štěrbině, by výrobní kapacity byly 

následující. viz obrázek č.8 
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Obrázek 8: Schéma návrhu s HP 3 
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Výměna za tento drtič HP 3 je sice nejlevnějším řešením a znamenala by nejméně 

technických zásahů a úprav v místě terciérního drcení, ale má i mnoho nevýhod. 

První obrovskou nevýhodou je fakt, že by se musela již osazená polyuretanová síta 

z kapacitních důvodů vyměnit za kovová. U kovových sít je známa jejich krátká životnost, 

oproti sítům polyuretanovým. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit dobu používání 

polyuretanových sít 3 až 4 roky, při zpracování hornin podobných drobám. U ocelových sít 

je doba výměny rozličná v návaznosti na velikosti tříděné frakce, tedy použitého průměru 

ocelového drátu, ze kterého je síto spleteno. Četnost výměny, může tak být i 4 x za jeden 

rok provozu. 

Hlavním důvodem, proč tento návrh nebudu nadále rozvíjet je ten, že nesplňuje mé 

prvotní zadání o rozšíření sortimentu výrobků do živičných směsí. 
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3 NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU VÝROBKŮ 

3.1 Návrh č.2, rozšíření o jeden drtič GP 100 

Další mou myšlenkou bylo vložení druhého terciérního drtiče do těsné blízkosti 

stávajícího terciérního drtiče HP 200, aby došlo k využití veškeré hodinové produkce 

sekundárního drtiče. Z kapacitního měření máme hodnotu cca 40 t.h
-1

 a dle technické 

specifikace tomuto materiálovému toku odpovídá drtič GP 100, nebo HP 100 od firmy 

Metso. 

Nová technologická linka, která by pomáhala současnému terciérnímu drtiči 

zpracovat dodávané množství frakce 4/32, by sestávala z již zmiňovaného drtiče GP 100, 

čtyřsítného třídiče CVB 204. Nutností je osazení vyrovnávací násypky nad drtičem GP 

100, k zajištění kontinuálního přísunu materiálu, z důvodu nutnosti provozovaní tohoto 

drtiče se zaplněnou drtící komorou. Pro zlepšení tvarové hodnoty hotových výrobků, je 

nutné použití drtících nástrojů extra fine. tyto drtící nástroje se vyznačují podlouhlou drtící 

komorou, avšak omezují velikost maximálního vstupního zrna. Tento problém lze vyřešit 

vložením technologického předtřídiče, například CVB 1540-1, který z frakce oddělí 

nadsítné 22/32 a do drtiče GP 100 půjde zavážka frakce 4/22.  

Příloha č. 2, situace- půdorys, umístění v terénu a napojení do technologie. 

Příloha č. 3, situace- řez, umístění v terénu a způsob expedice. 

Obrázek 7: řez drtičem GP 100 
Obrázek 9: Řez drtičem GP 100 (zdroj: 

www.metso.com) 
Obrázek 10: Drtič GP 100 (zdroj: 

www.metso.com) 



Bc. Jan Hojka: Zvýšení výkonu a rozšíření výrobků v lomu Klecany. 

27 

2015 

  Obrázek 11: Schéma návrhu s GP 100 
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Uvažované vyráběné frakce do živičných směsí jsou následující: 

frakce 0/2 

frakce 2/5 

frakce 5/8 

frakce 8/11 

frakce 11/22 ( v našem případě by se nevyráběla, UZO) 

Pro zachování čistoty materiálu je vhodné použití násypek. Modelová situace 

z programu BRUNO napovídá přibližné vyráběné množství po frakcích. Navrhovaný 

objem násypek je 100 m
3
. Menší objem by znamenal častější vyvážení jednotlivých frakcí 

kameniva na oddělené deponie. Použití těchto zásobníků bude mít také vliv na kvalitu 

výrobků. Materiál bude chráněn před sněhem a deštěm, naopak řádně zakrytované 

zásobníky zamezují úletům prachových částic do okolního prostředí. V neposlední řadě, se 

skladování materiálu ve vertikální poloze kladně projeví i úsporou místa. Expedice 

hotových výrobků ze zásobníků bude řešena pomocí vynášecího pasového dopravníku, 

rovnou na ložnou plochu nákladních automobilů. 
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3.2 Návrh č.3, rozšíření o dva drtiče, HP 200 a GP 220 

V tomto třetím návrhu je hlavní myšlenkou maximální využití produktu 

sekundárního drtiče a nespotřebované části zavážky do terciérního drtiče stávající výrobní 

linky. Podíl nespotřebované frakce 4/32, třetím stupněm drcení je 40 t.h
-1

 a v uzavřeném 

zdrobňovacím okruhu se vrací do druhého stupně drcení frakce 32/90 o celkovém množství 

65 t.h
-1

. V případě součtu obou hmotnostních podílů se dostáváme na 105 t.h
-1

, plus 

možnost zvýšení výkonu u sekundárního drcení, a to výměnou drtících nástrojů. Primární 

drtič má dostatečný výkon, se kterým mu pomáhá i prstový podavač, který podstatnou část 

rubaniny o velikosti do 110 mm odvádí mimo drtící štěrbinu, přímo na pasový dopravník. 

Navrhovaná třetí varianta musí být řešena pomocí dvou kuželových drtičů, jelikož 

velikost zavážky až 90 mm, by nebylo možné zpracovat v jednom stupni drcení. Budeme 

uvažovat, že vstupní množství do nové technologie bude cca 125 t.h
-1

. Tomuto 

hodinovému výkonu odpovídá drtič HP 200 s drtícími nástroji std fine. Pro zachování 

kontinuálního přísunu materiálu musí být nad každým kuželovým drtičem umístěn 

vyrovnávací zásobník materiálu. Za novým terciérním drtičem následuje dvousítný třídič 

CVB 202. Zde dojde k oddělení frakce 0/4, která nesmí přijít do čtvrtého stupně drcení a je 

přímo odváděna na finální třídění. Nadsítné nad 22 mm se vrací uzavřeným zdrobňovacím 

okruhem zpět do terciérního drtiče. Frakce 4/22 je odváděna do vstupního zásobníku 

čtvrtého stupně zdrobnění. Osazený drtič GP 220 extra fine, umožňuje nastavení výstupní 

štěrbiny o velikosti 12 mm a je zárukou vysoké kvality finálního výrobku. Produkt čtvrtého 

stupně zdrobnění bude roztříděn do jednotlivých kójí, třídičem o odpovídající velikosti, 

navrhovaným je čtyřsítný třídič CVB 404. Třídič bude osazen takovými síty, aby byly 

vyráběny požadované frakce- 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, frakci 11/22 bude možno vrátit 

uzavřeným zdrobňovacím okruhem zpět do čtvrtého stupně drcení GP 220. 

Příloha č. 4, situace, umístění v terénu a napojení do technologie. 
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Obrázek 12: Schéma návrhu s HP 200 a GP 220 
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3.3 TECHNICKO-EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ NÁVRHŮ A 

POSOUZENÍ REALIZOVATELNOSTI 

3.3.1 Posouzení návrhu č. 1 

Tento návrh je z pohledu investice nejméně nákladný a neznamenal by ani velký 

zásah do technologie v místě terciérního drcení. Avšak osazením takto výkonného drtiče za 

stávající, by znamenalo vyměnit polyuretanová síta za kovová. Ve výsledku by tento zásah 

znamenal více prostojů při častějších výměnách sítových ploch. 

V neposlední řadě, návrh č.1 nesplňuje mé zadání o rozšíření výroby v oblasti drtí 

pro obalované směsi. 

 

Ceny strojů: 

Ceny jsou EXW Finsko, Francie. Doprava za kuželový drtič 3000,- € 

Drtič: 

HP 3, včetně motoru,rámu a ovládání  198.000,- EUR 

Cena za drtič:  198.000,- EUR * 27,50,-Kč (k 3/2015) = 5 445 000,- Kč 

Cenová hladina elektroinstalace a ocelových konstrukcí: 

 Část strojní:   844 000,- Kč 

 Část elektroinstalace:  130 000,- Kč 

 Část stavební:   280 000,- Kč 

Cena celkem po sečtení všech položek:   6 699 000,- Kč 
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3.3.2 Posouzení návrhu č.2 

V druhém návrhu se využívá nespotřebovaný produkt frakce 4/32, z kapacitního 

měření zjištěných 40 t.h
-1

. Zamýšlenou technologií zde nedochází k zabrání velké plochy 

pro samotné stroje. Stejně tak je úsporně řešeno uskladnění hotových výrobků 

v zásobnících. Z pohledu dalšího postupu těžby to není zanedbatelný faktor. Použití 

zásobníků zaručí zachování vysoké kvality kameniva a ochrání jej před povětrnostními 

vlivy.  

Nevýhodou je nutnost současného provozu stávající výrobní linky s nově 

navrhovanou. Díky požadavku drtiče na menší vstupní zrno zavážky, je předřazen 

technologický třídič, který z frakce 4/32 odděluje frakci 4/22, která je jeho zavážkou. 

V případě, že by nebyl v provozu drtič HP 200 na stávající lince, dojde k nahromadění 

frakce 22/32 v zásobníku a následnému zahlcení. 

Ceny strojů: 

Ceny jsou EXW Finsko, Francie. Doprava za kuželový drtič 3000,- €, doprava za dva 

třídiče cca. 3.500,- € 

Drtič: 

GP 100, včetně motoru,rámu a ovládání  125.000,- EUR 

Třídiče: 

 CVB 204, motor 45 kW, aut. mazání  98.000,- EUR 

 CVB 1540, motor 15 kW, aut. mazání  28.000,- EUR 

celkem: 257.500,- EUR 

Cena za drtiče a třídiče: 257.500,- EUR * 27,50,-Kč (k 3/2015) = 7 081 250,- Kč 

Cenová hladina pasových a ocelových konstrukcí: 

 Část strojní:   10 844 000,- Kč 

 Část elektroinstalace:  2 530 000,- Kč 

 Část stavební:   980 000,- Kč 

Cena celkem po sečtení všech položek:   21 435 250,- Kč 
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3.3.3 Posouzení návrhu č.3 

Třetí návrh je variantou, která vyžaduje obrovské množství přípravných prací a 

terénních úprav pro samotnou technologii. Svou rozlohou zabírá podstatnou část 

dobývacího prostoru a v budoucnu by mohla být překážkou v dobývání. Prostor, který je 

nyní určen pro skladování hotových výrobků stávající linky, by musel být částečně 

uvolněn pro nově vzniklé frakce kameniva. Instalace elektrorozvodů, by musela být 

významně posílena o další silovou kabeláž.  

To nemění nic na tom, že by se s touto technologií docílilo vysoké kvality, tvarové 

hodnoty zrna. Čtvrtý stupeň zdrobnění zaručuje tu nejvyšší kvalitu. Dále by umožňovala 

veliký objem všech vyráběný frakcí kameniva, oproti návrhu č.2. 

 

Ceny strojů: 

Ceny jsou EXW Finsko, Francie. Doprava za dva kuželové drtiče 5000,- €, doprava za dva 

třídiče cca. 3.500,- € 

Drtič: 

HP 200, motor 132 kW, kmitný rám. ochranné kryty, automatika IC, hydraulická a 

mazací jednotka.      155.000,- EUR 

GP 220, motor 160 kW, kmitný rám. ochranné kryty, automatika IC, hydraulická a 

mazací jednotka.      178.000,- EUR 

Třídiče: 

 CVB 202, síta PU, motor 22 kW, aut. mazání, příprava na zakrytování Trellex 

        67.000,- EUR 

 CVB 202, síta PU + nerez harfa, motor 30 kW, aut. mazání, příprava na 

zakrytování Trellex      135.000,- EUR 

      celkem: 535.000,- EUR 

Cena za drtiče a třídiče: 535.000,- EUR * 27,50,-Kč (k 3/2015) = 14 712 500,- Kč 
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Cenová hladina pasových a ocelových konstrukcí: 

 Část strojní:   13 411 000,- Kč 

 Část elektroinstalace:  4 350 000,- Kč 

 Část stavební:   2 070 000,- Kč 

Cena celkem po sečtení všech položek:   34 543 500,- Kč 

 

 

 

3.3.4 Celkové zhodnocení návrhů 

Nejlepší alternativou s přihlédnutím k místním podmínkám je návrh č. 2. Je nejlépe 

realizovatelný, prostorově úsporný a objemem výroby se nejvíce blíží místní poptávce. 

Zabudováním do stávající výrobní linky v těsné blízkosti terciérního drcení a finálního 

třídění je možno zpracovávat i frakce, které jsou v danou chvíli přebytečné. Za použití 

vratných pasů může nový drtič GP 100 vyrábět betonářské drtě a tím napomoci stávajícímu 

terciérnímu drcení. Dojde ke kontinuální výrobě, zvýšení hodinové výkonnosti a rovněž 

zlepšení tvarového indexu. 

Návrh č.1 nesplňuje zadání o rozšíření sortimentu výrobků, pouze zvýší výrobu 

kameniva v oblasti betonářských drtí.  

Návrh č. 3, je velice nákladný a celková cena by byla ještě ovlivněna převozem 

skrývkových hmot v místě stavby linky a tvorbou nových technologických komunikací. 

Objemem výroby převyšuje místní poptávku a pravděpodobně by došlo i k překročení 

imisního stropu, který je jediným omezením těžby v lomu Klecany. 
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4 EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ 

NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ 

V pátém bodě této diplomové práce shrnuji klady a zápory jednotlivých návrhů. U 

navrhovaných nových technologií jsou uvedeny jejich výkony v tunách za hodinu. 

Navyšování výroby kameniva je vždy možné a návrhy mohou být daleko odvážnější. 

Žádné omezení těžby v lomu Klecany nebylo stanoveno, pouze se musí přihlédnout 

k imisnímu stropu. Důležité je, vyhodnocení úrovně kupního potenciálu spotřebitelů, 

nejlépe v dojezdové vzdálenosti do 30 km, jak je uvedeno v úvodu této práce. 

Z těchto důvodů je nejlepší variantou návrh č.2, investice je akceptovatelná jak 

cenovou hladinou, tak objemem výroby. 

4.1 Prvky životního prostředí 

Těžbou vyhodnocených ložiskových zásob mohou být do určité míry dotčeny 

následující prvky životního prostředí: 

- Státní přírodní rezervace Klecanský háj- narušení této rezervace těžbou se 

nepředpokládá. 

- Středisko osídlení Klecany- díky vybudovaní nové komunikace dobývacím 

prostorem kamenolomu, odpadlo obtěžování obyvatel hlukem a zvýšenou prašností. Toto 

narušení životního prostředí odpadlo. 

- Plochy průmyslové a zemědělské výroby Klecany-zemědělské družstvo bylo 

napojeno na obecní vodovod. 

- Chráněné přírodní území Háj u Lomu a Skály nad Vltavou – Řež- na tomto 

území byla ložiska již v roce 1975 a 1990 zahrnuta do výpočtu zásob ložiska. V případě 

postupu těžby tímto směrem se bude postupovat v rámci projednávání příslušných POPD. 

- Chráněné přírodní území Údolí u Řeže- zde nejsou vymezené bloky zásob 
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- Elektrické vedení VVN 110 kV- v případě záměru postupu těžby severním 

směrem, je nutné přeložení, nebo zrušení této linky. V současné době je toto vedení pro 

postup těžby limitující.  

- Rekultivace vytěžených ploch- uvažovaná rekultivace využívá morfologických 

stupňů vytěženého prostoru. Vytěžené prostory budou zaplněny velkými objemy skrývky 

na kótu 180 m n.m. Takto vzniklá plocha bude sloužit k založení smíšeného porostu, který 

bude sloužit jako les půdoochranný a také jako les rekreační.  [3] 

 

4.2 Návratnost investice 

Linka v návrhu č. 2 má výrobní kapacitu 51 t.h
-1

, náklady na pořízení jsou 

21 435 250,-Kč, odhadní cena bez DPH. Při osmihodinové směně vyrobí: 

51 x 8 = 408 t.h
-1

 

Vynásobením počtem pracovních dnů v roce získáme roční výrobu nové linky. 

408 x 250 = 102 000 t/rok 

Náklady na jednu vyrobenou tunu se na naší provozovně pohybují okolo 135,- Kč/t. 

Vynásobíme-li roční objem výroby s nákladovou cenou, získáme náklady na vyrobenou 

frakci za jeden rok. 

102 000 x 135 = 13 770 000,- Kč/rok 

Průměrná cena za prodanou tunu se pohybuje okolo 187 Kč/t. Vynásobením této 

průměrné ceny dostáváme sumu výnosu. 

102 000 x 187 = 19 074 000,- Kč/rok 

Rozdíl nákladů a výnosů: 

19 074 000 – 13 770 000 = 5 304 000,- Kč/rok 

Podílem pořizovací ceny a výnosů dostáváme návratnost: 

21 435 250 / 5 304 000 = 4,04 roku  
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ZÁVĚR  

Stanovený cíl a dílčí cíl jsem splnil v plném rozsahu. Tato práce může být pro firmu 

přínosem při rozhodování jakým způsobem rozšířit sortiment výrobků a uspokojit tak 

poptávku po frakcích kameniva do obalovaných směsí. Momentální stav potencionálních 

odběratelů a místních provozoven zpracovávajících naše výrobky je odpovídající návrhu 

č.2. Výběr z navrhovaných variant, se může v budoucnosti měnit v závislosti na poptávce. 

Díky uvedeným cenám je možné sledovat návratnost investice, která bude s výstavbou 

spojena. 

Rozšířením sortimentu se stane lom Klecany konkurenceschopnějším výrobcem 

frakcí do betonových směsí, ale i do obalovaných směsí. Kvalita kameniva je bezesporu 

vysoká a jeho uplatnění se nachází i v oblasti kamene pro vodní stavby, kolejového lože a 

frakcí stmelených a nestmelených hydraulickými pojivy. 

Tento navrhovaný záměr je vizí a myšlenkou, být zákazníkovi blíž a stále nabízet 

nová řešení v uspokojování jejich potřeb. 
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