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Anotace 

Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením nasazení vybraného 

technologického zařízení v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. Cílem práce  

je vyhodnotit efektivnost pronájmu mobilní linky místo stávající stacionární technologické 

linky, na které se zpracovávají méně kvalitní suroviny ze svrchních a krajních částí ložiska 

kamenolomu. První část práce se zabývá stručnou charakteristikou společnosti, následující 

část řeší teoretické vymezení pojmů a metod ekonomického zhodnocení. Praktická část se 

věnuje ekonomickému zhodnocení, návrhu a doporučení k dané problematice. 

 

Klíčová slova: Technologická linka, mobilní linka, náklady, výnosy, citlivostní analýza  

 

 
Annotation 

My diploma thesis deals with economical assesment of placing chosen technological 

equipment in the stone pit located in Jakubčovice nad Odrou. The evaluation of efficiency 

rating mobile line instead of current fixed technological line, on which the less quality raw 

materials from upper and outer parts of mentioned stone pit deposit are made, is the goal of 

this diploma thesis. The brief characteristic of the company is described in the first part of  

my thesis, following part looks for a solution of  theoretical delimination of ideas and 

methods of economical assesment. Practical part is dedicated to economical assesment and 

to a proposal and a recommendation towards mentioned issue.  
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s.  strana 
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tis.  tisíc  

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

viz  vidět 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

š.  šířka 
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1 Úvod 

Konkurenceschopnost je pro podnik značně důležitý faktor. Je potřeba neustále svůj 

podnik srovnávat s konkurenčními firmami a držet s nimi krok. Společnosti, které jsou 

schopny včas reagovat na změněnou situaci a jsou ochotny uskutečňovat změny, budou 

schopny na otevřeném trhu přežít a prosperovat. Je proto důležité, aby manažeři 

společností hledali možnosti zkvalitňování produkce, lepší orientace na zákazníka, 

zavádění vyspělé techniky a technologií, zkvalitňování podnikových procesů, 

efektivnějšího využívání a účinnější kombinace výrobních vstupů pro dosahování vyšší 

výkonnosti. 

Těchto faktorů chce dosáhnout i kamenolom Jakubčovice nad Odrou, který zvažuje novou 

technologii, a to pořízení mobilní linky cestou pronájmu. Mobilní linka by měla snížit 

vytíženost současné stacionární technologické linky, zvýšit kapacitu a především snížit 

náklady na přepravu kameniva k primárnímu drtiči. Výhoda mobilní linky spočívá v tom, 

že se umístí v místě těženého rozvalu, tzn. pokud dotěžíme kamenivo z jedné etáže, 

posuneme linku tam, kam potřebujeme. 

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový 

Jičín. Zabývá se těžbou a zpracováním kameniva cestou suchého a mokrého 

technologického procesu. Na Jakubčovickém ložisku se nachází jedenáct petrografických 

typů hornin. Hlavním typem hornin na ložisku jsou droby šedomodré, hnědošedé a 

šedozelené. Od 1. července 2013 provozovna Jakubčovice tvoří součást společnosti 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

Hlavním cílem diplomové práce je provést "ekonomické zhodnocení nasazení vybraných 

technologických zařízení v podmínkách těžebního podniku". Kamenolom Jakubčovice nad 

Odrou požaduje ekonomické srovnání stacionární technologické linky s možností využití 

mobilní linky. Předpokládaný roční objem stanovený kamenolomem je pro dvoustupňovou 

výrobu 190 000 tun kameniva a pro jednostupňovou výrobu 60 000 tun kameniva.  

Ekonomické zhodnocení bude provedeno pomocí výnosů a nákladů na provoz každé linky. 

Stacionární technologická linka bude v práci řešena pomocí dvou variant. Varianta 1 je 

situace za současného stavu, kdy bude nadále fungovat stacionární technologická linka. 

Varianta 2 je situace za současného stavu, kdy bude nadále fungovat stacionární 
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technologická linka, ale na rozdíl od varianty 1 je zde počítáno s odpisy, které společnosti 

v roce 2013 skončily. Modulový příklad nám ukáže, jaké náklady na provoz by měla 

společnost za situace, kdyby stávající technologickou linku neodepsala. Dále bude řešen 

alternativní stav, tedy pořízení mobilní linky cestou pronájmu.  

Náklady jsou v práci členěny podle jejich závislosti na objemu prováděných výkonů. Tyto 

náklady se obvykle dělí na: a) Variabilní náklady - v diplomové práci představují servis, 

        údržbu, náhradní díly a elektrickou energii provozu 

    b) Fixní náklady - v diplomové práci představují pojištění, 

        odpisy a osobní náklady 

Určením výše zmiňovaných nákladů se vypočetly náklady celkové. Celkové náklady se 

skládají z variabilních nákladů a fixních nákladů. V práci jsou dále do celkových nákladů 

započítány náklady za naloženou a převezou tunu, kterou v kamenolomu provádí 

dodavatelská firma HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.  Po určení celkových nákladů na provoz 

každé linky budou vyčísleny jednicové náklady na tunu kameniva.  

V praktické části bude také řešen provozní výsledek hospodaření, který nám ukáže, za 

které varianty bude mít společnost největší zisk při požadovaném objemu produkce.  Dále 

zde bude řešena citlivostní analýza, ze které bude patrné, jak jednotlivé vstupní hodnoty 

reagují na zvýšení či snížení zvolených faktorů.  

Na samotný závěr práce budou na základě zjištěných výsledků vyvozeny patřičné návrhy a 

doporučení. 
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2 Teoretická východiska 

Základním krokem při těžbě a zpracování kamene je uvolnění suroviny ze skalního 

masivu. Dnes se ve většině případů používají clonové odstřely. Podstata clonových 

odstřelů spočívá v uvolnění kamene odpálením trhaviny uložené v soustavě svislých vrtů, 

doplněných podle potřeby horizontálními podvrtávkami v patě těžební stěny [2]. 

Přeprava suroviny od stěny k dalšímu zpracování se provádí dumpery (např.: značky 

Belaz, Volvo, Komatsa, aj.), kloubovými tahači a také vozy Tatra. 

Na základě požadovaného frakčního složení a kvality prochází kamenivo jedním až třemi 

stupni drcení. "Primární drcení upravuje kusovou rubaninu na vstupní zrnitost, kterou 

vyžaduje další stupeň drcení." Sekundární drcení zdrobňuje kamenivo po primárním drcení 

na zrnitost, která se nejvíce blíží cílovému sortimentu frakcí bez ohledu na jakost,  

s výjimkou štěrku. "Tercierní drcení upravuje surovou zrnitost produktu sekundárního 

drtiče na drtě určitých jakostních parametrů." Primární drcení v naprosté většině případů 

obstarávají čelisťové drtiče doplněné odhliňovacími třídiči. Další stupně drcení pak 

probíhají v kuželových drtičích [2]. 

Třídění kameniva má v úpravnách 3 rozdílné funkce, jimž musí svým provedením 

vyhovovat, a to [2]: 

- Odhliňovací třídění, které odděluje hlinité a jílovité nečistoty od horniny, ze které 

 se má  vyrábět kamenivo. Vyžaduje se od něj maximální odolnost proti zalepování 

 a ucpávání. Pokud odhliňujeme rubaninu zaváženou do primárního drtiče, musí být 

 navíc odolné proti velkým dynamickým účinkům, vyvolaným velkými kusy. 

- Operační třídění, které rozděluje surové kamenivo tak, aby výsledná zrnitost 

 vyhovovala technologickým požadavkům následujícího stroje. Třídící zařízení musí 

 mít dostatečnou dynamickou energii na sítové ploše, aby stačilo uvolňovat zrna 

 limitních velikostí a klínových tvarů, která by ucpávala otvory a snižovala činnost 

 síta. 

- "Finální třídění, které hotové kamenivo roztřiďuje na frakce v souladu s žádaným 

 výrobním sortimentem." Vyžaduje se konstantní přesnost třídění, které podmiňují  
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 i trvale čisté, nezalepené a neucpané sítové otvory. O dynamické energii zde platí 

totéž, co u operativního třídění [2]. 

V úpravnách kameniva je dnes využívaná výhradně vibrační třídící technika. 

Mezioperační doprava je spojovacím článkem jednotlivých strojů a zařízení v úpravně 

kameniva. Mohou to být pásové dopravníky, podavače, korečkové dopravníky, skluzy  

a přesypy. Pásové dopravníky jsou nejvíce rozšířené jako mezioperační doprava  

v úpravnách kameniva. Jejich nejjednodušší provedení se skládá z ocelové nosníkové 

konstrukce s válečkovými stolicemi pro horní větev nekonečného pryžového dopravního 

pásu na vrchní straně a s nosnými válečky jeho zpětné větve na straně spodní [2]. 

Hotové kamenivo se skladuje v zásobnících, zemních skládkách nebo v kójích. Zásobníky 

se většinou používají ocelové či železobetonové. Výhoda těchto zásobníků se skrývá v 

tom, že skladované kamenivo je chráněno proti povětrnostním vlivům, nejsou zdrojem 

prašnosti, protože se při nasypávání prach nevíří do okolí, umožňují instalovat třídicí 

zařízení nad skladované kamenivo s minimálními nároky na pásovou dopravu a snáze se z 

nich plní odvozní prostředky. Nevýhoda však je v jejich výšce, investiční náročnosti, 

omezeném objemu a nutná je také malá vnitřní a povrchová údržba [2]. 

"Zemní skládky tvoří volně sypané kamenivo z pevných nebo pohyblivých haldovacích 

pásových dopravníků." Výhodou těchto skládek je, že nevyžadují údržbu, umožňují 

skladovat velké objemy kameniva, snadno se z nich odebírá nakladačem a nejsou 

podmíněny značnými investičními prostředky. Nevýhodou však je velký rozptyl prachu při 

plnění, segregace zrn ukládaného kameniva a vystavení skládky povětrnostním vlivům [2]. 

Kóje jsou obdélníková oddělení, vzájemně rozdělená stěnami z vhodného trvanlivého  

a pevného materiálu, přísazená k dlouhé rovné stěně, která je součástí nosné části třídírny. 

"Soustava kójí je podle počtu vyráběných frakcí jedno nebo dvojstranná." Odběr z nich je 

prováděn nakladačem nebo tunelovým odběrem [2]. 

Kamenivo je v dnešní době dopravováno silniční přepravou, která je pružnější  

a levnější. Podíl železniční přepravy je velmi mizivý s výjimkou zásobování drážních 

staveb [2].  
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2. 1 Současná technologie úpravy 

V současné době technologii úpravy kameniva v kamenolomu Jakubčovice zajišťují tří 

na sobě nezávislé technologické linky. Technologické linky jsou znázorněny v příloze č. 1 

- Schéma technologických linek kamenolomu Jakubčovice nad Odrou.   

První technologická linka (viz obrázek č. 1) je největší a tvoří základní jádro výrobní 

technologie kamenolomu. Linka vyrábí prané kamenivo, které odebírají především 

obalovny a betonárky. Rubanina je zde navážena technologickými vozidly do násypky 

primárního drtiče. Z násypky je deskovým podavačem podána na roštnicový hrubotřídič, 

kde je odtříděn materiál menší než 90 mm. Materiál je dále sveden skluzy a pásovým 

dopravníkem na prstový třídič, zde je oddělena frakce 0 - 22 mm, která je dále přes zemní 

skládku nákladními automobily odvážena na odval. Materiál 22 - 90 mm je vrácen do toku 

materiálu pod primární drtič na pásový dopravník. Materiál vetší kusovitosti než 90 mm je 

podrcen v primárním jednovzpěrném drtiči o velikosti vstupního otvoru 1600x1250 mm na 

výstupní kusovitost zrna do 180 mm. Po tomto zpracování je materiál odveden vynášecím 

dopravníkem a následně gravitačním způsobem uložen na zemní tunelovou skládku [8]. 

Pod touto skládkou je železobetonový tunel, ve kterém je zabudováno 5 vibračních 

podavačů nad pásovým dopravníkem. Podavači se reguluje odběr materiálu z této skládky 

k dalšímu zpracování [8]. 
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Obrázek č. 1 - Technologická linka I  [8] 

 

Na druhé technologické lince (viz obrázek č. 2) se vyrábí kameniva pro kolejové lože  

a pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. Linka je zásobována materiálem ze 

selektivní těžby, kdy obsah cizorodých částic nesmí překročit 3% hranici hmotnosti 

vzorku. Rubanina je zde navážena do násypky primárního drtiče ze selektivní těžby. Po 

podrcení je materiál dopraven pásovými dopravníky na pevný rošt, kde je odtříděn materiál 

do 150 mm. Materiál nad 150 mm je dále drcen v čelisťovém drtiči při výstupní štěrbině 

150 mm. Materiál je pak pásovými dopravníky dopraven do ocelového vyrovnávacího 

zásobníku [8]. 
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Obrázek č. 2 - Technologická linka II  [8] 

 

Třetí technologická linka (Provoz 202) (viz obrázek č. 3),  která je předmětem diplomové 

práce, slouží pro výrobu komponentů do mechanicky zpevněných kameniv. Linka 

zpracovává méně kvalitní suroviny ze svrchních a krajních částí ložiska kamenolomu. 

Stručný popis technologie výroby bude popsán v kapitole 3.2.1 [8]. 

 

 

Obrázek č. 3  - Technologická linka III  [8] 
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Výše zmíněné linky zajišťují celou výrobu kamenolomu a v roce 2014 se na nich vyrábělo 

celkem 27 typů frakcí [8]. 

Provozovna Jakubčovice zvažuje zařazení mobilní linky do svého provozu za účelem 

snížení nákladů na dopravu a zvýšení výrobní kapacity. 

Expedice a doprava je v současné době v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 

realizována dvěma způsoby, a to: vagóny s vlastní kolejovou vlečkou a nákladními 

automobily [8]. 

Vagónovou nakládku je možné uskutečnit na třech místech, a to [8]:  

1.  Pod zásobníky MÚ, kde je možno nakládat celou produkci pomocí pásových 

 dopravníků a vyrovnávacího zásobníku. 

2. Pod zásobníkem štěrku pro kolejové lože, zde se nakládá také pomocí pásů přímo 

 do vagónů. 

3. Násypka s vynášecím dopravníkem, který slouží pro navážku produkce nákladními 

 automobily ze zemních skládek do vagónů [8]. 

Expedice nákladními automobily je v současné době rozšířenější než vlakovou dopravou. 

Ve vzájemném poměru zhruba 90 % tvoří automobilová doprava a zbylých 10 % vlaková 

doprava [8]. 

2. 2 Ekonomické zhodnocení  

Ekonomické zhodnocení bude provedeno na základě nákladů, nákladovosti a citlivostní 

analýzy, které budou níže podrobně popsány.  

 2. 2. 1 Náklady 

Pochopení nákladů v podniku je velmi důležité pro každého manažera, neboť to bude 

následně jeden z hlavních faktorů jeho úspěchu či neúspěchu. Nejde komplexně říct, jak 

musí podnik a manažer náklady rozdělit a které skupiny při rozhodování využívat. Bude to 

hlavně vycházet čistě z podnikových potřeb a specifik. Nelze vytvořit jednotný návod, 

kterým by se řídily všechny podniky [1]. 

Existuje mnoho variant, podle nichž můžeme náklady klasifikovat. Každá varianta bude 

mít pro podnik jiný význam a bude ji potřebovat jiný manažer k jinému typu rozhodnutí. 
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Pro účely této diplomové práce bude použita klasifikace nákladů podle jejich závislosti  

na objemu prováděných výkonů [1]. 

Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů patří mezi nejvýznamnější 

nástroje řízení a má význam i pro manažerské rozhodování, protože se vztahuje k 

budoucím výkonům podniku.  Toto členění je zaměřeno na zkoumání chování nákladů a 

jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku, vyjádřené objemem produkce [1]. 

V závislosti na objemu výkonů se náklady člení na [1]: 

1. Variabilní náklady - mění se při změně objemu výkonů, jsou funkčně závislé  

 na objemu výkonů a souvisejí s konkrétním výkonem. Variabilní náklady mohou 

 mít lineární, degresivní nebo progresivní tvar [1]. 

2. Fixní náklady - jsou náklady nezávislé na objemu výroby, vznikají i tehdy, kdy je 

 objem výkonů nula. Vznik fixních nákladů je zapříčiněn zabezpečením kapacity 

 činnosti, kde jsou vynakládány v závislosti na čase a opakují se ve stanovených 

 časových intervalech. Fixní náklady jsou absolutní nebo relativní [1]. 

Celkové náklady v závislosti na dosahovaném objemu produkce (q) lze vyjádřit pomocí 

nákladové funkce. Celkové náklady (CN) se skládají z nákladů fixních (FN) a nákladů 

variabilních (VN) [4]. 

                  (1) 

2. 2. 2 Metoda sledování nákladovosti 

Metoda dokládá hospodárnost realizace výrobního procesu, tj. kolik nákladů bylo 

vynaloženo na jednu peněžní jednotku výnosů. Hospodárnost můžeme rozdělit  

na úspornost a účinnost. U variabilních nákladů sledujeme úspornost, tj. snažíme se 

snižovat vynakládaní ekonomických zdrojů ve vztahu k jednotce výkonu. U fixních 

nákladů sledujeme účinnost, tj. maximální využití výrobní kapacity. Hospodárnost je  

s minimem spotřeby největším užitkem [4]. 

Postup pro sledování nákladovosti [4]: 

   
 

 
            (2) 



Bc. Lucie Mazurová: Ekonomické zhodnocení nasazení vybraných technologických 

zařízení v podmínkách těžebního podniku 

 

 

10 

 
2015 

kde: 

h  ukazatel nákladovosti 

N objem nákladů 

V objem výnosů 

Je možné nákladovost rozčlenit na jednoduché druhy nákladů z důvodu získání vetší 

vypovídající schopnosti výsledku [4]. 

    
 

 
  

  

 
   

  

 
   

 

 
   

   

 
        (3) 

kde: 

   materiálové náklady 

    mzdové náklady 

O odpisy 

    ostatní náklady    

2. 2. 3 Citlivostní analýza 

Citlivostní analýza je metoda, pomocí níž se zkoumá citlivost hodnoty zvoleného kritéria 

na změnu některého z rizikových faktorů, které na tuto hodnotu působí. V případě, že se 

předpokládá jen změna jednoho faktoru a ostatní zůstávají beze změny, jde o tzv. 

jednofaktorovou citlivostní analýzu. Počítáme-li se změnami více faktorů najednou, jedná 

se o tzv. vícefaktorovou citlivostní analýzu. Cílem vícefaktorové analýzy je určení, která 

hodnota zvoleného kritéria reaguje nejcitlivěji na změnu rizikového faktoru [3]. 

Základní kroky citlivostní analýzy: 

- určí se tzv. základní scénář, kdy jsou nastaveny hodnoty rizikových faktorů tak, jak 

 se v budoucnu budou pravděpodobně vyvíjet. Na základě těchto hodnot je 

 provedeno ocenění dle zvoleného kritéria, 

- dále je stanoveno rozpětí hodnot vybraných rizikových faktorů vzhledem  

 k základnímu scénáři. Pro každou hodnotu je pak opět provedeno ocenění. 

- na závěr jsou výsledky vyhodnoceny. Sleduje se, na který ze zkoumaných 

 rizikových faktorů reaguje zvolené kritérium nejcitlivěji. Tento faktor je 

 nejrizikovější a je potřeba mu věnovat velkou pozornost [3]. 
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Citlivostní analýza má i některé nevýhody, které lze shrnout do těchto bodů: 

- Jestliže je analyzován vliv daného rizikového faktoru na vybrané hodnotící 

 kritérium, očekává se zpravidla, že ostatní rizikové faktory se nemění. Takovýto 

 předpoklad omezuje vypovídající schopnost citlivostní analýzy obzvláště  

 v situacích, kdy existuje pozitivní nebo negativní souvztažnost mezi jednotlivými 

 rizikovými faktory.  

- Dalším závažným problémem je odhad vývoje vybraného rizikového faktoru, kdy 

 se vyskytuje tzv. sériová závislost, tzn. chyba v předpovědi pro toto období má vliv  

 na chybu předpovědi pro následující období [3]. 
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3 Charakteristika těžebního podniku a vybraných 
technologických zařízení  

"EUROVIA Kamenolomy, a.s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům 

drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem  

do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac 

CZ, a.s., a jejích předchůdců" [10]. 

"EUROVIA Kamenolomy, a.s., provozuje 26 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 5 

pískoven. Působí celkem v desíti krajích České republiky - Libereckém, Středočeském, 

Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, 

Moravskoslezském a částečně v krajích Olomouckém a Vysočina. Sídlo ředitelství je  

v Liberci" [10].  

3. 1 Charakteristika těžebního podniku 

Název společnosti:   EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Sídlo:      Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou 

Právní forma:     společnost s ručením omezeným  

IČ:      603 22 870  

Datum zahájení činnosti:   21. prosince 1993  

Hlavní předmět podnikání:   těžba a úprava nerostů a hornická činnost 

 

Od 1. července 2013 provozovna Jakubčovice tvoří součást společnosti EUROVIA 

Kamenolomy, a.s.  

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou (viz obrázek č. 4) se nachází v Moravskoslezském 

kraji v okrese Nový Jičín. Zabývá se těžbou a zpracováním kameniva cestou suchého  

a mokrého technologického procesu. Pro zvýšení kvality produktů využívají především 

mokrou technologii, tj. zbavují kamenivo pomocí vody prachových a jílovitých částic [10]. 

Na Jakubčovickém ložisku se nachází jedenáct petrografických typů hornin. Hlavním 

typem hornin na ložisku jsou droby šedomodré, hnědošedé a šedozelené. Další typy hornin 

jsou např.: polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce [10]. 
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K prioritám společnosti patří především eliminace hlučnosti a prašnosti na okolí, včetně 

péče o vytěžená území. Proto se při modernizaci a zavádění nových technologií vyvíjela 

zařízení pro minimalizaci těchto negativních vlivů. Např.: vrtné stroje jsou vybaveny 

systémem odsávání, který zabraňuje rozptylu prachu do okolí, technologické linky 

disponují tlakovým mlžením ke snížení prašnosti [10]. 

 

  Obrázek č. 4  - Kamenolom Jakubčovice nad Odrou    

 (http://www.euroviakamenolomy.cz/fotogalerie_detail.aspx?fotografie_id=241) 

3. 2 Historie těžebního podniku 

Kamenolom v Jakubčovicích byl založen roku 1876, a to Emilem Teltshikem, kterému 

bylo pouhých dvacet šest let. Od svého otevření lom sloužil k zajištění kameniva pro 

výstavbu dopravních komunikací, což zůstalo jeho hlavním využitím dodnes. Zásadní 

význam měl pro trať Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou vedoucí v jeho těsné 

blízkosti [7]. 

Postupující těžbou narůstala výška lomových stěn. V roce 1911 byly práce v této lokalitě 

natolik nebezpečné, že byla těžba z důvodu bezpečnosti práce ukončena. Dobývání se 
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přesunulo o 500 m dále na kopec Chrastavec (532 m n. m.). Když v roce 1921 zakladatel 

lomu zemřel, odkázal svůj majetek mladému československému státu. Kamenolom 

prosperoval, avšak většina produkce byla zajišťována ruční prací. Tzv. klepači kamene 

dobyli od 1,5 m3 do 3 m3 roztlučeného kamene během osmihodinové směny [7].  

Roku 1938 byly Jakubčovice přičleněny k říši jako součást Sudet. Ve válečných letech se 

přirozeně zvyšovala spotřeba štěrku, a proto bylo potřeba zefektivnit těžbu. K zásadní 

změně došlo v roce 1940, kdy byl podnik elektrifikován. V roce 1945 byl provoz na 

několik týdnů přerušen kvůli rychlému postupu fronty. V letech 1945 – 1947 za tzv. 

národní správy Františka Moslera zde došlo k rozsáhlé zpronevěře. Následně kamenolom 

převzala pražská firma Konstruktiva, přejmenovaná roku 1949 na národní podnik 

Moravský průmysl kamene Přerov [7]. 

Nároky na výrobu štěrkovin rostly, avšak pracovních síl ubývalo, proto roku 1953 

ministerstvo průmyslu rozhodlo postavit v obci nápravně pracovní tábor pro 150 – 200 

vězňů, čímž byl lomu zajištěn stálý přísun levné pracovní síly. Rozsáhlý geologický 

průzkum kopce Chrastavec (1955) ukázal, že celé ložisko obsahuje kvalitní moravskou 

drobu vhodnou k výrobě štěrků a drtí pro každou oblast stavebního průmyslu. Záhy začíná 

v Provozu 40 budování nových technologií financovaných ze značných investičních 

prostředků. Zároveň se však snižuje možnost využití vězeňského potenciálu [7]. 

V první polovině 70. let došlo k zásadní rekonstrukci za provozu. Kapacita výroby vzrostla 

na 1 700 000 tun kameniva ročně. Po sametové revoluci v roce 1989 se podnik 

osamostatnil a s názvem Kamenolom Jakubčovice fungoval do roku 1994 [7]. 

Historicky druhým soukromým majitelem Kamenolomu Jakubčovice se stal Josef Hájek, 

který mu dal své jméno. V roce 1994 jej získal na základě veřejné soutěže v rámci velké 

privatizace. Kamenolom poté prošel rozsáhlou modernizací a smysluplnými změnami, 

jejichž výsledkem byl výrazný úspěch firmy v roce 2001 prezentovaný překročením 

hranice prodeje 1 mil. tun kameniva za rok (viz graf č. 1) [7]. 

V červnu 2005 došlo k prodeji 51% podílu firmy Hájek s.r.o. společnostem Stavby silnic  

a železnic a ODS – Dopravní stavby Ostrava a následně v listopadu 2006 prodal Josef 

Hájek zbývajících 49% rovněž těmto společnostem. V rámci nadnárodní společnosti 

Eurovia vlastnila 80% firmy Hájek s.r.o. stavební firma SSŽ a.s. 20% firma ODS a.s. Se 
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změnou majitele došlo také ke změně názvu na Lom Jakubčovice s.r.o. [7]. 

V roce 2007 byl kamenolom přejmenován na Eurovia Lom Jakubčovice, dále pak v roce 2009 

proběhla změna názvu na  Eurovia Jakubčovice s.r.o. Od roku 2013 provozovna Jakubčovice 

již není samostatným podnikem, ale tvoří součást společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

Graf č. 1 - Vývoj těžby v letech 2005 - 2014 

 

3. 3 Geologie Jakubčovického ložiska 

Ložisko Jakubčovice patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho tzv. hradecko-kyjovické 

souvrství, pro něž je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a jílovitých břidlic.  

Geologickými průzkumnými pracemi bylo na ložisku zjištěno jedenáct petrografických 

typů hornin, ale skladba ložiska je daleko rozmanitější. Existují přechodné typy a dále 

místy velmi prudké střídání zvláště jemnozrnných sedimentů [5]. 

Převládajícím typem hornin na ložisku jsou droby (viz příloha č. 3) šedozelené, šedomodré 

a hnědošedé, které jsou nejčastěji hrubě až středně zrnité, makroskopicky velmi obtížně 

rozlišitelné od pelitů. Dalšími typy hornin, které se vyskytují v hojnějším zastoupení, jsou 

polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce, v menší míře se vyskytují 

polymiktní většinou drobnozrnně drobové slepence [5]. 

Výše uvedené horniny vytvářejí značně složitou vrásovou strukturu většinou ploše 

položených vrás se SV vergencí. Generální směr struktur je SV – JZ s generálním úklonem 

k SZ, pouze v místech vrásových uzávěrů se úklony mění v širokém rozmezí hodnot 
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úklonů od SZ k JV [5]. 

V oblasti západní části lomu vystupuje mohutná plocho ukloněná antiklinála s JV vergencí, 

která má svůj uzávěr a druhé rameno zhruba uprostřed lokality. Přechod synklinály  

do další antiklinální části je JV od haldového hospodářství lomu. V SZ části je zastoupena 

facie hrubého flyše, kde dochází k rytmickému střídání poloh psamitů, aleurolitů a pelitů,  

v rytmech cm až dm řádů, a tyto polohy vytvářejí mocnosti kolem 10 až 50 m. Střední část 

ložiska, tj. severní a SV předpolí lomových stěn je tvořeno jádrem antiklinály s převahou 

psamitických hornin. Východní část zájmového území je tvořena převahou velmi hrubého 

flyše [5]. 

Stavba ložiska je komplikovaná, což vyplývá z vrásové stavby, jejíž konečná modulace je 

produktem přesmykové tektoniky. Ložisko je narušeno systémem zlomů. Obecným rysem 

ložiska je značná rozpukanost hornin, neboli kliváž. Jednotlivé horniny mezi sebou netvoří 

ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v druhou [5]. 

3. 4 Stav zásob ložiska 

Na ložisku byl v minulosti proveden geologický průzkum v několika etapách. Současné 

vyhodnocené zásoby na ložisku jsou vykazovány na základě poslední geologicko-průzkumné 

práce a nového výpočtu geologických a vytěžitelných zásob [6]. 

Stav zásob vedený v bilanci zásob výhradního ložiska nerostných surovin prostřednictvím 

„Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin“ je 

následující: 

Zásoby v dobývacím prostoru    65 032 480 m3
  

Využitelné zásoby     36 873 690 m3 

K úbytku zásob bude docházet postupně vlivem pokračující těžby ložiska. S převody zásob 

se na ložisku Jakubčovice nad Odrou v současné době nepočítá [6]. 

Při předpokládané roční těžbě do 2 200 000 tun (830 000 m3) bude 36 873 690 m3
 

vytěžitelných zásob vydobyto za přibližně 57 let. V předstihu budou odstraňovány 

skrývkové horniny a souběžně horniny původní [6]. 
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3. 5 Princip těžby v kamenolomu Jakubčovice  

Vrtací práce jsou prováděny soupravou, která využívá nejmodernější technologie odsávání 

prachových částic a výrazně tím snižuje dopad na životní prostředí. Rozpojování horniny 

je prováděno výhradně clonovými odstřely s použitím průmyslových trhavin [9]. 

Z rozvalu je rozpojená hornina dopravována po lomových komunikacích do násypek 

primárních drtičů. Lomové a přilehlé komunikace jsou zkrápěny vodou, aby nedocházelo  

k rozptylu prachových částic do okolí. Výstupy z obou primárních drtičů jsou směrovány 

na surovinovou skládku s tunelovým odběrem, kde dochází pomocí vibračních podavačů  

k rovnoměrnému odběru suroviny pro další zpracování. Těžená surovina splňuje všechny 

normy pro výrobu drceného kameniva a kameniva pro kolejová lože. Vykazuje nízkou 

násakovost a mrazuvzdornost [9].  

Podrcené kamenivo v kuželových drtičích v sekundárním okruhu technologické linky 

prochází odrazovým drtičem, který zjišťuje vynikající tvarový index výstupního produktu. 

Podrcené kamenivo je dopraveno na třídírnu k finálnímu roztřídění na šesti třídičích 

intenzivně sprchovaných vodou. Hodnoty otlukovosti a ohladitelnosti drtí vysoko převyšují 

požadavky norem. Mokrou technologií a následnými provedenými technologickými 

rekonstrukcemi došlo k výraznému zvýšení čistoty kameniva a zlepšení ostrosti třídění [9]. 

Systém řízení výroby je pravidelně dozorován, jakost kameniva kontroluje podniková 

laboratoř. Výrobky jsou schváleny pro použití do konstrukčních vrstev vozovek,  

pro výrobu kvalitních druhů betonů a k zimnímu posypu vozovek [9].  

Významné je použití kameniva ke zhotovování vrstev kolejového spodku a kolejového 

svršku. Kamenolom disponuje vlastní vlečkou s kapacitou nakládky šedesáti vagónů 

denně. Z velkoobjemových zásobníků jsou finální frakce expedovány k zákazníkům, 

doprava je zajišťována formou spedice. K nejvýznamnějším zákazníkům patří např.: 

Skanska, a.s., STRABAG  a.s., Metrostav a.s., Dálniční stavby Praha, a.s [9]. 
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3. 6 Charakteristika vybraných technologických zařízení 

Následující kapitola se bude věnovat charakteristice vybraných technologických zařízení, 

kterými jsou technologická a mobilní linka pro zpracování méně kvalitního kameniva  

v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. Bude zde popsáno, jak linky fungují a z jakých 

technologických zařízení se skládají. 

3. 6. 1 Technologická linka (Provoz 202) 

Před privatizací, která proběhla v roce 1994, fungoval tento provoz zcela samostatně.        

V roce 1994 došlo ke sloučení Provozu 202 a provozu Jakubčovice pod jeden závod.        

V roce 2005 došlo k rozsáhlé rekonstrukci Provozu 202, který zpracovává kamenivo tzv. 

suchým procesem. Upravený materiál slouží převážně k výrobě komponentů mechanicky 

zpevněného kameniva (MZK). Na lince se také vyrábí frakce o rozměru 0-150  

do konstrukčních vrstev silnic [8]. 

Popis Technologické linky (viz obrázek č. 5) 

Do násypky primárního drtiče V8 - 2N je dopravována dempry rubanina z rozvalu, která je 

pomocí deskového podavače dávkována do drtiče a podrcena [8]. 

Máme dvě možnosti zpracování, a to: 

1.  Výroba frakce 0-150, kdy je podrcená rubanina dopravována na kuželovou skládku 

 vynášecím pásem přímo z výstupu primárního drtiče. Nevýhodou výroby této 

 frakce je, že zbývající část technologické linky není využita a fixní náklady této 

 části linky zatěžují výrobní náklady frakce 0-150. Proto jsou alespoň v době výroby 

 frakce 0-150 naplánovány opravy a revize v daný moment nevyužité části výrobní 

 linky [8]. 

2.  Výroba drceného kameniva pro MZK. Podrcená rubanina z primárního drtiče je 

 pásovým dopravníkem dopravována do sekundárního drtiče SVEDALA S3000, kde 

 dochází k dalšímu stupni drcení. Odtud je podrcený materiál dopravním pásem 

 přiveden na třídič KDT 1600 x 5000/4, kde dochází k finálnímu třídění  

 na jednotlivé frakce. Jedná se o čtyřsítný třídič, z čehož vyplývá, že je materiál 

 tříděn  do pěti frakcí; typ jednotlivých frakcí lze měnit výměnou sít na třídiči. Je 

 možné  zde vyrábět celou škálu jednotlivých frakcí, vše je závislé na momentální 
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 poptávce po dané frakci kameniva. Z výstupu třídiče je vytříděný materiál 

 vynášecími pásy přepravován na kuželovou skládku, odkud je kolovými nakladači 

 expedován do nákladních automobilů [8]. 

 

Obrázek č. 5  - Schéma technologické linky (Provoz 202) [8] 
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3. 6. 2 Mobilní linka 

Budeme-li vyrábět frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, bude se mobilní linka skládat z těchto 

technologických zařízení:  

Mobilní čelisťový drtič METSO LT106 - viz obrázek č. 6 (dále jen MČD). MČD se skládá 

z násypky o objemu 6 m³, hydraulicky poháněného vibračního podavače s předtřídičem, 

který nasypaný materiál stálou rychlostí dodává do čelistí drtiče. Pod vibračním 

podavačem a vstupem do drtiče je odhliňovací pás, který slouží k separaci hlinitých částí. 

K drcení materiálu je použit čelisťový drtič o rozměrech 1 060 x 700 mm, drcený materiál 

je drcen dvěma čelistmi (jedna pohyblivá, druhá pevná). Rozdrcený materiál je vynášen 

hlavním pasem (š. 1 000 mm, d. 14 000 mm) do výšky 2 800 mm.  Pohon zajišťuje 

vznětový motor CAT C-9 o výkonu 224 kW. Drtič je poháněn klínovými řemeny. MČD se 

pohybuje na pásovém podvozku s maximální rychlostí 1,2 km/hod a se stoupavostí max. 

20° [13]. 

 

Obrázek č. 6 - METSO LT106 

(http://roitit.com/index.php/2014/06/10/metso-lt-106/) 

 

Mobilní kuželový drtič METSO HP200 - viz obrázek č. 7. Vstupní materiál je sypán do 

násypkového podavače s kapacitou 5,0 m³. Podávacím dopravníkem je dopraven do 

kuželového drtiče HP 200 STD Medium. Podrcený materiál je pásovým dopravníkem zpod 

drtiče vysypán na třídicí síta. Na vibračním třídiči je materiál tříděn na 3 frakce. Takto 
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vyrobený materiál je: 

 - dopravníkem na podsítnou frakci sypán na deponii 

- horním bočním předávacím dopravníkem je dopraven materiál z horního patra síta  

 na recirkulační dopravník 

- dolním bočním předávacím dopravníkem je dopraven materiál z dolního patra síta  

 na volitelně montovaný dopravník pro sypání na hromadu.  

Recirkulačním dopravníkem se vrací materiál přenesený z horního patra síta zpět do drtiče 

k dodrcení. Tento dopravník je vybaven otočným zařízením, které umožňuje skladování 

nadsítné frakce na hromadě vedle zařízení [12] 

 

 

Obrázek č. 7 - METSO HP200 

(http://www.screen2crush.com/node/1025) 

Mobilní třídič POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1400 (dále jen MTZ) - viz 

obrázek č. 8. MTZ se skládá z násypky o objemu 4 až 7,5 m3, která je zakryta vstupním 

roštem. Nasypaný materiál v násypce je podavačem unášen na hlavní dopravník, který 

materiál dopravuje na třídicí jednotku. Třídicí jednotka se skládá z třídiče a dvou třídicích 

sít, které materiál roztřídí na 3 frakce. Jednotlivé frakce jsou dopravovány z prostoru pod 

síty dvěma bočními a jedním hlavním vynášecím pasem. MTZ je poháněn vznětovým 

motorem DEUTZ 1012, všechny pasy jsou poháněny i ovládány hydraulicky. MTZ je 

zkonstruován jako kolový dvounápravový návěs za tahač [11]. 
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Obrázek č. 8 - POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1400 

(http://www.powerscreen.com/en/products/2/screening/item/70/powerscreen-chieftain-1400/#photo) 

 

Budeme-li vyrábět frakce 63/125 a 0/150, bude se mobilní linka skládat z těchto 

technologických zařízení: 

Mobilní čelisťový drtič METSO LT106 viz výše 

Mobilní třídič POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1400 viz výše 

Mobilní třídič POWERSCREEN CHIEFTAIN 600 viz obrázek č. 9. Skládá se z násypky 

o objemu 7 m3. Nasypaný materiál v násypce je podavačem unášen na hlavní dopravník, 

který materiál dopravuje na třídicí jednotku. Třídicí jednotka se skládá z třídiče a dvou 

třídicích sít. Jednotlivé frakce jsou dopravovány z prostoru pod síty dvěma bočními a 

jedním hlavním vynášecím pasem. MTZ je poháněn vznětovým motorem DEUTZ 1012, 

všechny pasy jsou poháněny i ovládány hydraulicky. MTZ je zkonstruován jako kolový 

dvounápravový návěs za tahač [11]. 
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Obrázek č. 9 - POWERSCREEN CHIEFTAIN 600 

(http://www.powerscreen.com/en/products/2/screening/item/69/powerscreen-chieftain-600/#photo) 

 

Pro nakládání a rozpojování horniny bude použité hydraulické rýpadlo CAT 325 (viz 

obrázek č. 10) o hmotnosti 29 tun s přeplňovaným šestiválcovým vznětovým motorem 

vybaveným mezichlazením o výkonu 128 kW a lopatou o objemu 1,4 m3 nebo 

hydraulickým kladivem KRUPP HM 100 [14]. 

 

 

Obrázek č. 10 - CAT 325 s hydraulickým kladivem 

(http://www.cemdest.cz/index.php/bouraci-kladiva) 
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Dále bude použit kolový lopatový nakladač CAT 962H (viz obrázek č. 11) o hmotnosti 

23,55 tun s přeplňovaným šestiválcovým vznětovým motorem o výkonu 175 kW se 

skladní lopatou o objemu 3,4 m3. V obou případech je možné nakládání rubaniny provádět 

přímo na nákladní automobily, dopravní pásy apod. v podzemí i na povrchu [14]. 

 

 

Obrázek č. 11 - CAT 925 

(www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/627/962H.pdf) 
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4 Ekonomické zhodnocení nasazení vybraných 
technologických zařízení 

Předmětem této diplomové práce je ekonomické zhodnocení nasazení vybraných 

technologických zařízení v podmínkách těžebního podniku. Kamenolom Jakubčovice nad 

Odrou požaduje ekonomické srovnání stávající stacionární linky s možností využití 

mobilní linky. Současná technologie úpravy kameniva bude sloužit jako výchozí bod pro 

srovnání. Ekonomické vyhodnocení bude provedeno v horizontu budoucích deseti let. Pro 

stanovení nákladů v tomto období poslouží náklady za minulých pět let 2010 - 2014. 

Ekonomické zhodnocení bude provedeno pomocí nákladů, jednicových nákladů, 

nákladovosti a citlivostní analýzy. 

4. 1 Současný stav  

Těžba kamene v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou probíhá v 11 etážích. Každý 

primární drtič zpracovává surovinu z etáží podle plánu výroby pro něj určené.  

Pro technologickou (provoz 202) linku jsou to převážně etáže 1 - 8. Nakládku a dopravu už 

od roku 2006 zajišťuje v kamenolomu Jakubčovice dodavatelská firma  

HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. Společnost platí dodavatelské firmě za naloženou a převezenou 

tunu 23,50 Kč/t. Pro přepravu suroviny k násypce primárního drtiče V8 - 2N na kótě 330 m 

n. m. jsou používány dumpry s čtyřicetitunovou kapacitou korby.  

V kamenolomu Jakubčovice nad Odrou se pracuje ve dvousměnném provozu, tedy ranním  

a odpoledním. Pokud je zvýšená poptávka či sezóna, potom se pracuje i v třísměnném 

provozu (ranní, odpolední, noční). V měsíci leden a únor je těžba v kamenolomu zastavena 

z důvodů provádění generálních oprav technologických linek a také z důvodů špatných 

klimatických podmínek v zimním období. 

V Příloze č. 1 můžeme vidět vyhodnocení provozu technologické linky 202 za rok 2014. 

Prostoje technologické linky jsou způsobené především poruchou drtiče, nakladačů, 

dumprů, samotné linky, dále pak špatným počasím, výpadkem elektrického proudu, 

vpadnutím nadměrné suroviny do násypky primárního drtiče atd.  

Pro vyhodnocení je třeba si určit objem výroby jednotlivých frakcí. V tabulce č. 1 jsou 

znázorněné průměrné ceny jednotlivých frakcí za rok 2014. Tyto ceny se vypočetly  
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jako podíl celkové prodejní ceny za frakci a celkového vyrobeného množství v tunách  

za jednotlivé frakce.  

 

Tabulka č. 1 - Průměrná prodejní cena jednotlivých frakcí v roce 2014 

Frakce Průměrná prodejní cena [Kč] množství [t] prodejní cena [Kč] 

0/4 18,44 14 722 271 474 

4/8 176,97 5 875 1 039 699 

8/16 166,10 17 770 2 951 597 

8/32 146,52 13 352 1 956 335 

16/32 156,18 27 658 4 319 626 

63/125 159,07 10 586 1 683 915 

0/150 83,05 49 791 4 135 143 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Společnost si stanovila průměrný prodejní plán v období 2016 - 2025 na 250 000 tun 

kameniva ročně, s tím, že průměrný prodejní plán frakce 0/150 bude 60 000 tun za rok  

a frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 budou 190 000 tun ročně.  

Stanovení nákladů na nakládku a dopravu kameniva k primárnímu drtiči 

Náklady za naloženou tunu platí společnost firmě HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. 11,53 Kč/t a 

náklady za dopravu 11,97 Kč/t. Celkové náklady za naloženou a přepravenou tunu jsou 

tedy 23,50 Kč/t. Abychom zjistili celkové náklady na převezené a dopravené množství 

kameniva v daném roce, musíme celkové navezené množství v daném roce vynásobit 

cenou za naloženou a převezenou tunu.  

  
  

 
                       

                     

                 

 

V případě, že společnost plánuje výhledově do roku 2025 průměrné množství kameniva 

250 000 tun ročně, budou náklady za naloženou a přepravovanou tunu činit 5 875 000 Kč. 
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V případě, že společnost plánuje výhledově do roku 2025 průměrné množství kameniva 

250 000 tun ročně, budou náklady na naloženou a přepravovanou tunu činit 5 875 000 Kč. 

4. 1. 1 Výnosy technologické a mobilní linky 

V této podkapitole budou zkalkulovány provozní výnosy, kterých by kamenolom mohl 

dosáhnout v letech 2016 - 2025.  

Výnosy i náklady v čase porostou předpokládanou mírou inflace. Meziroční nárůst výnosů 

i nákladů bude odpovídat průměrné míře inflace za posledních pět let (2010-2014) - viz 

tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 - Míra inflace v období 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Míra inflace 1,5 % 1,9 % 3,3 % 1,4 % 0,4 % 1,7  % 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

Tabulka č. 3 znázorňuje prodejní cenu při celkovém ročním objemu 250 000 tun kameniva. 

Průměrná cena za tunu se opět, jako u nákladů, vynásobila průměrnou mírou inflace za 

posledních pět let a množství kameniva jednotlivých frakcí se určilo dle procentuálního 

vyjádření výroby za rok 2014, kdy se zohlednilo to, že kamenolom chce  

v následujících deseti letech vyrábět 190 000 tun dvoustupňově a 60 000 tun 

jednostupňově. Dále jsou v této tabulce vypočteny provozní výnosy pro období 2016 - 

2025, které jsou rozdělené pro jednotlivé frakce zvlášť. Celkové provozní výnosy pro 250 

000 tun kameniva vycházejí na 31 008 694 Kč. 
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Tabulka č. 3 - Předpokládané provozní výnosy technologické linky v letech 2016 - 2025 

Frakce 

Průměrná prodejní 

cena [Kč/t] 
Roční těžba [t] Výnosy 

0/4 18,44 35 239 649 807 

4/8 176,97 14 063 2 488 729 

8/16 166,1 42 535 7 065 064 

8/32 146,52 31 960 4 682 779 

16/32 156,18 66 203 10 339 585 

63/125 159,07 10 520 1 673 416 

0/150 83,05 49 480 4 109 314 

Celkem  124,04 250 000 31 008 694 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 1. 2  Fixní náklady  

Tabulka č. 4 znázorňuje rozdělení nákladů na pojištění a odpisy. Náklady jsou tak 

rozděleny proto, že odpisy vstupují do nákladů a snižují základ pro výpočet daně, čímž 

vytvářejí daňovou úsporu. Pojištění představuje nákladovou i výdajovou položku, kdežto 

odpisy tvoří jen nákladovou položku. Dále jsou zde průměrné roční osobní náklady 

jednoho zaměstnance. Měsíční mzda zaměstnance činí 23 900 Kč a sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.  

 

Tabulka č. 4 - Fixní náklady v letech 2010 - 2014 TL 

   2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Pojištění 42 823 41 514 43 042 31 432 31 574 38 077 

Odpisy 3 688 813 3 688 813 2 766 611 - - - 

Osobní náklady 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 

Celkem 4 115 636 4 114 327 3 193 653 415 432 415 574 2 450 924 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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4. 1. 3 Variabilní náklady  

Pro zjištění variabilních nákladů byla stanovena struktura variabilních nákladů, která je 

rozdělena do tří položek. První položkou je servis práce, údržba zařízení a náhradní 

díly. Druhou položku tvoří elektrické energie provozu - součin příkonů jednotlivých 

strojních zařízení se sazbou za 1 kWh v jednotlivých letech. 

Tabulka č. 5 znázorňuje historii variabilních nákladů v posledních pěti letech 2010 - 2014. 

Z hodnot uvedených v tabulce jsou pak stanoveny průměrné roční variabilní náklady  

za toto období.  

 

Tabulka č. 5 - Variabilní náklady v letech 2010 - 2014 TL  

  2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Servis, údržba, 

náhradní díly 
1 139 164 1 259 250 600 800 456 050 397 374 770 528 

El. energie provozu 1 326 146 1 246 435 1 000 152 826 716 633 959 1 006 681 

Celkem 2 465 310 2 505 685 1 600 952 1 282 766 1 031 333 1 777 209 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

V tabulce č. 6 jsou vypočteny variabilní jednicové náklady současného stavu, kdy 

společnost vyrobila 144 344 tun kameniva. Jednicové náklady budou dále použity jako 

výchozí bod pro určení nákladů v letech 2016 - 2025. Průměrný variabilní jednicový 

náklad bude o 20 %  vyšší z důvodů většího opotřebení strojů a zvýšené spotřebě 

elektrické energie. 

 

Tabulka č. 6 - Variabilní jednicové náklady 2010 - 2014 

   2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Servis, údržba, náhradní díly 
7,89 8,72 4,16 3,16 2,75 5,34 

El. energie provozu 9,19 8,64 6,93 5,73 4,39 6,97 

Celkem 17,08 17,36 11,09 8,89 7,14 12,31 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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4. 2 Varianta 1 

Varianta 1 je situace za současného stavu, kdy bude nadále fungovat stacionární 

technologická linka. V jednotlivých podkapitolách jsou vypočteny náklady na provoz této 

linky za předpokládaného ročního objemu kameniva, tj. 250 000 tun. 

4. 2. 1 Variabilní náklady  

V následující tabulce č. 7 je zachycený růst variabilních nákladů v období 2016 - 2025  

s očekávanou mírou inflace. Meziroční nárůst variabilních nákladů pak bude odpovídat 

průměrné míře inflace za posledních pět let, viz tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 7 - Variabilní náklady v letech 2016 - 2025 TL 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Servis, údržba, náhradní díly 1 601 440 1 628 665 1 656 352 1 684 510 1 713 147 

El. Energie 2 092 255 2 127 823 2 163 996 2 200 784 2 238 197 

Celkem 3 693 695 3 756 488 3 820 348 3 885 294 3 951 344 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Servis, údržba, náhradní díly 1 742 270 1 771 889 1 802 011 1 832 645 1 863 800 

El. Energie 2 276 247 2 314 943 2 354 297 2 394 320 2 435 024 

Celkem 4 018 517 4 086 832 4 156 308 4 226 965 4 298 824 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 2. 2 Celkové náklady  

Dle stanovených fixních a variabilních nákladů jsou sestaveny celkové náklady za období 

2016 - 2025, které můžeme vidět v tabulce č. 8. Celkové náklady jsou vypočteny jako 

součet fixních a variabilních nákladů. Do celkových nákladů jsou u technologické linky 

ještě započítány náklady za naloženou a přepravenou tunu kameniva, které při 

předpokládané roční těžbě 250 000 tun budou dělat 5 875 000 Kč. 
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Tabulka č. 8 - Celkové náklady v letech 2016 - 2025 TL 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fixní náklady 422 077 422 077 422 077 422 077 422 077 

Variabilní náklady 3 693 695 3 756 488 3 820 348 3 885 294 3 951 344 

Celkové náklady 9 990 772 10 053 565 10 117 425 10 182 371 10 248 421 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Fixní náklady 422 077 422 077 422 077 422 077 422 077 

Variabilní náklady 4 018 517 4 086 832 4 156 308 4 226 965 4 298 824 

Celkové náklady 10 315 594 10 383 909 10 453 385 10 524 042 10 595 901 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 2. 3 Jednicové náklady 

Jednicové náklady vycházejí z celkových nákladů na provoz technologické linky  

a z celkové roční výroby kameniva. Tyto hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 9. Jednicové 

náklady jsou tedy vypočteny jako podíl celkových ročních nákladů na provoz 

technologické linky a celkového množství vyrobeného množství kameniva. 

 

Tabulka č. 9 - Jednicové náklady na provoz technologické linky v letech 2016 - 2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Celkové náklady (Kč) 9 990 772 10 053 565 10 117 425 10 182 371 10 248 421 

Celková těžba (t) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Jednicové náklady (Kč/t) 39,96 40,21 40,47 40,73 40,99 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové náklady (Kč) 10 315 594 10 383 909 10 453 385 10 524 042 10 595 901 

Celková těžba (t) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Jednicové náklady (Kč/t) 41,26 41,54 41,81 42,10 42,38 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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4. 3 Varianta 2 

Varianta 2 je situace za současného stavu, kdy bude nadále fungovat stacionární 

technologická linka. Na rozdíl od varianty 1 je zde počítáno s odpisy, které společnosti v 

roce 2013 skončily. Modulový příklad nám ukáže, jaké náklady na provoz by měla 

společnost za situace, kdyby stávající technologickou linku neodepsala. V jednotlivých 

podkapitolách jsou vypočteny náklady na provoz této linky při předpokládané výrobě     

250 000 tun kameniva ročně. 

4. 3. 1 Fixní náklady 

Tabulka č. 10 znázorňuje fixní náklady stacionární technologické linky za předpokladu, že 

by odpisy této linky v roce 2013 neskončily a pokračovaly dále. Stejně jako v kapitole 4.1  

i zde jsou fixní náklady rozděleny na pojištění, odpisy a průměrnou roční mzdu 

zaměstnance včetně odvodů. 

 

Tabulka č. 10 - Fixní náklady v letech 2010 - 2014 TL 

  2010 2011 2012 2013 2014 Průměr 

Pojištění 42 823 41 514 43 042 31 432 31 574 38 077 

Odpisy 3 688 813 3 688 813 2 766 611 2 766 611 2 766 611 3 135 492 

Osobní náklady 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 

Celkem 4 115 636 4 114 327 3 193 653 3 182 043 3 182 185 3 557 569 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 3. 2 Celkové náklady 

Variabilní náklady zůstávají stejné, jako u varianty 1 - viz tabulka č. 7. Celkové náklady 

jsou pak vypočteny jako součet fixních a variabilních nákladů - viz tabulka č. 11.            

Do celkových nákladů jsou u technologické linky ještě započítány náklady za naloženou  

a přepravenou tunu kameniva, které při předpokládané roční těžbě 250 000 tun budou dělat  

5 875 000 Kč. 
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Tabulka č. 11 - Celkové náklady v letech 2016 - 2025 TL 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fixní náklady 3 557 569 3 557 569 3 557 569 3 557 569 3 557 569 

Variabilní náklady 3 693 695 3 756 488 3 820 348 3 885 294 3 951 344 

Celkové náklady 13 126 264 13 189 057 13 252 917 13 317 863 13 383 913 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Fixní náklady 3 557 569 3 557 569 3 557 569 3 557 569 3 557 569 

Variabilní náklady 4 018 517 4 086 832 4 156 308 4 226 965 4 298 824 

Celkové náklady 13 451 086 13 519 401 13 588 877 13 659 534 13 731 392 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 3. 3 Jednicové náklady 

Jednicové náklady vycházejí z celkových nákladů na provoz technologické linky  

a z celkové roční výroby kameniva. Tyto hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 12. Jednicové 

náklady jsou tedy vypočteny jako podíl celkových ročních nákladů na provoz 

technologické linky a celkového vyrobeného množství kameniva. 

 

Tabulka č. 12 - Jednicové náklady na provoz TL v letech 2016 - 2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Celkové náklady (Kč) 13 126 264 13 189 057 13 252 917 13 317 863 13 383 913 

Celková těžba (t) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Jednicové náklady (Kč/t) 52,51 52,76 53,01 53,27 53,54 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové náklady (Kč) 13 451 086 13 519 401 13 588 877 13 659 534 13 731 392 

Celková těžba (t) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Jednicové náklady (Kč/t) 53,80 54,08 54,36 54,64 54,93 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje   
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4. 4 Alternativní stav  

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou zvažuje pořízení mobilní linky cestou pronájmu  

za účelem zvýšení kapacity a snížení vytíženosti současné technologické linky. Výhodou 

této linky je její umístění v místě těženého rozvalu, kdy nám odpadne nakládání a doprava 

kameniva, to znamená, že nebudeme mít žádné náklady na dopravu kameniva  

k primárnímu drtiči.  

Mobilní linka by byla v pronájmu od dodavatelské firmy, která si účtuje za pronájem této 

linky 350 000,- Kč v případě, že by mobilní linka byla v provozu pouze na několik měsíců, 

poté odvezena zpět a zase dle potřeby přivezena. Vzhledem k tomu, že kamenolom chce 

mobilní linku plně využívat, bude tato linka v provozu celou sezónu, a proto se nás částka 

350 000 Kč nebude týkat. Dodavatelská firma si účtuje náklady za vyrobené frakce, které  

jsou následující: 

85 – 90 Kč/ 1 tuna (dvoustupňově) 

60 – 65 Kč/ 1 tuna (jednostupňově) 

Náklady za naloženou a převezenou tunu u mobilní linky budou 0  Kč, neboť mobilní linka 

se umístí v místě těženého rozvalu, a tudíž nám odpadnou náklady za naložení  

a převezení kameniva.  

4. 4. 1 Jednicové náklady mobilní linky  

Tabulka č. 10 znázorňuje náklady na výrobu 1 tuny kameniva za období 2016 - 2025. 

Meziroční nárůst těchto nákladů, stejně jako u stacionární technologické linky, odpovídá 

průměrné míře inflace za posledních pět let, viz tabulka č. 13. 

Tabulka č. 13 - Náklady na výrobu 1 tuny kameniva za období 2016 - 2025 ML 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Dvoustupňově  87,50 88,99 90,50 92,04 93,60 

Jednostupňově 62,50 63,56 64,64 71,03 72,24 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Dvoustupňově  95,19 96,81 98,46 100,13 101,83 

Jednostupňově 73,47 74,72 75,99 77,28 78,60 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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4. 4. 2 Celkové náklady mobilní linky 

Celkové náklady pro výrobu frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/32  mobilní linky se vypočetly jako 

součin nákladů na výrobu 1 tuny kameniva a celkové předpokládané těžby kameniva pro 

období 2016 - 2025, které můžeme vidět v tabulce č. 14.  

 

Tabulka č. 14 - Celkové náklady dvoustupňové výroby kameniva 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Celkové náklady Kč) 16 625 000 16 907 625 17 195 063 17 487 378 17 784 667 

Celková těžba (t) 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 

Jednicové náklady (Kč) 87,5 88,99 90,50 92,04 93,60 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové náklady Kč) 18 086 995 18 394 459 18 707 155 19 025 181 19 348 601 

Celková těžba (t) 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 

Jednicové náklady (Kč) 95,19 96,81 98,46 100,13 101,83 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Celkové náklady pro výrobu frakce 0/150 mobilní linky se vypočetly jako součin nákladů 

na výrobu 1 tuny kameniva a celkové předpokládané těžby kameniva pro období  

2016 - 2025, které můžeme vidět v tabulce č. 15.  

 

Tabulka č. 15 - Celkové náklady jednostupňové výroby kameniva 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Celkové náklady (Kč) 3 750 000 3 813 600 3 878 400 4 261 800 4 334 400 

Celková těžba (t) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Jednicové náklady (Kč) 62,5 63,56 64,64 71,03 72,24 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové náklady Kč) 4 408 200 4 483 200 4 559 400 4 636 800 4 716 000 

Celková těžba (t) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Jednicové náklady (Kč) 73,47 74,72 75,99 77,28 78,6 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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V tabulce č. 16 jsou pro přehlednost sečteny náklady mobilní linky pro jednostupňové   

a dvoustupňové výroby kameniva. 

 

Tabulka č. 16 - Celkové náklady mobilní linky v letech 2016 - 2025 ML 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Celkové náklady (Kč) 20 375 000 20 721 225 21 073 463 21 749 178 22 119 067 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Celkové náklady (Kč) 22 495 195 22 877 659 23 266 555 23 661 981 24 064 601 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 5 Ekonomické srovnání uvažovaných variant 

V této kapitole se budu věnovat ekonomickému srovnání mobilní a technologické linky za 

pomoci zjištění zisku či ztráty v jednotlivých letech 2016 - 2025. Dále zde bude provedena 

citlivostní analýza, která bude zachycovat citlivost nákladů vlivem změny inflace  

a prodeje. 

Za jednu pracovní směnu, tj. 8 hodin, je schopna technologická linka vyrobit 1200 tun 

frakce 0/150 a 1000 tun frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/32. U frakce 0/150 je tedy hodinový 

výkon drtiče 150t/h a u frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 je hodinový výkon drtiče 125t/h.  

Maximální výkon kuželového drtiče Svevada S3000 je 200 t/h, avšak závisí na mnoha 

faktorech, zejména na typu drtící komory, typu kužele, opotřebení pláště, nastavení 

štěrbiny, kvalitě horniny, odhlinění atd. 

 

Varianta 1 

V následující tabulce č. 17 můžeme vidět zisk pro technologickou linku, kterého by 

dosáhla společnost při výrobě 250 000 tun kameniva ročně za období 2016 - 2025. Výnosy 

jsou vypočteny jako součin cen jednotlivých frakcí (viz tabulka č. 10) a celkové 

předpokládané těžby kameniva.  
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Tabulka č. 17 - Předpokládaný zisk u TL varianta 1 za období 2016 - 2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady  9 990 772 10 053 565 10 117 425 10 182 371 10 248 421 

Provozní výnosy 31 008 694 31 535 842 32 071 951 32 617 174 33 171 666 

Zisk/Ztráta 21 017 922 21 482 277 21 954 526 22 434 803 22 923 245 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Náklady 10 315 594 10 383 909 10 453 385 10 524 042 10 595 901 

Provozní výnosy 33 735 585 34 309 090 34 892 344 35 485 514 36 088 768 

Zisk/Ztráta 23 419 991 23 925 181 24 438 959 24 961 472 25 492 867 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Varianta 2 

V následující tabulce č. 18 je znázorněný zisk pro technologickou linku - varianta 2, 

kterého by společnost dosáhla při výrobě 250 000 tun kameniva ročně za období 2016 - 

2025. Výnosy jsou vypočteny jako součin cen jednotlivých frakcí (viz tabulka č. 10) a 

celkové předpokládané těžby kameniva. 

 

Tabulka č. 18 - Předpokládaný zisk u TL varianta 2 za období 2016 - 2025 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady  13 126 264 13 189 057 13 252 917 13 317 863 13 383 913 

Provozní výnosy 31 008 694 31 535 842 32 071 951 32 617 174 33 171 666 

Zisk/Ztráta 17 882 430 18 346 785 18 819 034 19 299 311 19 787 753 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Náklady 13 451 086 13 519 401 13 588 877 13 659 534 13 731 392 

Provozní výnosy 33 735 585 34 309 090 34 892 344 35 485 514 36 088 768 

Zisk/Ztráta 20 284 499 20 789 689 21 303 467 21 825 980 22 357 375 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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Mobilní linka 

Z tabulky č. 19 vidíme zisk pro mobilní linku za období 2016 - 2025, kterého by 

kamenolom dosáhl při výrobě 250 000 tun kameniva ročně.  Z tabulky č. 14 je patrné, že 

zisk za prodané kamenivo u mobilní linky je menší více jak o polovinu než zisk u 

technologické linky. Je to způsobeno hlavně většími náklady na jednotlivé vyrobené 

frakce. 

 

Tabulka č. 19 - Předpokládaný zisk u mobilní linky za období 2016 - 2025 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady  20 375 000 20 721 700 21 073 400 21 749 400 22 118 400 

Výnosy 31 008 694 31 008 694 31 008 694 31 008 694 31 008 694 

Zisk/Ztráta 10 633 694 10 286 994 9 935 294 9 259 294 8 890 294 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Náklady 22 494 300 22 877 100 23 266 800 23 661 500 24 063 700 

Výnosy 31 008 694 31 008 694 31 008 694 31 008 694 31 008 694 

Zisk/Ztráta 8 514 394 8 131 594 7 741 894 7 347 194 6 944 994 

Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

4. 6 Citlivostní analýza 

Pro citlivostní analýzu vlivu změny vstupní hodnoty na výsledné hodnotící kritérium byly 

vybrány následující faktory:  

-  míra inflace 

-  velikost objemu prodeje 

- jednicové náklady 

4. 6. 1 Současný stav 

V této podkapitole budu řešit současný stav pouze varianty 1. Tabulky č. 20, 21 a 22 

uvádějí výsledky citlivostní analýzy, kde je zkoumána citlivost nákladů a výnosů 

stacionární technologické linky vlivem změn výše uvedených faktorů v rozsahu – 30.% až  

+ 30 %  vzhledem k základní hodnotě 0. 
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Tabulka č. 20 - Citlivostní analýza změny míry inflace 

Změna (v %) Inflace v % Náklady v Kč Výnosy v Kč Zisk/Ztráta 

30 2,21 10 614 736 32 945 312 22 330 576 

20 2,04 10 385 222 32 232 963 21 847 741 

10 1,87 10 177 599 31 588 557 21 410 957 

0 1,7 9 990 772 31 008 694 21 017 922 

-10 1,53 9 837 913 31 483 127 21 645 214 

-20 1,38 9 702 150 31 917 594 22 215 444 

-30 1,24 9 581 843 32 313 372 22 731 529 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Tabulka č. 21 - Citlivostní analýza změny objemu prodeje 

Změna (v %) Prodej v t Náklady v Kč Výnosy v Kč Zisk/Ztráta 

30 332 750 13 297 718 41 272 572 27 974 854 

20 302 500 12 088 834 37 520 520 25 431 686 

10 275 000 10 989 849 34 109 563 23 119 714 

0 250 000 9 990 772 31 008 694 21 017 922 

-10 225 000 8 991 695 27 907 825 18 916 130 

-20 202 500 8 092 525 25 117 042 17 024 517 

-30 182 250 7 283 273 22 605 338 15 322 065 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Z tabulky č. 22 můžeme vyčíst, že pokud by se jednicové náklady na tunu snížily, snížily 

by se i celkové náklady na provoz technologické linky a měli bychom větší provozní zisk. 

Pokud by se ovšem tato cena zvýšila, pak by se snížil provozní zisk této linky. 
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Tabulka č. 22 - Citlivostní analýza změny jednicových nákladů TL 

Změna (v %) 
Jednicové 

náklady (Kč/t) 
Náklady v Kč Výnosy Zisk/Ztráta 

30 53,19 13 296 690,00 31 008 694 17 712 004 

20 48,35 12 087 900,00 31 008 694 18 920 794 

10 43,96 10 989 000,00 31 008 694 20 019 694 

0 39,96 9 990 772,00 31 008 694 21 017 922 

-10 35,96 8 991 000,00 31 008 694 22 017 694 

-20 32,37 8 091 900,00 31 008 694 22 916 794 

-30 29,13 7 282 710,00 31 008 694 23 725 984 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Následující grafy č. 2 a 3 zachycují citlivost výnosů, nákladů a provozního výsledku 

hospodaření vlivem změny inflace a objemu prodeje. Graf č. 4 zachycuje citlivost nákladů 

vlivem změny jednicových nákladů. Nejcitlivěji reagují výnosy u technologické linky na 

změnu míry inflace a náklady na změnu objemu produkce.  

 

Graf č. 2 - Citlivost nákladů a výnosů na změnu inflace TL 
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Graf č. 3 - Citlivost nákladů a výnosů na změnu objemu produkce TL 

 

Graf č. 4 - Citlivost nákladů na změnu jednicových nákladů TL 
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4. 6. 2 Alternativní stav 

Tabulky č. 23 a 24 uvádějí výsledky citlivostní analýzy, kde je zkoumána citlivost nákladů 

a výnosů mobilní linky vlivem změn výše uvedených faktorů v rozsahu – 30 %  

až + 30 % vzhledem k základní hodnotě 0.  

 

Tabulka č. 23 - Citlivostní analýza změny objemu prodeje 

Změna (v %) Prodej v t Náklady v Kč Výnosy v Kč Zisk/Ztráta 

30 332 750 13 297 718 41 272 572 27 974 854 

20 302 500 12 088 834 37 520 520 25 431 686 

10 275 000 10 989 849 34 109 563 23 119 714 

0 250 000 9 990 772 31 008 694 21 017 922 

-10 225 000 8 991 695 27 907 825 18 916 130 

-20 202 500 8 092 525 25 117 042 17 024 517 

-30 182 250 7 283 273 22 605 338 15 322 065 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Tabulka č. 24 - Citlivostní analýza změny objemu produkce ML 

Změna (v %) Prodej v t Náklady v Kč Výnosy v Kč Zisk/Ztráta 

30 332 750 27 119 125 41 272 572 14 153 447 

20 302 500 24 653 750 37 520 520 12 866 770 

10 275 000 22 412 500 34 109 563 11 697 063 

0 250 000 20 375 000 31 008 694 10 633 694 

-10 225 000 18 337 500 27 907 825 9 570 325 

-20 202 500 16 503 750 25 117 042 8 613 292 

-30 182 250 14 853 375 22 605 338 7 751 963 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 
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Z tabulky č. 25 opět jako u technologické linky můžeme vyčíst, že pokud by se jednicové 

náklady na tunu snížily, snížily by se i celkové náklady na provoz mobilní linky a měli 

bychom větší provozní zisk. Pokud by se ovšem tato cena zvýšila, pak by se snížil 

provozní zisk této linky. 

 

Tabulka č. 25 - Citlivostní analýza změny jednicových nákladů ML 

Změna (v %) 
Jednicové 

náklady (Kč/t) 
Náklady v Kč Výnosy Zisk/Ztráta 

30 108,48 27 119 125,00 31 008 694 3 889 569 

20 98,62 24 653 750,00 31 008 694 6 354 944 

10 89,65 22 412 500,00 31 008 694 8 596 194 

0 81,50 20 375 000,00 31 008 694 10 633 694 

-10 73,35 18 337 500,00 31 008 694 12 671 194 

-20 66,02 16 503 750,00 31 008 694 14 504 944 

-30 59,41 14 853 375,00 31 008 694 16 155 319 

 Zdroj: vlastní zpracování, interní zdroje 

 

Následující grafy č. 5 a 6 zachycují citlivost výnosů, nákladů a provozního výsledku 

hospodaření vlivem změny inflace a objemu prodeje. Graf č. 7 zachycuje citlivost nákladů 

vlivem změny jednicových nákladů. Opět jako u technologické linky necitlivěji reagují 

výnosy na změnu míry inflace a náklady na změnu objemu produkce. 
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Graf č. 5 - Citlivost nákladů a výnosů na změnu míry inflace ML 

 

Graf č. 6 - Citlivost nákladů a výnosů na změnu objemu produkce ML 
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Graf č. 7 - Citlivost nákladů na změnu jednicových nákladů ML 
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5 Návrhy a doporučení 

Účelem předchozích kapitol, především kapitoly čtvrté, bylo vhodně popsat, za jakých 

podmínek je výhodné použít formu pronájmu mobilní linky. Mobilní linka by byla pro 

kamenolom výhodná za předpokladu, že by náklady na její provoz byly nižší než náklady 

na provoz linky stacionární.  

Pro porovnání výhodnosti pronájmu slouží především cena za jednu tunu vytěženého 

kameniva neboli jednicové náklady. Tyto náklady byly vypočteny jako podíl celkových 

nákladů na provoz dané linky a předpokládaný objem produkce v následujících 10 letech, 

tj. 250 000 tun kameniva. Pro stacionární technologickou linku v případě varianty 1 je tato 

průměrná cena 41,15 Kč/t, pro variantu 2, kdy počítáme s odpisy, je průměrná cena 53,69 

Kč/t. Pro mobilní linku je průměrná cena u jednostupňové výroby 62,50,- Kč a u 

dvoustupňové výroby 87,50,- Kč. Celková průměrná cena mobilní linky je 88,96 Kč/t. Pro 

přehlednost je vše znázorněno v tabulce č. 26. 

 

Tabulka č. 26 - Přehled nákladů  

 

Současný stav 
Alternativní stav 

Varianta 1 Varianta 2 

objem produkce (t) 250 000 250 000 250 000 

prům. celkové náklady (kč) 10 286 538,46 13 422 030,26 22 240 392,20 

prům. jednicové náklady (Kč/t) 41,15 53,69 88,96 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 26 je patrné, že jednicové náklady na jednu tunu kameniva pro alternativní 

stav, tedy mobilní linky, jsou dvakrát větší než u současného stavu, tedy linky 

technologické při variantě 1, kdy společnost linku odepsala, a tudíž už neměla započítány 

odpisy v nákladech. Při současném stavu při variantě 2, kdy jsme uvažovali, že by 

společnost linku neodepsala, jsou náklady o něco vyšší, než u současného stavu při 

variantě 1, ale stále nižší než jednicové náklady mobilní linky. 

Vysoká jednicová cena u mobilní linky je způsobena tím, že dodavatelská firma, která 

linku společnosti pronajímá, si účtuje v této ceně i dopravu strojů do kamenolomu a zpátky 

a dále také ziskovou marži. Mobilní linka by se společnosti vyplatila za předpokladu, že by 
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tyto náklady byly nižší než u technologické linky nebo alespoň stejné. Dalším faktorem je i 

pronájem, který je zbytečně drahý a pokud by společnost uvažovala o mobilní lince, možná 

by byla lepší její koupě.   
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ekonomicky zhodnotit možnost využití mobilní linky  

pro zpracování méně kvalitních surovin ze svrchních a krajních částí ložiska  

v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. Pro tento účel společnost poskytla odpovídající 

podklady vycházející především z provozních zkušeností se stacionární technologickou 

linkou. Hlavní myšlenkou práce je zhodnocení těchto dvou typů linek na základě vhodných 

ukazatelů, v tomto případě se jedná o náklady, výnosy, hospodářský výsledek, nákladovost 

a citlivostní analýzu. Dle požadavků kamenolomu byly výše uvedené ukazatele vypočteny 

z predikce předpokládaného množství vytěženého kameniva v následujících deseti letech. 

Praktická část práce, ekonomické zhodnocení nasazení vybraných technologických 

zařízení, podrobně popisuje a řeší samotný cíl diplomové práce. Pro účely řešení byl použit 

model - současný stav vs. alternativní stav. Jako vstupní parametry do modelu byly použity 

ekonomické ukazatele popisující stacionární technologickou linku a linku mobilní. 

Výchozím předpokladem pro porovnání je fakt, že celkové náklady na jednu tunu 

vytěženého kameniva obsahují veškeré náklady pro provoz navrhované mobilní linky. 

Tento postup byl zvolen na základě požadavků samotného kamenolomu. Výstupem z výše 

uvedeného modelu je právě cena za vytěžení jedné tuny kameniva, neboli jednicové 

náklady, které jsou vypočteny pro každou linku zvlášť. Parametry z obou linek byly 

zatíženy citlivostní analýzou. Z této analýzy jednoznačně vyplynulo, jakým způsobem 

budou náklady a výnosy ovlivněny při změně míry inflace a velikosti objemu prodeje.  

Diplomová práce ukázala, že za současného stavu, kdy je provozovaná linka stacionární, je 

pronájem linky mobilní nerentabilní, a to především proto, že je provoz mobilní linky 

zatížený samotným pronájmem od dodavatelské firmy. Výhodou pořízení mobilní linky by 

bylo především odpadnutí nákladů na dopravu kameniva k primárnímu drtiči a nákladů 

spojenými s údržbou a opravou v případě poruchy. I přesto, že by se pronájmem dané 

technologie zvýšila kapacita, snížila vytíženost technologie současné a odpadly by výše 

zmiňované náklady, není s touto linkou do budoucna počítáno.  

.  
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Příloha č. 1  Vyhodnocení provozu technologické linky za rok 2014 

 

Parametr Jednotka Technologická linka  procentní vyjádření  

Nominální časový fond [h] 1 688,00 100% 

Disponibilní časový fond [h] 1 325,00 78% 

Prostoje [h] 363 22% 

Důvod prostojů:   

  Linka [h] 234 64% 

Drtiče [h] 30 8% 

El. proud [h] 11 3% 

Počasí [h] 8 2% 

Technologická navážka [h] 7 2% 

Hrubý materiál [h] 58 16% 

Ostatní (CO, odvoz. mat.) [h] 15 4% 

Navezené množství [t] 144 334 - 
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Příloha č. 2  Výroba po frakcích v tunách pro rok 2014 

 

 

F
ra

k
ce

 

L
ed

en
 

Ú
n
o
r 

B
ře

ze
n

 

D
u
b
en

 

K
v
ět

en
 

Č
er

v
en

 

Č
er

v
en

ec
 

S
rp

en
 

Z
ář

í 

Ř
íj

en
 

L
is

to
p
ad

 

P
ro

si
n
ec

 

C
el

k
em

 

0
/4

 

8
0
5
 

2
6
4
 

- 

5
0
7
 

2
 5

8
2
 

3
 4

5
4
 

2
 4

2
0
 

6
0
8
 

6
0
6
 

1
 2

5
6
 

1
 1

1
7
 

1
 1

0
3
 

1
4
 7

2
2
 

4
/8

 

8
0
1
 

4
9
3
 

- 

2
5
4
 

8
2
4
 

1
 2

3
3
 

9
8
7
 

2
0
9
 

1
6
6
 

3
0
3
 

3
5
8
 

2
4
7
 

5
 8

7
5
 

8
/1

6
 

1
 3

7
5
 

4
2
3

 

- 

1
 1

9
5
 

3
 1

2
2
 

2
 1

3
0
 

3
 6

4
1
 

6
2
9

 

9
0
6

 

2
 3

8
1
 

1
4
1

 

1
 8

2
7
 

1
7
 7

7
0
 

8
/3

2
 

- 

1
 4

3
6
 

- - - 

8
 1

6
5
 

- - - - 

3
 1

4
9
 

6
0
2
 

1
3
 3

5
2
 

1
6
/3

2
 

1
 4

5
4
 

1
 8

5
1
 

- 

1
 5

6
3
 

4
 8

1
1
 

2
 9

6
1
 

5
 6

9
7
 

8
5
6
 

1
 5

2
5
 

3
 7

2
4
 

2
6
0
 

2
 9

5
6
 

2
7
 6

5
8
 

6
3
/1

2
5

 

- - - 

1
 1

1
5
 

7
6
8
 

3
 9

0
6
 

9
6
6
 

1
 4

1
4
 

9
6
8
 

4
3
1
 

8
9
8
 

1
2
0
 

1
0
 5

8
6
 

0
/1

5
0

 

1
 4

5
6
 

1
 3

0
1
 

- 

6
 2

9
5
 

9
 2

3
9
 

4
 2

6
2
 

2
 6

6
0
 

1
 7

5
5
 

9
 3

0
6
 

7
 7

4
0
 

5
 7

7
7
 

- 

4
9
 7

9
1
 

C
el

k
em

 

5
 8

9
1
 

5
 7

6
8
 

- 

1
0
 9

2
9
 

2
1
 3

4
6
 

2
6
 1

1
1
 

1
6
 3

7
1
 

5
 4

7
1
 

1
3
 4

7
7
 

1
5
 8

3
5
 

1
1
 7

0
0
 

6
 8

5
5
 

1
3
9
 7

5
4
 



Bc. Lucie Mazurová: Ekonomické zhodnocení nasazení vybraných technologických 

zařízení v podmínkách těžebního podniku 

 

 

57 

 
2015 

Příloh č. 3  Základní charakteristika horniny 
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Příloha č. 4  Technické parametry jednotlivých zařízení technologické linky 

 

Dopravník L2-4 

 

 
 

Stávající typ dopravníku: EP 630/3 800 6+2 AA 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 13,5 m 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Dopravník L2-10 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 40,5 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  420 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 
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Dopravník L2-13 

 

Stávající typ dopravníku: EP 630/3 800 6+2 AA 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 73 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  420 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Dopravník L2-15 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 650 mm 

 

Obvodová spojená délka: 61 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  320 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Dopravník L2-16 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 500 mm 

 

Obvodová spojená délka: 33,5 m 

 

Hnací válec:  500 mm 

 

Vratný válec:  320 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 
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Dopravník L2-9 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 700 mm 

 

Obvodová spojená délka: 40 m 

 

Hnací válec:  500 mm 

 

Vratný válec:  400 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Dopravník L2-6 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 42 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  420 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Dopravník L2-5 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 13,5 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  420 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 
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Dopravník L2-7 

 

Stávající typ dopravníku: HLADKÝ, PRÝŽOVÝ 

 

Šíře dopravního pásu: 800 mm 

 

Obvodová spojená délka: 82 m 

 

Hnací válec:  420 mm 

 

Vratný válec:  400 mm 

 

Druh dopravníku:  korýtkový, 3 válečky 

 

 

Čelisťový drtič dvouvzpěrný 

 

Typové číslo:   1015A 

Velikost:   800x500 

Šířka vstupního otvoru: 800 mm 

Rozvěr vstupního otvoru: 500 mm 

Největší velikost vstupního 

materiálu:   700x400 mm 

Rozsah nastavení výstupní 

štěrbiny:   30 - 70 mm 

    70 - 150 mm 

Zdvih pohyblivé čelisti: 16, 20, 25 mm 

Otáčky setrvačníku:  300/min. 

Výkon při štěrbině 60 mm: 24-35 m3/h 

       150 mm:   60-90 m3/h  

Elektromotor:   55 kW 

    980 n/min. 

hmotnost drtiče:  1200 kg 

 


