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Anotace 

V předložené práci je zpracován popis technologického celku. Popis strojů je 

zpracován na technologický celek používaný firmou Severočeské doly a.s. na 

prvním skrývkovém řezu Doly Nástup Tušimice. Práce zahrnuje zhodnocení 

postupného rozjíždění dopravní linky dálkové pásové dopravy po směru toku 

materiálu a postupné zastavování této linky po vyprázdnění jednotlivých pásových 

dopravníků. Tento způsob ovládání dopravní linky přináší zajímavé úspory 

elektřiny a zvětšuje provozní čas dobývacího velkostroje. V další části jsou 

počítány vybrané ekonomické metody, které prakticky poukazují na úspory a 

ekonomickou výhodnost  projektu. Návrhem na zlepšení je použití frekvenčního 

měniče na pásový dopravník. 

 

Klíčová slova 

Pásový dopravník, dobývací velkostroj, zakládač, frekvenční měnič, skrývka. 

 

 

Summary 

In the present thesis, there is provided description of technological entity. Machine 

description relates to technological entity employed by Severočeské doly a.s. 

company in first overburden cut Doly Nástup Tušimice. The said thesis includes 

evaluation of gradual starting of belt transfer conveyor line in direction of material 

flow and gradual stopping of this line upon material depletion from individual belt 

conveyors. Such method of line operation introduces considerable energy saving 

and increases operating time of heavy mining machine. Further in the thesis 

selected economic methods are calculated, which methods indicate savings and 

economic advantage of the said project in practice. An improvement is suggested 

by employing a frequency changer in the belt conveyor. 

 

Keywords 

Belt conveyor, heavy mining machine, loader, frequency changer, overburden. 
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1. Úvod 

Při výběru tématu diplomové práce jsem se chtěla zaměřit na obor, který opravdu 

souvisí se zaměřením vysoké školy, tzn. studiem na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostravě. Chtěla jsem zvolit  téma, které završí mé studijní 

úsilí a bude se zabývat ryze hornictvím. Přikládala jsem tomu důraz i s ohledem 

na důležitost hornictví v ČR i na tradici a historii těžby v mém regionu. Jsem 

rodačkou z Mostu a můj otec dlouhá léta pracoval pro Výzkumný ústav pro hnědé 

uhlí a.s. (dále jen VÚHU a.s.) v Mostě. Moc mi záleželo na tom, aby má práce byla 

pod dohledem právě odborníků z tohoto Ústavu. Po doporučení jsem  navštívila 

Ing. Bohumíra Kubíka PhD., který se v té době zabýval energetickými úsporami při 

přepravě materiálu na dálkovém pásovém dopravníku v Severočeských dolech 

a.s. (dále jen SD a.s.) - Doly Nástup Tušimice (dále jen DNT). Přišlo mi zajímavé 

srovnat úspory se spouštěním dálkové pásové dopravy po směru toku těženého 

materiálu s energetickou náročností spouštěné dálkové pásové dopravy proti 

směru toku těženého materiálu. Ing. Kubík prováděl měření na DNT a s jeho 

souhlasem mi toto měření poskytl do mé diplomové práce. Níže popsaný způsob 

je znám již delší dobu, ale poprvé byl aplikován v SD a.s. – Doly Nástup Tušimice. 

Měla jsem možnost navštívit lom v Tušimicích a prohlédnout si celý Technologický 

celek (dále jen TC2) s odborným výkladem. Mám jedinečnou příležitost seznámit 

ty, kteří se zajímají o hornictví s inovací aplikovanou na prvním skrývkovém řezu 

v Tušimicích. Cílem mé práce je porovnání a zhodnocení energetických úspor při 

rozběhu a odstavení TC, který těží skrývku a přepravuje ji po směru toku těženého 

materiálu s energetickými úsporami rozběhu proti směru toku těženého materiálu 

a navrhnout zlepšení s použitím frekvenčního měniče aplikovaného na pásový 

dopravník. 
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2. Charakteristika Technologického celku TC2  

Technologický celek (TC2) je sestaven z dobývacího stroje, dálkové pásové 

dopravy včetně technologického příslušenství a zakladače. Tento technologický 

celek je postaven na prvním skrývkovém řezu, kde je v současné době těžena 

skrývka. Označení TC2 je dle výkonnosti celku. 

2.1 Popis rozběhu a přepravy materiálu na TC2 po směru toku   

těženého materiálu 

Doly Nástup Tušimice (DNT) provedla v roce 2006 úkol technického rozvoje a 

realizovala včetně uvedení do provozu rozběh dopravníků po směru toku 

těženého materiálu. Toto bylo provedeno na prvním skrývkovém řezu. Myšlenka to 

není nová, ale uvedení do trvalého provozu je jistě ojedinělé i v rámci ČR. Vše 

probíhá tak, že po rozjezdu velkostroje se rozbíhá pasový dopravník hned první za 

velkostrojem, a před příchodem čela materiálu se spouštějí ostatní pasové 

dopravníky. Jakmile je materiál před zakladačem obsluha zapne stroj, který může 

okamžitě zakládat skrývku na výsypku. Z popisu vyplynulo, že bagr a zakladač je 

obslužný. Ostatní části jsou bezobslužné. 

Technologický celek prvního skrývkového řezu (S1/1) tvoří dobývací velkostroj 

(rýpadlo, bagr) typu SchRs 1550 viz příloha č. 2 a č. 5 zařízení dálkové pásové 

dopravy šíře 1800 mm viz příloha č. 3, celkem v počtu deseti, tj. nakládací vůz (N 

vůz, násypka), střední část (střední díly), poháněcí stanice (PS, přesyp) viz příloha 

č. 6 vratná stanice (VS), shazovací vůz (S vůz) viz příloha č. 7 a zakládací část je 

tvořena zakládačem ZP 6800 viz příloha č. 8. Dopravní linka byla v den měření 

dlouhá 8 311 m.   

Při těžbě je těžený materiál pomocí N vozu naložen (nasypán) na gumové pásmo 

a tažen směrem k poháněcí stanici. Zde je materiál přesypán na následující 

dopravník, do vratné stanice. Z ní je opět tažen směrem k další poháněcí stanici. 

Na konci dopravní linky je umístěn S vůz , který těžený materiál shazuje na 

otočnou část  (pásek S vozu) a z ní je těžený materiál sypán na pas spojovacího 

výložníku zakládače typu ZP 6800. Po průchodu zakládačem je materiál uložen na 

výsypku. 
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Odstavení linky probíhá opět od bagru. Přestane hrabat bagr, po vyprázdnění 

pásového dopravníku umístěného za bagrem se vypne, následuje vyprázdnění a 

vypnutí následujícího pásového dopravníku, takto se postupně vyprazdňuje a 

postupně vypíná celá dopravní linka a nakonec se vypne i zakládač.  

2.2 Dobývací velkostroj 

Dobývací velkostroj typu SchRs 1550 patří mezi kolesová rypadla, která pracují 

kontinuálně ve spojení s  pásovou dopravou. Kolesová rýpadla se používají 

především na hnědouhelných lomech.  

Posuvný pohyb stroje do dalšího záběru se uskutečňuje pojezdem velkostroje 

podél dobývací fronty. Pojezdu podél fronty se většinou používá u strojů na 

housenicovém podvozku. Otáčení horní stavby se využívá u velkostrojů na 

housenicovém nebo kráčivém podvozku.  Samozřejmě to musí být stroje s otočí. 

Podle postupu rýpadla v porubní frontě se určuje a nazývá technologie dobývání: 

Frontální dobývání, poloblokové dobývání, blokové dobývání. Poslední zmíněná 

technologie dobývání je uplatněna i na prvním skrývkovém řezu v Tušimicích. Je 

totiž technicky možný prakticky pouze u kolesových rýpadel na housenicovém 

nebo kráčivém podvozku v kombinaci s pásovou dopravou.  

Velkostroj má tyto základní části: spodní stavbu a horní stavbu. Spodní stavbu 

tvoří řiditelné pojezdové housenice (podvozek) a ocelová konstrukce, na které je 

umístěna kulová dráha. Kulová dráha slouží k tomu, aby se velkostroj mohl při 

těžbě otáčet. To, co se otáčí, je horní stavba. Na té je umístěn kolesový výložník 

s kolesem, vyvažovací výložník (se strojovnou) a výložník držící přes nějž dochází 

k potřebnému zvedání kolesového výložníku při těžbě. Na spodní stavbu je 

uchycen tzv. nakládací výložník a po němž je těžený materiál dopravován na 

pásový dopravník [4]. 

 

2.3 Pásový dopravník 

Rozvoj povrchového dobývání hnědého uhlí  a postup lomů do větších hloubek si 

vyžádal hledání vhodnějšího dopravního systému pro transport uhlí a skrývky. Pro 

dobývací a zakládací stroje pracující kontinuálním způsobem je v mnoha 

případech vhodná pásová doprava, která umožňuje větší využití těchto strojů, je 
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schopna překonávat větší výškové rozdíly a je výkonnější než kolejová doprava. 

Kromě uvedených technologických důvodů má pásová doprava ještě mnoho 

kladných technických prvků vyplývajících z vlastní koncepce a konstrukce pásové 

dopravy, jako jsou např.: velká provozní spolehlivost, jednoduchá přehledná 

konstrukce, tichý chod, nižší provozní náklady, možnost nepřerušované práce. 

Naopak je velmi citlivá na kusovitost a ostrohranné předměty v těživu [1]. Pásový 

dopravník můžeme rozdělit na tyto hlavní části: 

Pásové dopravníky (transportéry) 

Pásové dopravníky tvoří: 

vlastní dopravník s technologickým příslušenstvím, a ten se skládá: 

a) z kompletní poháněcí stanice včetně pohonných jednotek,  

b) ze střední části sestavené z kompletních středních dílů včetně elektrické 

instalace kovových pražců a kolejnic, díky nimž lze dopravník přesunovat 

bez demontáže, 

c) z kompletní vratné stanice s vratným bubnem, která zajišťuje změnu směru 

pryžového pásu a převážně je vybavena násypkou, 

d) z pryžového pásu, 

e) ze základové části, může být přemístitelná či nepřemístitelná. 

 

Technologické příslušenství  

a) přemístitelné násypky a násypná vedení umožňující nakládat těživo 

v libovolném místě dopravníku, 

b) shazovací vozy (příloha č. 3) umožňující odebírat těživo z libovolného místa 

dopravníku, 

c) prostředky k zajištění bezporuchového provozu za nepříznivých 

povětrnostních podmínek, 

d) přechody a přejezdy přes dopravník, 

e) pásové rezervy, 

f) zařízení na obracení spodní větve pásu.  

 

Doplňková zařízení 

a) pásové vozy a mosty, 

b) drtiče, 

c) ostatní doplňková zařízení, a to mohou být podavače, vyhrnovače. 
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Pomocná zařízení 

a) překladače pro přemísťování pásových dopravníků na povrchových dolech, 

b) zařízení pro čištění prostoru pod pásovými dopravníky, 

c) zařízení pro údržbu a výměnu pryžových pásů, 

d) zařízení pro výměnu a opravu válečků [3]. 
 

2.4 Poháněcí stanice  

Poháněcí stanice viz příloha č. 6 jsou uložené na kolejovém, housenicovém, 

popřípadě kráčejícím podvozku. Jsou vybaveny těmito unifikovanými díly: 

Válečkové stolice, pohánění, napínací a přítlačné bubny, pohonné jednotky, 

elektro-rozvodny, komunikační zařízení pro obsluhu, čistící a napínací zařízení. 

Nejvíce je rozšířen systém s jednobubnovým pohonem s jednou nebo dvěma 

pohonnými jednotkami (pro velké výkony se používá dvojbubnová nebo až 

tříbubnová poháněcí stanice.) 

K poháněcí stanici patří náběhové díly, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi 

poháněcí stanicí a středními díly. Jeden konec je uložený na konci poháněcí 

stanice, druhý většinou na ližinách. Poháněcí stanice pro dopravníková pásma 

větších šířek využívají k přesunu například transportní vozy, ještě větších šířek 

pak odjímatelné kráčivé jednotky. 

Velmi důležitou částí poháněcí stanice je napínací zařízení pásového dopravníku. 

Ovládání napínací síly je jedním z rozhodujících činitelů, kterým můžeme zajistit 

spolehlivý přenos sil.  

Hlavní funkce napínacího zařízení jsou: 

- udržovat správnou velikost napínací síly při změnách součinitele 

tření 

- udržovat správnou hodnotu předpětí, protože se pás vlivem své 

pružnosti (při rozběhu a zvětšení zatížení) prodlouží a bez zkrácení 

uvolněného pásu napínacím zařízením vzniká podstatný pokles 

napětí, a tím možnost prokluz na poháněcích bubnech, je nutné mít 

dostatečnou rezervu v délce napínací dráhy pro vyrovnání  trvalých 

deformací gumového pásu [5] 
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2.5 Zakladač  

Zakladač je na úplném konci celého TC, který má za úkol zakládat vytěžený 

materiál na vnější či vnitřní výsypku do prostoru po vytěženém materiálu. V mém 

případě se jedná o zakladač typu ZP 6800, který patří do zakladačů pásových 

s podvozkem kráčivým viz příloha č. 8.  

Pásové zakladače jsou posledním článkem kontinuálně pracujícího 

technologického celku. Zakladač přejímá těživo pomocí shazovacího vozu 

z kteréhokoliv místa pásového dopravníku, vyjma poháněcí stanice a vratné 

stanice a předává je na spojovací pás (most) zakladače, odkud je přes střední 

přesyp zakladače usměrněno na pás zakládacího výložníku. Pásové zakladače 

naší výroby jsou jednovozové na kráčivém podvozku, jehož velkou předností je 

nízký měrný tlak na podložku výsypkové etáže, vysoká manévrovatelnost všemi 

směry a vysoká stabilita zakladačů i v případě, kdy skluz dosáhne bezprostředně 

do prostoru podvozku [2]. 

2.6 Popis rozběhu a odstavení TC proti směru toku. 

Klasický způsob rozběhu a odstavení TC a dosud nejrozšířenější způsob těžby 

surovin je takový, že se dobývací stroj nerozjede dokud nejsou v provozu všechny 

ostatní části TC. Tzn. nejprve se spustí zakladač, následně se postupně spouští 

všechny sekce dálkové pásové dopravy, a to od zakladače postupně až 

k dobývacímu velkostroji. V okamžiku, kdy je v provozu celá dopravní linka, zapne 

se dobývací stroj, který začne dobývat skrývku či surovinu, která je dále sypána na 

pásový dopravník a posouvána až k zakladači. Způsob dobývání a přepravy 

materiálu je již stejný jako je popsán v bodě 2.1. Při odstavení linky se čeká až 

dojde k vyprázdnění celého TC od suroviny, která byla těžena a poté se můžou 

postupně vypínat jednotlivé části, a to od zakládače až po dobývací velkostroj. 

Takto popsaný způsob rozjezdu celého TC je náročný na spotřebu energie. 
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3. Ekonomické zhodnocení rozběhu pásového 

dopravníku - proti směru toku těženého materiálu 

Doposud se používá v těžebních společnostech rozběh a odstavení TC proti 

směru toku materiálu. Existuje však i jiný způsob, který je všem známý, ale téměř 

nikde nezrealizovaný. Nový rozběh si vyžaduje spolehlivost zařízení a potřebnou 

investici, Je potřebné, aby při provozu nedocházelo k závalům pásového 

dopravníku. Spolehlivost rozběhu pásového dopravníku téměř těsně před 

příchode čela materiálu - to je  hlavní důvody, proč se obvykle ve společnostech 

váhá  se zavedení technologického rozjezdu po směru toku těženého materiálu. 

3.1 Ekonomické zhodnocení 

Z přiloženého grafu (č. 1) je patrný průběh spotřeby elektrické energie při rozběhu 

TC od zakladače ZP 6800. Celý rozběh spotřeboval 2,6 MWh, a trval 36 minut. 

Naměřený čas byl od zapnutí zakladače až po příchod materiálu na zakladač. 
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Graf 1 Rozběh TC2 skrývka S1/1 od zakladače ZP 6800 

 

Na prvním skrývkovém řezu by za předpokladu klasického rozjezdu TC 2 bylo 

vytěženo za celý rok 10 659 430 m3  skrývky. 

Pro ekonomické zhodnocení rozběhu technologického celku proti směru toku 

těženého materiálu je použit následující ukazatel: 



Eva Strejcovská:  Ekonomické zhodnocení rozběhu technologického celku 

2009  8 

 - Ukazatel nákladovosti fyzického objemu produkce 

 

3.2 Výpočet ukazatele nákladovosti fyzického objemu produkce 

Nákladovost fyzického objemu produkce je dána podílem nákladů na jednotku 

naturálního objemu produkce (1 tuna) [10]. V této práci jsou použity m3, vzhledem 

k těžbě skrývky. Pro potřeby výpočtu je nutné zjistit náklady na rozběh TC2 a ty 

lze zjistit z celkové spotřeby energie při rozběhu TC2 vynásobenou cenou za 

jednotku energie (1893,-- Kč/MWh). Výpočet je potřeba za celý rok, proto je nutné 

násobit vypočtený údaj počtem celkových rozjezdů, použit jsem počet – 600. 

Ukazatel nákladovosti fyzického objemu produkce lze vypočítat dosazením do 

vztahu (1) [9]. 

 

Q

N
n =     (1)                            

kde: 

n = nákladovost 

N = náklady 

Q = množství 

 

Pomocný výpočet nákladů je dle vztahu (2): 

 

SQPN **=  (2)                         

kde: 

N = náklady 

P = cena energie 

Q = počet rozběhů za rok 

S = spotřeba energie 

  

Shrnutí údajů:  

Spotřeba energie při jednom rozjezdu 2,6 MWh 

Počet rozjezdů uskutečněných za rok  400 – 600  

Cena za energii 1 893 Kč/MWh 
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Vytěžená skrývka 10 452 422,5 m3  

 

 

Výpočet dosazením do vztahu (1) 

3
/2825,0

5,10452422

2953080
mKčn ==  

 

Z výpočtu vychází 0,28 Kč vynaložených nákladů na jeden m3 vytěžené skrývky. 

3.3. Vývoj ceny elektrické energie 

Pro lepší představu  je vhodné uvést vývoj ceny za elektrickou energii. Ceny jsou 

platné pro DNT a.s. Vývoj je sledován od roku 2000. Z grafu č. 2 je patrný prudký 

nárůst v posledních třech letech. Odhad roku 2009 je dosti nejistý, vzhledem 

k celosvětové krizi, která se odráží, a to dosti citelně, i v ČR. Dopad krize je znát 

ve všech průmyslových odvětvích.  Těžko lze odhadnout, zda dojde v budoucnu     

k nárůstu či poklesu ceny energie v ČR. V práce jsou použity obě varianty. Pro 

srovnání je použit výpočet s 15 % nárůstem v r. 2009 (varianta 1) a 15 % 

poklesem ceny energie (varianta 2). 
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Graf 2  Vývoj ceny elektrické energie 
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Varianta 1 

Předpokladu nárůstu ceny energie o 15 % - vycházíme z ceny z roku 2008.  

Předpokládaná cena pro rok 2009   2,177 Kč/kWh 

Výpočet dostaneme dosazením do vztahu (1): 

3
/3249,0

5,10452422

3396120
mKč

Q

N
n ===  (1)  

Z výpočtu vychází 0,32 Kč vynaložených nákladů na jeden m3 vytěžené skrývky. 

Varianta 2 

Snížení ceny za elektrickou energii o 15 %. Opět vycházíme z ceny energie za rok 

2008.  

Předpokládaná snížená cena pro rok 2009  1,609 Kč/kWh 

Použijeme opět vztah (1) a dosadíme 

3
/2401,0

5,10452422

2510040
mKč

Q

N
n === (1)  

Z výpočtu vychází 0,24 Kč vynaložených nákladů na jeden m3 vytěžené skrývky. 

V této části tedy můžeme srovnat nákladovost za předpokladu snižování či 

zvyšování ceny energie. 



Eva Strejcovská:  Ekonomické zhodnocení rozběhu technologického celku 

2009  11 

4. Ekonomické zhodnocení rozběhu pásového 

dopravníku – po směru toku těženého materiálu 

Firma Severočeské doly a.s. vyčlenila z fondu na technický rozvoj v roce 2006      

1 600 000,-- Kč a tyto finance formou Outsorsingu investovali do úpravy Softwaru 

a Hardwaru, který umožnil rozjezd a odstavení TC2 po směru toku těženého 

materiálu.  SD a.s. objednali u VÚHU, a.s. v Mostě měření energetické náročnosti 

na rozběh TC po i proti směru toku materiálu.  

Investice charakterizují jednorázové náklady. V případě SD a.s. jde o investici 

reálnou, protože přísluší výrobnímu procesu.  

Z grafu č. 3 lze vyčíst spotřebu energie při rozjezdu PD od dobývacího stroje. Celý 

rozjezd trval 26 minut a bylo spotřebováno 1,8 MWh energie. 
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Graf 3 Rozběh TC2 skrývka S1/1 od  rypadla SchRs 1550 

 

4.1 Ekonomické zhodnocení  

V další části se práce bude zabývat ekonomickým zhodnocením rozběhu dopravní 

linky po směru toku těženého materiálu. Výpočty zjistíme nákladovost, zavedou-li 

firmy technologický rozjezd od rypadla. Dále se budu zabývat i dobou úhrady. 

Vzhledem k tomu, že si inovace vyžádala investici v částce 1 600 000,-- Kč. 
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4.2 Výpočet ukazatele nákladovosti fyzického objemu produkce 

Nákladovost fyzického objemu produkce je dána podílem nákladů na jednotku 

naturálního objemu produkce (1 tunu, 1 m3) 

Spotřeba energie na jeden rozjezd 1,8 MWh 

Počet rozjezdů uskutečněných za rok  400 – 600 

Cena za energii    1 893 Kč/MWh 

Za sledované období bylo vytěženo 10 659 430 m3 

Sledovaný ukazatel se vypočte dosazením do vztahu (1) a (2), které byly použity 

v bodě 3.2  

3
/1918,0

10659430

2044440
mKčn ==  

Nákladovost za předpokladu technologického rozjezdu po směru toku materiálu je     

0,1918 Kč/m3. 

4.3 Podklady pro vyhodnocení energetické úspory 

Jako podklad pro výpočet úspor byly použity :  

-záznamové listy směny 

-dispečerská kniha se záznamy o průběhu směny na TC S1/1 

-protokol o měření chodu naprázdno pasových dopravníků DL S 1/1 VÚHU, a.s. 

(P – 024 / 06 ) 

- tabulka spotřeby za rok 2006  

- tabulka s profilem dopravní linky na TC S1/1 

- měření časů vyprázdnění jednotlivých pasových dopravníků 

V záznamovém listu jsou uvedeny počty a způsoby rozjezdu a odstavení. Z těchto 

listů byly vytvořeny tabulky pro každý měsíc, sloužící jako podklad pro další 

výpočty. Bohužel záznamové listy nebyly vyplněny pro každou směnu (bylo 

vyplněno 272 záznamových listů, chybí 187 záznamových listů) 

Z dispečerských knih byl do těchto tabulek zapsán časový průběh každé směny. V 

tabulce s profilem trasy dopravní linky jsou uvedeny délky a převýšení jednotlivých 

pasových dopravníků. 
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Měření časů bylo provedeno v listopadu a prosinci. Časy se měřily při rozjezdu a 

odstavení jak od RY, tak  i od ZP 

 

 

4.4 Sestava dopravní linky 

V roce 2006 byla dopravní linka TC S 1/1 sestavena z 10 pasových dopravníků o 

celkové délce 8311 m viz příloha č. 9 (Při vyhodnocení bylo prodloužení PD 206 

zanedbáno. PD byla prodloužena o 90 m). V měsíci leden byla provedena záměna 

PD 205 za PD 224. V měsíci červen byla provedena záměna PD 224 za PD 204. 

V roce 2006 sestává porubní část ze čtyř pasových dopravníků, zakládací ze dvou 

PD, takže je možno mít 8 variant postavení dopravní linky : 

Z polohy rypadla a zakladače je vypočítána úspora energie  při rozjezdu a 

odstavení dopravní linky od rypadla a navýšení časového fondu rypadla. 

 

        Úspora Úspora Navýšení 
  Varianta postavení velkostrojů Délka Počet PD při rozj. při odst. časového 
    DL v  DL od RY od RY fondu 
  m  kWh kWh  

1  Poloha RY - PD 261, poloha ZP - PD 209 8311 10 763,50 397,79 6 min 50 s 
2  Poloha RY - PD 205, poloha ZP - PD 209 7402 9 623,19 342,22 6 min 15 s 
3  Poloha RY - PD 270, poloha ZP - PD 209 6411 8 492,32 259,42 5 min 40 s 
4  Poloha RY - PD 204 ( 224 ), poloha ZP - PD 209 5731 7 404,39 220,42 4 min 58 s 
5  Poloha RY - PD 261, poloha ZP - PD 212 7603 9 653,44 323,08 6 min 20 s 
6  Poloha RY - PD 205, poloha ZP - PD 212 6694 8 524,07 272,64 5 min 45 s 
7  Poloha RY - PD 270, poloha ZP - PD 212 5703 7 405,08 198,64 5 min 10 s 
8  Poloha RY - PD 204 ( 224 ), poloha ZP - PD 212 5023 6 324,81 164,23 4 min 28 s 
       

 Průměry 6610 8 523,85 272,31 5 min 41 s 
 Max 8311 10 763,50 397,79 6 min 50 s 
 Min 5023 6 324,81 164,23 4 min 28 s 

Tabulka 1 Varianta postavení velkostrojů 
 

Z tabulky č. 1lze vypozorovat nárůst úspory energie s nárůstem délky dopravní 

linky a s nárůstem počtu pásových dopravníků v dopravní lince 
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Úspory  energie  při rozjezdu  DL od rypadla
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Graf 4 Úspory energie při rozjezdu DL od rypadla 

 

Z grafu č. 4 je patrné, že s délkou dopravní linky narůstá množství uspořené 

energie nelineárně. To je dáno tím, že uspořená energie sestává ze dvou složek. 

První složkou je doba naplnění dopravní linky materiálem – její průběh je lineární. 

Druhou složkou je doba rozjezdu dopravní linky od zakladače. Tato složka je 

závislá na počtu pasových dopravníků v dopravní lince.  Každý pasový dopravník 

má specifickou dobu pro rozběh. Ta je dána hmotností rotujících částí, ztrátami 

chodu naprázdno, množstvím pohonných jednotek – velikostí záběrového 

momentu a konstantní složkou 20 s akustické signalizace před rozjezdem. 
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Úspory  energie  při odstavení  DL od rypadla
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Graf 5 Úspory energie při odstavení DL od rypadla 

 

 

Při vyprázdnění dopravní linky od rypadla je průběh uspořené energie určen 

dobou vyprázdnění dopravní linky (lineární průběh) a počtem pásových 

dopravníků v dopravní lince, jak je vidět na grafu č. 5 (přímá úměra - čím větší 

počet tím vyšší úspory).  

 

4.5 Časový rozbor roku 2006 

Obvykle se těží v nepřetržitém provozu, to znamená čtyři směny se střídají po   

12-ti hodinách práce. V roce 2006 se těžilo převážně ve třísměnném provozu 

(neprovozní směna B).  

Obvykle se těží   

Ze 730 směn časového fondu roku 2006 bylo : 

- provozních směn  459 

- neprovozních směn 271  

- > Technologické odstávky 46 směn 

- > svátky    24 směn 

- > poruchy    14 směn 

- > celozávodní dovolená 38 směn 
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- > revize  19 směn 

- > neprovozní směna B 130 

 
 

Rozbor časového fondu roku 2006 na TC S1/1
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Graf 6 Rozbor časového fondu r. 2006 na TC S1/1 

 

Ze 459 provozních směn ( 5508 hod ) za rok 2006 bylo: 

- efektivní chod rypadla   3838,4   hod ( 319,87 směny ) =  69,69 % 

- pauza v hrabání 

 - s odstávkou DL     817,25 hod (68,1 směny) = 14,84 %  

- bez odstavení DL (< 10 min.)   138,08 hod (11,51 směny) = 2,51 % 

- bez odstavení DL (>10 min.) 476,90 hod (39,74 směny) = 8,66 %  

- ostatní (poruchy, najíždění od ZP) 237,37 hod (19,78 směny) =                      

= 4,30 % 
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Rozbor časového využití DL při provozních směnách za rok 2006
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Graf 7 Rozbor časového využití DL při provozních směnách za r. 2006 

 

 

Za sledované období ( rok 2006 ) bylo na TC S 1/1, během 3838,4 hod., přepraveno    

10 659 430 m3.  

 

4.6 Metody výpočtu úspor při použití rozjezdu a odstavení DL 

od rypadla 

Ve výpočtech je zohledněna poloha rypadla a zakládače na každé směně 

Pomocí výpočtů bylo zjištěno: 

- úspory energie při rozjezdu dopravní linky od rypadla 

- úspory energie při odstavení dopravní linky od rypadla 

- úspory energie při odstavení a následném rozjezdu od rypadla, během pauzy 

v hrabání 

- úspory energie při odstavení dopravní linky z místa poruchy 

- úspory energie při rozjezdu dopravní linky z místa poruchy 

- navýšení časového fondu hrabání rypadla 

 

Výpočty byly provedeny podle záznamových listů směny. Pokud záznamový list 

chyběl, byl počítán jeden rozjezd a jedno odstavení od rypadla na směnu. Také 

pro neprovozní směnu B byl počítán jeden rozjezd a jedno odstavení od rypadla 

na směnu. Jinak se v obou případech zohledňuje poloha velkostrojů. Pro výpočet 
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úspor při zrušení celozávodní dovolené byl počítán jeden rozjezd a jedno 

odstavení od rypadla na směnu. Úspory energie při pauze v hrabání se počítají 

pouze u prostojů delších než 10 minut. Přepočet úspor na neprovozní směnu B a 

celozávodní dovolenou  je proveden poměrově (%) mezi provozními směnami za 

rok 2006, neprovozními směnami B za rok 2006 a celozávodní dovolenou za rok 

2006.  

Navýšení časového fondu hrabání rypadla se vypočítá podle záznamových listů 

směny – vychází se z počtu rozběhů v konkrétním postavení rypadla a zakladače. 

Přepočet na směny, ve kterých chybí záznamový list, je počítán jeden rozjezd od 

rypadla na směnu. Také pro neprovozní směnu B a celozávodní dovolenou, je 

počítán jeden rozjezd od rypadla na směnu.  

 

4.7 Vyhodnocení rozjezdu a odstavení dopravní linky TC S 1 / 1 

Úspory jsou rozděleny na : 

- úspory dokladované v záznamových listech 

- úspory nedokladované v záznamových listech 

- úspory v neprovozní směně B 

- úspory při celozávodní dovolené 

 

4.8 Úspory celkem - součty 

 

Prokazatelné úspory podle záznam. listů    228 278  kWh  

(pouze rozj. a odst. od RY a z místa poruchy) 

Odhad úspor z chybějících záznam. listů    249 925  kWh  

(rozj. a odst. od RY z chybějících záznamů + nevydař. rozj. + rozj. od ZP – 75 %) 

Odhad úspor při odst. DL během pauzy    813 535  kWh  

(prostoje v hrabání delší než 10 min.) 

Odhad úspor při provozování směny B    339 747  kWh  

(rozj. a odst. od RY + pauzy v hrabání) 

Odhad úspor při zrušení dovolené    102 374  kWh  

(rozj. a odst. od RY + pauzy v hrabání) 
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Odhad úspor za období provozu        1 291 738  kWh  

(během provozovaných směn za rok 2006) 

Odhad úspor za období provozu sm. B 1 625 211  kWh  

(čtyřsměnný provoz ) 

 

Odhad úspor při plném využití ročního časového fondu 1 746 530  kWh  

(čtyřsměnný provoz + zrušení dovolené) 

Za sledované období (rok 2006) bylo vytěženo  10 659 430 m3 za 3838 h 

 

Na těžbu a přepravu těženého materiálu bylo spotřebováno  31 329 830 kWh 

 

 

Z celkového odběru je   

odběr SchRs 1550      5 941 242 kWh  19% 

odběr dopravní linky   22 200 769 kWh  71% 

odběr ZP 6800      3 187 819 kWh  10% 

Rozložení spotřeby energie na TC S1/1 za rok 2006

19%
  5 941 242 kWh

odběr SchRs 
1550 

71%
22 200 769 kWh
odběr dopravní 

linky

10%
  3 187 819 kWh
odběr ZP 6800

odběr SchRs 1550    5 941
242 kWh 19%

odběr dopravní linky 22 200
769 kWh 71%

odběr ZP 6800   3 187 819
kWh 10%

 
Graf 8 Rozložení spotřeby energie na TC S1/1 za rok 2006 

 

 
 

Skladba spotřeby TC S 1 / 1 jednotlivých zařízení je: 

 
SchRs 1550   - nebyla měřena  5 941 242 kWh   19% 
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Dopravní linka - přeprava materiálu 12 728 919 kWh   40% 

   - ztráty při přepravě    8 139 975 kWh  26% 

   - chod naprázdno    1 331 875 kWh    4% 

 

 

ZP 6800  - přeprava materiálu 2 039 992 kWh    7% 

   - ztráty při přepravě       989 320 kWh    3% 

   - chod naprázdno       158 507 kWh    1% 

 

Skladba spotřeby energie na TC S 1 / 1 za rok 2006

DL - přeprava
40%

SchRs 1550  - celkem
19% ZP 6800 - chod 

naprázdno
1%

ZP 6800 / 100 - ztráty 
při přepravě

3%

ZP 6800 / 100 - 
přeprava

7%

DL - chod naprázdno
4%

DL - ztráty při přepravě
26%

SchRs 1550 / 109 - celkem

DL - přeprava

DL - ztráty při přepravě

DL - chod naprázdno

ZPD 6800 / 100 - přeprava

ZPD 6800 / 100 - ztráty při přepravě

ZPD 6800 / 100 - chod naprázdno

 

Graf 9 Skladba spotřeby energie na TC 
 

Skladba spotřeby s ohledem na přepravu materiálu je tvořena: 

- těžba materiálu     5 941 242 kWh 19% 
- přeprava materiálu  14 768 911 kWh 47%   

- ztráty při přepravě materiálu   9 129 295 kWh 29%   
- ztráty při chodu naprázdno   1 490 382 kWh 5% 
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4.9 Navýšení časového fondu hrabání rypadla 

Používáním protisměrné vazby při rozjezdu a odstavení dopravní linky od rypadla 

(po směru toku materiálu) dochází k navýšení časového fondu rypadla, a to 

 

Navýšení podle záznam. listů      26 : 02 : 12  h  

(pouze rozj. od RY ze záznamů) 

Navýšení z chybějících záznam. listů    18 : 03 : 54  h  

(rozj. od RY z chybějících záznamů)            

Navýšení při náhradě rozj. od ZP    14 : 20 : 39  h  

(rozj. od ZP – 75 %) 

Navýšení při provozování směny B    12 : 40 : 11  h  

(rozj. od RY – neprovozní sm. B) 

Navýšení při zrušení dovolené       3 : 25 : 40  h  

(rozj. od RY - dovolená) 

 

 

Navýšení za období provozu           58 : 26 : 45  h  

(během provozovaných směn za rok 2006) 

Navýšení za období vč. provozu sm. B     71 : 06 : 56 h  

(čtyřsměnný provoz) 

 

Navýšení při plném využití ročního časového fondu    74 : 32 : 36  h    

(čtyřsměnný provoz + zrušení dovolené) 

 

Převedeno na vytěžený materiál to při průměrné těžbě znamená 207 007,5 m3 za rok 

navíc při zachování ročního časového fondu..  

4.10 Hodnocení ekonomické efektivnosti- metody statické 

Každou investici je třeba podrobit ekonomickému zhodnocení její efektivnosti. 

Investice – dle finanční teorie – je vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, 

které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Pro posouzení 

efektivnosti investičního projektu lze použít dvě skupiny metod: 

- metod statických 



Eva Strejcovská:  Ekonomické zhodnocení rozběhu technologického celku 

2009  22 

- metod dynamických 

Metody statické jsou historicky starší, jsou méně přesné, vzhledem k tomu, že 

neberou v úvahu faktor času.  

Metody statické zahrnují následující ukazatele:  

  průměrná výnosnost (rentabilita) investičního projektu [6]   

  doba úhrady (doba návratnosti) [6]   

 

 

 

 

Doba úhrady 

Doba úhrady se definuje [6] jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu jeho budoucími čistými příjmy. Znamená to, že za dobu úhrady 

se vrátí investorovi zpět prostředky vložené do projektu. Stanovení doby úhrady 

není složité a vychází z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za 

celou dobu života projektu. Hlavní předností doby úhrady je opět její jednoduchost 

a srozumitelnost propočtu, což je výhodné při komunikaci mezi složkami firmy, či 

pracovníky podílejícími se na přípravě projektu. Mezi nedostatky tohoto ukazatele 

patří především to, že: 

- ignoruje časový průběh peněžního toku v rámci doby úhrady, 

- ignoruje příjmy projektu po době úhrady, takže jejich možná odlišnost dobu 

úhrady vůbec neovlivňuje, 

- zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektů s tendencí k přijímání příliš 

mnoho krátkodobých projektů a odmítání projektů dlouhodobých 

- nerespektuje faktor času 

Výpočet, ze kterého lze vypočítat doba úhrady je dle vztahu (3) 

 

 
P

K
PP =    (3) 

kde: 

PP - doba úhrady 

K - kapitálový výdaj (investice) 

P - peněžní příjem z investice 
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Průměrná (výnosnost) rentabilita investičního projektu 

Ukazatelé rentability [6] umožňují měřit výnosnost kapitálu, užitého k financování 

projektu tak, že poměřují zisk projektu k vloženým prostředkům. V hospodářské 

praxi se lze setkat s větším počtem ukazatelů rentability kapitálu, z nichž mezi 

nejčastěji užívané patří:  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return of Equity) [6]   

Rentabilita celkového kapitálu, resp. Rentabilita aktiv (ROA–Retrurn of Assets) [6]   

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROI – Return of Investment) [6]   

Účetní rentabilita projektu. [6]   

Do statických metod je zahrnuta průměrná rentabilita, kterou lze vypočítat dle 

 vztahu (4) 

 

p

N

n
n

p IN

Z
V

*

1

∑
=

=   (4)  

Kde:  

Vp - průměrná rentabilita 

Zn - Zisk po zdanění 

N - doba životnosti investice 

Ip - průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně 

 

Pro ekonomické zhodnocení je zvolena  doba úhrady viz tab. č. 2, někdy 

v literatuře se objevuje pod názvem doba návratnosti.  Dle platné legislativy z roku 

2009 je investice zahrnuta do technického zhodnocení stávajícího majetku, který 

se odepisuje 18 měsíců.  V roce 2009 bude odepisována 12 měsícu a v roce 2010 

- 6 měsíců. Pro potřeby zdanění zisku je použita sazba daně z příjmu právnických 
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osob 20 % v prvním roce odepisování a v dalším roce je použita sazba 19 %. 

Peněžní tok se rovná  zisk po zdanění a k tomu připočtený odpis v daném roce. 

 

TZ 1600000 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 
Daň z příjmu PO 20 % 19% 19% 
Úspora 819360 819360 819360 
Odpis 18 měsíců 1 066 667 533 333 0 
Zisk - 247 307 286 027 819 360 
Zisk po zdanění - 247 307 231 682 663 682 
Peněžní tok 819 360 765 015 663 682 
Doba úhrady 819 360 765 015   15 625 
Doba úhrady činí  2 roky 9 dnů 

Tabulka 2 Doba úhrady technického zhodnocení 
 

Výpočet doby úhrady prokázal, že investice do softwaru a hardwaru bude 

zaplacena za 2 roky a 9 dnů provozu. 

 

4.11 Hodnocení ekonomické efektivnosti – metody dynamické 

Faktor času zohledňují metody dynamické. Ty jsou založeny na diskontování 

peněžních toků. Diskontování [6] je přepočet peněžních toků (příjmů a výdajů) 

realizovaných v odlišných časových obdobích na jejich současnou hodnotu 

k témuž časovému okamžiku a respektuje odlišnou časovou hodnotu peněz. 

Peněžní toky převedené na určitého společného jmenovatele (současnou 

hodnotu) jejich diskontování se pak nazývají diskontované toky, úroková míra se 

pak nazývá diskontní sazba. 

K hodnocení efektivnosti investice se používají tyto metody: 

a) Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value - 

NPV) [6]   

b) Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate Of 

Return – IRR) [6]   

c) Diskontovaná doba návratnosti (Payback Period) [6]   

d) Index rentability (Profitability Index) [6]   

 

Metoda čisté současné hodnoty 
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Čistá současná hodnota [6] projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech 

budoucích příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu. Jinými slovy  

čistou současnou lze hodnotu definovat jako součet diskontovaného čistého 

peněžního toku projektu během jeho života zahrnujícího jak období výstavby, tak   

i období provozu. Projekt s kladnou čistou současnou hodnotou (očekávaná 

výnosnost projektu převyšuje jeho požadovanou výnosnost danou diskontní 

sazbou) zvyšuje hodnotu podniku a naopak každý projekt se zápornou čistou 

současnou hodnotou (očekávaná výnosnost projektu je nižší než požadovaná 

výnosnost) hodnotu podniku snižuje. Čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je 

projekt ekonomicky výhodnější. Projekty s nulovou čistou současnou hodnotou 

jsou ekonomicky neutrální, neboť nesnižují ani nezvyšují hodnotu projektu. Jejich 

očekávaná výnosnost je rovna požadované výnosnosti. Předností čisté současné 

hodnoty kromě respektování časové hodnoty peněz je i její aditivnost. Výpočet lze 

zjistit dosazením do vztahu (5) 

∑
=

−

+

=−=

n

t
t

t IN
k

CF
INSHCFCSHI

1 )1(
 (5) 

kde: 

CSHI – čistá současná hodnota investice 

SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice) 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – náklady na investici 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti 

Metoda čisté současné hodnoty investice se doporučuje jako základní a prvotní 

metoda hodnocení efektivnosti investice [10].  

 

Metoda vnitřního výnosového procenta   

Vnitřní výnosové procento, respektive vnitřní míra výnosnosti [6] lze chápat jako 

výnosnost (rentabilitu), kterou projekt poskytuje během svého života. Číselně je 
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vnitřní výnosové procento rovno takové diskontní sazbě, při které je čistá 

současná hodnota rovna nule. Stanovení vnitřního výnosového procenta je 

obtížnější než určení čisté současné hodnoty, neboť je řešením rovnice n-tého 

stupně, kde n je doba životnosti projektu. Tato metoda tedy spočívá v nalezení 

diskontní míry, při které současná hodnota očekávaných výnosů z investic (cash 

flow) se rovná současné hodnotě výdajů na investici: [10]. 

 

INSHCF = , neboli 0=− INSHCF   

kde:  

SHCF - současná hodnota cash flow (výnosů z investice) 

IN - náklady na investici 

 

Dosazením do vztahu (6) za SHCF, se dostane: 

∑
=

=

+

n

t
t

IN
k

CF

1 )1(
(6) 

kde: 

CF -  cash flow 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti investice 

IN – náklady na investici 

 

Diskontovaná doba úhrady  

Jako jeden z nedostatků doby úhrady je uveden nerespektování  časové hodnoty 

peněz, kdy příjmy (výdaje) projektů v bližších a vzdálenějších letech života 

projektu mají stejnou váhu. Tento nedostatek doby úhrady odstraňuje modifikace 

tohoto ukazatele, která se obvykle označuje jako diskontovaná (dynamická) doba 

úhrady. Ta se chápe jako doba, za kterou se diskontované výdaje projektu uhradí 
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jeho diskontovanými příjmy. Diskontovanou dobu úhrady stanoví tak, že se sečte 

diskontovaný čistý peněžní tok projektu až do okamžiku, kdy bude tento součet 

kladný [6]. 

Diskontovanou dobu úhrady lze vypočítat dosazením do vztahu (7) 

nn

a

n
n i

OZI
)1(

1
)(

1 +

+= ∑
=

  (7) 

kde: 

I - kapitálový výdaj 

Zn - roční zisk po zdanění 

On - roční odpis z investice 

n - jednotlivá léta životnosti 

a - doba návratnosti 

i - požadovaná výnosnost 

nn i
OZ

)1(

1
*

+

+  - diskontovaný peněžní tok v jednotlivých letech investice 

Návratnost je dána tím rokem, kdy platí požadovaná rovnost. 

 

Index rentability 

Index rentability, resp. Index ziskovosti je blízký čisté současné hodnotě, na rozdíl 

od ní je však relativní povahy. Index rentability vyjadřuje velikost současné 

hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku investičních nákladů 

přepočtených  na současnou hodnotu. Číselně  stanovíme index rentability jako 

podíl současné hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty 

investičních výdajů. Index rentability je v úzkém vztahu s čistou současnou 

hodnotou. V případě, že čistá současná hodnota projektu je rovna nule, nabývá 

index rentability hodnotu 1. Pokud je čistá současná hodnota projektu větší než 

nula, je index rentability projektu větší než 1 a při záporné čisté současné hodnotě 

je index rentability projektu menší než 1. Z toho plyne, že projekt by měl být přijat 

k realizaci v případě, že jeho index rentability je větší než 1. Čím více index 
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rentability projektu přesahuje jednotku, tím je projekt ekonomicky výhodnější. 

Index rentability projektu přesahuje hodnotu 1, a podnik by proto měl tento projekt 

realizovat [6]. 

Index rentability lze vypočítat dosazením do vztahu (8) 

PI
K

i

P

IR

N

n
n

n

=
+

=

∑
=1 )1(

 (8) 

kde: 

IR - vnitřní výnosové procento 

P - peněžní příjem z investice 

N - životnost investice 

(i + 1)n - odúročitel 

n - jednotlivá léta životnosti 

K - kapitálový výdaj 

PI - index rentability 

Je nutné znát diskontní sazbu dle kategorizace projektu. To vyplývá z rizika 

projektu, kdy se odchyluje od rizika firmy a nelze užít firemní náklady kapitálu jako 

diskontní sazbu projektu, zde tyto náklady je potřeba upravit. Tato úprava spočívá 

ve: 

- Zvýšení firemních nákladů kapitálu u projektů s vyšším rizikem, 

- Snížení těchto nákladů u projektů s rizikem nižším, než je riziko firmy. 

Neexistuje žádný exaktní přístup k určení velikosti tohoto zvýšení či snížení. 

Obvyklý postup uplatňovaný v hospodářské praxi spočívá v rozdělení investičních 

projektů do určitých kategorií (skupin), přičemž každé kategorii se pak přiřadí 

určitá vyšší či nižší diskontní sazba. [6] 

Příklad detailnějšího členění investičních projektů, podle jejich míry rizika, je 

uveden v tab. č. 3. 
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Kategorie projektů Diskontní sazba v % 

1. Obnova výrobního zařízení 8 

2. Snížení nákladů osvědčenou technologií 10 

3. Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

4. Zavádění nových výrobků 15 

5. Projekt vzdálené zaměření firmy 20 

Tabulka 3 Závislosti diskontní sazby na typu projektu 

 

           Zdroj:[6] 

Zvolený vhodný ekonomický ukazatel pro tuto práci je diskontovaná doba úhrady 

(viz. tab. č. 4). Dle platné legislativy z roku 2009 je investice zahrnuta jako 

technické zhodnocení stávajícího majetku, který se odepisuje 18 měsíců. Pro 

potřeby zdanění zisku je použita sazba daně z příjmu právnických osob 20 %       

a v dalších letech 19 %. Peněžní tok se rovná  zisk po zdanění a k tomu 

připočtený odpis v daném roce. Diskontní sazba pro  projekt, kterým se zabývá 

takto práce je 10 % - snížení nákladů osvědčenou technologií. 

 

Tech. zhodnocení  Kč 1600000 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 
Daň z příjmu právnických osob 20 % 19% 19% 
Úspora 819360 819360 819360 
Odpis 18 měsíců 1 066 667 533 333 0 
Zisk - 247 307 286 027 819 360 
Zisk po zdanění - 247 307 231 682 663 682 
Peněžní tok 819 360 765 015 663 682 
Diskontní sazba 10% 1,1 1,21 1,331 
Diskontovaný peněžní tok 744 873 632 244 498 634 
Diskontovaná doba úhrady 744 873 632 244 222 884 
Diskontovaná doba úhrady  2 roky 163 dny 

Tabulka 4 Diskontovaná doba úhrady technického zhodnocení 
 

Za použití vztahu (7) bylo zjištěno, že doba úhrady se zohledněním diskontní 

sazby činí 2 roky a 163 dny.  
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5. Návrhy a doporučení ke zlepšení 

5.1 Návrh na zlepšení 

I přes veškeré výhody zavedení výše popsaného technologického rozjezdu, 

navrhuji ještě umístit na pásové dopravníky frekvenční měniče (dále jen FM). FM 

není neznámý pojem. Ale pro provoz skrývky je použití frekvenčních měničů zatím 

ojedinělé. Zařízení reguluje rychlost pásového dopravníku, a to automaticky, 

například tak, že využívá ultrazvuková čidla, která jsou umístěna na každém 

pásovém dopravníku, tato čidla  vyhodnotí množství materiálu na předcházejícím 

pásu. Očekávám od tohoto řešení opět uspořenou energii a snížení nákladů. 

Tento nový druh pohonu má další výhody v tom, že odstraňuje napětí a rázy gurtě 

při rozjezdu DL, napomáhá tomu plynulost rozjezdu, nedochází k proudovým 

nárazům, poklesům napájecího napětí apod. To má za následek zvýšení životnosti 

celého strojního zařízení. Náklady na údržbu se změní, nicméně náklady na 

údržbu se nikterak nezvýší, praktické zkušenosti dokládají naopak pokles. Firmy 

zabývající se FM a které je instalují do provozu, udávají cenu 1 400 000,-- Kč. 

Vyžadovalo by si to opět investici vloženou do pořízení hmotného majetku, 

začleněného, dle platné legislativy roku 2009, do odpisové skupiny 3. Majetek 

bude  odepisován 10 let. Výpočtem zjistíme dobu úhrady (viz tab.č.5)                     

a diskontovanou dobu úhrady (viz tab. č. 6).  

5.2 Výpočet doby úhrady 

Potřebné údaje: 

Investice v podobě hmotného majetku zatříděného do 3. odpisové skupiny. 

Výše investice: 1 400 000,-- Kč 

Úspora energie: 684000 kWh 

Cena energie v roce 2008: 1,893 Kč/kWh 

Úspora celkem: 1 294 812,-- 
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Investice 1400000 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 
Daň z příjmu PO 20 % 19% 19% 
Úspora 1 294 812 1 294 812 1 294 812 
Odpis (15,4 %; 9,4%) 215 600 131 600 131 600 
Zisk 1 079 212 1 163 212 1 163 212 
Zisk po zdanění 863 370 942 202 942 202 
Peněžní tok 1 078 970 1 073 802 1 073 802 
Doba úhrady 1 078 970 321 030 Splaceno 
Doba úhrady činí 1 rok 109 dní  

Tabulka 5 Doba úhrady inovace 

 

Doba úhrady činí 1 rok a 109 dní. 

 

 

5.3 Výpočet diskontované doby úhrady  

Použita je i diskontovaná sazba ve výši 10 %, kde bude porovnána rozdílnost 

výsledků s dobou úhrady nezohledňující faktor času. 

 

  

Investice 1400000 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 
Daň z příjmu PO 20 % 19% 19% 
Úspora 1 294 812 1 294 812 1 294 812 
Odpis (15,4;9,4) 215 600 131 600 131 600 
Zisk 1 079 212 1 163 212 1 163 212 
Zisk po zdanění 863 370 942 202 942 202 
Peněžní tok 1 078 970 1 073 802 1 073 802 
Diskontní sazba 10 % 1,1 1,21 1,331 
Diskontovaný peněžní tok 980881 887439 806 763 
Diskontovaná doba 
úhrady 

980881 419119 Splaceno 

 1 rok 172 dní  
Tabulka 6 Diskontovaná doba úhrady inovace 

 

Výpočet diskontované doby prokázal navýšení doby úhrady oproti doby úhrady, 

nezohledňující diskontovanou sazbu. Investice bude uhrazená za 1 rok a 172 dní. 
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6. Závěr 

V úvodu diplomové práce byl stanoven cíl ekonomicky zhodnotit rozjezd TC2 po 

směru toku těženého materiálu. Výpočty jasně prokázaly úsporu při aplikaci 

technologického rozjezdu TC po směru toku těženého materiálu. Měření energie 

prokázalo úsporu energie, která činí 0,8 MWh za pouhý jeden rozjezd, s tím 

souvisí úspora ročních nákladů, vynaložených na energii, která každoročně 

stoupá. Je to patrné z  vysledovaného vývoje cen platných pro SD a.s. od roku 

2000. Za poslední 3 roky prudce stoupla cena energie. Dále zpracovaná práce 

prokázala navýšení časového fondu dobývacího stroje při plném využití ročního 

časového fondu, a to o 74 : 32 : 36 h. Díky tomu, dobývací stroj vytěží větší 

množství skrývky. Za rok to představuje množství 207007,5 m3. Pro zhodnocení 

daného cíle, byly použity dynamické a statické metody, z niž byly vybrány: doby 

úhrady investice a diskontovaná doba úhrady. Investice do protisměrného rozběhu 

TC se firmě uhradí za 2 roky a 9 dnů, se zohledněním faktoru času se investice 

vrátí za 2 roky a 163 dny. Diplomová práce prokázala rozdíl dob úhrad investice    

a technického zhodnocení investice, je proto důležité respektovat faktor času a 

tudíž používat vztah patřící do tzv. dynamických metod: diskontovanou dobu 

úhrady. Rozdíl ve výsledcích je pak značný a může zkreslovat výsledek doby 

úhrady investice. 

Použití frekvenčního měniče v praxi, by mělo ještě větší přínos pro firmy  

v kombinaci se zavedením rozběhu TC po směru toku materiálu. Úspory by se 

zvětšily na nákladech za energii, ale především by se prodloužila životnost celého 

zařízení. Úspora energie za použití FM je udaná ve výši 1 294 812 Kč při investici 

1 400 000 Kč se nám uhradí za 1 rok a 109 dní. Při respektování faktoru času       

a použití výpočet diskontované doby úhrady, pak se investice uhradí za 1 rok 172 

dní.  
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