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Anotace diplomové práce 

Těžba surovin vždy byla a je významná pro lidskou společnost a její proces se stále 

rozvíjí především díky nově využívaným technologiím pro její realizaci. Konkrétně těžba 

v kamenolomech nachází i dnes širokou škálu využití, zejména v oblasti průmyslu 

pro stavbu dálnic apod. První část diplomové práce se zabývá charakteristikou základních 

technologií využívaných pro těžbu a úpravu surovin v kamenolomu. Další část je věnována 

technickému a ekonomickému zhodnocení vybraných technologií. 

Na závěr práce je na základě těchto informací navrženo, které z uvedených 

technologií jsou pro těžbu v kamenolomu lépe a praktičtěji využitelné. 
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Annotation of thesis 

Mining of materials has been always very important for human society and mining 

process is still developing thanks to new exploitation of used technologies. Concretely 

mining in stone-pits is used even today in many fields, especially in industry for highway 

constructions and so on. The first part of the diploma thesis is focused on characteristics 

of fundamental technologies used for mining and treatment of materials in stone-pit. 

The other part contains technical and economic evaluation of chosen technologies. 

The end of the thesis brought in which technologies for mining in stone-pits are 

better and more practically used. 

 

Keywords:  mining, stone-pit, material, stone breaker, loading crane  

 



 

 

Obsah 

 

Seznam zkratek 7 
1 Úvod 8 
2 Charakteristika používaných technologií při úpravě nerostných surovin 10 
2.1 Nakladače 10 
2.1.1 Pásový bagr 10 
2.1.2 Kolový nakladač 11 
2.2 Drcení 12 
2.2.1 Drtiče 14 
2.3 Třídění 21 
2.3.1 Rezonanční třídiče 22 
2.3.2 Třídiče s lineárními kmity 22 
2.3.3 Třídiče s kruhovými kmity 23 
2.3.4 Mokré třídění 24 
2.3.5 Korečková kola 25 
2.3.6 Odvodňovací šneky, spirálové třídiče 25 
2.3.7 Odvodňovací třídiče 26 
2.4 Průmyslová síta 27 
2.4.1 Kovová síta 27 
2.4.2 Nekovová síta 28 
2.4.3 Prstová síta 29 
2.5 Petrografie 29 
2.6 Droba 30 
3 Technicko-ekonomické zhodnocení vybraných technologií 31 
3.1 Technické zhodnocení vybraných technologií 31 
3.1.1 Kuželový drtič 31 
3.1.2 Odrazový drtič 33 
3.1.3 Kolový nakladač 34 
3.1.4 Pásový bagr 35 
3.2 Ekonomické zhodnocení vybraných technologií 35 
3.2.1 Odpisy 35 
3.2.2 Náklady za rok 36 
3.2.3 Doba návratnosti investice 40 
3.2.4 Čistá současná hodnota 41 
4 Návrhy a doporučení 42 
5 Závěr 44 
Seznam použité literatury 45 
Seznam obrázků 47 
Seznam tabulek 48 
Seznam grafů 49 
Seznam příloh 50 



Irena Koczyová: Technicko – ekonomické zhodnocení vybraných technologií při úpravě nerostných 
surovin v kamenolomu 

 

2009  7 

Seznam zkratek 
 
BI - Označení pro železniční štěrk používaný pro hlavní rychlíkové tratě 
BII - Označení pro železniční štěrk používaný pro regionální tratě 
ČD - České dráhy 
ČSN - Česká státní norma 
IBS - Integrovaný brzdový systém 
 



Irena Koczyová: Technicko – ekonomické zhodnocení vybraných technologií při úpravě nerostných 
surovin v kamenolomu 

 

2009  8 

1 Úvod 
 

Malebnost a krása naší země je známa po celém světě. Rozlohou nevelká, 

avšak historií a umem českého lidu významná krajina rozkládajíce se v samém srdci 

Evropy již nejednou ukázala, že i malý stát dokáže hýbat dějinami světa. 

Vždyť Karel IV. a další významní panovníci byli nejen českými králi, ale i císaři Svaté 

říše římské národa německého, což byl honosný titul dějinných vládců evropských 

zemí. Naše země prošla kus historické cesty, než se stala samostatnou Českou 

republikou. Od Velké Moravy jsme putovali přes monarchii až k novodobým základům 

demokracie, která byla v roce 1939 přerušena Protektorátem Čechy a Morava, na 40 let 

také socialismem a roku 1993 vzniká zcela nový státní útvar Česká republika. Začátky 

to nebyly lehlé, ale dnes patříme k vyspělým plně demokratickým státům světa. 

 Ačkoli jsme zemí malou, disponujeme vyspělým hospodářstvím. 

Země je pokryta z jedné třetiny lesy, zbytek tvoří lidská sídla, vodstvo a orná půda. 

Mezi významné plodiny u nás pěstované můžeme uvést obilí či brukev řepku olejku. 

Svým významem nesmíme zapomenout na chmel, který je považován za zelené zlato 

českých zemí. Průmysl je poměrně moderní, zaměřený na výrobu automobilů. 

Strojírenství má mnohasetletou tradici a i v dnešních dobách hraje prim ve světě. 

Restrukturalizace průmyslu na počátku devadesátých let opět vrátila vítr do plachet 

našemu hospodářství [5]. 

V oblasti nerostných surovin je náš stát poměrně chudší oproti okolním státům. 

Těžba stříbra a zlata ve středověku dosahovala vysokých hodnot, avšak dnes je již tato 

těžba zcela utlumena. V novodobé historii české země můžeme uvést významnou těžbu 

hnědého a černého uhlí, uranu, kaolinu, vápence, písku, štěrku a stavebního kamene. 

Využití zejména vápence, štěrku a kamene je zřejmé – výstavba a budování 

infrastruktury. Po celé české zemi je mnoho lomů a pískoven, které regionálně 

pokrývají oblasti, kde je daných surovin zapotřebí. Výstavba a oprava silnic, dálnic, 

železničních koridorů či budování průmyslových zón se dnes neobejde bez zajištění 

těchto důležitých zdrojů.   

Diplomová práce se zabývá základní charakteristikou používaných technologií 

při úpravě nerostných surovin na kamenolomu a technicko – ekonomickým 

zhodnocením vybraných technologií. Mezi nejvíce využívané technologie při těžbě 

v kamenolomu patří nakladače, drtiče, třídiče a síta. Diplomová práce popisuje základní 
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typy těchto technologií a jejich využití v praxi. Problém při těžbě v kamenolomu vytváří 

hojný výskyt droby v oblasti Moravskoslezského kraje, se kterým je nutno v této oblasti 

počítat a přizpůsobit těžbu částečně jejímu výskytu. Cílem diplomové práce 

je navrhnout a doporučit nejlepší řešení pro úpravu nerostných surovin v kamenolomu.  
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2 Charakteristika používaných technologií při úpravě 

nerostných surovin 

 

2.1 Nakladače 

Při těžbě v kamenolomu jsou nejčastěji využívány pro nakládání suroviny kolový 

nakladač a pásový bagr. 

 

2.1.1 Pásový bagr 

Pásové nakladače se dnes vyznačují jedním z nejmenších zatížení terénu v oblasti 

stavebních strojů jak je vidět na obrázku 1. Nastavují nové standardy v ovládání stroje 

se svým elektrohydraulickým joystickem, který zaručuje plynulé, přesné a pohodlné 

řízení hydrostatického pohonu. Ke komfortu strojníka přispívá odhlučněná kabina 

a volitelná vzduchem odpružená sedačka. Nový podvozek je vytvořen pro dlouhou 

životnost, maximální výkon a jednoduchou údržbu. Přehledné umístění ukazatelů 

a ovladačů, zdravé sezení a mnohdy i vnitřní obložení vytvářejí optimální podmínky pro 

práci. 

 

Obrázek 1: Pásový bagr 

 
Zdroj: [12] 
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2.1.2 Kolový nakladač 

Kolové nakladače mají v dnešní době mnoho součástí, které se osvědčily 

v předešlých typech nakladačů. Jedná se především o tyto součásti: 

• rámy; 

• nápravy; 

• planetová převodovka s řazením pod zatížením; 

• IBS – Integrovaný Brzdový Systém; 

• chladicí soustava oddělená od motorového prostoru; 

• kabina. 

Příklad dnešní podoby kolového nakladače je uveden na obrázku 2. U kolových 

nakladačů jsou využívány hydraulické systémy, které se automaticky přizpůsobují 

provozním podmínkám a odebírají z motoru pouze takový výkon, který je právě 

potřeba, čímž se výrazně šetří palivo. Ovládání pracovního zařízení je díky novým 

kompenzačním ventilům s plynule proměnnou prioritou na vyšší úrovni než 

u předešlých strojů – funkce zdvihu a naklápění lopaty mohou být prováděny současně 

a vylepšená je i jemná modulace funkcí. Kolové nakladače pracují s různými druhy 

lopat a jejich nástavců pro rozličné druhy prací jako např.: 

• univerzální lopaty; 

• lopaty pro všeobecné zemní práce; 

• skalní lopaty; 

• systém ochrany rohů; 

• rychloupínací zařízení pracovních nástrojů; 

• lopaty pro použití s rychloupínacím zařízením; 

• vidle; 

• špičky pro všeobecné použití apod. 

Co se týče obsluhy, kolové nakladače se dají velmi pohodlně ovládat, mají 

vynikající výhled ze stroje, snadné nastupování a vystupování, potlačené vibrace 

a obvykle i možnost volby mezi dvěma systémy řízení. Jejich údržba je snadná díky 

elektronickému systému monitorujícímu stav důležitých funkcí stroje, pohodlnému 

přístupu do motorového prostoru a díky ochranné mřížce chladiče. 
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Obrázek 2: Kolový nakladač  

 

Zdroj: [13] 

 

2.2 Drcení  

Drcení patří k nejdůležitějším technologickým pochodům v četných 

průmyslových odvětvích. Mimořádně velký význam má drcení při těžbě, úpravě 

a zpracování rud, uhlí a ostatních nerostných surovin, při výrobě cementu, při těžbě 

a úpravě kameniva, při výrobě stavebních a keramických materiálů a v některých 

dalších průmyslových oborech. Účel drcení nerostných surovin je: 

• získávat produkty tvořené zrny požadované velikosti nebo produkty takového 

zrnitostního složení, jaké vyhovují jejich dalšímu zpracování, jaké jsou 

požadovány odběrateli, anebo jaké jsou předepsány příslušnými normami;  

• získávat produkty takové velikosti, jaká je potřebná z hlediska dalšího postupu 

jejich úpravy; 

• uvolnit vzájemně prorostlé užitkové a jalové komponenty; 

• získávat produkty s velkým měrným povrchem; 

• umožnit dobré promísení různých komponent. 

Při zdrobňování je materiál drcen a rozrušován působením vnějších sil, přičemž 

se nejvíce uplatňuje namáhání tlakem a smykem. Z části jsou drcené kusy namáhány 

i na ohyb. Namáhání zrn na ohyb se uplatňuje obvykle jen v malé míře. Zdrobňované 

materiály jsou v pracovním prostoru drtičů rozmačkávány, roztírány nebo štěpeny 
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tlakem, smykem, úderem nebo nárazem. Konečné velikosti zrn materiálu po drcení jsou 

popsány v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Velikost kusů zrn v produktech získaných v drtičích 

Způsob zdrobňování Velikost zrn v produktu [mm] 

Hrubé drcení – primární drcení Zrna větší než 125,00 

Střední drcení – sekundární drcení Zrna větší než 25,00 

Jemné drcení Zrna menší než 25,00 

Zdroj: [1] 

 

Na rozdíl od různých nerostných surovin, jejichž úprava nebo další zpracování 

vyžaduje, aby byly jemně zdrobňovány, mohou být některé jiné suroviny, 

jako kamenivo a některé druhy rud, zužitkovány po pouhém rozdrcení. Množství 

drcených a dále již nezdrobňovaných surovin je v poměru k množství surovin, 

které musí být rozemílány, poměrně velké.  

Drcení je důležitým pracovním procesem v četných průmyslových oborech. 

Aby bylo možno vyhovět rozdílným požadavkům zainteresovaných závodů a podniků, 

vyrábí se v současné době mimořádně velký počet různých typů drtičů.  

Při volbě drtičů rozhodují následující faktory: 

• mechanické a fyzikální vlastnosti zdrobňovaných hornin; 

• maximální rozměry drcených kusů a zrnitostní složení přívodu; 

• obsah přimíšené vody v drcených horninách; 

• obsah lepivých příměsí v drcených horninách; 

• velikost zrn, jež se mají získávat, a požadované zrnitostní složení produktu; 

• přípustný obsah nedostatečně rozdrcených nebo naopak příliš rozdrcených zrn 

v produktu; 

• měrná spotřeba elektrické energie a potřebný instalovaný výkon hnacího 

elektromotoru; 

• náročnost na údržbu a obsluhu; 

• hmotnost a rozměry stroje; 

• požadovaný výkon drtiče; 

• cena drtiče [1]. 
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Při drcení kameniva mívá obvykle velký význam i tvarová hodnota zrn 

v získávaných produktech, kterou můžeme považovat za jednu ze základních 

geometrických vlastností kameniva. Ideální je kubický tvar zrna. Tvarovou hodnotu zrn 

je možno stanovit pomocí zkoušky. Podstatou zkoušky je stanovení hmotnostního 

poměru nevhodných zrn v procentech ve vzorku hrubého kameniva tj. zrn, u kterých 

je poměr nejdelší a nejkratší (nejtenčí) strany větší než 3. K tomuto účelu se používá 

dvoučelisťové posuvné měřítko. Tvarový index se značí SI a lze jej vyjádřit vzorcem: 

2

1

M
MSI = 1 

kde: 

SI je tvarový index vyjádřený v procentech, zaokrouhlený na celé číslo; 

M1 je hmotnost všech zkoušených zrn; 

M2 je hmotnost všech zkoušených nekubických zrn. 

Tvarový index měříme pomocí následujících zkušebních zařízení: 

• dvoučelisťové posuvné měřítko; 

• zkušební síta; 

• sušárna s nucenou cirkulací; 

• váhy s danou přesností; 

• misky. 

 

2.2.1 Drti če 

Rozlišují se následující drtiče: 

• čelisťové drtiče; 

• kuželové drtiče; 

• válcové drtiče; 

• kladivové, odrazové a metací. 

                                                 
1 Interní informace 
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Čelisťové drtiče 

V čelisťových drtičích je hornina rozmačkávána a lámána mezi dvěma čelistmi. 

Jedna z obou čelistí je pohyblivá, druhá je uložena pevně v rámu stroje. Výjimečně 

bývají v čelisťových drtičích zvláštního typu obě čelisti pohyblivé. 

Čelisťové drtiče se používají při hrubém a středním drcení velmi pevných a těžce 

drtitelných materiálů. Uplatňují se především při drcení kameniva a rud. V uhelných 

úpravách se používají jen zřídka, např. k drcení velmi pevného prorostlého uhlí.  

Rozlišují se dva druhy čelisťových drtičů, což je uvedeno na obrázku 3, a to: 

a. dvouvzpěrné čelisťové drtiče; 

b. jednovzpěrné čelisťové drtiče. 

 

Obrázek 3: Čelisťové drtiče 

 

Zdroj: [1] 

 

Dvouvzpěrné čelisťové drtiče 

Ve dvouvzpěrném čelisťovém drtiči je jedna čelist uložena pevně v loži (rámu). 

Druhá čelist je pohyblivá. Pohyblivá čelist je upevněna na kyvadlu a vykonává spolu 

s ním kývavý pohyb. Obě čelisti s postranními klíny tvoří tlamu drtiče. Lože drtiče bývá 

odlévaná z oceli na odlitky nebo svařování. Drtiče se svařovaným rámem jsou o 20 % 

lehčí. Kývavý pohyb čelisti je vyvoláván nepřímo pákovým mechanismem složeným 

z ojnice a dvou vzpěrných desek. Ojniční hlava je nasazena na výstředníkovém hřídeli. 

Spodní okraje čelisti se střídavě vzájemně přibližují a vzdalují. Během jedné otáčky 

výstředníkového hřídele se mění šířka výpustní štěrbiny u menších dvopuvzpěrných 

drtičů o 10 až 20 mm, u velkých drtičů o 25 až 50 mm. 
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Hornina nacházející se v drtícím prostoru je zdrobňována při vzájemném 

přibližování čelistí. V období, kdy se čelisti od sebe vzdalují, klesá drcená hornina 

směrem k výpustní štěrbině a zrna menší, než je šířka této štěrbiny, z drtiče vypadávají. 

Zpětný pohyb pohyblivé čelisti je vyvoláván táhlem s ocelovou pružinou. Obě vzpěrné 

desky jsou tedy namáhány pouze na vzpěr, nikoli na tah. Na obrázku 4 jsou popsány 

jednotlivé části dvouvzpěrného čelisťového drtiče, kde: 

1. rám; 

2. kyvadlo; 

3. pevná čelist; 

4. pohyblivá čelist; 

5. postranní klíny; 

6. výstředníkový hřídel; 

7. setrvačník; 

8. ojnice; 

9. vzpěrné desky; 

10. klín; 

11. táhlo; 

12. pružina [1]. 

 

Obrázek 4: Dvouvzpěrný čelisťový drti č 

 

 

Zdroj: [1] 
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Jednovzpěrné čelisťové drtiče 

Jednovzpěrné čelisťové drtiče se liší od dvouvzpěrných drtičů složitým pohybem 

výkyvné čelisti. Na rozdíl od dvouvzpěrných čelisťových drtičů se může výstředníková 

hřídel jednovzpěrných čelisťových drtičů otáčet pouze jedním, jeho konstrukci 

odpovídajícím směrem jak je možné vypozorovat z obrázku 5. Jednovzpěrné čelisťové 

drtiče se uplatňují především při sekundárním drcení, tj. při středním drcení hornin 

na velikost zrn 30 až 20 mm. Malých jednovzpěrných drtičů lze použít 

i k jemnému drcení až na velikost menší než 10 mm. 

 

Obrázek 5: Jednovzpěrný čelisťový drti č – granulátor 

 

Zdroj: [14] 

 

Kuželové drtiče 

Kuželové drtiče se používají při hrubém, středním a jemném drcení velmi 

pevných a těžce drtitelných hornin a také při zdrobňování různých materiálů střední 

pevnosti. V kuželových drtičích se drtí materiál mezi otáčejícím se drtícím kuželem 

a nehybně uloženým drtícím pláštěm. Způsob drcení se podobá způsobu drcení 

v čelisťových drtičích. Konstrukce kuželových drtičů závisí na tom, zda jsou určeny 

k zdrobňování velkých balvanů nebo k drcení menších kusů horniny. Jejich konstrukce 

musí odpovídat i požadované zrnitosti získávaných produktů. Velký počet rázných 

rozdílných typů kuželových drtičů používaných v praxi je podmíněn zvláštními 

požadavky závodů a provozů. 
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Při klasifikaci různých kuželových drtičů se vychází buď z velikosti největších 

kusů, které mají být drceny, nebo z tvaru drtícího kužele. Podle tvaru drtících kuželů 

se dělí kuželové drtiče na ostroúhlé a tupoúhlé. Konstrukce tupoúhlého kuželového 

drtiče je vyobrazena na obrázku 6 [1]. 

 

Obrázek 6: Kuželový drtič 

 

Zdroj: [15] 

 

 Kuželové drtiče, v nichž se mohou drtit i největší v provozních podmínkách 

se vyskytující kusy (balvany) rudy a kameniva, se označují jako primární kuželové 

drtiče. Jako sekundární kuželové drtiče se označují menší stroje používané k drcení již 

předdrcených rud nebo hornin. Drtiče, v nichž mohou být drceny již jen kusy poměrně 

malých rozměrů a které se používají obvykle teprve ve třetím stupni zdrobňování, 

se označují jako drtiče terciární. 
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Do skupiny kuželových drtičů patří i některé konstrukčně značně odchylné typy 

drtičů, jako jsou např. drtiče krouživé, drtiče s nevývažkem (tzv. inerční kuželové 

drtiče) a některé jiné typy. Tyto posledně zmíněné kuželové drtiče se používají jen zcela 

výjimečně. 

 

Válcové drtiče 

Ve válcových drtičích se zdrobňují nerostné suroviny buď mezi dvěma proti sobě 

se otáčejícími válci, anebo mezi otáčejícím se válcem a nepohyblivou čelistí. V praxi 

se používají válcové drtiče různých typů, lišící se konstrukčním provedením i svými 

technologickými vlastnostmi. 

Povrch válců může být hladký nebo mohou být na nich různě utvářené výstupky 

v podobě hrotů nebo zubů. Dvouválcové drtiče mívají válce hladké nebo ozubené, 

jednoválcové drtiče mají vždy válce ozubené, jak je vidět na obrázku 7 a 8, 

kde je zobrazen: 

a) dvouválcový drtič s hladkými válci; 

b) dvouválcový drtič s ozubenými válci. 

Poměrně zřídka používané drtiče víceválcové s třemi nebo čtyřmi válci mohou 

mít jak hladké, tak i ozubené válce. V některých víceválcových drtičích se kombinují 

ozubené válce s válci s hladkým povrchem. 

Válcové drtiče se uplatňují při středním a jemném drcení. Některých válcových 

drtičů lze použít i při velmi jemném drcení přecházejícím již do oblasti mletí. Takové 

stroje se zařazují již mezi mlýny. Dvouválcové a jednoválcové drtiče s ozubenými válci 

se používají s úspěchem i při hrubém drcení uhlí a jiných ne příliš těžce drtitelných 

surovin. 
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Obrázek 7: Dvouválcové drtiče 

 

Zdroj: [1] 

 

Obrázek 8: Jednoválcový drtič 

 

Zdroj: [1] 

 

Kladivové, odrazové a metací drtiče 

Kladivové, odrazové a metací drtiče drtí materiál podobným způsobem jako 

zdrobňovací stroje úderného typu. Hornina není v nich drcena tlakem mezi dvěma 

čelistmi, ale prudkými údery kladiv nebo drticích lišt na volně se pohybující zrna, 

nebo naopak prudkými údery rychle se pohybujících zrn na nepohyblivé pancéřové 

desky. 

Na rozdíl od čelisťových a kuželových drtičů, ve kterých je průběh rozrušování 

a rozpadu zdrobňovaných zrn předurčen jejich polohou mezi čelistmi, drtí 

se v kladivových a odrazových drtičích zrna v okamžiku jejich dotyků s jedinou drticí 

plochou a rozpadají se ne ve směru úderu, ale v místech jejich nejmenší soudržnosti, 

tedy podél různých puklin a trhlin, podél štěpných ploch nebo diaklas atd. Z tohoto 

důvodu bývá měrná spotřeba energie při úderném způsobu drcení menší než v drtičích 

čelisťových nebo kuželových.  
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Zvláštní typy drti čů 

Kromě čelisťových, kuželových a ostatních drtičů se používají i některé zvláštní 

typy drtičů. Patří k nim některé vývojem překonané typy drtičů nebo ne úplně úspěšné 

konstrukce strojů, které se nemohly v praxi uplatnit, ale hlavně velký počet různých 

moderních zdrobňovacích strojů, které byly zkonstruovány pro určité konkrétní 

podmínky. 

Tyto zvláštní typy zdrobňovacích strojů nemají tak širokou použitelnost jako např. 

drtiče čelisťové nebo kuželové, jsou však v určitých případech nepostradatelné. Některé 

jednoúčelové zdrobňovací stroje jsou jen vhodně přizpůsobenými obměnami známých 

typů drtičů, jiné takové stroje mívají však zcela neobvyklé konstrukční řešení [1]. 

 

2.3 Třídění 

V oboru úpravárenské techniky hraje stále větší roli třídění surovin, 

recyklovaných materiálů, polotovarů i finálních výrobků, což s sebou přináší stále nové 

závažné problémy při využívání konvenčních prosévacích třídičů, jako jsou např. stroje 

s kruhovým a lineárním kmitem.  

K těmto problémům dochází hlavně ze tří důvodů, a to: 

• vysoká vlhkost materiálů ve směsi s hlínou, jílem nebo příměsemi jiných 

nečistot způsobuje zanášení sítových ploch; 

• stonkovité nebo šupinovité materiály způsobují zasekávání materiálových zrn; 

• vláknité, zplstnatělé látky se omotávají kolem mřížek prosévacího síta. 
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2.3.1 Rezonanční třídiče 

Rezonanční třídiče se používají zejména při zpracování finálních výrobků 

s nejvyšší přesností třídění a pro jemné třídění v rozsahu až do cca 70 mm. A to při 

třídění materiálů se zaoblenými i hranatými zrny, stejně jako kubických a šupinkovitých 

materiálů za sucha i v mokrém stavu. 

Jeden stroj je schopen vytřídit až 6 finálních výrobků. Při prosévání nedochází 

k uvolňování žádných dynamických sil, díky čemuž postačují lehké spodní konstrukce 

s malou konstrukční výškou. Další úspory v oblasti nákladů vyplývají z toho, že není 

třeba používat přídavné dopravní pásy. Tříděním většího množství frakcí na jednom 

stroji s vodorovným uspořádáním se dosahuje nejvyšší ostrost třídění. Rezonanční 

třídiče jsou řiditelné nápravovými rameny, pracují na principu prohazování 

a vykonávají lineární pohyb. Dva výkyvné nosníky o stejné hmotě jsou uloženy 

v pryžových pouzdrech, které nevyžadují prakticky žádnou údržbu, a spojeny 

s nápravovými rameny. Oba výkyvné nosníky se budí pomocí výstředníkového pohonu 

(excentru), jehož ojnice působí na elastické hnací pružiny. Tyto pružiny dodávají 

vibračnímu systému pouze tolik energie, kolik je zapotřebí pro dosažení užitného 

výkonu. 

Stroj je poháněn elektrickým motorem přes klínový řemen. Hřídel je uložen 

v robustním válečkovém ložisku a ojnice v dostatečně dimenzovaném kuličkovém 

ložisku. Stroj je osazen za pomoci podpěr nápravových ramen, která jsou připevněna 

na základním rámu. Základní rám je nasazen na pryžové bloky [10]. 

 

2.3.2 Třídiče s lineárními kmity 

Třídiče s lineárními kmity se vyznačují nejpřesnějším tříděním, protože pracují 

s prosévacími síty, jejichž pracovní plochy jsou buď ve vodorovné poloze anebo jen 

minimálně nakloněné. Používají se zejména pro třídění finálních výrobků v nejvyšší 

jakosti třídění, pro střední a hrubé třídění v rozsahu do cca 200 mm a pro materiály 

se zaoblenými či hranatými zrny, stejně jako pro materiály kubické a šupinkovité. 

Oblast použití sahá od třídění za sucha a za mokra až k použití jako odvodňovací síta.  

Třídiče s lineárními kmity jsou stroje s volnými kmity, pracují na principu 

prohazování a vykonávají lineární pohyb. Díky přestavitelným nevyváženým hmotám 

je možné tyto stroje optimálně přizpůsobit požadavkům jednotlivých způsobů použití. 
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Sklon prosíťovacího síta může být nastaven dle potřeby. Velké konstrukční délky 

umožňují vytřídění i několika frakcí na jedné sítové plošině. Pohony lineárních třídičů 

jsou uloženy v olejové lázni, čímž je zaručen bezproblémový nepřetržitý provoz 

při minimálních nárocích na údržbu.   

Stroj je poháněn elektrickým motorem s kardanovým kloubem přes hnací hřídel 

s přestavitelnou dvojitou nevyvážeností. Pro případ potřeby je k dispozici přídavný 

pohon klínovým řemenem. Počet budičů se řídí podle šířky stroje a může dosahovat 

až tří kusů. Budiče jsou umístěny podle potřeby buď nad nebo pod sítovým dnem. 

Ložiska se nacházejí v olejové lázni. 

Stroj je uložen na dutých pryžových pružinách, které mají ve srovnání se šroubovitými 

pružinami několik výhod: 

• nehlučně pracující pryžové duté pružiny snižují dynamické síly; 

• vykazují optimální vlastnosti při spouštění stroje stejně jako při jeho doběhu; 

• nepotřebují žádné zarážky; 

• dosahují vysoké životnosti; 

• nepotřebují žádný protivibrační rám. 

 

2.3.3 Třídiče s kruhovými kmity 

Třídiče s kruhovými kmity se osvědčují především při zvýšeném nebezpečí 

ucpávání otvorů prosévacího síta zrny zpracovávaného materiálu, protože díky 

kruhovému pohybu dna prosévacího síta obdrží vklíněný materiál točivý impuls, 

díky čemuž dojde k jeho vyhození. Kruhové třídiče se používají hlavně jako 

odlehčovací síta předřaděné odlučovače jak při zpracovávání meziproduktů, 

tak i finálních výrobků. Tyto stroje se nasazují při klasickém prosévání se středním 

až hrubším tříděním až do cca 150 mm velikosti zrna, a to při prosévání za sucha 

i za mokra. 

Počet otáček a amplituda kmitu se nastavují tak, aby kruhový třídič dosahoval 

pro daný proces třídění co nejlepších výsledků. Kruhové třídiče volně kmitají, pracují 

na principu prohazování a vykonávají téměř dokonalý kruhový pohyb. Přestavitelné 

nevývažky umožňují proměnlivé zatížení při podávání zpracovávaného materiálu. 

Aby bylo možno udržovat vrstvu materiálu relativně nízkou, jsou třídiče s kruhovým 

kmitem vždy uspořádány se sklonem směrem dolů. 
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Stroj je poháněn elektrickým motorem a kardanovým kloubem přes hnací hřídel 

s přestavitelnou jednoduchou nevyvážeností. Pro případ potřeby je k dispozici přídavný 

pohon klínovým řemenem. Hnací hřídel je uložena v naklápěcích válečkových 

ložiskách, promazávaných tukem nebo olejem. Třídiče s kruhovými kmity jsou stejně 

jako stroje s lineárními vibracemi uloženy na dutých pryžových pružinách [10]. 

 

2.3.4 Mokré t řídění 

 

Lapače písku a dvojité lapače písku 

Lapače písku slouží nejen současnému čištění a vysoušení písků z předřazených 

třídičů se sprchovacím zařízením, ale i regeneraci jemnozrnného písku. Při použití 

dvojitých lapačů písku se určitá část jemnozrnného písku přenáší přes korečkové kolo 

odděleně. Tento jemnozrnný písek je pak možné v případě potřeby přivést zpět a znovu 

spojit s hlavní vynáškou. Pomocí změny počtu otáček obou korečkových kol 

s nezávislým pohonem je možné měnit granulometrické složení písku v dolním rozsahu. 

Základní funkce lapačů písku odpovídá funkci korečkových kol. Metody 

se zaměřují na dosažení optimálního účinku při propírání písku, na oddělování součástí 

proplavováním a na regeneraci jemnozrnného písku. Toho se dosahuje použitím 

dostatečně velkých nádrží a speciálních šnekových dopravníků. U dvojitých lapačů 

písku je tímto způsobem současně možné přivádět jemnozrnný písek k danému 

čerpacímu kolu. Za účelem dosažení požadovaného stupně regenerace jemnozrnného 

písku jsou zachycovací vany konstruovány s přestavitelnými přepadovými hranami. 

Takto je možné oddělovat výchozí materiál až na minimální rozměry 40 µm a z hlediska 

granulometrického složení získávat korigované pískové produkty. 

Technické koncepce lapačů písku se vyznačují nízkými náklady na provoz 

i údržbu a současně vysokou úrovní použitelnosti. Pohon dvojitých lapačů písku 

se uskutečňuje pomocí dvou planetových převodů, které nezávisle na sobě pohánějí 

vždy jedno korečkové kolo s příslušným šnekovým dopravníkem. Tímto způsobem 

je možné pohánět těleso každého kola různými otáčkami, čímž se dosahuje optimálního 

odvodnění a vysušení. Příslušná potřebná síla se přenáší z elektromotoru řemenovým 

převodem.  Planetová soukolí jsou vybavena dutými hřídelemi a pohánějí přímo obě 

uprostřed uložené hlavní hřídele těles kol. Tyto hlavní hřídele se prostřednictvím 

robustních naklápěcích válečkových ložisek opírají o těleso vany. 
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2.3.5 Korečková kola 

Korečková kola současně čistí a vysoušejí písek a štěrk z předřazených třídičů 

se sprchovacím zařízením nebo z předřazených sacích, popř. tlakovzdušných rypadel. 

U těchto zařízení je možné zachycovat štěrk o délce hrany 120 mm. 

Nakládaný kal se přivádí přes přívodní nárazovou komoru odolnou proti 

opotřebení ke korečkovému kolu, které pomocí koreček na tělese kola nabírá písek 

ze žlabu. Korečky jsou vybaveny vyměnitelnými postranními a čelními naběracími 

noži, odolnými proti opotřebení a kuželovitými prosévacími rohožemi z umělé hmoty. 

Pro korečková kola jsou typické speciální odtokové komory v tělese kola. Použitím 

přídavných podtlakových komor ve spojení s regulací otáček v závislosti na zatížení lze 

dosáhnout optimálního odvodnění. Rozhodující pro regeneraci jemnozrnného písku jsou 

dvě přepadové hrany, umístěné na obou stranách korečkového kola a jednotlivě 

přestavitelné. 

Korečková kola jsou technicky vyřešena takovým způsobem, aby poskytovala 

co nejširší možnosti použití při minimálních nákladech na údržbu a provoz. Pohon 

tělesa kola se uskutečňuje přes planetové soukolí, poháněné elektromotorem přes 

řemenový převod. Planetové soukolí je vybaveno dutou hřídelí a pohání přímo hlavní 

hřídel korečkového kola. Hřídel korečkového kola se opírá robustními naklápěcími 

válečkovými ložisky o těleso vany. Vana je vyrobena jako svařovaná konstrukce 

z masivních ocelových hraněných plechů a je vybavená výpustným hrdlem. Těleso kola 

je také zhotoveno z masivních ocelových plechů a je pevně sešroubováno s hnací 

hřídelí. 

 

2.3.6 Odvodňovací šneky, spirálové třídiče 

Odvodňovací šneky se používají k současnému čištění a odvodňování písku, 

přiváděného z předřazených prosévacích strojů s postřikovacím zařízením nebo 

k odvodňování cyklónově odloučených písků. Spirálové třídiče se v zásadě používají 

pro elutriační2 třídění v gravitačním poli. Výsledným produktem je pak odvodněný 

písek (hrubozrnná frakce) a odpadní voda (kal s jemnozrnnou frakcí). 

Základní součástí tohoto zařízení je šnekový dopravník, poháněný 

elektromotorem. Redukční soukolí a kuželové převody zaručují přiměřeně pomalý 

                                                 
2 Elutriační neboli rozplavovací třídění v gravitačním poli. 
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a souvislý provoz, čímž je možné zabránit vzniku nežádoucích víření a dosáhnout 

co nejlepšího odvodňovacího účinku. Aby se zabránilo nadměrnému zatěžování 

po dobách prostojů, je možné šnekový dopravník zvednout a po opětovném zahájení 

provozu zase pomalu spustit do pracovní polohy. Dostatečná vzdálenost mezi dnem 

žlabu a šnekovým dopravníkem napomáhá tomu, že se materiál v určité vrstvě 

rozprostře po celé pracovní délce a tím se dno žlabu ochraňuje před nadměrným 

opotřebením. Zásobník spodní vody je chráněn proti pronikání vody a cizích těles 

šestinásobným těsněním. Na listech šneku jsou našroubované speciální litinové desky, 

které je možno jednotlivě vyměňovat [10]. 

 

2.3.7 Odvodňovací třídiče 

Odvodňovací třídiče se mohou vyrábět s jedním nebo se dvěma síty a v případě 

dvouplošných zařízení slouží horní síto buď jako ochranná vrstva nebo se může 

používat pro účely třídění. 

Dna sít, která se směrem k vyhazovacímu místu plynule zvedají, zaručují 

ve spojení se zadními stěnami štěrbinových sít ty nejlepší odvodňovací výsledky. Sklon 

jednotlivých sít lze nastavit podle potřeby. Díky přestavitelným nevývažkům se stroje 

dají optimálně seřídit i z hlediska vibračních charakteristik. Dynamické síly, vznikající 

při provozu zařízení jsou tlumeny dutými pružinami. Tyto pružiny pracují prakticky 

bezhlučně, mají vynikající vlastnosti při rozběhu i doběhu, nepotřebují žádné omezující 

narážky a vykazují dlouhou životnost. 
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2.4 Průmyslová síta 

Rozlišují se síta: 

• kovová; 

• nekovová; 

• prstová. 

 

2.4.1 Kovová síta 

 

Kovová síta drátěná 

Kovová síta drátěná se používají pro třídění písku, štěrku, štěrkopísku, uhlí, 

koksu, strusky, střední a hrubé třídění kamene apod. Mají mnohostranné využití jako 

třídící plocha v provozech, kde dochází k separaci materiálu různé vstupní velikosti, 

mají vysoký třídící výkon.  

 

Kovová síta harfová 

Zvláštním znakem všech harfových sít je, že delší dráty jsou zahnuté nebo přímé 

a v relativně velké vzdálenosti k sobě drženy příčnou vazbou. Proto každý jednotlivý 

drát převádí vibrace třídiče a přídavný disharmonický kmitočet působí proti ulpění 

hraničního zrna. 

 

Kovová síta štěrbinová 

Štěrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické 

aplikace a procesy při zahušťování, odvodňování, potlačování, sušení a fermentaci 

v potravinářském a zpracovatelském průmyslu, v cukrovarnictví, ve sladovnách 

a v mnoha dalších potravinářských oborech (pivovary, čokoládovny, masný průmysl 

apod.) Dále jsou štěrbinová síta používána v chemickém, farmaceutickém 

a zpracovatelském průmyslu pro obdobné technologie pro úpravnické procesy 

v uhelném a rudném průmyslu, při odvodňování různých suspenzí a kalů v čistírnách 

odpadních produktů apod. Štěrbinové sítové plochy snesou značné namáhání 

na jednotku plochy (až v řádku stovek kilogramů). Pracovní plocha síta je hladce 

opracovaná a je rovinná, válcová nebo různě tvarovaná (kuželová, kruhová 

i parabolická apod.). 
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Štěrbinové sítové plochy jsou nezbytnou pracovní součástí mnoha speciálních 

strojů, např. odstředivek, odvodňovacích žlabů, gravitačních skluzů atd. Pro namáhané 

aplikace a pro upevnění v technologickém zařízení je možno sítové štěrbinové plochy 

vyztužit armováním. 

 

2.4.2 Nekovová síta 

 

Polyuretanové a gumové třídící sítové plochy 

V oblasti výroby nekovových sít se nejvíce osvědčil polyuretanový eleastomer 

a otěruvzdorná guma. Tyto materiály vykazují největší schopnost odolávat otěru 

a opotřebení. Síta z nich vyráběná vykazují tyto charakteristické vlastnosti: 

• mimořádně dlouhou životnost; 

• minimální hlučnost; 

• samočisticí efekt u měkčích provedení; 

• výroba na míru podle třídícího zařízení; 

• kónicky odlévané otvory zabraňující zacpávání síta; 

• vhodné pro mokré třídění; 

• obecně menší volná plocha než u drátěných sít. 

V dnešní době se polyuretanová a gumová síta používají jako náhrada všech 

drátěných výrobků. Tyto třídící plochy je možné vyrábět jako lité sítové plochy nebo 

stavebnicové systémy vždy dle rozměrů třídiče. 

Nekovová síta se používají pro třídění drobnějších frakcí v třídičích konstrukčně 

uzpůsobených pro podélné napínání sít, pro třídění a odvodňování písků, uhlí kameniva 

a rud. Mají mimořádně dlouhou životnost, dobrou samočisticí schopnost, snížení 

hlučnosti až o 80%. Jejich nevýhodou však je nižší procento volné plochy, 

při poškození je nutno vyměnit celé síto. 

 

Nekovové stavebnicové systémy 

Stavebnicový systém představuje nejmodernější trend v oblasti třídicích 

a odvodňovacích ploch. Sítová plocha je sestavena z modulů, tedy segmentů 

se standardními rozměry 300x1000 mm, které jsou doplňovány krajovými segmenty 

nestandardních velikostí dle velikostí třídiče. Stavebnicový systém si zachovává veškeré 
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příznivé vlastnosti nekovových sít. Segmenty jsou upevněny k nosníkům rámu pomocí 

tzv. adapt-lišt, což umožňuje jejich snadnou montáž, a i případnou záměnu jednotlivých 

segmentů mezi sebou. Tím lze docílit rovnoměrné opotřebení a dlouhou životnost celé 

plochy. Při poškození se vymění pouze opotřebený segment. 

 

2.4.3 Prstová síta 

Prstová síta jsou vhodná k třídění obtížně tříditelných materiálů, k odhlinění, 

k vyčištění drážních štěrků před expedicí, k třídění stavebních odpadů pro recyklaci, 

k třídění skleněných střepů, eventuelně k třídění kompostů. Mají velký třídící výkon, 

nedochází u nich k zalepování sít či zasekávání zrn. Prstová síta je možno použít 

pro všechny druhy lepivých materiálů a mají velkou samočisticí schopnost díky kmitání 

tzv. prstů a velkou životnost. Nelze je použít pro třídění pod hranici třídění 6 mm a pro 

vstupní materiál větších zrn než 150 mm. Prstová síta jsou vyráběna z vysoce odolné 

otěruvzdorné oceli [8]. 

 

2.5 Petrografie 

Petrografie a petrologie jsou součástí geologie a zabývají se zkoumáním vzniku, 

složení a vlastností hornin a půd. Přitom petrografie je spíše popisná věda, kdežto 

petrologie zkoumá vznik hornin. 

Na rozdíl od chemicky homogenních minerálů horniny i půdy se zpravidla 

skládají z několika různých minerálů a jsou to tedy složité struktury. Petrografické 

zkoumání začíná makroskopickým popisem, často přímo v terénu, například 

na staveništi, v lomu nebo v dole. Při zakládání staveb a podzemních stavbách 

se používá materiál ze zkušebního vrtu, na němž je patrné hloubkové rozložení hornin. 

Zkušený petrograf pozná obvykle pouhým okem, o jaký typ horniny se jedná. Přesnější 

určení zejména jemnozrnných hornin však vyžaduje zkoumání pomocí petrografických 

mikroskopů a dalších metod, například rentgenových, spektroskopických a podobně. 

Jejich cílem je určit složení horniny, zejména její mechanické vlastnosti, například 

pro účely stavební geologie. Petrografické zkoumání dokáže obvykle určit nejen druh, 

ale i původ dané horniny, což je důležité v archeologii, při údržbě historických památek 

apod. 
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Zkoumání vzniku hornin, které se někdy chápe jako samostatná věda (petrologie), 

rozlišuje horniny na: 

• vyvřelé či magmatické horniny; 

• usazené čili sedimentované; 

• přeměněné čili metamorfované. 

Zkoumání vzniku hornin je kromě toho užitečné v ložiskové geologii při hledání 

nerostných surovin, ropy a dalších přírodních zdrojů. Přispívá také k pochopení dějů, 

které probíhají v zemské kůře jako celku a projevují se například tektonickou činností, 

zemětřeseními a podobně [10]. 

 

2.6 Droba 

Výskyt droby v oblasti Moravskoslezského kraje má negativní vliv na těžbu díky 

vytváření vrstevnatosti při těžbě v kamenolomech (viz. příloha 1). Droba 

je nejednotně definovaný druh pískovce. Obsahuje nejméně 15 až 20 % jílovito-siltové 

základní hmoty a hojně nestabilních minerálů (živců) a hornin (při převaze živců jde 

o živcovou drobu, při převaze úlomků hornin jde o litickou drobu). Klastická zrna 

bývají převážně ostrohranná a stupeň vytřídění je nízký. Droby jsou někdy tence 

vrstevnaté, časté je gradační zvrstvení a leckdy lze pozorovat plastické synsedimentární 

deformace; časté jsou nerovnosti vrstevních ploch, naproti tomu šikmé zvrstvení není 

pro droby typické. Droby bývají šedé barvy a často tvoří mocná souvrství spjatá 

s břidlicemi, rohovci a submarinními výlevy bazik. Mnohé byly ukládány 

v geosynklinálách, zčásti nepochybně turbiditními proudy, a to v tektonicky aktivních 

oblastech. Obdobný pískovec s nižším obsahem nestabilních složek se nazývá drobovitý 

pískovec. Je to snad nejčastější pískovec a tvoří přechodní typ mezi drobou 

a křemenným pískovcem [9]. 
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3 Technicko-ekonomické zhodnocení vybraných technologií 

 

Pro technicko-ekonomické zhodnocení byly vybrány z oblasti nakládání surovin 

kolový nakladač a pásový bagr a z oblasti drcení surovin drtič kuželový a odrazový. 

 

3.1 Technické zhodnocení vybraných technologií 

 

3.1.1 Kuželový drti č 

Životnost kuželového drtiče je vysoká (cca 20-30 let), náklady na jeho provoz 

jsou nízké. Výhodou je možnost nastavení velikosti štěrbiny, jíž vypadává surovina 

po zpracování, což umožňuje orientačně určit, jaké množství jednotlivých frakcí 

získáme po drcení, což vyplývá z grafu 1. Kuželový drtič neprodukuje takové množství 

frakce 0/4 jako odrazový drtič (pod 20 %). Přehled jednotlivých frakcí 

je uveden v tabulce 2. 

Nevýhodou je složitost oprav kuželového drtiče. V tomto případě je nutno najímat 

externí firmy. Tlaková nádoba, která je zapotřebí pro chod tohoto drtiče, potřebuje 

revizní údržbu. Pořizovací cena drtiče je vysoká. Kuželový drtič není schopen vytvořit 

u konečné suroviny tak kvalitní index jako drtič odrazový. 
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Tabulka 2: Přehled frakcí podle druhu kameniva 

Označení kameniva Frakce 
0/2 

Drobné kamenivo 
0/4 
4/8 
8/16 
8/11 
11/22 
16/32 
32/63 

Hrubé kamenivo 

63/125 
0/8 
0/32 
0/63 
0/90 

Štěrkopísky a štěrkodrtě 

0/125 
0/32 ČD 
32/63 BI Železniční štěrk 
32/63 BII 

Lomový kámen netříděný I 
Lomový kámen tříděný 

Těžené kamenivo 
Skrývka 
Odval 

Kamenivo mimo normu 
ČSN 

Zemina 
 

Zdroj: [7] 
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Graf 1: Granulometrické složení produktu pro středně drtitelný materiál 

Zdroj: [15] 

 

3.1.2 Odrazový drti č 

Odrazový drtič je nenáročný na opravy a má vysoký výkon. Jeho velkou předností 

je, že umí z droby udělat kubické zrno. Pořizovací cena odrazového drtiče je o 1/2 nižší, 

než u kuželového drtiče. Není omezen vstupem materiálu pro zpracování, takže 

suroviny přiváděná do tohoto drtiče může mít velikost až 200 mm. Jeho náchylnost 

na ucpání je velmi malá.  

Nevýhodou odrazového drtiče je jeho schopnost rozbít zpracovávaný kámen 

na prach. Je velmi drahý na provoz. Produkuje bohužel velké množství frakce 0/4 

(cca 40 %), která je velice špatně prodejná a díky ní vznikají ztráty. V grafu 2 je vidět 

orientační produkce frakce 0/4 u tří druhů surovin. 
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Graf 2: Granulometrické složení produktů 

 

 

Zdroj: [16] 

 

3.1.3 Kolový nakladač 

Kolový nakladač v lomu slouží nejen pro nakládání suroviny, ale také, díky své 

mobilitě, pro expedici. Kolový nakladač umožňuje je schopen přejíždět z jednoho lomu 

na druhý. Je možné jej využít i při sněhových kalamitách pro odklízení sněhu apod. 

Kolový nakladač o třídu předčí pásový bagr.  

Nevýhodou tohoto nakladače je především jeho vysoká pořizovací cena 

a náchylnost na popraskání či poškození gum. V tomto případě je možno využít řetězů, 

jimiž se dají gumy zabezpečit, čímž se ale znesnadní pohyb nakladače mimo prostor 

lomu z důvodu nebezpečí popraskání cest. 
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3.1.4 Pásový bagr 

Pásový bagr je v oblasti těžby stabilnější, než kolový nakladač, z důvodu menší 

náchylnosti na servisní opravy. Jeho údržba je také levnější a pohyblivost rychlejší. 

Podvozek pásového bagru obvykle vydrží na stejné výkonnostní úrovni po celou dobu 

životnosti. 

Pásový bagr není mobilní, díky čemuž není možné se s ním pohybovat mimo 

prostor lomu. V případě nákladky suroviny není snadné dostat se přímo k bagru, vše 

potřebné musí zařídit sám řidič.  

 

3.2 Ekonomické zhodnocení vybraných technologií 

 

3.2.1 Odpisy 

V případě porovnávaných strojů se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, 

který patří mezi stálý majetek podniku. Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně 

se opotřebovává. Jeho opotřebení je vyjádřeno v odpisech. Odpis je vyjádření 

opotřebení majetku v Kč za určitý časový úsek, max. jeden rok. Používají se měsíční 

odpisy a roční odpisy.   

Nakladače a drtiče se řadí do druhé odpisové skupiny a doba odpisů je tedy určena 

na 5 let. Pro výpočet daňových odpisů jsem využila rovnoměrné odpisování pomocí 

následujícího vzorce: 

• Pro výpočet odpisu v prvním roce 

KVCO *= ; 

• Pro výpočet odpisu v ostatních čtyřech letech 

kVCO *= ; 

kde: 

O   výpočtený odpis [Kč]; 

VC   vstupní cena [Kč]; 

K   koeficient pro první rok odepisování [%]; 

K   je koeficient pro odepisování v dalších letech [%]. 
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Tabulka 3: Odpisy 
  Odrazový drtič [Kč] Kuželový drtič [Kč] Kolový nakladač [Kč] Pásový bagr [Kč] 

Pořizovací 
cena 4 200 000 8 500 000 7 298 100 6 622 350 
Rok Odpisy 

1 462 000 935 000 802 791 728 458,50 

2 934 500 1 891 250 1 623 827,25 1 473 472,88 

3 934 500 1 891 250 1 623 827,25 1 473 472,88 

4 934 500 1 891 250 1 623 827,25 1 473 472,878 

5 934 500 1 891 250 1 623 827,25 1 473 472,88 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.2 Náklady za rok 

Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové 

náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál apod.), 

čili neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů - úroků). 

Provozní náklady jednotlivých strojů byly počítány ze mzdových nákladů, 

nákladů na údržbu, nákladů na spotřebu energie u drtičů a nákladů na spotřebu nafty 

u kolového nakladače a pásového bagru. 

 

Výpočet mzdových nákladů: 

msMNoden *=  

aMNMN odenorok *=  

6,0*orokr MNp =  

rorokko pMNMNMN +==  

msMNBden **2=  

aMNMN BdenBrok *=  

6,0*Brokr MNp =  

rBrokNB pMNMNMN +==  
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Kde: 

ko MNMN =  mzdové náklady za rok, tyto náklady jsou stejné pro 

drtič kuželový i drtič odrazový [Kč/rok]; 

NB MNMN =  mzdové náklady za rok, tyto náklady jsou stejné pro 

pásový bagr i pro kolový nakladač [Kč/rok]; 

odenMN , BdenMN  mzdové náklady na jeden den[Kč/den]; 

orokMN , BrokMN  mzdové náklady za rok bez prémií [Kč/rok]; 

s   počet odpracovaných směn [hod.]; 

m   hrubá mzda zaměstnance [Kč/hod.]; 

a   počet odpracovaných dnů v roce [den]; 

rp    roční prémie zaměstnance, jež představuje 60 % z hrubé roční 

            mzdy zaměstnance [Kč/rok]. 

 

Výpočet nákladů na spotřebu energie: 

WpEPE oo *=  

sPESEoden *=  

odenkrokorok SEaSESE *==  

 

Kde: 

oPE    cena spotřeby energie [Kč/100 kWh]; 

opE    cena spotřeby energie [Kč/100 kWh]; 

W    průměrná spotřeba energie [kWh]; 

odenSE    cena spotřeby energie na jeden den [Kč/den]; 

krokorok SESE =  náklady na spotřebu energie za rok, tyto náklady jsou stejné 

pro drtič kuželový i drtič odrazový[Kč/rok]. 
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Výpočet nákladů na údržbu: 

Při výpočtu nákladů na údržbu, v případě drtičů, jsem počítala s roční produkcí 

340 000 t suroviny. 

QPUUN oo *=  

QPUUN kk *=  

 

Kde: 

Q  objem produkce [t/rok]; 

oPU  cena údržby pro drtič odrazový [Kč/t]; 

kPU  cena údržby pro drtič kuželový [Kč/t]; 

oUN  náklady na údržbu odrazového drtiče  [Kč/rok]; 

kUN  náklady na údržbu kuželového drtiče [Kč/rok]. 

 

V případě kolového nakladače a pásového bagru je 6x ročně prováděna 

prostřednictvím externí firmy údržba strojů v hodnotě 45 000 Kč, tedy v celkové 

hodnotě 270 000 Kč ročně. Menší údržby vyjdou ročně u pásového bagru 

cca na 60 000 Kč a u kolového nakladače cca na 100 000 Kč. 

 

Kde: 

BUN    náklady na menší údržby pásového bagru  [Kč/rok]; 

NUN    náklady na menší údržby kolového nakladače [Kč/rok]; 

BuN    náklady na údržbu pásového bagru prováděné externí firmou 

                       [Kč/rok]; 

NuN    náklady na údržbu kolového nakladače prováděné externí 

                       firmou [Kč/rok]. 
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Výpočet nákladů na spotřebu nafty: 

Při výpočtu nákladů na spotřebu nafty pásového bagru a kolového nakladače 

je zapotřebí přičíst k roční spotřebě ještě náklady na spotřebu cca 200 MTH3 a to z toho 

důvodu, abychom mohli počítat s případnými pracemi navíc.  

VpUSsTPUSPUS BNdenBden ***2*==  

XaPUSPUSPUS BdenNrokBrok +== )*(  

VpUSxX B **=  

 

Kde: 

NdenBden PUSPUS =  náklady na spotřebu nafty, tyto náklady jsou stejné pro pásový 

bagr i pro kolový nakladač [Kč/den]; 

NrokBrok PUSPUS =  náklady na spotřebu nafty, tyto náklady jsou stejné pro pásový 

bagr i pro kolový nakladač [Kč/rok]; 

T počet motohodin [MTH]; 

BpUS  cena nafty [Kč/l]; 

V množství nafty, jež je spotřebováno [l/MTH]; 

x   množství motohodin navíc [MTH]; 

X cena spotřeby motohodin navíc [MTH/rok]; 

 

Výpočet nákladů za rok: 

orokorokoo MNSEUNN ++=  

krokkrokkk MNSEUNN ++=  

BBrokBBB MNPUSuNUNN +++=  

NNNN MNPUSNuNUNN +++=  

                                                 
3 Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů u kterých nelze měřit jinak množtví odvedené práce 
nebo příkon. 
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Kde: 

oN  náklady na provoz odrazového drtiče [Kč/rok]; 

kN  náklady na provoz kuželového drtiče [Kč/rok]; 

BN  náklady na provoz pásového bagru [Kč/rok]; 

NN  náklady na provoz kolového nakladače [Kč/rok]. 

 

Tabulka 4: Náklady za rok 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

3.2.3 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti investice je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici 

B

B

CF

IN
BDN =  

CFN

IN
N

NDN =  

CFo

IN
o

oDN =  

CFk

IN
k

kDN =  

 

Kde: 

BDN , NDN , oDN , kDN  doby návratnosti investice jednotlivých strojů [den]; 

BIN , NIN , oIN , kIN   investiční náklady jednotlivých strojů [den]; 

BCF , NCF , oCF , kCF  cash flow jednotlivých strojů [den]. 

 

 

 

 

Náklady 
Odrazový drtič 

[Kč/rok] 
Kuželový drtič 

[Kč/rok] 
Kolový nakladač 

[Kč/rok] 
Pásový bagr 

[Kč/rok] 
Mzdové náklady 232 243 232 243 464 486 464 486 

Náklady na spotřebu 
energie 1 080 000 1 080 000 0 0 

Náklady na údržbu 2 380 000 272 000 370 000 330 000 
Náklady na spotřebu 

nafty 0 0 1 890 000 1 890 000 

Celkové náklady 3 692 243 1 584 243 2 724 486 2 684 486 
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Tabulka 5: Doba návratnosti investice jednotlivých strojů 
 

Stroje 
Doba návratnosti 

[dny] 

Odrazový drtič 211 

Kuželový drtič 383 

Kolový nakladač 339 

Pásový bagr 313 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je finanční veličina vyjadřující současnou hodnotou 

budoucích peněžních toků a (případného) současného výdaje. Čistá současná hodnota 

se používá jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů. 

Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednění faktoru času. 

( )∑
=

+
−=

n

t
k

CF INČSH t

t

1
1

 

 

Kde: 

ČSH   čistá současná hodnota [Kč]; 

n   očekávaná životnost investice [rok]; 

t   období 1 až n [rok]; 

tCF    očekávaná hodnota cash flow v období t [rok]; 

k   výnosové procento [%]; 

IN   investiční náklady [Kč]. 

 

Tabulka 6: Čistá současná hodnota jednotlivých strojů 
Stroj Čistá současná hodnota [Kč] 

Odrazový drtič 15 485 213 
Kuželový drtič 16 823 295 

Kolový nakladač 17 294 428 

Pásový bagr 13 846 420 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Návrhy a doporučení 
 

Porovnáním metod dostupných v dnešní době pro práci v kamenolomu jak 

z hlediska ekonomického, tak i technického, jsem dospěla k závěru, že pro zadané 

parametry bude nejvhodnější využití dvou ze čtyř porovnávaných základních 

technologií. Bavíme se o technologii týkající se oblasti nakládání suroviny a následně 

technologii drcení surovin. Z oblasti technologie nakládání byly posuzovány klady 

a zápory mezi kolovým nakladačem a pásovým bagrem a z oblasti drcení klady 

a zápory pomocí kuželového drtiče a drtiče odrazového. Aby bylo zajištěno 

co nejefektivnější využití prostředků vynaložených k zajištění chodu kamenolomu, 

je zapotřebí posoudit tyto základní faktory, ke kterým patří: 

• pořizovací cena; 

• životnost stroje; 

• spotřeba energie; 

• efektivnost práce; 

• provozní náklady a využitelnost technologií pro účely práce i mimo oblast 

kamenolomu. 

Z oblasti nakládání surovin jsem porovnávala kolový nakladač a pásový bagr. 

Aby byl zaručen co nejefektivnější způsob nakládání surovin, bylo zapotřebí u daných 

technologií posoudit výhody a nevýhody jejich provozu a obsluhy. Co se týče technické 

stránky využitelnosti těchto strojů, pak je nutno podotknout, že u pásového bagru není 

zanedbatelná jeho lepší stabilita při těžbě, snadnější pohyblivost a také fakt, 

že podvozek pásového bagru vydrží na stejné úrovni výkonu po celou dobu své 

životnosti. Ovšem velkou nevýhodou právě pásového bagru je, že není mobilní, čili není 

umožněno pohybovat se s ním mimo oblast lomu a také jeho špatná manipulace při 

samotném nakládání surovin. Oproti tomu kolový nakladač může sloužit nejen 

k nakládání surovin, ale právě díky své mobilitě, i pro expedici. Z ekonomického 

hlediska rozdíl mezi náklady na provoz kolového nakladače a pásového bagru není 

příliš znatelný. Ale u kolového nakladače je zapotřebí počítat jednou za období 4 let 

s výměnou gum u všech kol, což není zanedbatelná položka. Pořízení kolového 

nakladače se pohybuje řádově o 1 mil. Kč výše, než cena pásového bagru. 

Díky posouzení všech výhod a nevýhod jsem dospěla k názoru, že kolový nakladač 
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bude pro těžbu v kamenolomu lépe využitelný právě díky jeho nezanedbatelným 

přednostem, i přes vyšší pořizovací cenu oproti pásovému bagru. Tento náklad 

se v průběhu těžby brzy vrací a to nejen výkonem a vícestrannou využitelností kolového 

nakladače.  

Co se týče oblasti drcení surovin, byly porovnávány drtič kuželový a odrazový. Velkou 

předností odrazového drtiče, po technické stránce, je jeho schopnost vytvořit z droby 

kubické, čili ideální zrno. Není omezen vstupem materiálu pro zpracování 

a jeho náchylnost na ucpání je velmi malá. Avšak s podstatnější výhodou se setkáváme 

u drtiče kuželového, který umožňuje nastavení velikosti štěrbiny a tím i možnost 

orientačně určit, jaké množství jednotlivých frakcí bude získáno po drcení. 

Nejdůležitější informací pro porovnání technických parametrů drtičů, je produkce 

frakce 0/4, která je jednou z nejhůře prodejných frakcí kamene. U kuželového drtiče 

se produkce této frakce pohybuje pod 20% a u drtiče odrazového okolo 40%, 

čímž vznikají vysoké ztráty v produkci surovin. Co se týče spotřeby energie, je u obou 

drtičů srovnatelná. Z ekonomického hlediska pořizovací cena kuželového drtiče 

představuje sice dvojnásobnou částku oproti odrazovému drtiči, ale především díky 

právě již zmiňované produkci těžko prodejné frakce 0/4 u odrazového drtiče doporučuji 

pro využití v kamenolomu spíše drtič kuželový. 
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5 Závěr 
Uvážíme-li, jak značné jsou náklady na pořízení technologií nezbytných pro těžbu 

a provoz v dnešním kamenolomu, dojdeme k závěru, že je naprosto nezbytné důkladné 

zvážení veškerých investicí s tímto spojených. Správným výběrem technologie 

se snažíme minimalizovat náklady, jež jsou spojeny s údržbou a provozem, a tím zajistit 

nejefektivnější využitelnost a maximalizaci zisku. V dnešní době je důležité posuzovat 

také životnost dané investice a vybrat technologii takovým způsobem, aby byla v dané 

oblasti co možná nejdéle využitelná.   

Z mého návrhu vyplývá doporučení, že i v případě, kdy může být pořizovací cena 

dvojnásobná s ohledem k jiné levnější technologii, posouzením časového hlediska 

zjistíme, že životnost, efektivnost a údržba dokonale vyváží onu nákladnější investici 

a tím dopomůže k dosažení lepších výsledků v oblasti těžby a minimalizaci ztrát 

v průběhu zpracování. 

Na základě těchto faktů a po mém osobním uvážení doporučuji pro oblast 

nakládání surovin a jejich přepravování v kamenolomu využití kolového nakladače díky 

jeho všestrannosti nejen při manipulaci se surovinami v kamenolomu, ale i pro jiné 

účely. Co se týče využitelnosti technologie v oblasti drcení surovin, zde bych 

po důkladném uvážení zvolila drtič kuželový, u kterého je možno orientačně regulovat 

množství produkovaných frakcí, díky možnému nastavení vstupní štěrbiny, a tím zajistit 

výstupní surovinu o požadované velikosti a kvalitě.  

Cílem diplomové práce není vyzdvihnout ony zvolené technologie a tím navodit 

dojem, že ostatní technologie nejsou pro těžbu v kamenolomu výhodné a efektivní, 

ale pouze poukázat na přednosti mnou zvolených způsobů těžby a manipulace 

se surovinami. Je tedy naprosto nezbytné před výběrem důkladně zvážit jak technické 

tak ekonomické hledisko. V závěru je tedy nutno poukázat, na význam správné volby 

s ohledem na budoucí těžbu v kamenolomu. 
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