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Anotace 

Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením zpracování 

haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny. V práci je vystiţen jak profil společnosti 

Ridera Energy a.s., tak samostatná charakteristika marketingového prostředí a 

marketingového mixu. Další bod pak zachycuje analýzu nákladovosti při 

zpracování haldy Heřmanice. Závěrečná část je věnována návrhům a 

doporučením směřujícím k eliminaci nákladů a k vyuţití vytěţených surovin. 

 

Klíčová slova: Ridera Energy a.s., projekt, zpracování, halda Heřmanice, 

vyuţitelné suroviny, úpravárenský komplex. 

 

Summary 

The diploma paper deals with technical and economical evaluation of elaboration 

of an artificial mould Hermanice into utilizable raw materials. The thesis describes 

the profile of a Rider Energy joint-stock company and it also depicts the 

characteristics of a marketing environment and the marketing mix. It further 

presents the analysis of expensiveness at manufacturing the artificial mould 

Hermanice. The final part deals with the suggestions and recommendations which 

would lead to the elimination of the expenses and to the utilization of mined out 

raw materials.  

 

Keywords: Ridera Energy joint-stock company, project, elaboration, an artificial 

mould Hermanice, utilizable raw materials, complex finishes. 
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1. Úvod 

V oblasti ostravska působí obchodní skupina RIDERA. Zabývá se 

obchodem s kamenivy a palivy jako je uhlí a koks. V roce 2010 se společnost 

A1ENERGY, a.s. stala součástí skupiny Ridera. V současné době společnost 

nese název Ridera Energy a.s 

Pro zpracování své diplomové práce jsem oslovila společnost Ridera 

Energy a.s. Výběr této společnosti je spojen s firmou Pinmark s.r.o., která je 

rovněţ součástí skupiny RIDERA a v rámci které jsem zpracovávala téma 

bakalářské práce v minulých letech.  Získané znalosti v oblasti recyklace 

stavebních odpadů v rámci bakalářské práce pro mně byly přínosem a  proto jsem 

se rozhodla v této oblasti pokračovat a dále prohloubit své poznatky. V těchto 

dnech obě firmy spolupracují na odtěţení odvalu Heřmanice. Jejich společným 

rysem je zpracování  odpadů a nerostných surovin pro další vyuţití v praxi. 

Na základě zjištěných a shromáţděných informací se zabývám technicko-

ekonomickým zhodnocením zpracování haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny. 

Východiskem mé diplomové práce je charakteristika marketingového mixu 

společnosti Ridera Energy a.s. Cílem práce je pak analýza nákladovosti při 

zpracování haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny, tzn., zda je zamýšlený 

úpravárenský komplex ekonomicky únosný a v poslední části poskytnu vlastní 

návrhy a doporučení směřující k eliminaci nákladů a k vyuţití vytěţených surovin 

firmy Ridera Energy a.s. 

Společenská poptávka po stavební výrobě za posledních 10 let vysoce 

vzrostla. V souvislosti s tímto trendem narostla poptávka po dodávce kameniva a 

to jak přírodních, tak i recyklovaných vyráběných z druhotných surovin. Jedná se 

především o strusky, beton z demolic a haldového kamene. Tento proces má své 

ekonomické zdůvodnění a zároveň šetří přírodní zdroje a přírodní prostředí. 

Vyuţíváním sekundárních stavebních zdrojů dochází k zahlazování odvalů a 

k následné rekultivaci prostředí v souvislosti s platnou legislativou. Jedná se         

o zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb, zákon č. 100/2001 Sb.,           

o posuzování na ţivotní prostředí, v platném znění, Horní zákon zákon č. 44/1988 

Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, v platném znění a o zákon             
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č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  Působením 

těchto nástrojů stát vytváří legislativní tlak na producenty odpadů s cílem zvýšit 

podíl zpětného vyuţití recyklovaných odpadů. Zmíněnou legislativou by mělo 

docházet k výraznému poklesu nepříznivého vlivu na ţivotní prostředí a 

k zahlazování antropogenní1 činnosti. 

Nezpůsobilým nakládáním s odpady dochází k jisté ztrátě cenné suroviny a 

také ke zbytečnému zaujímání prostor na skládkách, které by mohly být vyuţívány 

hlavně pro skladování komunálního odpadu.  

Nakládání s odpady nese s sebou jednu nezastupitelnou výhodu a to je její 

další materiálové vyuţití. V současné době je moţné nalézt širokou škálu řešení 

vedoucí k ohleduplnosti k ţivotnímu prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Činnost vyjadřující působení lidského faktoru na určité prostředí, jev, děj či látku. 
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2. Profil společnosti A1ENERGY, a.s. 

 

Společnost Ridera Energy a.s. byla zaloţena v roce 2007 za účelem 

dodávek paliv, technologií a sluţeb pro energetický průmysl. Je vlastníkem licence 

pro obchod s elektřinou.  

Během svého působení na trhu došlo k přeměně společnosti, jejímţ 

nynějším dominantním předmětem podnikání jsou aktivity v oblasti těţby a 

zpracování kameniva. Hlavní činností společnosti je realizace projektového 

záměru „Zpracování odvalu Heřmanice na suroviny pro další vyuţití“ pomocí 

postupného odtěţování a následného zpracování. Těţba probíhá v součinnosti 

s firmou PINMARK s.r.o. Obě tyto firmy se staly součástí skupiny RIDERA, která 

poskytuje společnostem moţnost vyuţití silného obchodního a finančního zázemí 

v oblasti střední Evropy s cílem dalšího rozvoje aktivit. [3] 

Společnost Ridera Energy a.s. má zavedenou podnikovou normu na výrobu 

kameniva. Zaměstnává trvale čtyři zaměstnance působící především v oblasti 

administrativní a obchodní. 

V současné době firma nevlastní ţádné mechanizační zařízení. Těţba a 

zpracování haldového kamene je zajištěna subdodavatelsky. Třídění a drcení 

materiálu probíhá v součinnosti s firmou Pinmark s.r.o.  
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3. Charakteristika marketingového prostředí  

a marketingového mixu 

 

Je potřeba, aby firma neustále vyvíjela aktivní postoj k marketingovému 

prostředí. To znamená, aby veřejnost a vnější faktory prostředí sama ovlivnila a 

nečekala na to, jakým způsobem se bude prostředí vyvíjet a poté na něj 

reagovala. Je také zřejmé, ţe firma vţdy nemůţe faktory okolního prostředí 

ovlivnit. V jistých případech se ale musí smířit s tím, ţe na určité faktory nelze 

aktivně reagovat, a proto vývoj pouze sleduje a aţ poté na něj reaguje. 

Vnějšími faktory prostředí jsou na mysli demografické prostředí, 

ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické 

prostředí a kulturní prostředí. [1] 

V tomto bodě lze říci, ţe společnost je sama sobě poháněcím motorem a 

vytváří si vlastní podmínky prostředí, ve kterém působí. 

 

3.1. Marketingové prostředí 

Odval  Heřmanice se nachází v lokalitě Hrušov, okres Ostrava – Město. 

Konkrétně se jedná o starou „karolinskou“ zalesněnou západní část (Obr.1). Vznik 

haldy spadá do roku 1903 a je spojen s činností na dole Ema. Odval je sloţen 

z výpěrek z úpraven uhlí, ze směsi těţebních karbonských hlušin z příprav, 

proráţek a hloubení a z dalších odpadních materiálů.  
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Odval Karo lína

Autoodval

O dval Svoboda Provozní
odval

 

Obr. 1 Zjednodušené schéma komplexu Heřmanických odvalů 

(Zdroj: Firemní dokumentace) 

 

3.1.1. Mikroprostředí 

 Mikroprostředím se rozumí oblast, která je dána mnoha faktory, které do 

jisté míry ovlivňují příleţitosti firmy uspokojit potřeby zákazníků. To znamená, ţe 

firemní projekt můţe být ovlivněn jak charakterem cílového trhu, konkurencí, tak 

dalšími firmami poskytující podobné sluţby apod. 

 

3.1.2. Makroprostředí 

Okolnosti působící z vnějšku, které přímo ovlivňují mikroprostředí firmy: 

 

Politické prostředí 

Projekt je ovlivněn zejména legislativou: Horní zákon č.44/1988 Sb.,           

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, v platném znění; zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 100/2001 Sb.,           

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. Jistý vliv v této oblasti 

zaujímají také orgány státní správy, dohlíţející na vymáhání legislativy a skupiny 

veřejného zájmu jako jsou ekologické aktivity. 
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Ekonomické prostředí 

Určují kupní sílu a strukturu výdajů jednotlivých odběratelů, které mohou být 

ovlivněny ekonomickým růstem nebo inflací, úrovní zahraničního obchodu, 

politikou národní banky, nezaměstnaností, směnnými kurzy apod. V rámci toho, ţe 

potencionální odběratelé vytěţených surovin pocházejí také z Polska a ze 

Slovenska bude prodej ovlivněn směnnými kurzy. 

Demografické prostředí 

 Demografické prostředí je důleţité pro rozeznání cílových zákazníků 

z hlediska jejich velikosti a struktury. 

 Důleţitou roli v této oblasti hraje oblast průmyslu, která je většinou 

zastoupena muţi, ale své místo v posledních letech zde zaujímají také ţeny. 

Konkrétně správa Evropského parlamentu uvádí, ţe obecně v průmyslu pracuje 

14% ţen. Evropský parlament podporuje šíření ţen v průmyslové oblasti.  

Technologické prostředí 

Základem projektu je postupné odtěţení haldoviny a její následné 

zpracování pomocí úpravárenského komplexu pro opětovnou úpravu uhelných 

hald. 

Vyuţívaná technologie komplexu se opírá o těţkokapalinovou technologii 

úpravy hlušiny, jejímţ zatěţkávadlem je magnetit. Tato technologie je sloţená 

z rozdruţovacích bubnů a cyklonů, čerpadel, obloukových odvodňovacích sít, 

třídičů a pásových dopravníků. Hlušina se odtěţuje logisticky a naváţí jako vstupní 

suroviny od technologického komplexu. Po úpravě se tři frakce kameniva 

z meziskládek odváţí k dalšímu stavebnímu vyuţití nebo se částečně ukládají 

v lokalitě odvalu. Dalším hlavním výstupem jsou energetické směsi, 

vysokopopelnatý energetický prach, kaly z havarijních jímek a energetické uhlí. 

Celý úpravárenský komplex je zjevný na schématu těţby a úpravy hlušiny (Obr.2). 

Schéma těţby a úpravy hlušiny je rozděleno do dvou částí. Primární částí je 

zpracování, kde dochází k těţbě, drcení a třídění hlušiny. Sekundární části 

zpracování je myšlen samostatný úpravárenský komplex. 



 

 

Obr. 2 Schéma těţby a úpravy hlušiny (Zdroj: Firemní dokumentace)
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K příkladům vyuţití této technologie ze světa patří: 

 Charleroi, společnost CARBONETTA, technologie Exterbel; 

 Semianowice Slaskie, Polsko, společnost HALDEX; 

 Hannahston Community Woodland, Skotsko, Velká Británie, 

společnost ATH Resources plc. 

 

Přírodní prostředí 

Samozřejmě nelze vyloučit, ţe haldu Heřmanice tvoří pouze zpracovatelná 

a vyuţitelná hlušina, ale je nutno předpokládat, ţe v rámci zpracování dojde při 

těţební činnosti k nalezení nebezpečných odpadů. Náklady na odstranění 

nebezpečných odpadů by měly být vynaloţeny ze státních prostředků. 

V souvislosti s tímto projektem je potřeba mít zpracovanou dokumentaci 

EIA, která vychází ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí. Projektový záměr byl vytvořen dle přílohy č. 4 zákona a spadá do 

kategorie II.2, do které spadají záměry vyţadující zjišťovací řízení. [4] 

 

Sociálně-kulturní prostředí  

Obecně sociálně-kulturní prostředí ovlivňuje spotřební a nákupní chování 

zákazníka. Společenské hodnoty jsou ovlivňovány zkušenostmi, znalostmi a 

názory lidí a firem na projekt jako celek, kteří se účastní projektu.  

 

 

 

                                                 

2
 Předmětem posuzování vlivů na ŢP jsou záměry  taxativně vyjmenovány v příloze č. 1 zákona 

100/2001 o posuzování vlivů na ŢP. Záměry se dělí do dvou kategorií. Kategorie I. – velmi závaţné 

záměry, u kterých je vţdy nutno posuzovat vlivy na ŢP a kategori II., do které spadají méně 

závaţné záměry a u kterých se nejprve o konání celého procesu EIA rozhoduje tzv. zjišťovacím 

řízením.  
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3.2. Marketingový mix 

Firma v období rozvoje musí ve svém trţním segmentu expandovat. To 

znamená nabídnout zákazníkovi zcela novou sluţbu nebo nový výrobek tak, aby 

zákazník byl s produktem či sluţbou dostatečně seznámen a naučil se na něj 

opakovaně reagovat. Kaţdá úspěšná sluţba nebo realizace výrobku musí být 

podporou pro další rozšířenou činnost. Tento růst bude uplatňován aţ do chvíle 

plného vyuţití kapacity technologie a pracovního potenciálu personálu. 

3.2.1. Výrobek 

Halda Heřmanice byla vytvořena vlivem hornické činnosti nahromaděním 

hlušiny, která vznikla jako sekundární produkt při těţbě uhlí. Dle zákona 185/2001 

Sb., o odpadech není hlušina povaţována za odpad, ale významným a účelně 

vyuţitelným materiálem. Tím, ţe je odval hornického původu, kamenivo disponuje 

jistými kvalitativními parametry. Proto se hojně vyuţívá v oblastech jako je 

dopravní stavitelství, pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby, rekultivační 

cíle, havarijní stavby hrází apod. 

Primárním cílem projektu je zpracování hlušiny z haldy Heřmanice, jehoţ 

výsledkem by měl být zisk znovuvyuţitelné suroviny. Jedná se o získání surovin 

ze staré, jiţ zmíněné, „karolínské“ části, na níţe uvedeném schématu (Obr. 3), 

která bude přednostně zuţitkována.  
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Obr. 3 Odval Heřmanice (Zdroj: Firemní dokumentace) 

 

Surovinami, získanými v rámci tohoto projektu, máme na mysli kamenivo 

vzniklé přepracováním, které bude zbaveno hořlavých látek a následně určeno ke 

stavebním účelům. V rámci primární těţby bude tříděné kamenivo zpracováno do 

čtyř frakcí - a to 63/125 mm, 32/63 mm, 8/32 mm a 0/8 mm. Výstupem 

úpravárenského procesu bude kamenivo ve frakcích 0/8 mm, 8/16 mm a 16/32 

mm a případně frakce 32/63 mm. Černé uhlí bude vyuţíváno ve formě ESP 

(energetická směs praná)3. Výše popelnatosti4 uhlí se pohybuje kolem 25% a je 

určeno pro spalování v elektrárnách a teplárnách.  

 

 

                                                 

3  Je produktem vodních prádel pouţívaných ve velkých energetických zařízeních či cementárnách. 
4
 Poměr hmotnosti podílu popela (hlušiny) v uhlí. Stanoví se spálením odváţeného vzorku 

a zváţením zbylého popela. Je důleţitým měřítkem pro posuzování jakosti uhlí a jeho vyuţití. 

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=75059
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=100548
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Celkové mnoţství hlušiny v této lokalitě činí cca 5 500 000 mil. tun, z toho 

největší podíl zaujímá kamenivo, v menší míře pak energetická směs a uhlí a 

nejmenší podíl zaujímá vysokopopelnatý energetický prach a kaly z havarijních 

jímek. Roční výtěţnost a procentuální zastoupení surovin na haldě znázorňuje 

tabulka 1. 

 

Tab. 1 Suroviny získané odtěţením haldy (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Získaná surovina 
Mnoţství                        

(v tunách/rok) 

Mnoţství získaných 

surovin v % 

Kamenivo 311 000 t 77 

Energetická směs, 

vysokopopelnatý 

energetický prach,          

kaly z havarijních jímek 

73 000 t 18 

Energetické uhlí 16 000 t  5 

 

Nepochybně značným přínosem ve výrobě tříděného kameniva (z materiálu 

získaného z odvalu) je uspokojování potřeb stavební výroby regionu, jelikoţ není 

nutno dále provozovat či otvírat primární loţisko stavebního kamene. Tímto se 

výroba tříděného kameniva stává obrovským nepochybným ekologickým 

přínosem. 

Mezi vedlejší cíle projektu patří mimo jiné omezení a následné zabránění 

šíření poţáru na východní straně odvalu a dále pak trvalé zamezení a likvidace 

záparu5 vedoucího k nebezpečnému samovznícení hlušiny. Nezbytnou součástí je 

také sníţení permanentní prašnosti v této oblasti. Těmito kroky by mělo dojít k 

částečné likvidaci odvalu, k následné rekultivaci území pro další vyuţití a ke 

sníţení zátěţe na ţivotní prostředí. 

                                                 

5
 Výsledek samovolné oxidace uhlí. Doba procesu zapařování uhlí je rázná a závisí na druhu uhlí 

a místních podmínkách. Pokročilé stadium záparu v dole se projevuje doutnáním uhelné hmoty, 

posledním stadiem je vzplanutí otevřeného ohně. 
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Svrchní vrstvy haldy tzn. zemina bude po dobu odtěţování postupně 

sejmuta a posléze vyuţita k jiţ zmíněné sanaci a rekultivaci území v souladu se 

zákonem 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství. Zbylá část bude 

vyuţita pro stavební účely např. jako zásypový materiál, či bude odvezena 

smluvními odběrateli k dalšímu vyuţití.   

3.2.2. Cena 

Myslím si, ţe současné prosazení firmy na trhu se zakládá v nabídnutí 

produkovaného materiálu v dostatečné kvalitě a za cenu niţší neţ poskytují 

konkurenční dodavatelé. Z analýzy trhu a srovnání cen konkurence lze říci, ţe 

společnost má bezkonkurenčně nejniţší ceny. Cena kameniva společnosti Ridera 

se pohybuje v rozmezí od 70 Kč do 130 Kč za tunu bez DPH. Konkurenční ceny 

se pohybují v rozmezí od 170 Kč aţ po 540 Kč za tunu bez DPH. Společnost 

uplatňuje jednotný ceník pro velkoodběratele i maloodběratele. Mnoţstevní slevy 

jsou poskytovány podle velikosti odběrů. 

3.2.3. Distribuce 

K tomu, aby se zboţí dostalo k cílovému zákazníkovi, je potřeba vytvořit 

určitou distribuční cestu, která povede od prodejce aţ k zákazníkovi.  

Vzhledem k tomu, ţe firma Ridera a.s. působí na trhu jiţ dvacet let, je 

současný stav distribučních cest velmi rozšířený. Společnost vyuţívá k přepravě 

hlavně vlastní distribuční prostředky. Některé formy prodeje mohou procházet přes 

několik distribučních mezičlánků. Záleţí také na poţadavcích zákazníka a formě 

prodeje.  

 Suroviny získané zpracováním haldy budou nacházet své odběratele jak 

v České republice, tak i na Slovensku a v Polsku.  

 

Oblasti odběratelů energetické směsi prané jsou: 

 Elektrárny; 

 Teplárny; 

 Cementárny. 
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Odběratelé kameniva 

Zájem o tříděné kamenivo bude bez pochyb zejména u stavebních firem a 

společností zabývajících se výstavbou silnic, dálnic, přiváděčů, ţelezničních 

koridorů apod.  

Nemalý podíl zájemců bude přicházet také ze stran firem produkujících 

stavební materiály, které mohou tříděné kamenivo uţívat jako náhradní druhotný 

produkt za běţné či vyčerpatelné suroviny. Zájem o tuto surovinu lze očekávat 

od firem, jako jsou betonárny, cementárny či cihelny. Další účelné vynaloţení této 

suroviny bude pro závoz Hrušova a s tím související vazba na plánovanou 

průmyslovou zónu. 

3.2.4. Marketingová komunikace 

 Komunikace patří k důleţité sloţce marketingového mixu. Kaţdá společnost 

by si měla vytvořit tzv. komunikační politiku zahrnující veškeré činnosti, pomocí 

kterých by se měl zákazník co nejlépe seznámit s poskytovaným výrobkem či 

sluţbou. Tyto činnosti spojené s předáváním informací by měly zákazníka oslovit 

natolik, aby si nabízený produkt či sluţbu zakoupil. Tyto komunikační aktivity jsou 

strukturovány do čtyř základních komunikačních bodů: reklama, podpora prodeje, 

vztahy s veřejností a osobní prodej. 

 

Reklama 

Způsoby reklam, pomocí kterých se firma prezentuje, patří k základním 

druhům, bez kterých se společnost neobejde. V souvislosti s projektem se jedná 

především o billboard, směrový ukazatel, ale také o prezentaci na webových 

stránkách. Reklama se objevuje v blízkosti úpravárenského komplexu na 

pracovních buňkách. Pracovní oděvy pomocí malého loga také reprezentují firmu 

Ridera Energy a.s.  
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Podpora prodeje 

V souvislosti s vypracováváním diplomové práce jsem pravidelně docházela 

do firmy Ridera Energy a.s., kde jsem mohla zaznamenat, jakým způsobem firma 

usiluje o podporu prodeje. Dlouhodobí zákazníci mohou být motivování procentem 

slevy z ceny výrobku či sluţby a jejich zakázky mohou být časově 

upřednostňovány vzhledem k ostatním kupujícím. Firma se také snaţí nabídnout a 

vytvořit takovou cenu, která uspokojí poţadavky zákazníka a zároveň musí vytvořit 

takovou prodejní cenu, která pokryje všechny potřebné náklady a přinese 

přijatelný výnos.  

Podpora prodeje je také zřejmá z propagačních a nabídkových listů firmy. 

Propagační materiály obsahují veškeré nabízené materiály firmy, technologie 

společnosti Ridera a příklady vyuţití materiálů v praxi včetně ilustračních obrázků.    

 

Public relations 

 Společnost se stala součástí skupiny Ridera a je posuzována jako celek. 

Projekt resp. vznik nových výrobků bude prezentován v tisku, odborných 

časopisech a na seminářích, aby se dostal do podvědomí široké veřejnosti 

v návaznosti na jeho „ekologické aspekty“. 
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4. Analýza nákladovosti při zpracování haldy Heřmanice 

na vyuţitelné suroviny 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole výše, výstupem úpravárenského procesu 

budou čtyři komodity: kamenivo, energetické uhlí, energetické směsi a 

vysokopopelnatý energetický prach. Aby bylo moţno stanovit náklady na celý 

proces, je potřeba zjistit přesné mnoţství jednotlivých vytěţených surovin a 

stanovit jednotkovou cenu za tunu vytěţené suroviny. 

4.1. Materiálové toky  

Ke zpracování je k dispozici  400 000 tun hlušiny ročně, jak uvádí níţe 

uvedené schéma (Obr. 4). Výstupem po rozpracování 240 000 tun hlušiny v rámci 

primární těţby je přírodní kamenivo ve frakcích  63/125 mm, 32/63 mm, 8/32 mm 

a 0/8 mm. Počítá se také se vznikem nespotřebovaného prachu 0/8 mm, který 

bude slouţit pro výrobu rekultivačních hmot. V rámci úpravárenského komplexu 

bude zpracováno 160 000 tun praného kamene ve frakcích 0/8 mm, 8/16 mm, 

16/32 mm a kaly z havarijních jímek v mnoţství 8 000 tun. Poslední části 

komplexu je zpracování energetického uhlí, jehoţ mnoţství bude činit 16 000 tun. 

Zbylé kamenivo označeno jako neprodané kamenivo bude určeno k průběţné 

rekultivaci a k úpravě území a cest.   



 

 

Obr. 4 Schéma materiálových toků (Zdroj: Firemní dokumentace)
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4.2. Souhrn nákladů 

Obecně náklady podniku představují peněţně oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 

výnosů. Jsou důleţitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku. Proto je 

potřeba veškeré náklady správně usměrňovat a řídit. [2]  

Z tohoto pojetí vychází následující část obsahující přehled jednotlivých 

nákladů, které budou vynaloţeny v rámci projektu. Jedná se náklady provozní, 

ostatní a finanční náročnost investice. 

4.2.1. Provozní náklady 

Konkrétní provozní náklady projektu vynaloţené na primární těţbu, drcení a 

třídění hlušiny jsou uvedeny v tabulce 2, která zobrazuje mnoţství vytěţené 

hlušiny v tunách při zpracování suroviny za jednotkovou cenu.  

Následující tabulka uvádí provozní náklady vynaloţené v rámci primárního 

zpracování a sekundárního úpravárenského komplexu. Fixním nákladem na 

surovinu je poplatek 9,10 Kč za nákup 1 tuny hlušiny od správce haldy firmy 

DIAMO s.p. Tabulka zahrnuje náklady primární na těţbu, drcení a třídění 

materiálu. Zahrnuje také manipulační náklady včetně převozu suroviny, nakládky 

produktů a míchání. Z tabulky jsou zřejmé také nepřímé náklady, jako jsou mzdy, 

pronájem, ostraha apod. 
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Tab. 2 Provozní náklady projektu (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Poloţka

Mnoţství 

suroviny            

(v tunách)

Cena             

za jednotku 

(Kč/t)

Celkem Kč

Vstupní surovina - 

hlušina
400 000 9,10 3 640 000

Primární těţba, drcení a 

třídění
400 000 40,00 16 000 000

Zpracovací náklady 160 000 70,00 11 200 000       

Převoz frakce         8/32 

mm do UK
160 000 20,00 3 200 000         

Nakládka produktů, 

míchání, manipulace
500 000 10,00 5 000 000         

Mzdy - reţie 1 840 000         

Odpisy 2 727 000         

Náklady na sluţby 

(certifikáty, analýzy)
2 500 000         

Náklady na opravu a 

údrţbu
1 000 000         

Pronájem a ostraha 2 450 000         

Pojištění 1 000 000         

Provozní náklady 

celkem
50 557 000       

 

 

 Celkové provozní náklady projektu jsou pak součtem nákladů, které vznikly 

v rámci primární těţby a úpravárenského komplexu. 

 

4.2.2. Ostatní náklady 

Ostatní náklady zahrnují úroky z celkové investice. Úroky jsou ve výši 6% z 

investice a činí 4 074 000 Kč. 

 

4.2.3. Finanční náročnost investice 

Finanční náročnost investice jsou náklady na pořízení nového a na obnovu 

starého majetku, přičemţ v tomto případě se jedná pouze o pořízení nového 

majetku. 
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Do finanční náročnosti investice jsou zahrnuty investiční náklady 

úpravárenského komplexu, který je znázorněn na obrázku 5. Tento rozsah 

investice pokrývá technologickou linku na zpracování haldového kamene, jejíţ 

součástí je také nakládač VOLVO 150F (Obr. 6). Součástí investičních nákladů je 

také dokumentace, inţenýring. Nesmírnou výhodou je financování projektu 

s moţností dotace aţ do výše 80%. Zmíněná investice je zřejmá z tabulky 3. 

 

Obr. 5 Úpravárenský komplex (Zdroj: Firemní dokumentace) 

 

 

Obr. 6 Nakládač VOLVO 150F (Zdroj: www.volvo.com) 

 

 

http://www.volvo.com/
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Tab. 3 Finanční náročnost projektu (Zdroj: Firemní dokumentace) 

v Kč

23 800 000

35 600 000

Dokumentace, inţenýring 5 000 000

Nakladač VOLVO 150F 3 500 000

67 900 000Náklady celkem

Rozsah investice

Technologie:

Oplocení, vrátnice

Základní zpevněné plochy

Havarijní jímky

Stavební část:

Automatizovaný systém řízení

Automatický popeloměr

Betonové základy

Ocelové konstrukce

Elektropřípojka

Třídící síto dvojité

Těţkokapalinová SM vana

Odvodňovací a třídící síto 2 ks (kámen, uhlí)

Drtič kladivový

Regenerace magnetitu

Pásové dopravníky, výsypky, skluzy

 

 

Celkové náklady projektu 

 Celková výše nákladů vynaloţených v rámci projetu uvádí tabulka 4. Těmito 

náklady jsou: provozní, ostatní a finanční náročnost investice. 

 

Tab. 4 Celkové náklady projektu (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Provozní náklady 50 557 000

Ostatní náklady 4 074 000

Finanční náročnost investice 67 900 000

Náklady celkem 122 531 000  
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4.3. Souhrn výnosů 

Obecně výnosy jsou peněţní částkou, kterou společnost získala prodejem 

výrobků, zboţí či sluţeb v daném účetním období. Jsou také finančním zdrojem 

podniku, který slouţí k úhradě jeho nákladů, daní atd. 

Následující tabulka 5 uvádí souhrn celkové výroby kameniva získaného 

v rámci primární těţby a úpravárenského procesu. Z tabulky jsou zřejmé jednotlivé 

prodejní ceny materiálů, mnoţství odtěţené suroviny za rok a celkové roční trţby 

v případě, ţe se celkové mnoţství prodá. Primární těţbou a úpravárenským 

procesem budou vyprodukovány níţe uvedené frakce kameniva.  

Tab. 5 Celková výroba kameniva (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Frakce kameniva Cena Kč/t Tun/rok Kč/rok

Primární těţba:

105 60 000 6 300 000

110 100 000 11 000 000

70 80 000 5 600 000

120 64 000 7 680 000

130 67 200 8 736 000

70 8 000 560 000

379 200 39 876 000Kamenivo celkem

63/125 mm

32/63 mm

0/8 mm

16/32 mm

8/16 mm

0/8 mm

Kamenivo prané z úpravárenského komplexu:

 

  

 Tabulka 6 uvádí podíl prodaného a neprodaného kameniva během jednoho 

roku a skutečné výnosy za prodané kamenivo. 

 

Tab. 6 Prodané a neprodané kamenivo (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Frakce kameniva

Primární těţba: Tuny/rok Kč/rok Tuny/rok Kč/rok

63/125 mm 40 000 4 200 000 20 000 000 2 100 000

32/63 mm 70 000 7 700 000 30 000 000 3 300 000

0/8 mm 25 000 1 750 000 55 000 000 3 850 000

Kamenivo prané z úpravárenského komplexu:

16/32 mm 60 000 7 200 000 4 000 000 480 000

8/16 mm 60 000 7 800 000 7 200 000 936 000

0/8 mm 8 000 560 000 0 0

Kamenivo celkem 263 000 29 210 000 116 200 000 10 666 000

Prodané kamenivo Neprodané kamenivo
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Dalšími produkty získanými v rámci úpravárenského komplexu jsou: 

Energetická směs a uhlí, vysokopopelnatý energetický prach a kaly z havarijních 

jímek. Konkrétní údaje jsou zřejmé z níţe uvedené tabulky 7, která zahrnuje 

mnoţství prodaných tun za rok a ceny za jednotlivé suroviny.  

 

Tab. 7 Výnos z primární těţby a úpravárenského komplexu – uhlí a energetické směsi 

(Zdroj: Firemní dokumentace) 

Tun/rok Kč/t Trţby Kč/rok

Energetické uhlí 12 800 1 725 22 080 000

Energetické směsi 50 000 1 300 65 000 000

VP energetický prach 15 000 70 1 050 000

Kaly z havarijních jímek 8 000 300 2 400 000

Prané produkty celkem 85 800 90 530 000

Produkt

 

 

 Tabulka 8 zobrazuje celkové výnosy získané z primární těţby a 

úpravárenského komplexu. Tedy za kamenivo, uhlí a energetické směsi.  

 

Tab. 8 Celkové výnosy z primární těţby a úpravárenského komplexu 

(Zdroj: Firemní dokumentace) 

Kamenivo 29 210 000

Uhlí a energetické směsi 90 530 000

Výnosy celkem 119 740 000
 

 

4.4. Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát nás informuje o výši hospodářského výsledku, kterého 

společnost dosáhla za minulé a sledované období. Dle zákona o účetnictví je 

výkaz zisků a ztrát nedílnou součástí účetní závěrky. 

Níţe uvedená tabulka 9 uvádí vynaloţené finanční prostředky firmy na 

projekt spolu s trţbami, které uvádí, jakým způsobem společnost hospodařila ve 

sledovaném období. 
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Tab. 9 Roční výkaz zisků a ztrát projektu (Zdroj: Firemní dokumentace) 

1 Kamenivo 29 210 000

2 Energetické směsi 90 530 000

3 Trţby za prodaný materiál 119 740 000

4 Náklady vynaloţené na prodaný materiál 50 557 000

5 Hospodářský výsledek provozní 69 183 000

6 Výnosy finanční celkem 0

7 Nákladové úroky 4 074 000

8 Finanční náklady celkem 4 074 000

9 Hospodářský výsledek finanční -4 074 000

10 Daňová sazba 0,19

11 Daň z příjmu 12 370 710

12 Hospodářský výsledek čistý po odpočtu daně 52 738 290  

 

4.5. Hodnocení efektivnosti investice 

 K tomu, abychom mohli hodnotit efektivnost, musíme nalézt 

kritérium, podle kterého budeme investici posuzovat. Kaţdý projekt je realizován 

s určitým cílem. Cílem některých investičních projektů je sníţení nákladů, jiných 

zvýšení výroby nebo zisku. Proto kritériem jejich hodnocení je míra splnění těchto 

cílů. [2]   

Aby se s hodnocením investice mohlo začít, je potřeba znát jisté hodnoty, 

pomocí kterých získáme údaje o rentabilitě. Hodnoty, jejichţ výši potřebujeme znát 

k hodnocení efektivnosti jsou: čistý roční zisk, náklady na investici, roční cash-

flow, kapitálové náklady na investici a dobu ţivotnosti investice. Zmíněné údaje 

jsou potřebné pro stanovení výnosnosti investice, doby návratnosti vloţených 

prostředků a čisté současné hodnoty. 

Firma předpokládá průměrné roční, provozní cash flow nediskontované     

ve výši 29 506 000 Kč. 
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Výnosnost investice 

 „Vychází z toho, ţe změny v objemu výroby a změny v nákladech, které 

investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos 

investice.“ [2] 

776,0
67900000

52738290


IN

Zr
rI = 77,6% 

rI – výnosnost investice; 

Zr – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice; 

IN – náklady na investici. 

 

 Investice přináší v průměru ročně 77,6 % čistého zisku. V tomto případě je 

vypočtená rentabilita vyšší tzn., ţe investice je výhodná a je moţno ji realizovat. 

 

Doba návratnosti vloţených prostředků 

Doba návratnosti uvádí čas, za který tok příjmů čistého cash flow přinese 

hodnotu totoţnou s původními náklady na investici. [2] 

Projekt vyţaduje investiční náklady ve výši 67 900 000 mil. Kč při 

průměrném ročním cash flow nediskontovaném 29 506 000 Kč. Ţivotnost investice 

je odhadována na 10 let. 


29506000

67900000

CFrocni

Ninvestice
DN 2,3 roku 

 

DN – doba návratnosti; 

Ninvestice – náklady na investici; 

CF roční – roční cash flow. 

 

 Z výpočtu je zřejmé, ţe se investice vrátí po dvou a čtvrt letech. Z toho 

údaje vyplývá, ţe doba návratnosti je kratší, neţ ţivotnost investice. To znamená, 

ţe čím kratší bude doba splacení, tím bude investice výhodnější.  
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Čistá současná hodnota 

„Představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash 

flow) a náklady na investici“. [2] 

Současná hodnota cash flow (SHCF) je provozní diskontované cash flow. 

K tomuto výpočtu je zapotřebí znát současnou hodnotu očekávaných příjmů 

v jednotlivých letech tzn. součet efektů investice. Tyto údaje mi byly poskytnuty 

firmou (Tab. 10). 

Tab. 10 Provozní diskontované cash flow (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Období

Provozní cash 

flow 

diskontované

2012 55 465 000

2013 25 115 000

2014 23 693 000

2015 22 352 000

2016 21 087 000

2017 19 893 000

2018 18 767 000

2019 17 705 000

2020 16 703 000

2021 15 757 000

Součet 236 537 000  

Sumární údaje pro výpočet čisté současné hodnoty jsou uvedeny  

v tabulce 11. 

Tab. 11 Údaje pro výpočet čisté současné hodnoty (Zdroj: Firemní dokumentace) 

Současná hodnota cash flow 236 537 000

Náklady na investici 67 900 000

kapitálové náklady na investici 6%

Období 1

Doba ţivotnosti investice 10  

 

 



 



67900000236537000
1

1
1

IN
k

CFt
INSHCFČSHI

n

t

       

168 637 000 Kč 
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ČSHI – čistá současná hodnota investice; 

SHCF – současná hodnota cash flow (výnosy z investice); 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t; 

IN – náklady na investici; 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba); 

t – období 1 aţ n; 

n – doba ţivotnosti investice. 

 

 „Tato metoda bývá doplněna indexem současné hodnoty, zvaným téţ index 

výnosnosti, který se vypočte jako podíl současné hodnoty cash flow a nákladů na 

investici:“ [2] V tomto případě se index výnosnosti rovná: 

.48,3
67900000

236537000


IN

SHCF
IV  

IV – index výnosnosti. 

Investici je moţno přijmout, je-li hodnota čisté současné hodnoty kladná. 

V tomto případě je hodnota kladná – investice je přijatelná. 
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4.6. SWOT analýza 

SWOT analýza se vztahuje k určitému podnikatelskému záměru. V tomto 

případě se vztahuje ke konkrétnímu projektu „Technicko-ekonomické zhodnocení 

zpracování haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny“. Abychom správně 

formulovali strategické cíle projektu, je potřeba definovat jednotlivé části SWOT 

analýzy pomocí silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a ohroţení, které jsou 

v této kapitole rozvedeny. 

 

Silné stránky 

1. Dlouhodobé trvání celého projektu  10 let. To znamená, vysoce ziskový 

dlouhodobý projekt po splacení investičních nákladů; 

2. Politický a mediální potenciál projektu  likvidace staré ekologické zátěţe, 

zabránění šíření poţáru; 

3. Produkce velkého mnoţství praného kameniva 16/32, 8/16, 0/8 mm 

z úpravárenského komplexu – zcela bez prachu a hořlaviny; 

4. Variabilita úpravárenského komplexu ve vztahu k řízení, kvalitě popelnatosti 

produkovaného praného uhlí dle potřeb trhu na parametry výrobků; 

5. Doplnění kapacity úpravárenského komplexu o produkci firmy Ostravská 

těţební; 

6. Dobrá výchozí poloha pro trh s kamenivem; 

7. Recyklační středisko; 

8. Skládka stavebních odpadů ve spojení s rekultivací; 

9. Moţnost získání dotace. 

 

 

 

 

 



Iva Pindorová: Technicko-ekonomické zhodnocení zpracování haldy Heřmanice 

na využitelné suroviny 

2011 28 

Slabé stránky 

1. Kolísání cen na trhu s uhlím; 

2. Ekologické problémy především s prašností při těţbě a zpracování; 

3. Konkurence firmy Ostravská těţební – cílem je změnit postavení                

ve výhodu; 

4. V případě kameniva lze očekávat konkurenci se struskou, štěrkem, 

lomovým kamenem; 

5. Nedá se předpokládat, ţe se podaří prodat všechno vyrobené kamenivo; 

6. Nerovnoměrnost skladby haldy. Obsahuje výpěrky z úpraven uhlí a 

kamenivo z raţeb příprav, coţ způsobuje kolísavý (rozdílný) obsah uhlí 

v hlušině. 

 

Příleţitosti 

1. Projekt má význam ve vědecko-výzkumné oblasti; 

2. Rozvoj v oblasti průmyslu a sluţeb; 

3. Tvorba konkurenceschopnosti vůči středním firmám; 

4. Obrovská příleţitost ke zlepšení ekologické funkce území; 

5. Recyklace stavebních odpadů pro odběratele; 

6. Postupná i celková rekultivace území odtěţené haldy, která je spojená se 

skládkou odpadů; 

7. Výroba rekultivačních směsí a zásypů; 

8. Realizace  dodávky zásypového materiálu na stavbu „Gravitační odvodnění 

Hrušova“; 

9. Těţba, zpracování a následný prodej červeného vyhořelého kameniva ze 

střední části haldy. 
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Hrozby 

1. Vstup jisté konkurence na trh s uhlím a kamenivem; 

2. Moţnost změny legislativních podmínek: Např. Změna legislativy českého 

báňského úřadu; 

3. Ne všechno uhlí splňuje legislativní podmínky, tzn. nemoţnost uvedení do 

oběhu a následného prodeje; 

4. Studie EIA vyţaduje ekonomicky a provozně náročná opatření, která 

omezují prašnost při těţbě, drcení a třídění. Jedná se hlavně o červenou 

vyhořelou hlušinu ve střední části; 

5. Při těţbě červené vyhořelé hlušiny můţe dojít ke zhoršení prašnosti 

v ovzduší. Tento stav můţe být spojován s vyhlášenou „smogovou situací“, 

která můţe být jedním z důvodů omezení celého provozu. 
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5. Návrhy a doporučení 

Tato kapitola se zaměřuje na konkrétní návrhy a doporučení. V prvním 

případě se jedná o návrhy a doporučení směřující k eliminaci nákladů spojených 

s realizací projektu a druhá část obsahuje návrhy a doporučení směřující k vyuţití 

vytěţených surovin. 

5.1.  Návrhy a doporučení směřující k eliminaci nákladů 

 Je patrné, ţe tento zamýšlený dlouhodobý projekt vyţaduje vysoké 

investiční, tak provozní náklady. Aby se mohlo začít s výstavbou úpravárenského 

komplexu a následným odtěţováním hlušiny, musela společnost pečlivě zváţit, od 

jaké společnosti bude pořizovat majetek. Samozřejmě účelem je vybrat nejlevnější 

variantu pořízení, ale za předpokladu, ţe technologie bude splňovat i kvalitativní 

poţadavky. Coţ v některých případech můţe znamenat zvolení draţší varianty.  

V průběhu vypracování diplomové práce jsem dospěla ke zjištění, ţe 

společnost si ke zpracování surovin pořídila a sestavila nejmodernější stroje a 

zařízení prostřednictvím různých firem, u nichţ předpokládá, ţe patří mezi ty 

nízkonákladové a kvalitativně efektivní. Výběr jednotlivých strojů a zařízení 

probíhal v rámci dílčích výběrových řízení. Hlavní vyjednávací pozici zastávala 

společnost Ridera a.s. V podstatě lze říci, ţe zvolila tu nejlepší variantu, kterou trh 

nabízí. To znamená za pouţití technologie, která se opírá o těţkokapalinovou 

technologii úpravy hlušiny. 

Zvolením vhodné technologie by společnost měla docílit její efektivní 

vyuţívání. Samozřejmě efektivnost vyuţívání strojů by měla vést k maximalizaci 

výkonů. V případě, ţe by se podařilo maximalizovat výkony, citelné změny by se 

projevily a odrazily v jednicových nákladech, čímţ by došlo ke sníţení nákladů na 

jednotku produkce, ale samozřejmě s ohledem na zachování kvality produktů. 

Většina firem si vytváří zásoby. Hlavním cílem ale je, aby zboţí bylo 

neustále v oběhu a nevázaly se tak velké finanční prostředky na zboţí, které je 

skladováno. Řídící úroveň výroby by měla neustále sledovat, jakým způsobem se 

vyvíjí potřeby trhu a flexibilně tak reagovat na aktuální potřeby daného segmentu. 
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Aktivním reagováním na změny tak dojde ke sníţení zásob a ke sníţení 

finančních prostředků vázaných v zásobách.  

Jako na hlavní doporučení bych poukázala na moţnost vyuţití široké 

nabídky různých dotačních titulů. Zrovna tato oblast umoţňuje vyuţít ve vysoké 

míře dotačních prostředků. V případě projektu je moţno vyuţít dotace aţ do výše 

80% z celkových investičních nákladů. Veškeré státní dotace či dotace z evropské 

unie ve vysoké míře přispívají ke sníţení investičních nákladů. Z toho vyplývá, ţe 

čím více finančních prostředků z dotace bude k dispozici, tím také dojde ke 

sníţení doby návratnosti celkové investice. 

Příklady dotačních titulů, které je moţno vyuţít v této oblasti: Program 

rozvoje venkova, Integrovaný operační program, Intelligent Energy apod. Velice 

vyuţívaným programem pro tyto účely je Operační program Ţivotní prostředí. 

Konkrétně se můţe jednat o tituly získané pro tyto oblasti: Dotace pro 

vodohospodářskou infrastrukturu a sniţování rizika povodní, dotace na zlepšování 

kvality ovzduší a sniţování emisí, dotace na udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, 

dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěţí, 

dotace na omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních 

rizik, dotace pro zlepšování stavu krajiny a přírody a dotace na rozvoj 

infrastruktury pro environmentální vzdělávání. 

 

5.2. Návrhy a doporučení směřující k využití vytěžených 

surovin 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitolách výše, hlavními výstupy odtěţení haldy 

v rámci primární těţby jsou čtyři frakce kameniva – 0/8 mm, 8/32 mm, 32/63 mm a 

63/125 mm. Výstupem úpravárenského procesu jsou tři zrnitostní frakce kameniva 

a to: 0/8 mm, 8/16 mm a 16/32 mm, dále pak energetická směs, vysokopopelnatý 

energetický prach, kaly z havarijních jímek a v neposlední řadě energetické uhlí. 

Základní vyuţití kameniva po zbavení hořlavé látky bude ve stavební 

oblasti, zejména jako náspy pod silnice, ţeleznice. V případě drobnějších frakcí 

pak bude kamenivo vyuţito jako vrstva pod dlaţbu. Kamenivo je také moţno 

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/iop/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-vodohospodarskou-infrastrukturu-a-snizovani-rizika-povodni/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-vodohospodarskou-infrastrukturu-a-snizovani-rizika-povodni/
http://www.dotacni.info/dotace-z-opzp-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi/
http://www.dotacni.info/dotace-z-opzp-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi/
http://www.dotacni.info/dotace-na-udrzitelne-vyuzivani-zdroju-energie/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-odpadove-hospodarstvi-a-odstranovani-starych-ekologickych-zatezi/
http://www.dotacni.info/dotace-na-omezovani-prumysloveho-znecisteni-a-snizovani-enviromentalnich-rizik/
http://www.dotacni.info/dotace-na-omezovani-prumysloveho-znecisteni-a-snizovani-enviromentalnich-rizik/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-zlepsovani-stavu-krajiny-a-prirody/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-environmentalni-vzdelavani-poradenstvi-a-osvetu/
http://www.dotacni.info/dotace-pro-environmentalni-vzdelavani-poradenstvi-a-osvetu/
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vyuţít formou návozu s cílem vyrovnat krajinný ráz a zasypat tak propadlé území. 

Tříděné kamenivo je moţno vyuţít jako náhradu za vyčerpatelné suroviny. Má 

také značný přínos pro region, protoţe není potřeba otvírat nové primární loţisko 

se stavebním kamenem, čímţ nedochází ke zbytečné ekologické zátěţi. 

S kamenivem se také počítá jako se surovinou pro vytvoření dna a hrází budoucí 

městské skládky, se kterou je dle územního plánu počítáno na místě nynější 

těţby. 

Energetická směs bude určena zejména pro spalování v elektrárnách a 

teplárnách, fluidních kotlech popřípadě cementárnách, a to jak ve firmách 

tuzemských, tak zahraničních. Nejlepší moţnost vyuţitelnosti energetických směsí 

je jeho podsítné ve frakci 0/8 mm. Čím více bude dosahováno odbytu 

energetických směsí, tím rapidněji se bude zvyšovat zisk celého projektu. 

Kaly z havarijních jímek budou vyuţívat zejména cihelny jako ostřivo6 

s obsahem uhlíku dávkované do vsázky, kde dojde k vysušení. Následně se pak 

ostřivo převeze na rotační sušárnu AWT, na kterou navazuje výroba 

energetického granulátu, která bude uskutečňována firmou Ridera nebo AWT. 

Kaly budou slouţit také k výrobě rekultivačních směsí s popílkem a čistírenskými 

kaly. Výroba rekultivačních směsí je trvalý proces aţ po závěrečnou rekultivaci 

celého území.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6
 Ostřivo – jemně zrnitá složka keramických hmot, kterou se regulují mechanické a plastické vlastnosti dané 

směsi. Jedná se zejména o žáruvzdorné hmoty např. šamot, písek, křemen, keramické střepy apod. 

Charakteristickým rysem ostřiva je chemické a minerální složení a jeho jemnost. 
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6. Závěr 

V diplomové práci jsem zabývala technicko-ekonomickým zhodnocením 

zpracování haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny. 

V prvním řadě bylo mým cílem prezentovat firmu Ridera Energy a.s., kde 

jsem se snaţila přiblíţit její předmět podnikání a oblast, ve které firma působí.      

V další kapitole jsem se zabývala charakteristikou marketingového prostředí a 

marketingového mixu projektu. Hlavní části celé práce byla pak analýza 

nákladovosti při zpracování haldy Heřmanice na vyuţitelné suroviny, kde bylo 

mým cílem provést analýzu nákladovosti při zpracování hlušiny na vyuţitelné 

suroviny a v neposlední řadě navrhnout doporučení spějící k eliminaci nákladů a 

k vyuţití vytěţených surovin. 

Neustálá potřeba lidí a firem budovat nové stavební objekty je přivádí do 

firem jako je Ridera Energy a.s., která v rámci své činnosti je schopna poskytnou 

kamenivo pro stavební účely, které disponuje příslušnými prohlášeními o shodě a 

je zárukou splněním poţadavků technické normy.  

Další neopomenutelnou oblastí, ve které firma působí je těţba nerostný 

surovin, která je z větší části spojena právě s heřmanickým projektem. Právě 

nerostné suroviny zmiňované v této práci byly mým objektem hodnocení. 

Cílem analýzy nákladovosti bylo strukturovat jednotlivé náklady spojené 

s odtěţením haldy. A to jak celkové provozní náklady haldy, tak investiční, včetně 

ročního odtěţení.  

Další část je pak věnována výkazu zisků a ztrát, ze kterého lze vyčíst, 

jakým způsobem firma hospodařila během sledovaného období. Tato část je pak 

úzce spojena s hodnocením efektivnosti investice, kde se zjišťovalo pomocí 

ukazatelů rentability a konkrétně doby návratnosti, jak rychle se investice vrátí, její 

výnosnost a čistá současná hodnota. 

Součástí práce byla také SWOT analýza, v rámci které jsem hodnotila silné, 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby projektu. 

Na základě propočtů uvedených v diplomové práci, lze říci, ţe projekt 

odvalu Heřmanice je přijatelný to znamená výnosný, přičemţ doba ţivotnosti 
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investice je přibliţně 10 let, doba návratnosti je zhruba dva a čtvrt roku a čistá 

současná hodnota činí 168 637 000 Kč.  

Nesmírnou výhodou tohoto projektu je získání dotačního titulu aţ do výše 

80% celé investice. 
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