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Anotace 
 

Předložená práce se zabývá problematikou provozování lomových vrtacích 

souprav. Jedná se o soupravy s vnějším nebo ponorným vrtacím kladivem, používané 

zejména při přípravě trhacích prací. Práce je zaměřena na sledování nákladů a ekonomické 

řízení. V úvodní části práce je podrobný popis všech nákladů a jejich rozdělení na fixní a 

variabilní. Následně je uveden příklad nákladů na vrtací práce v zahraničí. V další části 

jsou uvedeny hodnoty jednotlivých nákladů na konkrétních vybraných lokalitách v ČR. 

Dále se práce věnuje návrhům na sledování, vyhodnocování a snižování  nákladů. 

Odděleně jsou řešeny náklady fixní, kde jsou vyhodnocovány body zvratu za různých 

podmínek. Návrhy na snižování nákladů variabilních jsou řešeny zvlášť. V závěru práce je 

shrnutí doporučených opatření.      

Klíčová slova : vrtací souprava, sledování nákladů, trhací práce 
 
 
 
 
Annotation 

 

 The presented work deals with the operation of quarry drilling rigs. That means 

tophammer drillrigs or down the hole drillrigs used particularly in the preparation 

of blasting. The work is focused on monitoring costs and economic management. In the 

beginning of this work are a detailed descriptions of all costs and their distribution to the 

fixed and variable. Following is an example of the costs of drilling abroad. The 

next section shows the amount of the costs of specific selected sites in the Czech 

republic. Following part of the work focuses on proposals to monitoring, 

evaluating and reducing costs. Fixed cista are dealt separately , where the turning 

points are evaluated under different conditions. Proposals to the reductions 

of variable costs are solved separately. In the conclusion is a summary of 

recommended actions. 

Keywords: drilling rig, cost control, blasting. 
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Úvod 

Při těžbě stavebního kamene je nečastějším způsobem rozpojování horninového 

masivu používání trhacích prací. Vrtací práce jsou nedílnou součástí tohoto způsobu 

rozpojování. Tato práce se věnuje ekonomické stránce vrtání pro trhací práce. Náklady 

spojené s vrtáním jsou významnou součástí celkových nákladů při rozpojováním hornin. 

Jejich podíl na rozpojenou jednotku horniny je dle výtěžnosti cca 50%. Účelným 

sledováním nákladů na vrtací práce se dá docílit úspor v celkové ekonomice rozpojování 

hornin. Tato práce hledá řešení v oblasti úspor nákladů na vrtací práce s důrazem na 

dodržení vysoké kvality těchto prací. Na bezpečnost následných trhacích prací je kladen 

stále větší důraz a míra rizika je významně  spojena právě s kvalitou vrtání. Volba 

správného způsobu vrtání je důležitá nejen z hlediska ekonomického, ale právě i 

z bezpečnostního. Kvalitním sledováním nákladů vrtacích souprav lze zjistit i nesprávně 

zvolený způsob vrtání a tím předcházet rizikům nadměrného rozletu při trhacích pracích.  

Cíle diplomové práce : 

• popsat všechny druhy nákladů spojených s vrtacími pracemi 

• rozdělit náklady z ekonomického hlediska na fixní a variabilní 

• navrhnout možnosti snižování fixních nákladů 

• navrhnout možnosti snižování variabilních nákladů 
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1 Lomové vrtací soupravy 

Největší objem těžby stavebního kamene v ČR se provádí v kamenolomech 

s roční těžbou od 60 000 tun do cca 700 000 tun. V lomech s těžbou v tomto rozpětí se 

většinou používají mobilní vrtací soupravy příklepné, středně těžké. Jedná se o 

mechanický způsob vrtání úderem, příklepný, a to buď s ponorným nebo vnějším 

kladivem.   

1.1 Parametry nejpoužívanějších vrtacích souprav 

Tato práce se věnuje strojům, kterými se v ČR navrtá drtivá většina všech vývrtů 

pro trhací práce. Jedná se o moderní vrtací soupravy s rokem výroby od roku cca 1996. 

Tyto stroje jsou mimo jiné vybaveny kabinou pro strojníka, podavačem vrtacích tyčí, 

odsáváním vrtací drti s dvoustupňovým odlučováním a housenicovým podvozkem. Pohon 

zajišťuje diesel motor pohánějící hydraulická čerpadla a kompresor. Veškerý pohyb  

celého stroje i jeho jednotlivých prvků je zajištěn hydraulicky. Dále mají tyto stroje ve své 

výbavě automatické systémy. Od ochrany před uváznutím vrtací korunky - tzv. antijaming- 

až po plně počítačem řízené vrtání. 

Průměry vývrtů se pohybují nejčastěji v rozmezí od 89 mm do 115 mm. Roční 

kapacita těchto souprav je  v závislosti na výkonu a vrtatelnosti horniny od 35 000 m do 

80 000 m vývrtu. Na některých lokalitách s velmi dobrou vrtatelností výjimečně i vyšší. 

Vzhledem k uvedeným ročním výkonům je při sledování nákladů třeba zohledňovat i 

náklady na přepravu. Kamenolomů, které využijí celou kapacitu moderní vrtací soupravy, 

není v naší republice mnoho. Většinu vrtacích souprav je proto nutné přepravovat mezi 

jednotlivými lokalitami.  

1.1.1 Vrtací soupravy s vnějším kladivem 

Vnější vrtací kladiva se v současné době používají takřka výhradně hydraulická. 

Vnější pneumatická kladiva se pro svůj malý výkon  již nepoužívají. Energie úderu pístu se 

přenáší přes celé soutyčí až do vrtací korunky. Vrtací tyče mají nejčastěji průměr 51 mm 

nebo 60 mm. Jako první tyč za vrtací korunkou se často používá zesílená tzv. úvodní tyč o 

průměru 70 mm. Hydraulická vrtací kladiva pracují s tlakem hydraulického oleje 

v rozmezí od 11 MPa až do 23 MPa. Výkon kladiv se pohybuje od 19 kW až do 26kW. 
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Stlačený vzduch zde slouží pouze k výplachu vývrtu  - tlak vzduchu cca 1 MPa, množství 

cca 0,2 m3 . s-1. 

Výhody: 

o lepší poměr vrtacího výkonu k výkonu motoru – nižší spotřeba nafty 

o větší možnosti automatického řízení vrtání 

o možnost zpětného příklepu 

o nižší hmotnost 

o lepší terénní dostupnost 

Nevýhody: 

o omezená délka vývrtů 

o zhoršená schopnost vrtání v silně rozrušených horninách 

o problematická přímost vývrtu 

1.1.2 Vrtací soupravy s ponorným kladivem 

U vrtacích souprav s ponorným kladivem je větší rozptyl týkající se vrtacího 

výkonu. Je přímo úměrný instalovanému tlaku stlačeného vzduchu. Stále se ještě používají 

vrtací soupravy pracující s tlakem 1,2 – 1,4 MPa. V současné době jsou již na ústupu pro 

svůj menší vrtací výkon. Největší oblibu si získávají vysokotlaké stroje, které pracují 

s tlakem až 3 MPa. Moderní vrtací kladiva, která dokáží využívat tento tlak vzduchu, se 

svým vrtacím výkonem vyrovnávají vnějším hydraulickým kladivům. Výkon motoru 

vysokotlaké vrtací soupravy je výrazně vyšší než u souprav s vnějším kladivem, a to až 

330 kW. Kompresor dodává stlačený vzduch vrtacími trubkami do kladiva. Množství 

vzduchu se pohybuje okolo 0,3 m3 . s-1. 

Výhody: 

o lepší schopnost vrtání ve zhoršených geologických podmínkách 

o dobrá přímost vývrtu 

o možnost větších průměrů vývrtů 

o možnost větších délek vývrtů 

Nevýhody: 

o horší poměr výkon motoru k vrtacímu výkonu – vyšší spotřeba nafty 

o vyšší hmotnost 

o horší terénní dostupnost 
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2 Náklady lomových vrtacích souprav 

Ekonomické náklady na pořízení a provoz lomových vrtacích souprav lze dělit 

mnoha různými způsoby. Za základní rozdělení lze určitě považovat dělení na náklady 

fixní a variabilní. Pro účely této práce je toto rozdělení důležité, ale nedokáže postihnout 

celou problematiku. 

2.1 Rozdělení nákladů vrtacích souprav – náklady fixní 

Jedná se o náklady vynakládané za účelem pořízení stroje a jeho provozování, 

jejich výše se nemění  v závislosti na výkonech vrtací soupravy.  

2.1.1 Pořizovací náklady 

Pořizovací náklady se významnou částí podílejí na celkových nákladech za vrtací 

práce. Cena nových vrtacích souprav se pohybuje v rozmezí od 290 000,- € do 300 000,- € 

u souprav s vnějším kladivem a u souprav s ponorným kladivem až do 380 000,- €.  

Do kalkulace nákladů lze uvažovat výši leasingových splátek, ale není to 

vzhledem k nerovnoměrnosti jednotlivých splátek zcela odpovídající skutečnosti. Pro 

správné kalkulování tohoto nákladu je nutné uvádět výši odpisů. Lze kalkulovat odpisy 

účetní, nebo daňové. Vrtací soupravy patří dle Zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů do odpisové skupiny č.2, která určuje dobu odepisování 5 let. 

Pro rozhodnutí, zda uvažovat odpisy daňové nebo účetní, je třeba brát v úvahu životnost 

stroje při konkrétním vytížení. Po určité době vzrůstají náklady na opravy a v této době je 

třeba, aby výše odpisů byla minimální nebo se stroj považoval za odepsaný. Tato doba 

zhruba odpovídá době odpisů daňových a není tudíž potřeba stanovovat pro kalkulace 

odpisy účetní. Úvaha platí pro stroje s optimálním vytížením – cca 1 500 Mth za rok. 

V případě odlišného využívání kapacity stroje lze stanovit odpisy účetní tak, aby jejich 

výše odpovídala skutečnému opotřebení vrtací soupravy.  

Pořizovací náklady činí cca 25% z celkových nákladů na vrtací práce. Jejich 

numerická hodnota se pohybuje většinou v rozmezí 1,5 mil Kč až 2 mil Kč za kalendářní 

rok. 
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2.1.2 Provozní a správní režie 

Vzhledem k výše uvedené vysoké kapacitě moderních vrtacích souprav je 

zpravidla nutné provozovat stroje na více lokalitách. To s sebou nese potřebu vytvářet pro 

stroj a jeho obsluhu zázemí, které umožňuje plné využívání kapacity soupravy i ve 

vzdálených a často se měnících místech nasazení. Nelze požadovat po obsluze stroje 

zařizování přísunu PHM, vrtacího nářadí, maziv, shánění ubytování, zajištění přepravy a 

další. Došlo by tak ke zbytečným prostojům, které jsou vzhledem k vysokým pořizovacím 

nákladům neekonomické. 

Jedná se zejména o náklady na : 

• Vrtmistra – vedoucí vrtacích prací, který určuje místo a čas nasazení 

strojů, obstarává přísun PHM maziv, vrtacího nářadí a dalšího 

materiálu. Má na starosti legislativu spojenou s vrtacími pracemi, 

předávání díla, zajišťování ubytování, přeprav a další činnosti spojené 

s bezpečným a efektivním prováděním vrtacích prací. 

• Pořízení a provoz vozidla, kterým je výše uvedený materiál dopravován 

na jednotlivé lokality. Dále pořízení a provoz vozidel pro dopravu 

strojníků. 

• Manažerskou činnost – jednání se zákazníky, vyjednávání cen, účast na 

výběrových řízeních a další administrativní práce spojené s účtováním 

mezd strojníků, fakturací vrtacích prací, kalkulace nákladů, evidenci 

skladu nářadí apod.  

• Pojištění stroje. 

Většina těchto nákladů je víceméně paušální a skládá se z mezd, kancelářského 

materiálu a vybavení. Dále náklady na pořízení vozidel a drobného spotřebního materiálu. 

Jedinou částečně variabilní složkou jsou náklady na provoz vozidel pro zásobování, 

dopravu a ubytování  strojníků. 

Náklady na provozní a správní režii činí cca 4% z celkových nákladů na vrtací 

práce. Jejich výše se podle počtu provozovaných strojů a velikosti území, na kterém se 

nacházejí obsluhované lokality, liší jen minimálně.  
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2.1.3 Přeprava 

Náklady na přepravu jsou velmi individuální podle počtu míst nasazení vrtacích 

souprav.  Jiné bude mít těžařská společnost provozující jeden stroj na třech lokalitách 

s velkým objemem těžby a jiné bude mít firma zabývající se vrtacími pracemi na zakázku 

pro 20 menších lokalit po celé republice. Vzhledem k současnému trendu objednávat 

kompletní servis rozpojování hornin od specializovaných firem, věnuje se tato práce spíše 

druhému z uvedených příkladů. 

Přepravní náklady není možno zařadit jednoznačně do kategorie fixních nákladů. 

U menších společností provozující malý počet vrtacích souprav lze předpokládat, že 

přepravní služby budou objednávány od subdodavatelů a náklady vynaložené za tyto 

služby jsou tedy variabilní. U společností provozující vlastní přepravní techniku jsou tyto 

náklady obojího druhu. Za jednoznačně variabilní lze považovat náklady vynaložené na 

samotný provoz vozidel, který je spojený s počtem ujetých kilometrů, jako je nákup PHM, 

pneumatik, údržba a pravidelný servis. Fixní náklady jsou: pořízení vozidel, pojištění, 

silniční daň, větší opravy a částečně i mzda řidičů. 

Při správně zvoleném způsobu přepravování vrtacích souprav ( dodavatelské nebo 

vlastní ) se výše nákladů pohybuje okolo 5% z celkových nákladů. Jedná se zpravidla o 3 

až 6 Kč za jeden odvrtaný metr. 

2.2 Rozdělení nákladů vrtacích souprav – náklady variabilní 

Jedná se o náklady více spojené se samotným prováděním vrtacích prací. Pokud je 

objem prací menší, nebo je, například v zimním období, úplná odstávka vrtacích souprav, 

jsou tyto náklady výrazně snížené nebo nulové. 

2.2.1 Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou velmi důležitou složkou celkových nákladů. Peníze 

vynaložené na mzdy strojníků plní nejen funkci odměny za práci, ale také funkci 

motivační. Existují v podstatě dva názory na způsob odměňování strojníků vrtacích 

souprav. Přichází v úvahu  mzda časová a to buď hodinová, nebo měsíční, nebo mzda 

úkolová – za odvrtaný metr vývrtu. Časová mzda odměňování je jednodušší a nemotivuje 

pracovníky k nesprávnému způsobu vrtání. Strojník není vystaven tlaku odvrtat co nejvíce 

metrů vývrtu za každou cenu. Na druhou stranu tento způsob postrádá jakýkoliv motivační 
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efekt. Pracovník, jehož mzda je stanovována pouze podle množství vyvrtaných metrů má 

naopak velmi silnou motivaci. Bohužel se často stává, že strojník pod tlakem a s vidinou 

vysoké mzdy nedodržuje doporučené hodnoty tlaků při vrtání a upřednostňuje rychlost 

před kvalitou. Vývrty často bývají vychýlené ze správného směru i sklonu, nebo 

nedostatečně pročištěné a tudíž vůbec, nebo omezeně průchodné. V těchto případech je 

velmi důležitá funkce vrtmistra, který jako přímý nadřízený strojníka musí udržet 

požadovanou technologickou kázeň a zajistit tak správnou kvalitu vývrtů. 

Třetí varianta mzdy je kombinace výše uvedených způsobů. Část mzdy tvoří 

paušální měsíční částka ( obvykle 50 – 70% ) a zbytek je stanovován dle odvrtaného 

výkonu. Tento způsob je optimální, protože strojník je motivován výkonem, ale zároveň 

nemá důvod výrazně upřednostňovat rychlost před kvalitou. Zkušený vrtmistr rozpozná, 

kdy je zhoršená kvalita vrtu způsobena horší vrtatelností a kdy nekvalitní prací. Dobře 

provedené vývrty ve zhoršených podmínkách by měl mít možnost mimořádně odměňovat. 

Dále je třeba rozhodnout, zda jsou k obsluze vrtací soupravy potřeba pracovníci 

dva nebo postačuje jeden. Pokud není počet pracovníků určen výrobcem stroje, je třeba 

zohlednit stáří a výkon konkrétní vrtací soupravy. Pokud je stroj novější a výkonný, 

vychází ekonomičtěji obsadit jej dvěma strojníky. Je k tomu řada důvodů – počínaje 

vystřídáním se v činnosti, která je náročná na koncentraci - a konče současným 

prováděním přidružených činností ( vyměřování dalších vývrtů, zajišťování ústí hotových 

vývrtů, broušení vrtacích korunek a další). Z ekonomického hlediska vychází dvojčlenná 

obsluha  o něco nákladněji, ale docílí se tak nejvyššího využití kapacity vrtací soupravy. 

V případě starší a méně výkonné vrtací soupravy je lépe zvolit obsluhu jedním 

pracovníkem i za cenu dvousměnného provozu. 

Za součást mzdových nákladů je třeba považovat i prostředky vynaložené na 

osobní ochranné pomůcky, pracovní oděvy a pracovní obuv. Dále jsou součástí i cestovní 

náhrady a další náklady spojené s pracovníky. 

Mzdové náklady u jednočlenných posádek činí cca 12% z celkových nákladů a u 

dvoučlenných posádek cca 14%. 
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2.2.2 Pohonné hmoty 

Všechny v současné době používané vrtací soupravy jsou poháněny diesel 

motorem. Elektrický pohon, který se používal dříve u strojů typu LVE a SLVE, zaniká 

zároveň s používáním těchto vrtacích souprav. 

Spotřeba pohonných hmot  je velmi významným nákladem pro celkovou 

ekonomiku vrtání. V současné době je tento náklad velmi pohyblivou složkou. Cena ropy a 

následně i cena nafty na trhu se neustále významně mění a je na provozovateli vrtacích 

souprav stanovit cenu výsledného produktu tak, aby byl konkurenceschopný a zároveň 

netvořil ztrátu. Je v zájmu provozovatele zefektivnit průběh vrtání tak, aby spotřeba nafty 

byla co nejmenší. Stejně jako je odlišná výkonnost konkrétních vrtacích souprav, je odlišná 

i jejich hodinová spotřeba nafty. Pohybuje se od cca 20 litrů za jednu Mth až do 50 litrů za 

jednu Mth v závislosti na instalovaném výkonu motoru. Úměrně se spotřebou stoupá i 

vrtací hodinový výkon. Spotřeba pohonných hmot na jeden metr vývrtu tak zůstává 

přibližně stejná a to cca 1 dm3/m. 

Tato hodnota platí pro soupravy s vnějším kladivem. U vrtacích souprav 

s ponorným kladivem se náklad na PHM zpravidla zvyšuje na dvojnásobek i více. U 

nejmodernějších strojů ( např. Atlas Copco L6 pracující s tlakem vzduchu až 3 MPa) se 

spotřeba nafty pohybuje lehce pod hranicí 2 l/m. 

Výše uvedené hodnoty platí pro vrtání v horninách typu žula, rula, čedič, 

amfibolit apod. Pro vrtání ve vápencích, dolomitech, nebo moravských drobách jsou 

hodnoty spotřeby až poloviční. 

Pohonné hmoty jsou jedním z nákladů, které lze považovat za jednoznačně 

variabilní. Z celkových nákladů na zhotovení jednoho metru vývrtu činí v pevnějších 

horninách cca 24% u souprav s vnějším kladivem a při ponorném způsobu vrtání až 30%. 

2.2.3 Nářadí 

Vrtací nářadí je další položkou v seznamu nákladů, která je převážně variabilní. 

Náklady spojené se skladováním  zásob nářadí, které lze považovat za fixní jsou z pohledu 

celkových nákladů zanedbatelné. Za vrtací nářadí považujeme spotřební materiál, který 

slouží přímo k přenosu energie do čela vrtu. Jsou zde velké odlišnosti mezi jmenovanými 

způsoby vrtání. U vrtacích souprav s vnějším kladivem se jedná o tyto položky: 
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• Vrtací korunky. Pro vývrty určené k trhacím pracím se nejčastěji využívá korunek o 

průměru 89 mm a 102 mm. V současné době se používají výhradně s roubíkovými 

břity a to buď kulovými (spherical button), balistickými (balistic button), nebo plně 

balistickými (full-balistic buton). Viz obrázek číslo 1. Orientační cena jedné vrtací 

korunky je cca 5000..- Kč                                                               

 

 

 

 

 

 

 

       roubík kulový                    roubík balistický                roubík plně balistický 

Obrázek č. 1 Druhy roubíků 

  

 Další odlišnosti jsou v čele vrtací korunky. Používají se buď s  rovným čelem ( flat 

 front ), nebo s čelem uprostřed zahloubeným ( drop center ).Viz obrázek č.2 

 Poslední významnější  rozdíly najdeme v těle vrtací korunky. Rozeznáváme tělo 

 hladké (normal  skirt), nebo vybavené zpětným řezem (retrac skirt), nebo částečný 

 zpětný  řez.   

       Rovné čelo, hladké tělo                   zahloubené čelo, tělo se zpětným řezem       částečný zpětný řez 

 

Obrázek č. 2 Druhy korunek podle tvaru čela a tvaru těla. 

• Vrtací tyče. Dříve používané průměry vrtacích tyčí 38 mm a 45 mm se v současné 

době používají spíše výjimečně. Nejčastěji nasazované tyče mají průměr 51 mm nebo 



Jan Šebor: Sledování nákladů lomových vrtacích souprav 

2011   - 10 -                                                                                                                                   

60 mm s nakovaným spojníkem. Záleží zejména na výrobci vrtacích souprav, který 

průměr tyčí upřednostňuje.  Dále se používá tzv. úvodní zesílená tyč o průměru 70 

mm, která je v soutyčí umístěna jako první, hned za vrtací korunku. Její zvýšená 

tuhost zajišťuje dobré vedení vrtací korunky v masivu a zlepšuje tak přímost vývrtu. 

Délka tyčí se liší dle typu stroje. Nejčastěji používané délky jsou 3660 mm a 4000 

mm. Spojení tyčí mezi sebou a s vrtací korunkou je zajištěno trapézovým závitem . 

Spojníky bývají nakovány přímo na tyč (typ MF). Orientační cena jedné normální 

vrtací tyče je cca 13 500,- Kč, úvodní tyč lze pořídit za cca 27 000,- Kč 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek č. 3 Vrtací tyč T 51 a vodící tyč 

 
• Adaptéry do vrtacích kladiv. Jedná se o trn, který přenáší energii přímo od čela pístu 

kladiva do vrtacího soutyčí. Pro každý typ kladiva je nutno používat speciální adaptér 

(shank adapter).  

• Brusná tělíska pro broušení roubíkových vrtacích korunek. Roubíky osazené ve 

vrtacích korunkách jsou většinou vyráběny ze spékaných karbidů a nelze je brousit 

běžně dostupnými brusnými tělísky. Broušení se provádí speciálními stopkovými 

bruskami (Obr. č. 4), do kterých se nasazují brusná tělíska dodávaná od výrobců 

korunek. Každý tvar roubíku vyžaduje použití speciálního brusného tělíska - obr.č. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
                   Obrázek č. 5 Brusná tělíska    Obrázek č. 4 Pneumatická bruska 
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Následující položky se věnují nářadí pro vrtání s ponornými kladivy, pokud není stejné 

jako již uvedené: 

• Vrtací korunky. Pro ponorná kladiva jsou vrtací 

korunky odlišné od korunek pro vnější kladivo. Typy 

roubíků a druhy čel korunek zůstávají podobné, ale 

stopka korunky je vnořena do vrtacího kladiva a 

nepřichází do styku s horninou (Obr. č. 6.) Pro vrtací 

práce v kamenolomech se nejčastěji užívá průměrů 95 

mm, 105 mm a 115 mm. Průměrná pořizovací cena je 

cca 8 500,- Kč                                                                           Obrázek č. 6 Vrtací korunka   

• Ponorné vrtací kladivo (průměrná cena cca 45 000,- Kč). Obrázek č. 7. Slouží jako 

zdroj energie úderu, která je přenášena od pístu přímo na vrtací korunku. Jako pohon 

kladiva slouží stlačený vzduch – až 3 MPa. Pro hlubinné vrty se používá k pohonu 

kladiva i voda, ale tato technologie není vhodná pro vrtání určené pro trhací práce. 

Pro tyto účely se nejčastěji používá pneumatických kladiv o velikosti 3,5“ a 4“ 

umožňující zhotovovat vývrty o výše uvedených průměrech. Ponorná vrtací kladiva 

lze používat i u lehčích vrtacích souprav disponujícími menším pracovním tlakem.  

Obrázek č. 7 Ponorné vrtací kladivo 

• Vrtací trubky. U vrtání ponorným způsobem neslouží vrtací trubky pro přenos 

energie úderu, ale pro přenos kroutícího momentu, přítlaku a pro vedení stlačeného 

vzduchu. Mají obvykle stejný průměr jako vrtací kladivo, a jen o něco menší než 

vrtací korunka. Tím vzniká jen malé mezikruží mezi stěnou vývrtu a trubkou. To 

zaručuje velmi dobrou směrovou přesnost vývrtu. Na druhou stranu dochází k 

silnému opotřebení otěrem o stěny vývrtu a obrusem vrtnou drtí. Nejčastěji 

používaná délka vrtacích trubek je od 4000 mm do 6000 mm. Průměrná cena je cca 

8 000,- Kč. 
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Náklady vynaložené na vrtací nářadí se liší podle způsobů vrtání. Životnost 

vrtacích trubek je výrazně vyšší než vrtacích tyčí u vnějšího kladiva, ale u ponorného 

způsobu je třeba ještě kalkulovat navíc vrtací kladivo. Spotřeba vrtacích korunek je 

víceméně stejná. Součet nákladů na nářadí je u obou způsobu podobný, a to 16% z nákladů 

celkových.    

2.2.4 Údržba, servis,opravy 

Tento náklad je nejpohyblivější složkou z nákladů na vrtací práce. Jeho výše je 

přímo úměrná stáří a opotřebovanosti vrtací soupravy. Dále má na výši těchto nákladů 

velký vliv zkušenost a pracovní morálka obsluhy vrtací soupravy. Nejlevnější způsob 

oprav je prevence závad. V zásadě lze tuto položku nákladů rozdělit na tři části: 

1. Údržba a drobné opravy. 

2. Servis dle servisního plánu. 

3. Opravy poruch. 

Ad 1. Údržbou rozumíme každodenní činnost prováděnou strojníkem soupravy. 

Pro každý stroj je vypracován plán údržby, kde je specifikováno, s jakou frekvencí se mají 

provádět jednotlivé činnosti údržby. Tento plán, spolu s mazacím plánem, je součástí 

„Pokynů pro obsluhu a údržbu“ a každý strojník s ním musí být seznámen. Jedná se 

především o čištění vzduchových filtrů motoru a kompresoru, promazávání mazacích míst, 

kontrola hladin olejů. Dále kontrola napnutí pásů podvozku, napnutí posuvového řetězu, 

sledování případných netěsností, čištění stroje a další. Součástí údržby jsou i drobné 

opravy prováděné obsluhou. Například výměna netěsných hydraulických hadic, výměna 

filtrů v jemném odlučovači odsávaného prachu, opravy hadice odsávání, odkalování 

palivového systému atd. Činnost údržby je pro celkové náklady na opravy velmi důležitá. 

Zanedbaná údržba se projeví prudkým nárůstem nákladů na opravy poruch. 

Ad 2. Za servis považujeme úkony spojené s pravidelným servisním plánem 

výrobce. Ten určuje, zpravidla podle Mth, frekvenci výměn náplní, přetěsnění 

hydraulického kladiva, výměny opotřebitelných dílů, kontroly agregátů, výměny filtrů a 

další. Tento servis je zpravidla prováděn autorizovaným servisem výrobce.  
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Je více způsobů, jak hradit tento servis vrtacích souprav. Základním způsobem je 

klasická úhrada faktury za konkrétní provedený servis. Výše jednotlivých faktur je velmi 

rozdílná. Pohybuje se od částky v řádu tisíců až po statisíce Kč. Rozdíly vznikají různým 

rozsahem prací podle stavu počítadla Mth. Servis po 250 Mth  má menší rozsah než servis 

po 1000 Mth. Další možností je uzavření dlouhodobé servisní smlouvy. Uzavírá se 

zpravidla na několik let. Servisní smlouvy mají různé rozsahy. Základní smlouva se 

vztahuje pouze na úkony vyjmenované v servisním plánu. Rozšířená smlouva obsahuje i 

další činnosti, jako jsou výměny některých opotřebitelných dílů. Například výměny 

kluzných částí na lafetě, řetězů posuvu, vložky centrátoru, některých hydromotorů, kladek 

podvozku a dalších dílů. Je možno také uzavřít plnou servisní smlouvu, kde servisní 

středisko provádí nejen veškeré úkony servisu, ale i opravy celého stroje. Z plné servisní 

smlouvy bývají vyňaty pouze předměty, které se považují za spotřební materiál – vrtací 

nářadí, hydraulické hadice, odsávací hadice, filtry odsávání a maziva pro údržbu. 

Hlavní výhodou servisních smluv je rovnoměrnost plateb. Náklady, které vznikají 

v souvislosti se servisem, jsou účtovány buď paušální částkou za měsíc, nebo je stanovena 

cena za jednu Mth. Další výhodou je ( u rozšířenějších smluv) přenos odpovědnosti za 

mimořádné závady na servisní středisko. Toto riziko je samozřejmě započítáno v ceně za 

smlouvu. Při rozhodování zda a jakou servisní smlouvu zvolit hraje velkou roli stáři stroje, 

počet Mth, délka nabízené smlouvy a samozřejmě cena. 

Ad 3. Opravy poruch. Tato položka se velmi výrazně mění s počtem natočených 

Mth. Výše nákladů za opravy se nedá jednoznačně zařadit do kategorie nákladů 

variabilních. Výše prostředků vynaložených za větší opravy je natolik vysoká, že jsou 

považovány za technické zhodnocení stroje a musí se odepisovat. Velmi záleží na rozsahu 

opravy. Za menší opravy lze považovat výměny kluzných částí a jiných opotřebitelných 

dílů, které často kryjí servisní smlouvy. Za významné opravy  se považují výměny 

agregátů, celkové opravy ramene výložníku a lafety, výměna pístu, nebo válce 

hydraulického kladiva apod. Jedná se o opravy s celkovými náklady okolo jednoho 

milionu Kč. 
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2.2.5 Vzájemné poměry jednotlivých nákladů k celku 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 8 Graf nákladů pro soupravy s vnějším kladivem 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Graf nákladů pro soupravy s ponorným kladivem 
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3 Náklady lomových vrtacích souprav v zahraničí 
V zahraničí se celková výše nákladů na vrtací práce příliš neliší od nákladů 

tuzemských. Pro porovnání jsem zvolil vrtací práce ve Spolkové republice Německo. 

Jedná se o náklady vrtací soupravy s vnějším kladivem nasazované na práce převážně 

v lomech těžících vápenec nebo podobný materiál s lepší vrtatelností než granity, které 

jsou uvažovány v této práci. 

3.1 Mzdové náklady 
 Mzdy vyplácené strojníkům vrtacích souprav bývají převážně časové. Obvyklá 

sazba u zkušeného pracovníka je 18 € hrubého za hodinu práce. Celkové náklady 

zaměstnavatele jsou cca 21 €/hod. Tato částka platí při osmihodinové směně, za přesčasy 

jsou mimořádné odměny, které zde neuvažuji. Odhad průměrného výkonu ve vápenci  je 

38 metrů vývrtu za hodinu práce.  Náklady na jeden metr jsou tedy cca 0,55 € ( 13,8 

Kč/m). Posádky bývají jednočlenné.  

3.2 Servis 
Objem údržby, servisu a oprav považuji za stejný jako v tuzemsku. Hodinová 

sazba za práci mechanika z autorizovaného servisního střediska je přibližně o 40% vyšší. 

Ceny náhradních dílů, olejů, filtrů a dalšího materiálu je přibližně stejná jako u nás. 

Celkové náklady na tuto položku jsou vyšší o cca 20%, ale v přepočtu na jeden metr vývrtu 

vycházejí jen lehce zvýšené.  

3.3 Nářadí 
Ceny  jednotlivých položek nářadí jsou velmi podobné jako v ČR. Po zohlednění 

vyšší životnosti zejména vrtacích korunek - vzhledem k vrtání ve vápencích - je 

jednotkový náklad nižší ( o cca 15 % ) než u mnou uvažovaného vrtání v granitech. Tento 

rozdíl tedy není způsoben státem, kde jsou práce realizovány, ale rozdílným materiálem.  

3.4 Ostatní náklady 
Ostatní náklady výše jmenované - jako odpisy, PHM, provozní a správní režie - se 

pohybují ve stejných úrovních jako v tuzemsku. Náklady na přepravu v tomto srovnání 

neuvádím, protože ve Spolkové republice Německo je více větších lokalit a časté stěhování 

vrtacích souprav není obvyklé.  
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3.5 Vzájemné poměry jednotlivých nákladů v SRN 

odpisy

26%

mzdy

13%

servis

19%

phm

25%

nářadí

13%

provozní a 

správní režie

4%

 
Obrázek č. 10 Graf nákladů vrtacích prací v SRN 

 

4 Náklady vrtacích souprav na vybraných lokalitách 
v ČR 

Pro přesnější představu o hodnotách jednotlivých nákladů uvádím kompletní 

přehled sledovaných nákladů na vrtací práce na dvou vybraných lokalitách. Jedná se o 

kamenolom Plešovice, kde se provádějí vrtací práce soupravou s vnějším kladivem a 

kamenolom Mokrá. V lomu Mokrá se dříve využívalo vrtacích souprav s vnějším 

kladivem. Na základě vyhodnocení sledovaných nákladů však došlo ke změně technologie 

vrtacích prací na vrtání s ponorným kladivem. 

4.1 Kamenolom Plešovice 
 Stěžejní lom firmy Kámen a písek s.r.o. se nachází v katastrálních územích obcí 

Plešovice a Holubov a je zalomen do zalesněného východního svahu kleťského masivu 

nedaleko Českého Krumlova. Lomové stěny jsou ukloněny pod úhlem 70 stupňů převážně 

k jihovýchodu.  
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 Ložisko je tvořeno většinou jemnozrnným granulitem, těžce vrtatelným         

i rozpojitelným. Měrná  objemová  hmotnost horniny  je 2630 kg . m -3, pevnost v tlaku je 

156 – 180 MPa.  

K vrtacím pracím se zde používá vrtací souprava INGERSOLL – RAND ECM 

660. Jedná se o stroj vyrobený v roce 2001 s vnějším vrtacím kladivem MONTABERT  

typ HC – 120R o výkonu až 24 kW. Jako pohonná jednotka slouží dieselový motor 

CUMMINS  o výkonu 176 kW. Stlačený vzduch pro výplach vývrtu dodává kompresor o 

výkonu 0,15 m3 . s-1 při tlaku 1,1 MPa. 

V kamenolomu Plešovice se ročně navrtá cca 25 000 metrů vývrtu. Tabulka č. 1 

uvádí konkrétní hodnoty nákladů na jeden metr vývrtu. 

Tabulka č. 1 Náklady vrtacích prací kamenolom Plešovice 

INGERSOLL – 
RAND ECM 660 

životnost v 
metrech nebo 

spotřeba na metr 

náklady na jeden 
metr v Kč 

vrtací korunky 575 6,80 

vrtací tyče 1 860 8,70 

ostatní nářadí   2,30 

nářadí celkem   17,80 

PHM 0,9 22,80 

servis a opravy   23,50 

mzdy   13,70 

odpisy   0,00 

režie   8,60 

CELKEM   86,40 

 

4.2 Kamenolom Mokrá 
Výhradní ložisko stavebního kamene Mokrá u Chyší (č. ložiska B 3 020 400) leží 

1 500 m západně od obce Mokrá, 500 m severovýchodně od obce Štoutov a 2 000 m 

severovýchodně od obce Čichalov se sídlem obecního úřadu. Jedná se o lom společnosti 

Kamenolomy ČR s.r.o. 
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Nejstarší horninou zjištěnou v přímém okolí ložiska jsou svory. Ty tvoří buď 

přímé podloží čedičového tělesa nebo hlubší podloží, pokud nad nimi jsou uloženy ještě 

tufy. Čedičové těleso hraničí se svory na jižní a západní straně. Svory jsou v podloží tufů 

rozloženy (kaolinizovány) a písčitě se rozpadají. Kaolinizované svory byly zachyceny pod 

bází lomu.  

Čedič odkrytý stěnovým lomem je nepravidelně až masivně sloupcovitě odlučný. 

Masivní sloupce mají až 1 m v průměru. Takto odlučný čedič je rozpukaný podle víceméně 

vodorovných puklin do desek,  jejichž mocnost se pohybuje od několika dm do 1 m, 

k povrchu je intenzivněji silně deskovitě rozpukaný. Většina puklin je pokryta povlaky 

rezavé až bělošedé barvy, tvořené karbonáty a minerály železa.[3] 

Vrtací práce zde byly prováděny vrtacími soupravami s vnějším kladivem, ale po 

cca dvou letech se na základě neuspokojivé výše nákladů přistoupilo ke změně technologie 

vrtání. Pravidelným a dlouhodobým sledováním nákladů byl zjištěn neúměrně vysoký 

nárůst nákladů na nářadí (vrtací tyče, adaptery) a na servis hydraulického kladiva. 

Vzhledem k výše uvedené silné puklinatosti čedičového masivu docházelo při vrtání 

k častému uváznutí vrtacího soutyčí při průchodu vrtací korunky puklinami vyplněnými 

jílovitým materiálem. Neustálým pročišťováním těchto míst vznikaly kaverny, které 

způsobovaly velmi problematickou následnou průchodnost vrtu. Při průchodu tímto 

nezpevněným materiálem se nedalo dosáhnout požadovaného přítlaku na dno vrtu a 

energie úderu pístu kladiva se nepřenášela do horniny, ale ztrácela se v soutyčí. Tyto údery 

naprázdno způsobují prudké snížení životnosti vrtacích tyčí, u kterých dochází ke zlomení 

výrazně dříve než je obvyklé. Dále se nevyužitá energie úderu projevuje i přímo 

v hydraulickém kladivu. Pravidelné přetěsnění kladiva, které se provádí zpravidla po cca 

1000 Mth je nutné provádět častěji, někdy dokonce i po navrtání dvou CO v lomu Mokrá. 

Tyto skutečnosti jsou zjištěny díky pečlivému sledování nákladů, protože ke škodám 

nedochází ihned při vrtání v lokalitě Mokrá, ale až se zpožděním v době, kdy vrtací 

souprava pracuje již na jiné lokalitě. 

Z těchto důvodů se zde v současné době již provádějí vrtací práce soupravou 

s ponorným kladivem. Malé mezikruží mezi stěnou vrtu a vrtacími trubkami plus výrazně 

větší tlak a množství výplachového vzduchu je důvodem zlepšení průběhu vrtání i kvality 

vývrtu. Případné údery naprázdno u ponorného kladiva nezpůsobují žádné nebo jen 
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minimální škody. Náklady technologie ponorného kladiva (tabulka č. 2) jsou za těchto 

podmínek nižší než u dříve používané technologie kladiva vnějšího (tabulka č. 3).  

Vrtací souprava provádějící práce v kamenolomu Mokrá je v současné době 

INGERSOLL – RAND CM 695 D. Rok výroby 1998. Jako pohonná jednotka slouží 

dieselový motor CAT 3306 DITA o výkonu 231 kW. Stlačený vzduch pro pohon 3,5“ 

kladiva a pro výplach vývrtu dodává kompresor o výkonu 0,28 m3 . s-1 při tlaku 1,7 MPa.  

 

Tabulka č. 2 Náklady vrtání s ponorným kladivem - lom Mokrá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulka č. 3 Náklady vrtání s vnějším kladivem -  lom Mokrá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingersoll - rand 
CM 695 D 

životnost v 
metrech nebo 

spotřeba na metr 

náklady na jeden 
metr v Kč 

nářadí celkem   18,10 

PHM 1,8 44,50 

servis a opravy   24,10 

mzdy   14,30 

odpisy   0,00 

režie   8,60 

CELKEM   109,60 

Atlas Copco ROC 
F9C 

životnost v 
metrech nebo 

spotřeba na metr 

náklady na jeden 
metr v Kč 

vrtací korunky 361 11,10 

vrtací tyče 909 14,50 

ostatní nářadí   4,30 

nářadí celkem   29,90 

PHM 1,1 28,00 

servis a opravy   30,20 

mzdy   16,20 

odpisy   29,60 

režie   8,60 

CELKEM   142,50 
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5 Sledování fixních nákladů: Výpočet efektivity provozu 
vrtací soupravy, určení bodu zvratu  

5.1 Modelování hospodářského výsledku - lineární model  
Chci-li se věnovat ekonomice provozu vrtací soupravy, nutně se musím alespoň 

lehce dotknout problematiky, která má své kořeny v teoretické ekonomii, respektive 

v mikroekonomii. 

Vzhledem k faktu, že v této práci jsou řešeny náklady vrtacích souprav, není třeba 

se pouštět do složitějších mikroekonomických modelů a použiji takový, který na základě 

jak zkušeností, tak i s ohledem na relativní jednoduchost řešeného případu, našim 

potřebám vyhovuje. 

Právě takovým modelem je lineární model, který vychází z několika základních 

předpokladů: 

V provozu existují fixní náklady, tedy náklady, které se s objemem výroby 

nemění a firma je musí hradit, i když objem produkce (v tomto případě odvrtu) je nulový. 

Variabilní náklady, tzn. náklady, které s objemem produkce rostou, se vyvíjejí po 

lineární křivce, tedy rostou rovnoměrně s objemem produkce – proto také volím lineární 

model na rozdíl od mnohých modelů komplikovanějších a v ryze teoretické 

mikroekonomii obvyklejších modelů, kde variabilní náklady po překročení optimální 

produkce rostou exponenciálně. 

Prodejní cena za jednotku produkce je v rámci modelu stále stejná. 

Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o model až příliš jednoduchý. Praxe však 

říká, že při odhlédnutí od mezních situací, kdy produkce, tedy roční odvrt, je blízká nule 

nebo naopak daleko přesahuje běžnou výrobní kapacitu vrtací soupravy, vcelku věrně 

popisuje reálnou situaci, a proto pro úvahu o sledování nákladů za běžné situace vyhovuje 

naprosto bez potíží. 

Matematicky lze lineární model vyjádřit následujícím způsobem: 

V = p.x  

N = a + bx  

HV = V – N = px – ( a+ bx) = x (p – b) –a   
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kde:   V…  výnosy (výkony, tržby) 

 x … vyrobené (a prodané množství), tedy v našem případě odvrt v m                     

 p … cena v Kč 

N…  náklady (celkové) 

a …  fixní náklady v Kč 

b … koeficient variabilních nákladů, tedy variabilní náklady v Kč na 1 m 

bx .. variabilní náklady v Kč  

HV…  hospodářský výsledek 

V kapitole věnující se převážně fixním nákladům jde především o určení 

okamžiku, kdy hospodářský výsledek dosáhne nulové hodnoty, o okamžik, kdy se ztráta 

mění v zisk, tedy, kdy jsou fixní náklady v plné výši pokryty rozdílem mezi výnosy a 

variabilními náklady. Pro tento okamžik je obecně používáno termínu „bod zvratu“ a 

vyjádřit jej lze takto: 

Bod zvratu v lineárním modelu: 

 

 

Graficky vyjádřen potom lineární model vypadá následovně (obrázek č. 11), bod 

zvratu je v grafu určen průsečíkem křivky HV s osou X. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázek č. 11 Graf lineárního modelu – bod zvratu 
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5.2 Předpoklad pro sledovanou soupravu (soupravy) 
Za situace, kdy je v této práci rozebírána jednotlivá vrtací souprava jako 

produkční jednotka, lze výše popsaný model zcela jednoduše aplikovat a sestavit konkrétní 

model pro vrtací soupravu. 

V takovém případě je vhodné použít pro modelované fixní i variabilní náklady - a 

potažmo i pro jednotkovou prodejní cenu - hodnoty získané empiricky z praxe, model 

potvrdit (ev. vyvrátit) a vyvodit z něj prakticky uchopitelný závěr. Jako vstupní data 

modelu dále použiji údaje získané z praktického vyhodnocení provozu několika vrtacích 

souprav, která jsou sestavena do  připojeného kalkulačního vzorce- tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4 Kalkulační výpočet  

Kalkulační vzorec pro výpočet nákladů na vrtací práce 
      

  

Typ 
Nákladu 
(F/V) 

Jednotka 
obvyklá Koef. 

Jednot
ka 
(základ
na) Popis a předpoklad 

      
Provozní náklady           

Ztráta hodnoty vrtné 
soupravy F Kč n.a. Kč 

10% ztráta hodnoty z 
pořizovací ceny 8 mil.Kč 
prostým "stárnutím" ročně 

Odpis V Kč/Mth 
32 m na 
1 Mth Kč/m 

10% ztráta hodnoty 
opotřebením při ročním 
výkonu 2000 Mth 

Osobní náklady - 
základní výše F Kč n.a. Kč 

1 pracovník časová mzda 80 
Kč/h + 35% odvody, 170 h 
měsíční fond pracovní 
doby, 12 měsíců = 220 tis.; 
nad výkon 1500 Mth 2 
pracovníci = 440 tis. (tj.nad 
48000  m) 

Osobní náklady - 
odměna za výkon V Kč/m n.a. Kč/m 

6 Kč/m nad rámec časové 
mzdy, v případě 2 
pracovníků 8 Kč/m 

Servisní náklady + 
maziva V Kč/m n.a. Kč/m 17 Kč/m 
PHM V Kč/m n.a. Kč/m 28 Kč/m 
Vrtací nářadí V Kč/m n.a. Kč/m 16 Kč/m 
Přepravní náklady  V Kč/km přepočet Kč/m 6,5 Kč/m 
Celkem provozní 
náklady   Kč n.a. Kč   
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Výrobní režie           
Vrtmistr a technické 
zázemí F Kč n.a. Kč 

250 tis.Kč při provozu 3 
strojů 

Výrobní režie celkem   Kč n.a. Kč   
      

Správní režie           

Správní režie celkem F Kč n.a. Kč 
400 tis.Kč při provozu 3 
strojů 

      

Výkony           

Výkony celkem V Kč n.a. Kč 130 Kč/m 
 

Z takto sestavených dat se pokusím nalézt provozní optimum jedné vrtací 

soupravy při obsluze jedním pracovníkem a při obsluze dvěma pracovníky a z vypočtených 

dat usoudit na vhodnost jednoho či druhého způsobu provozu za předem popsaných 

podmínek. 

5.3 Určení bodu zvratu při obsazení 1 pracovníkem 
Při použití výše uvedených vstupních dat, tedy hodnot jednotlivých druhů nákladů 

a ceny za provedený 1m vývrtu, dosahuje provozovaná vrtací souprava bodu zvratu, tedy 

minimálního ročního výkonu nutného k úhradě provozních nákladů, při výkonu zhruba 

38.000 m.  

Tabulka č. 5 Vstupní data pro obsluhu soupravy jedním pracovníkem 

  

Typ 
Nákladu 
(F/V) 

Jednotka 
(základna) Základ 

Výkon 
m 

Výkon 
m 

Výkon 
m 

    37000 38000 39000 

       
Provozní náklady             
Ztráta hodnoty vrtné soupravy F Kč 800000 21,6 21,1 20,5 
Odpis V Kč/m 13 12,5 12,5 12,5 
Osobní náklady - základní výše F Kč 220000 5,9 5,8 5,6 
Osobní náklady - odměna za 
výkon V Kč/m 6 6,0 6,0 6,0 
Servisní náklady + maziva V Kč/m 17 17,0 17,0 17,0 
PHM V Kč/m 28 28,0 28,0 28,0 
Vrtací nářadí V Kč/m 16 16,0 16,0 16,0 
Přepravní náklady  V Kč/m 7 6,5 6,5 6,5 
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Celkem provozní náklady   Kč   113,6 112,8 112,2 
       
Výrobní režie             
Vrtmistr a technické zázemí F Kč 250000 6,8 6,6 6,4 

Výrobní režie celkem   Kč   6,8 6,6 6,4 
       

Správní režie             

Správní režie celkem F Kč 400000 10,8 10,5 10,3 
       

Náklady celkem   Kč   131,1 129,9 128,8 
       

Výkony          

Výkony celkem V Kč 130 130,0 130,0 130,0 
       
       

Zisk/Ztráta          

Zisk/ztráta   Kč   -1,1 0,1 1,2 

Předpokládám-li dále, že výrobní kapacita jedné vrtací soupravy obsazené 

jednočlennou posádkou činí cca 50.000 m ročně, jakýkoliv výkon nad 38.000 m generuje 

již provozovateli zisk. A platí-li předpokládané hodnoty nákladů i výnosů, dosahuje zisk 

při přiblížení se výrobní kapacitě v absolutní hodnotě orientačně 700 tis.Kč, tedy 14 Kč/m, 

což je velmi dobře patrné z níže přiložených grafů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.12 Graf v běžném měřítku – bod zvratu při obsluze jedním pracovníkem 
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V grafu v běžném měřítku – obrázek č. 12 -  je dobře patrný bod zvratu na 

průsečíku křivky zisk/ztráta s osou, tedy na průmětu průsečíku křivek náklady celkem a 

výkony celkem.  

Ještě názorněji na bod zvratu a vývoj zisku po jeho překročení ukazuje tentýž graf  
( obrázek č. 13) v logaritmickém měřítku. 

Obrázek č. 13 Graf v logaritmickém měřítku – bod zvratu při obsluze jedním pracovníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.14 Graf bodu zvratu porovnáním průměrných nákladů a ceny – jeden pracovník 
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Bod zvratu je v grafickém vyjádření možno určit také porovnáním hodnot 

průměrných nákladů a jednotkové ceny, kde se opět nachází v průsečíku obou křivek – 

obrázek č. 14. Vzhledem k použití lineárního modelu hodnota průměrného nákladu 

neustále klesá a tedy jakékoliv další zvýšení produkce přinese větší rozdíl mezi prodejní 

cenou a průměrnými náklady, což znamená stále vyšší zisk, neboť fixní náklady jsou více a 

více rozmělňovány do jednotek výkonu. 

5.4 Určení bodu zvratu při obsazení 2 pracovníky 
Stejný způsob aplikace výše popsaných vstupních dat použiji i pro obsazení vrtací 

soupravy dvěma pracovníky. V takovém případě dosahuje provozovaná vrtací souprava 

bodu zvratu až při výkonu zhruba 45.000 m.  

Na druhou stranu, předpokládám-li dále, že výrobní kapacita jedné vrtací 

soupravy obsazené jednočlennou posádkou činí až 80.000 m ročně, jakýkoliv výkon nad 

45.000 m generuje již provozovateli zisk. Zisková kapacita tedy není 12.000 m jako v u 

obsazení 1 pracovníkem, ale celých 35.000 m.  

Tabulka č. 6 Vstupní data pro obsluhu soupravy dvěma  pracovníky 

  

Typ 
Nákladu 
(F/V) 

Jednotka 
(základna) Základ 

Výkon 
m 

Výkon 
m 

Výkon 
m 

    44000 45000 46000 

       
Provozní náklady             
Ztráta hodnoty vrtné soupravy F Kč 800000 18 18 17 
Odpis V Kč/m 13 13 13 13 
Osobní náklady - základní výše F Kč 440000 10 10 10 
Osobní náklady - odměna za 
výkon V Kč/m 8 8 8 8 
Servisní náklady + maziva V Kč/m 17 17 17 17 
PHM V Kč/m 28 28 28 28 
Vrtací nářadí V Kč/m 16 16 16 16 
Přepravní náklady  V Kč/m 7 7 7 7 

Celkem provozní náklady   Kč   116 116 115 
       
Výrobní režie             
Vrtmistr a technické zázemí F Kč 250000 6 6 5 

Výrobní režie celkem   Kč   6 6 5 
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Správní režie             

Správní režie celkem F Kč 400000 9 9 9 
       

Náklady celkem   Kč   131 130 129 
       

Výkony          

Výkony celkem V Kč 130 130 130 130 
       

Zisk/Ztráta          

Zisk/ztráta   Kč   -1 0 1 

V tomto případě,  platí-li předpokládané hodnoty nákladů i výnosů, dosahuje zisk 

při přiblížení se výrobní kapacitě v absolutní hodnotě orientačně 1.400 tis.Kč a 18 Kč/m, 

což je znovu patrné z níže přiložených grafů, jež jsou pět podány ve stejném složení jako 

výše (obrázky č. 15, 16 a 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 Graf v běžném měřítku – bod zvratu při obsluze dvěma  pracovníky 
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Obrázek č.16  Graf v logaritmickém měřítku – bod zvratu při obsluze dvěma  pracovníky 

 

Obrázek č.17 Graf bodu zvratu porovnáním průměrných nákladů a ceny – dva pracovníci 
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5.5 Použití v praxi 
Aplikací jednoduchého lineárního modelu jsem stanovil za předem daných 

podmínek (výše fixních nákladů, výše variabilních nákladů, jednotková cena) body zvratu 

při obsazení vrtací soupravy jedno- a dvou- člennou posádkou. Při porovnání modelových 

dat s daty empirickými docházím k závěru, že teoreticky formulované skutečnosti 

odpovídají praxi a závěry plynoucí z modelu lze využít pro stanovení návrhů za 

předpokladu respektování omezení danými odhlédnutím od mezních hodnot produkce 

(výkonu). 

Jaké však z aplikovaného modelu plynou závěry? Lze je rozdělit do několika 

skupin: 

a) Objem produkce (fyzický výkon) 

b) Nasazení vrtací soupravy resp. její obsazení pracovníky 

c) Bod zvratu a fixní náklady 

d) Variabilní náklady 

ad a) Vyhodnocením zpracovaných dat byl potvrzen předpoklad 

lineárního modelu vyplývající již z jeho podstaty, tedy že čím vyšší výkon 

(objem navrtaných metrů), tím vyšší úroveň rozpuštění fixních nákladů a 

tedy tím vyšší zisk. Bude-li tedy vrtací souprava provozována způsobem 

respektujícím produkční kapacitu (ať už jednočlenné či dvoučlenné 

posádky), průměrné náklady budou s rostoucím výkonem klesat a bude růst 

zisk z provozu; je tedy nutné skutečné využití  vrtací soupravy v hodnotách 

blížících se kapacitě, tedy řádově 50.000 m při obsazení jedním 

pracovníkem resp. 80.000 m při obsazení dvěma pracovníky. 

ad b) Nasazení vrtací soupravy resp. její obsazení pracovníky je nutné 

cíleně plánovat s ohledem na smluvně zajištěný či předpokládaný výkon. 

Obsazení jedním pracovníkem významně snižuje bod zvratu proti obsazení 

dvěma pracovníky (38.000 m místo 45.000 m), což při průměrných 

nákladech blížících se při tomto výkonu ke 130 Kč/m činí rozdíl ca 900 

tis.Kč, na druhou stranu však také výrazně snižuje ziskový potenciál stroje 

na zhruba polovinu (700 tis.Kč oproti 1400 tis.Kč). Nasazení dvoučlenné 
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posádky je tedy třeba preferovat spíše za situace, kdy je předpoklad 

zajištěného odbytu a vrtací souprava se může výkonově pohybovat na 

hranici přirozené kapacity, tedy zejm. v případě novějších výkonných strojů. 

Naopak starší a méně výkonné stroje je třeba provozovat tam, kde 

nepředpokládáme nutnost překročení kapacity zhruba 1500 Mth ročně, což 

odpovídá 48.000 – 50.000 m odvrtu. 

ad c) Jelikož bod zvratu, z nějž vycházím ve výše uvedených úvahách, je 

předurčen absolutní výší fixních nákladů (v tomto případě provozní režie a 

správní režie), jde o náklad, který musí být nutně v provozu firmy sledován 

a pokud možno snižován. Vždyť jeho snížení/zvýšení o polovinu by 

znamenalo posun bodu zvratu o zhruba 7.000 m, což je rozdíl v celoročním 

nasazení druhého člena posádky. Snižování fixních nákladů v zásadě může 

probíhat dvěma způsoby: 

i. Snižování absolutní výše: odbouráním zbytečných činností a 

souvisejících nákladů, zefektivněním obslužných činností, 

outsourcingem administrativních činností apod. K této věci nelze 

v této práci přijmout jiné než obecné stanovisko. 

ii. Ředěním fixních nákladů mezi stroje: mnohé fixní náklady mají 

absolutně stejnou nebo téměř totožnou výši ať již budeme 

provozovat dvě, tři nebo čtyři vrtací soupravy. Pokud to však budou 

čtyři, pak režijní fixní náklad na jeden stroj bude poloviční než 

v případě strojů dvou. Každá firma by si v této věci měla určit (i ze 

zkušeností) optimum a neopomenout do fixních (režijních) nákladů 

zasahovat v souvislosti s objemem produkce. 

ad d) Pochopitelně nejen fixní, ale i variabilní náklady ovlivňují ziskovost 

vrtacích prací. Za stabilizované situace ve firmě je ve velmi krátkém období 

většina z nich neměnná, v delším období pochopitelně ke změnám docházet 

může. Některé variabilní náklady jsou provozovatelem vrtací soupravy 

naprosto neovlivnitelné (např. cena PHM), jiné mohou podléhat klasické 

nákladové kontrole ekonomických a řídících pracovníků firmy, další se 

mohou měnit v souvislosti s technologickými změnami, zlepšujícími 
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postupy apod. Výhodou i nevýhodou variabilních nákladů je fakt, že se 

vážou na každou jednotku výkonu a množstvím výkonů se jejich jednotková 

výše, na rozdíl od přesně opačného stavu u fixních nákladů, nikterak 

nemění. Specifikům variabilních nákladů je věnována následující kapitola. 

6 Návrhy na snížení nákladů – náklady variabilní 
Fixní náklady a fixní složky nákladů spíše variabilních jsou přibližně stejné u 

obou výše zmiňovaných způsobů vrtání. U nákladů čistě variabilních je mezi vrtáním 

s vnějším nebo ponorným kladivem nezanedbatelný rozdíl v nákladech. Obecně lze říci, že 

vrtání s vnějším kladivem má variabilní náklady nižší. Zejména spotřeba nafty na jeden 

navrtaný metr může dosahovat až polovičních hodnot. 

Z těchto důvodů se v ČR většina vrtacích prací provádí vrtacími soupravami 

s vnějším kladivem. Ponorná kladiva se používají výhradně tam, kde je to nezbytně nutné. 

Tato nutnost vzniká zejména z těchto důvodů: 

• výška lomové stěny nad 25 m 

• silně rozrušené horniny, krasové pukliny 

• potřeba většího průměru vývrtu nad 115 mm 

• geologická skladba hornin způsobující silné zakřivení vývrtu 

Všude tam, kde se tyto nepříznivé okolnosti nevyskytují, je ekonomičtější 

používat vrtací soupravy s hydraulickým vnějším kladivem. Průměrné celkové náklady na 

jeden metr vývrtu zhotoveného ponorným kladivem je přibližně 130,- Kč. Při využívání 

vnějšího kladiva je tato hodnota na úrovni cca 110,- Kč.  

Tato práce se bude věnovat zejména snižování nákladů u strojů využívajících  

technologii vrtání s vnějším hydraulickým kladivem. 

6.1 Snižování spotřeby PHM 
Vzhledem k faktu, že většina vrtacích souprav pracuje při stálých otáčkách 

motoru a tedy i stálé spotřebě nafty na jednu Mth, lze tento náklad snížit pouze větším 

množstvím odvrtaných metrů za stejný časový úsek. Přestože se hodinové spotřeby 

vrtacích souprav liší v rozmezí od 20 do cca 50 litrů na jednu Mth, jsou náklady na PHM 

v jednom metru vrtu velmi podobné. Rozdíly ve spotřebě jsou v přímé úměře s hodinovým 

výkonem v odvrtaných metrech. Jednotková spotřeba se pohybuje kolem hodnoty jeden litr 
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nafty na navrtaný metr. Případného snížení jednotkové spotřeby lze dosáhnout pouze 

vyšším hodinovým odvrtem. 

Rychlost vrtání je závislá na mnoha aspektech. Mnoho z nich může ovlivnit 

obsluha soupravy. Důležité je kvalitní zavrtání a přímost vrtu. Přímosti vrtu se bude 

věnovat hlavně následující kapitola. Kvalita ústí vývrtu má velký vliv na další průběh 

vrtání. Velmi často bývá hornina v horní části vrtu silně rozrušená. Vlivem velkého 

přítlaku a nadměrného výplachu při zavrtávání dochází k vytvoření trychtýře kolem ústí 

vývrtu a často i nesouososti mezi lafetou a vývrtem. Jestliže se při zavrtávání vytvoří 

kolem ústí hluboký trychtýř, je velmi ztíženo odsávání vrtací drtě od ústí vývrtu a dochází 

k jejímu zpětnému zapadání. To způsobuje nedostatečný výplach z vývrtu, dochází 

k ucpávání vývrtu a často i k uváznutí vrtacího soutyčí. Nutné opakované čištění vývrtu 

znamená snížení hodinového výkonu stroje a zvýšení jednotkové spotřeby paliva. 

Kvalitního zavrtání lze docílit snížením přítlaku a výplachu do doby, než se vrtací korunka 

dostane do více soudržné horniny. Pokud je rozrušená vrstva příliš mocná, je nutné stěny 

vývrtu stabilizovat jílem, nebo přidáváním vody s emulzí do výplachového vzduchu. Toto 

opatření je zdánlivě jednoduché, ale účinné. Bohužel je také náročné pro obsluhu z důvodu 

značné pracnosti. 

Jak se již zmiňuji výše, je spotřeba PHM ovlivněna zejména rychlostí vrtání a 

minimalizováním doby jiných úkonů než je samotné vrtání. Většina opatření navrhovaných 

v následujících kapitolách má, mimo jiné, vliv i na náklady na PHM. 

6.2 Vrtací nářadí – životnost 
Životnost vrtacího nářadí je důležitým  ukazatelem efektivnosti vrtání. Podle 

spotřeby vrtacích tyčí lze posoudit vhodnost používané technologie na dané lokalitě. 

Náklady vynaložené na vrtací nářadí, jak již bylo uvedeno, činí cca 13% z celkových 

nákladů. Nesprávným způsobem vrtání se tento podíl zvyšuje, současně dochází i 

k negativnímu  vlivu na ostatní náklady. Negativní vlivy např. nevhodných přítlaků se 

projevují nejen větším opotřebením vrtacího nářadí, ale i zpomalením vrtací rychlosti. 

6.2.1 Vrtací korunky 

Správné broušení vrtacích korunek zajišťuje maximální vrtnou rychlost a zároveň 

dosažení maximální životnosti korunky. Ideální pracovní podmínky roubíkových korunek 
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jsou zaručeny tehdy, mají-li funkční plochy roubíků správný tvar a výšku. V takovém 

případě dosahují maximálního výkonu.  

Při vrtání s otupenou korunkou dochází : 

• ke snížení její životnosti 

• ke snížení vrtací rychlosti 

• k ulomení (vylomení) roubíku a znehodnocení celé korunky 

• ke zvýšenému namáhání a poškození úderového čela 

Roubíky je nutné brousit včas. Brousíme vždy, když plošky na roubících mají 

velikost od 1/3 do max. 1/2 průměru roubíku ( obrázek č. 18). Roubík přebroušením 

upravíme na původní tvar. Správné vysazení roubíků z vrtací korunky je znázorněno na 

obrázku č. 19. Přebroušení se provádí speciálními brusnými tělísky upevněnými 

v odpovídající brusce. Brusky bývají převážně s pneumatickým pohonem. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 Parametry správného vysazení roubíků z vrtací korunky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
        Obrázek č. 18 Maximální možné                            

                opotřebení  roubíků 
          
 
 
         Obrázek č. 20  Druhy broušení a brusných tělísek 
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Broušení provádíme dvěma způsoby – viz obrázek č. 20 : 1) radiálním a                

2) axiálním způsobem. Brusná tělíska (průměrná cena je cca 3000,- Kč) jsou v zásadě 

dvojího druhu a) tvarová a b) zahlubovací. Tvarová slouží k vytvoření správného tvaru 

vyčnívajícího konce roubíku. Tvarová brusná tělíska mohou být pro axiální broušení nebo i 

pro broušení radiální (BOBIN). Zahlubovací tělísko slouží při axiálním broušení 

k obnažení roubíku v tělese korunky. Správně nabroušená korunka musí mít obvodové 

roubíky přesazeny nad průměr tělesa korunky cca 0,5 – 1 mm. Přesah je nutno upravovat 

obroušením průměru hlavy tělesa korunky.[6] 

Další, často podceňovanou, ale nejdůležitější vlastností vrtací korunky je 

schopnost efektivního výplachu. Velikost a rozmístění výplachových otvorů a kanálů 

v čele korunky je velmi důležitým parametrem. Pokud není dosaženo dokonalého očištění 

čela vývrtu po každém úderu do horniny, snižuje se rychlost vrtání i životnost korunky. 

Vylomené zrno horniny musí být po každém úderu odstraněno nejen zpod čela vrtací 

korunky, ale i z prostoru mezi přiléhajícím bokem korunky a stěnou vrtu. Pokud tomu tak 

není, dochází při dalším příklepu ke ztlumení energie úderu. Vrtná drť pod korunkou 

vytvoří tlumící bariéru, která snižuje schopnost roubíků vylomit zrno horniny. Vrtná drť 

okolo tělesa korunky způsobuje nadměrný odpor proti plynulému otáčení nástroje a 

zvyšuje opotřebení těla korunky otěrem. 

Podmínkou správného výplachu je množství, velikost a rozmístění výplachových 

otvorů. Ideální vrtací korunka má čtyři výplachové otvory v čele a jeden z boku. Další 

podmínkou jsou dostatečné výplachové drážky v čele a na boku hlavy vrtací korunky. 

Zahloubené drážky v čele korunky musí mít dostatečnou hloubku. Na obvodu hlavy vrtací 

korunky jsou drážky důležité pro vytvoření dostatečného prostoru k průchodu úlomků 

horniny. Pokud je jejich průřez nebo množství nedostatečné, nedojde k odstranění vrtné 

drti v krátkém čase do dalšího příklepu. Na obrázku č. 21 jsou znázorněny dvě vrtací 

korunky od různých výrobců. Korunka č. 2 má sice čtyři výplachové otvory, ale hloubka 

výplachových drážek je nedostatečná a zhruba v 1/3 životnosti jsou drážky skoro 

neznatelné a tudíž nefunkční. V boku vrtací hlavy je vytvořeno drážek 6. Konkurenční 

korunka má bočních drážek 8 a po navrtání cca 100 metrů je na obrázku č. 22 znatelné její 

menší opotřebení. Taktéž větší vrtací rychlost díky dokonalejšímu čištění čela vrtu 

vykazuje korunka č. 1.  



Jan Šebor: Sledování nákladů lomových vrtacích souprav 

2011   - 35 -                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 21 Rozmístění a tvar výplachových otvorů a drážek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 22 Stejné vrtací korunky po navrtání cca 100 m  

Korunka č. 2 

Korunka č. 1 Korunka č. 2 

Korunka č. 1 
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Další důležitou vlastností pro výplach je tvar těla korunky. Jak je uvedeno výše, 

rozeznáváme tři základní druhy tvaru těl vrtacích korunek pro vrtání s vnějším kladivem. 

Tělo hladké, se zpětným řezem a s částečným zpětným řezem. Z hlediska výplachu je 

nejlepší tělo hladké, protože hned za hlavou vrtací korunky je vytvořeno dostatečné 

mezikruží pro odvádění vrtné drtě. Tento druh korunek lze ale používat jen v horninách, 

které se vyznačují dobrou kompaktností masivu. Při zapadání větších úlomků horniny nebo 

měkčího nesoudržného materiálu nad korunku je velmi náročné vytáhnout vrtací nářadí 

vzhůru. Tvar těla vytváří při vytahování nářadí ucpaným vývrtem klín, který komplikuje 

jeho pročištění. Další nevýhodou hladkého těla je minimální boční vedení vrtací korunky, 

což způsobuje ve zhoršených geologických podmínkách nepřípustné zakřivení vývrtu. 

Vrtací korunka vybavená tělem se zpětným řezem má boční vedení lepší a 

pročišťování ucpaného vývrtu je snazší díky drážkám na obvodu a břitům v horní části 

korunky. Bohužel boční drážky umístěné po téměř celém boku korunky neposkytují 

dostatečný prostor pro odvádění vrtné drtě. Nízké zúžené místo hned za hlavou korunky 

nestačí svým objemem pro  větší množství odváděného materiálu. Dochází zde k víření a 

hromadění úlomků horniny, které zabraňují plynulému odchodu nově vznikající drtě a 

znemožňují tak dokonalé čištění čela vrtu. 

Jako optimální tvar se ukazuje tělo korunky s částečným zpětným řezem – 

obrázek č. 23. Kombinuje tak výhody obou zmíněných tvarů. Boční vedení i možnost 

snazšího čištění neprůchodného vývrtu zůstává zachována. Prodloužení zúženého místa za 

hlavou korunky poskytuje dostatek prostoru pro odchod i větších kusů vrtné drtě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 23 Optimální tvar těla vrtací korunky 
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6.2.2 Vrtací tyče  

Životnost vrtacích tyčí při vrtání s vnějším kladivem je jedním z údajů 

vypovídajícím o kvalitě a zkušenosti obsluhy a současně o správném seřízení vrtací 

soupravy. Pro dobrou životnost tyčí, ale i pro rychlost vrtání, je nejdůležitější přímost 

vývrtu. Pokud  v průběhu vrtání vznikne větší zakřivení vývrtu, dochází ke ztrátám 

přenášené energie do spojníků nebo do svárů jednotlivých tyčí. To způsobuje prasknutí 

tyče dříve než je její plánovaná životnost, která je vymezena spíše trvanlivostí závitů. Za 

dobrou životnost jedné vrtací tyče se považuje odvrtání více než 2000 m. Tento odvrt se 

počítá od doby, kdy je sledovaná tyč nasazena jako první v soutyčí ( je první za vrtací 

korunkou). V případě vyřazení tyče se nová tyč nasazuje do zásobníku jako poslední 

dozadu. Tím je zaručeno, že nejopotřebovanější tyč je vždy za korunkou a v případě 

přelomení nedojde ke ztrátě více tyčí. 

V neposlední řadě má přímost vrtu i velký bezpečnostní aspekt. Nejčastěji 

zmiňovaným důvodem kritiky technologie vnějšího kladiva je právě problematická přímost 

vývrtu. Ne vždy je tato kritika oprávněná. Při vrtání s vnějším kladivem lze dosahovat 

velmi rovných vývrtů, pokud jsou dodržena níže popsaná opatření. 

Nejúčinnějším opatřením pro omezení zakřivování vrtů je bezpochyby správné 

seřízení přítlaku pro konkrétní horninu. Novější vrtací soupravy jsou již vybaveny 

automatickým systémem řízení vrtání. Správně seřízený automatický systém neustále 

vyhodnocuje průběh vrtání a upravuje jednotlivé tlaky hydraulické soustavy tak, aby 

nedošlo k uváznutí nářadí a zejména, aby bylo dodrženo maximální přípustné zakřivení 

vývrtu. Tyto systémy sledují zejména tlak v rotaci a tlak výplachového vzduchu. Na 

základě změn těchto tlaků vyhodnocují situaci a zmenšují rychlost posuvu, přítlak a tlak 

v kladivu tak, aby nedošlo k zavrtání nebo uhýbání korunky a tím zamezují vznik 

případných změn směru vrtání. V zásadě existují dva systémy automatického řízení vrtání. 

Starší systém je řízen i ovládán pouze složitým hydraulickým systémem bez jakékoliv 

elektroniky.  V současnosti se nejvíce rozvíjí systémy plně ovládané počítačem. Jen dobře 

nastavený a seřízený systém automatiky vrtání je schopen spolehlivě fungovat. Toto 

seřízení je nejlepší provádět na konkrétní horninu nebo alespoň na horniny s podobnými 

vlastnostmi. Právě větší variabilita při různých geologických podmínkách je výhodou 

počítačem řízených systémů. Hydraulické systémy vyžadují velmi zkušené strojníky, kteří 

jsou schopni provést úpravu nastavení vždy na jinou horninu. Správné nastavení tlaků 
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v kladivu a v přítlaku lze provádět i u starších strojů nevybavených automatikou vrtání. 

Každý stroj má manuální plynulou regulaci přítlaku a záleží na zkušenosti a na dobré vůli 

obsluhy, zda dokáže nastavit vždy správné hodnoty. Jako kontrola, zda byly hodnoty tlaků 

nastaveny správně, neslouží jen přímost vývrtu, ale i teplota spojníků při vrtání, která by 

neměla přesahovat hodnotu 100°C. Životnost tyčí také přímo souvisí s nastavením 

jmenovaných tlaků a dobrý vrtmistr musí být schopen rozpoznat příčinu případného 

zkrácení životnosti.  

Dalším účinným opatřením k zajištění přímosti vrtů je používání úvodní tyče. 

Tato tyč má větší průměr a tím i výrazně větší tuhost. Menší mezikruží mezi úvodní tyčí a 

stěnou vývrtu a její velká tuhost zaručuje zpravidla velmi dobrou přímost vrtu. 

V kombinaci s vrtací korunkou se zahloubeným středem čela (drop center) je dosahováno 

přijatelných výsledků, které jsou naprosto porovnatelné s přímostí vývrtů zhotovených 

technologií ponorného kladiva. 

Kombinací výše uvedených opatření lze docílit nejen uspokojivé přímosti vývrtů, 

ale tím i zvýšení rychlosti vrtání až o 20% a snížení nákladů na vrtací tyče. V případě 

optimální kombinace zkušeného strojníka, správného nastavování automatiky vrtání, 

používání výše uvedeného nářadí a správného broušení korunek je možné docílit až 

dvojnásobné životnosti vrtací tyče. 

6.3 Náklady na servis a opravy  
Náklady na provádění servisu a oprav lze ovlivňovat jen v omezené míře. Servisní 

úkony a intervaly jsou dány výrobcem a minimálně po dobu záruky je nutné je důsledně 

provádět. Po skončení záruky závisí na zkušenostech provozovatele, zda všechny úkony 

bude provádět  i nadále autorizovaný servis výrobce nebo část servisních prací bude 

prováděn v rámci vlastní organizace. Běžné výměny olejových náplní a filtrů je možno 

realizovat i za podstatně nižší náklady svépomocí. Rozhodně ale nedoporučuji bez 

vyškoleného mechanika zasahovat do hydraulického kladiva, čerpadel, motoru a celkového 

nastavení stroje. 

Větší prostor pro úspory se nabízí v rámci prevence závad. Pečlivou evidencí 

v minulosti provedených oprav lze získat informace o načasování nutných kontrol 

jednotlivých prvků stroje. Například – včasnou preventivní výměnou ložisek v převodovce 

hlavy rotace lze zabránit její totální zkáze. Výměna ložisek stojí cca 20 000,- Kč, ale nová 
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převodovka cca 300 000,- Kč. Ceny originálních náhradních dílů na vrtací soupravy se 

pohybují v řádech stovek tisíc korun a investicemi do preventivních oprav lze docílit 

významných úspor. 

Podrobné sledování a evidence provedených servisních úkonů a oprav je nutným 

krokem vedoucím k úsporám. Pro každý stroj je důležité vést knihu údržby a oprav, kde je 

zaznamenáván každý úkon provedené údržby, servisu nebo opravy. Stav počítadla Mth a 

kladivohodin. Počet odvrtaných metrů a datum úkonu. Dále je nutné v pravidelných 

intervalech provádět kontrolu celého stroje zkušeným mechanikem a vypracovat z kontroly 

zprávu o stavu jednotlivých součástí stroje. Souhrnem všech výše uvedených informací a 

jejich kvalifikovaným vyhodnocením lze dosáhnout vytvoření podrobného plánu 

preventivních opatření. Dalším možným výstupem vyhodnocení je plán oprav. 

Z ekonomického hlediska se jedná o velmi potřebný zdroj informací, podle kterého lze 

plánovat investice. Jestliže lze očekávat výměnu některého většího celku, je možné si nový 

díl připravit předem a omezit tak nákladné prostoje vrtacích souprav na minimum. 

7 Technicko – ekonomické shrnutí 
V souladu s členěním celé této práce bude i  vyhodnocení provedeno pro fixní a 

variabilní náklady odděleně. 

7.1 Souhrn navrhovaných opatření – fixní náklady 
 

 Vypracovat pro každý provozovaný stroj bod zvratu. V této práci je uveden pouze 

příklad vycházející z průměrných hodnot nákladů různých strojů. Každý 

provozovatel by měl provést vyhodnocení bodu zvratu pro každou konkrétní vrtací 

soupravu. 

 Na základě hodnot konkrétních bodů zvratu  posoudit nasazení stroje a rozhodnout, 

zda obsadit vrtací soupravu jedním, nebo dvěma pracovníky. 

 Sledovat a vyhodnocovat efektivnost vynakládaných fixních nákladů. Zvažovat 

jejich výši v každé položce, popřípadě zjišťovat možnosti snížení nákladů například 

outsoursingem. 
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7.2 Souhrn navrhovaných opatření – variabilní náklady 
 

 Vyhodnocovat sledované náklady s důrazem na vhodnost používané technologie v 

konkrétních lokalitách. Využití dražší technologie ponorného kladiva se za určitých 

geologických podmínek může stát významnou úsporou nákladů. 

 PHM. Klást důraz na docílení co největší hodnoty hodinového výkonu stroje při 

zachování kvality vývrtu. Motivovat obsluhu vrtací soupravy k pečlivému 

zakládání vývrtu, aby nedocházelo ke zbytečnému opakovanému pročišťování a tím 

i k prodloužení doby potřebné k zhotovení vývrtu. 

 Používat výše zmíněné vrtací korunky, které se vyznačují dobrou schopností očistit 

čelo vývrtu kvalitním výplachem. Dále dodržovat frekvenci a geometrii správného 

broušení. 

 Sledovat přímost vývrtů. To je důležité nejen z hlediska ekonomického, ale i 

s ohledem na bezpečnost následných trhacích prací.. Doporučuji používání úvodní 

tyče, která je významným přínosem pro zabránění nežádoucí deviace vývrtů. Dále 

je nutné vyžadovat a kontrolovat správné seřízení přítlaku a automatických systémů 

vrtání. 

 Vést podrobnou evidenci servisních úkonů a oprav. Zpracovávat plány 

preventivních opatření a oprav. 

8 Závěr 
V diplomové práci je dosaženo cílů, které jsou vytýčeny v úvodu. V úvodní části 

jsou podrobně popsány a rozděleny všechny druhy nákladů vynakládaných na provádění 

vrtacích prací. Práce dále poskytuje návod, jak provozovat vrtací soupravy zejména 

z hlediska ekonomického. Další cíle jsou splněny v druhé polovině práce, kde jsem uvedl 

návrhy opatření, která vedou ke snížení nákladů fixních i variabilních.  

Pečlivým sledováním a vyhodnocováním výše uvedených položek nákladů lze 

docílit snížení celkových nákladů až o cca 30%. Provozovatel získá z evidence nákladů 

dostatek informací, které vedou ke správnému a efektivnímu rozhodování například při 

nasazování konkrétních strojů na jednotlivé lokality, k výběru vhodného nářadí a k řízení 

lidských zdrojů. Vliv lidského faktoru je při této specifické činnosti klíčový a sledování 

nákladů slouží též k ověření schopností jednotlivých pracovníků obsluhy a vrtmistra.  
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