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Anotace 

 

 

Tématem diplomové práce a jejím hlavním cílem je provést projektovou a 

ekonomickou studii moţnosti úpravy a vyuţití pískových poloh na hnědouhelném 

povrchovém lomu Vršany. Celou diplomovou práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. 

V první části se seznamujeme s moţností vyuţití písků z pískových poloh na lomu Vršany, 

které jsou pro potřeby těţby hnědého uhlí těţeny jako skrývkový materiál, který není dále 

vyuţíván. Z tohoto důvodu se také v této části zabýváme projektovou studií obecného 

technologického zařízení na úpravu vytěţeného písku z důvodu moţnosti jeho následného 

dalšího vyuţití.  Na první část navazuje část druhá, kde je provedena ekonomická studie a 

zhodnocení návratnosti počáteční investice do navrţeného technologického zařízení a moţná 

ekonomická studie provozu zařízení v budoucích letech.  

 

 

Klíčová slova: třídiče, písek, pískovna, investice, náklady, zisk  

 

 

 

Summary 

 

 

 

The theme of the thesis and its main objective is to design and economic study of 

treatment options and positions on the use of sand-cast lignite mine Vršany. The whole thesis 

can be divided into two main parts. In the first part we introduce the possibility of using sand 

from sand at the quarry Vršany positions that are necessary for the mining of brown coal 

mined as overburden material, which is no longer used. For this reason, also in this section we 

study the general design of technological equipment for sand dredging because of the 

possibility of subsequent further use. The first part is followed by a second, where the 

economic assessment and evaluation of return on initial investment in the proposed process 

equipment and possibly an economic study of operations in future years 

 

Klíčová slova: separators, sand, sand blasting, investments, costs, profits 
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1 ÚVOD 

Oblast severozápadních Čech pod Krušnými horami je odnepaměti proslulá svým 

vzácným bohatstvím. Skrývá nerostné suroviny, a to především hnědé uhlí, jehoţ loţiska se 

táhnou po celém úpatí Krušných hor. Nejvýznamnějšími pánvemi jsou Mostecká a Sokolovská 

uhelná pánev. Sdruţují v sobě několik dolů a lomů, kdy mezi nejznámější v Mostecké uhelné 

pánvi patří Lom Československé armády a Lom Vršany. V Sokolovské uhelné pánvi jsou dva 

činné lomy Jiří a Druţba. 

  V této diplomové práci se zaměříme blíţe na povrchový lom Vršany. Je situován do 

Mostecké hnědouhelné pánve a vzhledem k těţbě uhlí je do budoucnosti jeden 

z nejperspektivnějších dolů z důvodu, ţe je zde moţnost těţit velké mnoţství hnědého uhlí 

ještě po desítky let. 

 V souvislosti s těţbou loţisek hnědého uhlí však dochází také k těţbě průvodních 

hornin a skrývkových hmot. V lokalitě Vršany jsou těmito průvodními horninami 

písčitojílovité meziloţní vrstvy, které rozdělují celistvé uhelné sloje hnědého uhlí. Většina 

těchto písků a průvodních hmot není z hlediska neuţitečnosti vyuţívána a jsou ukládány na 

odvalech, či výsypkách, a nebo se vyuţívají v lomech jako materiál ke zpevnění vozovek či 

dalšímu vyuţití, ačkoliv by se jistě po drobné úpravě mohly vyuţít k dalším účelům, zejména 

jako důleţitá surovina ve stavebnictví, při výrobě sklářských výrobků nebo dalším odvětví 

průmyslu.  Toto se mi zdá hlavně z ekologického hlediska velmi nevhodné z důvodu, ţe 

v jiných částech České republiky dochází v souvislosti s těţbou loţisek písků k zásahům do 

rázu krajiny a ţivotního prostředí a samozřejmě také k bezdůvodnému plýtvání nerostného 

bohatství, které jak všichni víme, také není nevyčerpatelné.   

 Cílem této diplomové práce je tedy zaměřit se na moţnost a další vyuţití 

doprovodných surovin, v tomto případě meziloţních poloh písků, při jejich souběţné těţbě 

s hnědým uhlím a provést projektovou a ekonomickou studii moţnosti úpravy pískových 

poloh na uhelném lomu Vršany. Projektová studie se bude zabývat obecně navrţenou 

technologií na úpravu písků, která byla provedena ve spolupráci s patřičnou společností 

zabývající se touto činností. Ekonomická studie se bude zabývat ekonomickým zhodnocením 

návratnosti počátečních investic vzhledem k provozu a distribuci písků z uvedené pískovny a 

různými faktory moţného sníţení doby návratnosti investice. 
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2 OVĚŘENÍ MNOŽSTVÍ SUROVINY  

 

Území výpočtu zásob písků bylo převzato z podkladů OBR, za uţití mapy v měřítku 

1:5000, na které byly znázorněny a zakreslen stav jednotlivých těţebních řezů. Spodní hranice 

uvaţované těţby byla stanovena od 210 m n. m., kdy se jedná o meziloţní písky mezi první a 

druhou slojí. 

Poţadované území bylo vytyčeno a ohraničeno, kdy na tomto byly vybrány vrty, u 

kterých je k dispozici psaný profil. Ze psaných profilů byly získány údaje o výskytu 

jednotlivých poloh písků. Pro výpočet byly stanoveny pouze sloje s větší mocností a to od 4 

m, které by byly moţné těţit případnou nasazenou technologií. 

Pro výpočet kubatury písků v zájmové oblasti byly pouţity metody dílců dle 

Boldyreva. Z plochy jednotlivých dílců a součtu mocností jednotlivých poloh písků ve vrtu byl 

vypočten objem písku v dílcích. Z důvodu, ţe přítomné písky jsou znečistěné a obsahují 

jílovité příměsi, byla provedena přibliţná korekce obsahu písků a to ve výši 50 %.  

Z provedených výpočtů byly výsledky sumarizovány a výsledný objem písků byl stanoven na 

cca. 10 milionů m
3
. Výše provedené výpočty byly provedeny v roce 2003, kdy dle 

poskytnutých údajů společnosti VÚHU, a.s. se v současné době objem písků pohybuje cca. 

okolo 5 miliónů m
3
. Případné vyuţití a zpracování tohoto mnoţství písků by při zachování 

současné těţby hnědého uhlí v tomto lomu stačilo na dobu několika desítek let. 

Současně s výpočtem zásob byly odebrány vzorky meziloţních písků, u kterých byly následně 

provedeny zkoušky a rozbory v laboratořích VÚHU. Výsledkem bylo, ţe meziloţní písky 

nacházející se v daném území těţby jsou vhodné svým sloţením pro maltařské směsi, za 

předpokladu odstranění organické sloţky. 

Postup výpočtů, informace o mnoţství písků na dole Vršany a vhodnost uţití písků 

byly získány ze zdrojů Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. 

 Z důvodu nutnosti odstranění organické sloţky a další úpravě meziloţních písků před 

jeho další případnou distribucí se v další části této diplomové práce krátce zmíníme o 

všeobecné podstatě úpravy materiálů a surovin, mezi které patří procesy, jako jsou drcení, 

mletí a třídění. 
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3 NÁVRH ÚPRAVÁRENSKÉ TECHNOLOGIE VČETNĚ 

JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

 

3.1 Podstata a význam úpravnictví  
 

Těţené suroviny neodpovídají zpravidla poţadavkům spotřebitele, kdy vlastní úprava 

nerostných surovin spočívá v tom, ţe hornickými způsoby získané nerostné suroviny 

neodpovídají svým zrnitostním, mineralogickým a chemickým sloţením, technickým a 

ekonomických poţadavků spotřebitelů. Vydobytá nerostná suroviny je směsí zrn všech 

velikostí od nejhrubších kusů aţ po nejjemnější částice. Zrnitost závisí na mechanických 

vlastnostech nerostné suroviny, pouţitém způsobu dobývání, systému technologické dopravy a 

dalších faktorech. Z tohoto důvodu musejí být těţené nerostné suroviny dále zpracovány, 

jelikoţ v přírodě se jen zřídka vyskytují loţiska uţitkových nerostů v takové formě a kvalitě, 

aby mohly být efektivně vyuţity bez předběţné úpravy. Nejčastěji se suroviny musí zbavit 

bezcenných, nevítaných nebo škodlivých příměsí, téţ nazývané jaloviny. Cílem procesu 

úpravy je zvýšit uţitnou hodnotu nerostných surovin změnou fyzikálního nebo i chemického 

sloţení.  

Mezi nejčastější způsoby úpravy nerostných surovin z hlediska velikostí zrn, případně 

zrnitostí patří proces drcení, třídění a podle potřeby také mletí. Tyto i další úpravnické 

technologie zpracování vytěţené suroviny se nazývá úprava. Technická věda zabývající se 

úpravou nerostných surovin je úpravnictví. 

  

Základní úpravnické pochody 

 

Úpravu nerostných surovin členíme podle sledovaného účelu na tři pracovní pochody: 

 

1. Přípravné procesy - příprava nerostné suroviny k úpravě 

a) mechanické zdrobňování – mezi hlavní procesy patří drcení a mletí  

 

b) třídění - je rozdělení na zrnitostní podíly podle velikosti zrna na třídících 
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plochách nebo např. podle rozdílných párových rychlostí zrn různé 

velikosti ve vodním nebo vzduchovém prostředí. Třídění se často opakuje 

během celého postupu úpravy. 

 

2. Hlavní úpravnické procesy  -  rozdruţování 

 

Je hlavním pracovním pochodem v procesu úpravy nerostných surovin. Vyuţívá rozdílných 

vlastností uţitkových nerostů a jaloviny. Metody rozdruţování 

 

a) gravitační metody rozdruţování - vyuţívají rozdílu mezi hustotou 

uţitkového rozdílu a jaloviny 

 

b) magnetické metody rozdruţování - vyuţívají rozdílu v magnetické 

vodivosti zrn uţitkového nerostu a jaloviny 

 

c) elektrické metody rozdruţování - vyuţívá rozdíl v elektrické vodivosti 

nerostů 

 

d) flotace - vyuţívá povrchových vlastností minerálů k rozdruţování 

 

e) chemická úprava - vyuţívá chemické vlastnosti upravovaných nerostů 

k louţení 

 

f) fotometrické metody rozdruţování - vyuţívají barvu a světelný odraz 

 

g) radiometrické metody rozdruţování - vyuţívají aktivního záření rud 

obsahující radionuklidy nebo různý stupeň pohlcování a odrazu záření při 

pouţití radionuklidových zářičů a vyhodnocovací jednotky 

 

 

 



Miroslav Svoboda: Ekonomická a projektová studie  

 

2011  5 

 

3. Pomocné a doplňující procesy 

 

a) odvodňování - rozdruţování většinou probíhá ve vodním prostředí, proto je 

nutno produkt po provedení operace úpravy zbavit vody, odvodnit, coţ je u 

jemnozrnných podílů zvlášť náročné 

 

b) zahušťování, zkusovění - přeměna jednozrnných produktů těţby nebo 

úpravy na produkty poţadované velikosti případně vyšší uţitné hodnoty 

 

c) flokulace a čiření – chemická sedimentace a čištění vod 

 

d) sušení – termické sušárny 

 

e) vzorkování – odběr zpracovaných vzorků 

 

f) prostorové odprašování 

 

g) třídění na obchodní skupiny 

 

Tématem této práce je ekonomická a projektová studie moţnosti úpravy pískových 

slojí při souběţné těţbě hnědého uhlí, kdy projektová studie se bude spočívat obecně 

navrţenou technologií na úpravu písků. Veškerá technologie tedy bude zaloţena na úpravě 

písků, kdy hlavním pracovním úkonem bude třídění. Z tohoto důvodu se v další části 

diplomové práce budu zabývat pouze tímto procesem a tento obecně popíši.  

  

 

3.2 Třídění 
 

K dalším postupům úpravárenské technologie patří třídění. Jedná se čistě o oddělení 

směsi zrn podle velikosti a to se uskutečňuje na základě různých důvodů.  
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Druhy třídění: 

 Předběţné třídění – jedná se o prvotní třídění, kdy se oddělují velké kusy rubaniny 

před vstupem do procesu úpravy 

 Přípravné třídění – zahrnuje roztřídění vstupního materiálu do zrnitostních tříd 

 Finální třídění – konečné třídění podle poţadavků odběratele, získání konečného 

produktu 

 

Další pomocné způsoby třídění: 

 

 Výběrové třídění  

 Kontrolní třídění – odstranění neţádoucích předmětů 

 Odvodnění na sítových plochách – odstranění vody z produktů 

 

Úpravárenská technologie třídění je prováděna na sítech nebo roštech. Surovina je tříděna 

a rozdělována do několika tříd, které jsou určovány podle velikosti zrna a jsou stanovovány 

podle třídící plochy (síta, roštu), a to přesně podle velikosti otvorů v třídící ploše. Z toho 

rozeznáváme dva názvy přepad (nadsítné, roštné) a propad (podsítné, podroštné). 

 

 Přepad – nazývaný také jako nadsítné, roštné 

      - jedná se o produkt tvořený většími, hrubšími zrny, které nepropadly otvory 

třídící plochy 

 

 Propad – nazývaný také jako podsítné, podroštné 

       - jedná se o produkt tvořený menšími zrny, které propadly otvory třídící plochy 

Jak se dočteme v mnohé literatuře, třídění můţe být jak hlavním úpravárenským 

procesem tak pomocným.  

Hlavním procesem je v případě, ţe se rubanina nerozdruţuje, ale pouze drtí a třídí, jak 

je tomu při zpracování kameniva. Pomocným procesem je třídění materiálu v různých místech 

technologického procesu úpravy tak, aby se usnadnilo nebo umoţnilo jeho zpracování. 

Většina způsobů rozdruţování vyţaduje, aby byla z rubaniny předem oddělena zrna, která 
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nemohou být rozdruţována společně s ostatní rubaninou. Pomocným procesem je i třídění při 

drcení a mletí, kdy dotřiďujeme zrna, která jsou jiţ dostatečně zdrobněná. 
1 

 

Třídící plochy 

 

Jak jiţ bylo napsáno, proces třídění je uskutečňován na sítech nebo roštech. 

Nejdůleţitějším ústrojím kaţdého třídiče je jeho pracovní plocha, které se u třídičů nazývá 

třídící plocha. Třídící plochy mohou být různých tvarů a vyrobeny z různých materiálů. 

Třídící plochy u sítových třídičů bývají vyrobeny z děrovaných plechů, plochy sestavené 

z ocelových drátů. Třídící plochy u roštových třídičů jsou tvořeny roštnicemi. Tyto mohou být 

pevné nebo pohyblivé, mohou být různě tvarovány a vyrobeny z různých materiálů. 

 

Rozdělení třídících ploch: 

 

 Třídící plochy kovové 

 Třídící plochy gumové a polyuretanové 

 

1) Třídící plochy kovové 

 

a) Roštnice – mohou být pohyblivé nebo nepohyblivé 

b) Děrované plechy – vyráběny z plechů různé tloušťky s různými tvary děr 

(kruhové, čtvercové, obdélníkové) 

c) Pletené síta – vyrábějí se s různou velikostí ok z ocelových drátů, mohou být 

pletená nebo svařovaná 

 

2) Třídící plochy gumové a polyuretanové 

 

Jsou vyrobeny nejčastěji z gumy různých tvarů, mezi nejpouţívanější patří tvar čtverce a 

kruhu. Mezi jejich nevýhody patří menší účinnost třídění, naopak mezi výhody patří vyšší 

                                                 
1
   Slivka, Vladimír a kol. Těţba a úprava silikátových surovin, 2002, ISBN 80-903113-0-X 
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odolnost a delší ţivotnost. Třídiče vyrobené z polyuretanu mají ještě větší ţivotnost neţ třídiče 

gumové a jsou do budoucna velmi perspektivní. 

 

3.2.1 Třídiče 

 

 

Jsou strojní zařízení, na kterých se provádí rozdělení nerostných surovin nebo 

úpravnických produktů podle velikost zrn. 
2
 

V praxi se pouţívá několik různých druhů třídičů s rozdílnými pracovními postupy, avšak na 

všechny se stahují obecné poţadavky, které by měli třídiče splňovat. 

 

Obecné poţadavky třídičů: 

  

 vysoká účinnost třídění 

 co nejmenší hmotnost a rozměry třídiče 

 vyváţené pohybující se hmoty 

 dosahování poţadovaného výkonu a účinnosti při zvýšené vlhkosti a lepivosti tříděné 

suroviny 

 nesmí docházet k drcení suroviny třídičem během třídění 

 jednoduchá konstrukce a údrţba zařízení 

 

Obecné a výše popsané poţadavky na třídiče se však soustřeďují k jednomu 

nejdůleţitějšímu kriteriu třídiče a to je k jeho výkonu zpracování suroviny za jednotku času. 

Další důleţitou vlastností třídění materiálů, na které závisí účinnost třídění, je zrnitostní 

sloţení upravované suroviny vstupující do procesu. Na tomto záleţí efektivnost třídění a je 

také kriteriem pro volbu vhodného uţití třídící technologie. 

 

Pro určení vhodné technologie na základě zrnitosti upravované suroviny jsou 

prováděny třídící zkoušky.  

                                                 
2
  Řepka, Vlastimil. Úprava nerostných surovin. Skripta VŠB.TU Ostrava, 2004 
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Druh třídění Princip třídění Druhy zařízení 

Mechanické geometricky rozdílné rozměry zrn 

roštové třídiče 

pevné rošty 

pohyblivé rošty 

výkyvné rošty 

pásové rošty 

sítové třídiče 

se stejnosměrným 

pohybem síta 

(válcové, kuţelové, 

hranolovité) 

vibrační (různým 

reţimem kmitů) 

Hydraulické 

rozdílná 

sedimentační 

rychlost ve 

vodě 

oddělování zrn 

podle 

soupádnosti 

hřeblové a šroubovicové  třídiče 

třídiče se vzestupným proudem vody 

protiproudé třídíče 

spolupůsobení 

hydrocyklony – 

odstředivé síly 

 

Pneumatické 
rozdílná sedimentační 

rychlost ve vzduchu 

vibrační odprašovací  třídiče 

pulsační odprašovací třídiče 

odstředivé odprašovací třídiče 

 

Tab. 1 - Přehled postupů třídění  

(Fries,J: Stroje pro zpracování odpadu, Ostrava, VŠB-TUO, 2007(str.240)) 

 

Třídící zkouškou se zjišťuje hmotnostní podíl zrn dané velikosti ve zkouškovém 

vzorku. Sítový rozbor se provádí za sucha nebo za mokra na standardních laboratorních sítech. 

Sítové rozbory se provádějí na kontrolních sítech. Jsou to přesná, výrobcem ověřená síta, která 

tvarem rozměrem a provedení odpovídají příslušné normě. Hrubozrnné materiály se třídí na 
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kontrolních sítech z děrovaných plechů se čtvercovými otvory. Při sítových rozborech 

jemnozrnných materiálů se pouţívají drátěné tkaniny.
3
  

Získané hodnoty ze sítových zkoušek se dále zpracovávají a to několika způsoby. 

Jedním ze způsobů je zanesení výsledků a vyhodnocení hodnot ve formě tabulek. Nejčastějším 

způsobem vyhodnocení hodnot zrnitostí surovin ze sítových zkoušek je jejich zanesení a 

zobrazení v grafické formě – vznikají křivky zrnitosti. 

  

Postup třídění  

 

Při třídění se materiály běţně třídí na více zrnitostních tříd, kdy toho se docílí většinou 

více způsoby a to tříděním: 

 

1) tříděním od jemného k hrubému, téţ také od malého k velkému 

 

Síta jsou uspořádána za sebou, kdy materiál prochází od síta s nejmenší velikostí oka k 

největšímu. Výhodou je snadná výměna a kontrola třídících ploch, avšak nevýhodou je zde 

velké opotřebení třídících ploch, nízká účinnost třídění a velké poţadavky na zastavění 

z důvodu délky třídičů.  

 

2) tříděním od hrubého k jemnému, téţ také od velkého k malému  

 

Síta jsou u tohoto způsobu řazena nad sebou, kdy nejvýše je síto s největší velikosti oka kdy u 

dalších sít se velikost oka zmenšuje. Výhodou tohoto způsobu třídění je dobrá účinnost třídění, 

menší opotřebení třídících ploch a menší zastavěná plocha  

 

3) kombinací obou předchozích způsobů 

 

Je kombinací předchozích, ale v praxi se moc často nevyuţívá. 

                                                 
3
    Slivka, Vladimír a kol. Těţba a úprava silikátových surovin, 2002, ISBN 80-903113-0-X 
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Hlavním kriteriem rozdělení třídičů je způsob, při kterém dochází k třídění. K třídění můţe 

docházet za sucha nebo za mokra. Z tohoto důvodu třídění a třídiče rozdělujeme: 

 

 Mechanické třídění – pomocí mechanických třídičů 

 Hydraulické a vzdušné třídění – pomocí klasifikátorů 

 

3.2.1.1 Mechanické třídění 

 

Mezi nejpouţívanější a nejznámější patří sítové třídiče. Těchto je několik druhů, kdy 

v praxi se nejčastěji setkáme s třídiči s kmitavým pohybem. Tyto třídiče lze tedy dělit z více 

hledisek. Jedno hledisko je na základě počtu kmitů a mezi druhé patří tvar kmitů třídící 

plochy. Z prvého hlediska lze tedy třídiče rozdělit: 

 

1) Třídiče s podkritickým kmitočtem 

2) Třídiče s kritickým kmitočtem 

3) Třídiče s nadkritickým kmitočtem 

 

Jak je tedy zde zřetelné veškerý princip těchto třídičů zaleţí na kmitech.  

  

Z druhého hlediska, lze tedy, jak jiţ bylo napsáno, třídiče rozdělit z tvarů kmitů třídící 

plochy na: 

 

a) Třídiče s kruhovými kmity 

b) Třídiče s eliptickými kmity 

c) Třídiče s přímočarými kmity 

d) Třídiče se zvláštními kmity 
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3.2.1.2 Hydraulické a vzdušné třídění 

 

Taktéţ se pro tyto druhy třídění pouţívá název klasifikace. Tento způsob třídění je 

zaloţen na rozdílných konečných pádových rychlostech. Jak je zřejmé z názvu, toto třídění se 

uskutečňuje v hmotném prostředí, které zpravidla tvoří voda nebo vzduch. Aby třídění tímto 

způsobem mohlo být uţito, musí být splněna podmínka, ţe tříděný materiál musí být různé 

zrnitostní velikosti, musí mít stejný tvar a stejnou hustotu sloţení. Velikost zrn je u toho 

třídění menší neţ 2 mm. 

 

Hydraulické klasifikátory 

 

Hydraulické klasifikátory lze dále ještě rozdělit na gravitační klasifikátory a 

klasifikátory vyuţívající odstředivé síly.  

 

Gravitační klasifikátory 

 

 Klasifikátory s horizontálním pohybem vody 

 Klasifikátory se vzestupným proudem vody 

 Mechanické klasifikátory 

 

Klasifikátory s horizontálním proudem vody 

 

Tyto klasifikátory patří k jedněm z nejjednodušších klasifikátorů, kdy nejznámější 

z nich jsou nálevky. Nálevky odpovídají tvarem čtyřbokému jehlanu nebo kuţelu, který mají 

vrchol obrácený směrem dolů. V praxi se pouţívá více nálevek spojených za sebou, kdy 

velikost a hloubka je u kaţdé nálevky jiná a tato se mění. Jako první v řadě u vstupu je 

umístěna nejmenší nálevka, na konci procesu největší. Třídění probíhá v proudu vody, kdy 

v menších nálevkách dochází k rychlejšímu proudění vody, a tudíţ jsou zde usazovány 

nejtěţší a nejhrubší zrna materiálu, v hlubších nálevkách je proud vody menší a usazují se zde 

jiţ lehká a jemná zrna. V posledních nejhlubších nálevkách vychází jiţ většinou jiţ vyčeřená 
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voda s nejjemnějšími zrny materiálu. Usazený materiál je postupně z nálevek vynášen pomocí 

trubek, aby nebylo ovlivňováno další usazování příchozího materiálu.   

 

Klasifikátory se vzestupným proudem vody 

 

Princip těchto klasifikátorů je zaloţen na postupném přivádění vody do třídícího 

procesu. Při procesu třídění u těchto typů je rozhodující konečná pádová rychlost přiváděného 

materiálu. Pokud je tato větší neţ pádová rychlost vzestupného proudu vody, dochází 

k usazování zrn materiálu. Zrna, která mají menší konečnou pádovou rychlost, se neusazují a 

jsou odnášena přivádějící vodou. Účinnost třídění lze tedy nastavit rychlostí vzestupného 

proudu přiváděné vody. Tohoto typu klasifikátoru lze jmenovat např. prolévku. 

 

Mechanické klasifikátory 

 

Svým principem pracují podobně jako klasifikátory s horizontálním proudem vody. Dle 

zařízení, které z klasifikátorů odvádí usazené částice materiálu je lze dále rozdělit: 

 

 Šroubovicové  

 Škrabákové. 

 Hřeblové  

 Mísové  

 

Klasifikátory s vyuţitím odstředivé síly 

 

 Hydrocyklony  

 Plnoplášťové odstředivky 
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3.3 Návrh úpravárenské technologie 
 

Z provedeného rozboru poskytnutých vzorků materiálu, jak bylo popsáno v předchozí 

kapitole, lze konstatovat, ţe se jedná o meziloţní písek který obsahuje organické sloţky – 

uhelný a dřevitý balast. Toto neţádoucímu znečištění je způsobeno především proběhlým 

geologickým procesem při tvorbě uhelného souvrství, ale i menší měrou následnou těţební 

činností. Úpravárenský proces bude tedy spočívat nejen v třídění zpracovávaného písku na 

poţadovanou velikostí zrnitost a také v oddělení uhelného a dřevitého balastu spolu s 

odplavením jílovitých a prachových částic. Navrţení a následné sestavení vhodné 

úpravárenské technologie bylo provedeno ve spolupráci s odbornou společností dle mnou 

stanovených zadávacích podmínek. Výsledkem úpravárenského procesu je materiál (výrobek) 

vhodný jako vstupní surovina pro výrobu maltařských a omítkových směsí. Zjednodušené 

schéma procesu technologického zařízení pískovny je načrtnuté v příloze č. 2. 

 

1. Vibrační a prosévací element (mokrá úprava) 

 

Typ: 1 P 6000/2000 

Jednosytný se sprchováním 

Délka:    6000 mm 

Šířka:    2000 mm 

Sklon:    15 °  

Osítování:   umělohmotné  

Tříděná zrnitost:  1 mm 

Pohon:    12 kW 

 

Příslušenství:    motor – výkon 15 kW 

Sprchovací komplet – rozdělovací sprchovací trubky osazené tryskami 5 mm, vodní 

příslušenství s uzávěrem vody a manometrem 

Cena:    1.250.000,- Kč 
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2. Aquamator 

 

Vodní pásový separátor na odstranění dřeva, uhlí a odplavitelných částic 

 

Typ: AS 6500/2400/300 

Rozvor:   6500 mm 

Šířka:    2400 mm 

Výška hřbetu:   300 mm 

Pohon:    9 kW 

Výkon:   175-240 t/h 

Cena:    3.500.000,- Kč 

 

3. Horizontální třídič 

 

Typ: H 1 E 3000/1400 

Délka:    3000 mm 

Šířka:    1400 mm 

Sklon:    -3 ° 

Osítování:   umělohmoté 

Zrnitostní třída:  0,4 mm 

Pohon:    2 x 3 kW 

Příslušenství:  zpáteční odvodnění – pomocí umělohmotných lišt 

Cena:    750.000,- Kč 

 

4. Cyklon pro dotřídění jemného písku 

 

Z ocelového materiálu se speciálním obalem vnitřně pogumovaným a speciálními tryskami  

 

Dělící průřez:   70 mm 

Obsah pevného materiálu: 15 t/h 
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Přítokový průměr:  DN 80 

Přetok – odtokový průměr DN 100 

Cena:    1.000.000,- Kč 

 

5. Dehydrátor 

 

Typ: SF 2150 Z 

Výkon:   25-30 m
3 

/h 

Průtok vody:   160m
3 

/h 

Příkon:    5 kW 

Délka vany:   5000 mm 

Šířka vany:   2500 mm 

Cena:    1.750.000,- Kč 

 

6. Odvodňovací prosévač 

 

Typ: ESU 6520  

Délka:    2000 mm 

Šířka:    650 mm 

Sklon:    5 ° 

Příkon:    2 x 1 kW 

Cena:    750.000,- Kč 

 

7. Čerpadlo pevného materiálu 

 

Výkon:    50 m/h 

Podíl pevného materiálu: 15t/h 

Příkon:    7 kW 

Cena:    250.000,- Kč 
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8. Čerpadlo na přívod čisté vody 

  

Výkon:   50-60 m/h  

Příkon:    7 kW 

Cena:    250.000,- Kč 

 

9. Dopravníkový pás na přívod materiálu do třídící technologie – suché třídění 

Dálka:    50 – 60 m 

Šířka:    650 mm 

Pohon:    14 kW 

Rychlost:   1,5 – 1,8 m/s 

Stoupání:    max. 18 ° 

Cena:    250.000,- Kč 

 

10. Dopravníkový pás na odvod materiálu z třídící technologie na skládku 

 

Dálka:    50 – 60 m 

Šířka:    650 mm 

Pohon:    14 kW 

Rychlost:   1,5 – 1,8 m/s 

Stoupání:    max. 18 ° 

Cena:    250.000,- Kč 

 

11. Dopravníkový pás na odvod materiálu ze suchého třídění do třídící technologie 

 

Dálka:    15 – 20 m 

Šířka:    650 mm 

Pohon:    5 kW 

Rychlost:   1,5 – 1,8 m/s 

Stoupání:    max. 18 ° 

Cena:    150.000,- Kč 
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12. Pásové dopravníky mezi jednotlivými komponenty technologického zařízení – 4 ks 

 

Dálka:    5 m 

Šířka:    650 mm 

Pohon:    4 x 0,5 kW 

Rychlost:   1,5 – 1,8 m/s 

Stoupání:    max. 10 ° 

Cena:    100.000,- Kč 

 

13. Elektro příslušenství k úpravárenské technologii 

 

Veškerá technologie bude ovládána a řízena elektricky a kompletní elektrika bude řešena 

umístěním do jedné skříně – elektrokontejneru. 

Cena:    2.500.000,- Kč 

 

14. Nosná konstrukce úpravárenské technologie 

 

Pro veškeré usazení zařízení úpravárenské technologie jako van  a výsypek bude zbudování ze 

stabilní ocelové konstrukce s výztuhami. Součástí budou také ochozy podél strojů, 

podlahových roštů, zábradlí schodů. 

Cena:    1.250.000,- Kč 

 

15. Nádoby a výsypky potřebná k zařízení technologie 

 

- stabilní plechová konstrukce k úpravárenské technologii 

- všechny třecí plochy pogumované 

 

1 kus vana pod prosévací element s uzavírací rourou k Aquamatoru 

1 kus výsypka 

1 kus výsypka pro nadsítné 
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Příslušenství k aguamatoru 

1 kus výsypka na dopravník 

1 kus sběrná vana vody pod aguamator 

 

Cena:    625.000,- Kč 

 

Celkem:   14.625.000,- Kč.  

 

3.4 Vytipování vhodného místa pro umístění úpravárenské technologie a 

vybudování pískovny  
 

 

Při hledání vhodné lokality pro umístění úpravárenské technologie pískovny byl kladen 

důraz na splnění následujících kriterií jak provozních tak ekonomických. 

 

Sledovaná kriteria: 

 

 jednoduchá doprava těţeného materiálu 

 moţnost napojení na inţenýrské sítě 

 dostatečně velká plocha pro vytvoření deponie těţeného materiálu, tak upraveného 

písku 

 dostatečně velká a únosná plocha pro vybudování a postavení vlastní úpravny 

 jednoduchá dopravní dostupnost pro budoucí odběratele suroviny 

 nenáročná moţnost pro vybudování zázemí pro zaměstnance, distribuci a prodej 

 

Vyhodnocení nabízených lokalit dle výše uvedených kriterií byly vytipovány a vybrány 

dvě vhodné lokality. 

 

 Současná deponie písku na lokalitě A7 
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Toto území bylo jiţ dříve vytipováno jako nejvhodnější pro vybudování vlastní pískovny 

pro tehdy uvaţovanou cihelnu. Byla zde ověřena únosnost podloţky, vybudovány el. přípojky, 

postaveno kolejiště a nasazeno rypadlo E 2,5 na deponování. 

 

Vyhodnocení lokality dle výše daných kriterií: 

 naváţka písků je moţná pouze kolejovou dopravou, tudíţ vyvstává nutnost překládky 

z pasovek do vagónů a tím vytvořit mezideponii. Tato nevýhoda se ovšem poněkud 

eliminuje tím, ţe do daného prostoru budoucí pískovny se zřejmě nemůţe vejít celý 

objem písků, a tudíţ nechceme-li tento písek vyhodit na výsypku, je nutné vytvořit na 

vhodném místě mezideponii. 

 elektrické vedení a voda jsou jiţ vybudované a přivedeny 

 plocha svou rozlohou a únosností splňuje poţadavky, je potřeba doověřit skutečnou 

kapacitu deponie a navrhnout vhodnou technologii na deponování 

 dopravní obsluţnost je zajištěna komunikací s ţivičným povrchem 

 vzniká povinnost dovybavit a dobudovat jiţ existující zázemí pro zaměstnance, 

distribuci a prodej. Výhodou této lokality je také existence váţního místa nákladních 

automobilů, které je umístěno u výjezdu z obce Komořany. V případě vyuţitím tohoto 

váţního místa s váhou se na investici ušetří cca. 1 milion Kč 

 pískovna je v současné době vybavena těţební technologií E 2,5, která slouţí na 

deponování dovezeného písku. Nově je tedy nutno pořídit kolový nakladač zajišťující 

návoz písku do úpravárenského provozu a nakládku upraveného materiálu. Při vyuţití 

nakladače z vlastních zdrojů, či odkoupením staršího stroje lze na počáteční investici 

šetřit aţ 5 milionů Kč 

 velkou výhodou této lokality je vodní plocha, kterou lze vyuţít jednak jako odkalovací 

jímku a jednak jako zdroj vody pro mokré třídění. Toto je jednoznačná výhoda této 

lokality, jelikoţ vodní zdrţ je v její těsné blízkosti a svou rozlohou a mnoţstvím vody 

vyhovuje poţadavkům třídírny, zvláště jedná-li se v podstatě o uzavřený koloběh vody. 

Při vyuţití zdrţe jako odkalovací či sedimentační jímky, se vzhledem ke garanci 3% 

odplavitelných částic z celkové vsázky nepočítá s nutností jejího radikálního 

prohlubovaní nebo odtěţování usazenin. 
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 Montážní místo u výsuvových hlav na lokalitě Vršany 

 

Tato lokality v minulosti slouţila jako montáţní místo pro velkostroje, je z převáţné části 

zpevněna a dostatečně zasíťována. 

Vyhodnocení lokality dle výše daných kriterií: 

 

 naváţka písku na danou lokalitu je zajištěna pasovou technologií. Pro zaloţení je nutno 

buď přetransformovat PVZ na dané místo, nebo vloţit na pásový dopravník shazovací 

vůz, na předmětnou pasovku. Řešení se shazovacím vozem a návazným pasovým 

dopravníkem však také musí počítat s koncovou zakládací (deponovací) technologií, 

která svým výkonem nebude omezovat těţební technologii. V úvahu přichází opět 

napojení na PVZ. Prostavěním páteřní pasovky, by však byla zvětšena vyuţitelná 

kapacita daného prostoru pro deponování předmětných písků. 

 jakoţto bývalé montáţní místo je prostor dostatečně zasíťován 

 plocha svou rozlohou a únosností rovněţ splňuje poţadavky na ní kladené, přičemţ je 

ovšem také potřeba doověřit skutečnou kapacitu deponie a navrhnout vhodnou 

technologii deponování 

 dopravní obsluţnost je zajištěna komunikací s ţivičným povrchem 

 je moţno vyuţít stávajícího zařízení montáţního místa k vybudování zázemí pro 

zaměstnance, distribuci a prodej 

 je nutno pořídit kolový nakladač zajišťující návoz písků do úpravárenského provozu a 

nakládku upraveného materiálu. Při vyuţití nakladače z vlastních zdrojů, či 

odkoupením staršího stroje lze na počáteční investici šetřit aţ 5 milionů Kč 

 je nutno vybudovat odkalovací jímku a zajistit přívod uţitkové vody pro mokré třídění 

Porovnáním a vyhodnocením těchto vytipovaných lokalit dle zadaných sledovaných 

kriterií výběru, by se mělo dojít ke konečnému doporučení jedné lokality. Z uvedených výše 

popsaných lokalit se pro výstavbu pískovny a úpravárenské technologie jeví jako nejvíce 

vhodná varianta číslo jedna a to současná deponie písků na A7 z důvodu přítomnosti vodní 

zdrţe a tudíţ moţnosti vybudování kalového a vodního hospodářství.  
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4 ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH 

NÁKLADŮ S NÁVRATNOSTÍ INVESTICE 

 

4.1 Investiční náklady 
 

Soubor zařízení pro úpravu  1462500,- Kč 

Pořízení nakladače    5000000,- Kč 

Pořízení váhy       1000000,- Kč 

Rekonstrukce budovy   1000000, -Kč 

Vybavení budovy      200000,- Kč 

 

Celkem:             21825000,- Kč  

 

4.2 Provozní náklady 
 

 

4.2.1 Osobní náklady  

 

Náklady na mzdy zaměstnanců 

 

7 zaměstnanců ….. 1 vedoucí pískovny……………………..30000,- Kč/měsíčně 

  …... 1 řidič a obsluha kolového nakladače…. 20000,-Kč/měsíčně 

  ……5 obsluha technologického zařízení…… 20000,- Kč/měsíčně 

Výpočet: 

Vedoucí za rok:     30000 * 12 = 360000,- Kč/rok  

Řidič a obsluha kolového nakladače   20000 * 12 = 240000,- Kč/rok 

Obsluha technologického zařízení:       20000 * 12 * 5 = 1200000,- Kč/rok 

Sociální a zdravotní pojištění (34%)              612000,- Kč/rok 

Náklady na mzdy celkem:      2412000,- Kč 
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4.2.2 Ostatní náklady 

 

Náklady na elektrickou energii 

 

Technologie úpravy a třídící linka bude pracovat v osmihodinovém denním provozu, to 

znamená v pracovní době pondělí – pátek, osm hodin kaţdý den. Soboty a neděle bez 

pracovní činnosti. 

 

Pracovních dní v roce:   cca. 250 dní 

Počet hodin denně:    8 hodin 

Celkem odpracovaných hodin za rok: 2000 hodin 

 

Celkový výkon všech zařízení třídící linky – 98 kW/hod.…… zaokrouhleně 100 kW/hod 

Celkový výkon všech zařízení třídící linky za rok: 

 

2000 * 100 = 200.000 kW = 200 MWh 

 

Výpočet spotřeby elektrické energie dle nabídky společnosti ČEZ 

 

Tarif: Standard – sazba C01d 

Hodnoty jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem – velikost nad 63 A do 80 A 

 

Platby za dodávky elektrické energie se dělí na dvě základní skupiny: 

1. Regulované platby za dopravu elektřiny 

2. Silová elektřina 

 

1. regulované platby za dopravu energie uvedeného tarifu se skládají: 

a) Distribuce 

 

Měsíční stálá sazba: 72,- Kč 

Cena za 1 MWh – vysoký tarif: 2653,82,- Kč 
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b) Ostatní sluţby (za 1 MWh) 

 

Cena systémových sluţeb:  155,40,- Kč 

Cena na podporu výkupu elektřiny 370,- Kč 

Cena za činnost zúčtování OTE 4,75,- Kč 

 

2. Silová elektřina 

Tato poloţka obsahuje sazbu za obchod a skládá se z pevné měsíční platby a vysoké tarifu 

ceny za 1 MWh. 

 

Pevná cena za měsíc:   45,- Kč 

Vysoký tarif cena za 1 MWh  1671,- Kč 

 

Výpočet celkové platby za spotřebovanou elektřinu navrţeného zařízení 

 

Stále platby 

  

 Tuto poloţku získám výpočtem, kdy sečtu stálou měsíční platbu za dopravu  elektřiny 

a stálou měsíční sazbu za silovou elektřinu a součtem vynásobím počtem měsíců. 

12 x (72 + 45) = 1404,- Kč 

 

Platba za spotřebu elektřiny ve vysokém tarifu 

  

 Tuto poloţku získám vynásobením roční spotřeby zařízení v MWh s výsledkem součtu 

pevných vysokých tarifů a cen všech ostatních sluţeb. 

200 x (2653,82 + 1671 + 155,40 + 370 + 4,75) = 200 x 4854,97 = 970994,- Kč   

 

Roční platba celkem 
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 Tuto poloţku získám, kdyţ sečtu výsledné stále platby s výslednou sumou plateb za 

spotřebu elektřiny ve vysokém tarifu. 

1404 + 970994 = 972938,- Kč 

 

K výsledné sumě je nutno ještě přičíst daň z elektřiny, která činí 28,30,- Kč za 1 MWh 

200 x 28,30 = 5660,- Kč   →   5660 + 972938 = 978598,- Kč 

 

 Dále by měla být ke konečné sumě přičtena daň z přidané hodnoty, ale vzhledem 

k tomu, ţe výrobek je dále prodáván zaplatí DPH konečný spotřebitel a výrobce si daň odečte. 

 

Konečná suma za spotřebu elektrické energie 

Celkem:       978598,- Kč.  

 

Náklady na provoz kolového nakladače 

 

Mezi tyto náklady patří hlavně spotřeba nafty a provozních kapalin, jakoţto další 

finanční částky na drobné opravy a případné zakoupení náhradních dílů. 

 

Pracovních dní v roce:    250 dní 

Počet hodin denně:     8 hodin 

Celkem odpracovaných hodin za rok:  2000 hodin 

Provozní náklady na 1 odpracovanou hodinu:  1000,- Kč 

2000 * 1000 = 2000000,-Kč 

Celkem      2000000,- Kč 

 

Náklady na provoz technologického zařízení 

 

Pracovních dní v roce:    250 dní 

Počet hodin denně:     8 hodin 

Celkem odpracovaných hodin za rok:  2000 hodin 
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Provozní náklady na 1 odpracovanou hodinu:  500,- Kč 

2000 * 500 = 1000000,-Kč 

Celkem      1000000,- Kč 

 

Náklady na vodné a stočné 

 

Cena vodného a stočného:    75,-Kč/m
3 

 
Spotřeba: 10 m

3
/měsíc 

10 * 12 * 75 = 9000,- Kč 

Celkem:      9000,- Kč
  

 

Náklady na nákup drobného zboží 

 

Drobný materiál administrativní budovy (papír, náplně tiskárny, toaletní potřeby atd.) 

Celkem:      30000,- Kč 

 

4.2.3 Odpisy 

 

Odpisy dlouhodobého majetku se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Protoţe odpisy ovlivňují výši hospodářského výsledku, a tím i výši 

daně z příjmů, stanovil tento zákon způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jeho 

zatřídění a podmínky výpočtu odpisu. Podstatou odpisování je postupné přenášení hodnoty 

(ceny) majetku získaného koupí nebo jiným způsobem do nákladů (výdajů), přičemţ dochází 

k ovlivňování základu daně několik let, dokud nedojde k úplnému odepsání hodnoty majetku. 

Existují dvě metody odpisování: rovnoměrné – lineární odpisování a zrychlené – degresivní 

odpisování.  

Dle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

jsem zatřídil mnou navrţené zařízení na úpravu písků do druhé odpisové skupiny. 

 

Příloha č. 1 - Třídění dlouhodobého majetku do odpisových skupin 
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Odpisová skupina 2 

 

Poloţka Skupina Název 

(2 – 18) 29.12.2 Čerpadla a zdviţe na kapaliny 

(2 – 36) 29.52.4 
Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními 

nerostnými hmotami a produkty 

(5-1) 1 Budovy 

 

Tab. 2 – Zařazení do odpisových skupin 

 (Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 1). 

  

Rovnoměrné odpisy 

 

V zákoně o daních z příjmů jsou uvedeny v § 31. Částky ročních odpisů jsou stejné a 

odepisují se podle přirazené roční odpisové sazby uvedené v zákoně o daních z příjmů. 

 

Odpisová skupina 
První rok 

odepisování 

Další léta 

odepisování 

Pro zvýšenou vstupní 

cenu 

2 11 % 22,25 % 20 % 

5 1,4 % 3,4 % 3,4 % 

 

Tab. 3 - Přehled odpisových sazeb – rovnoměrné odpisy 

(Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Výpočty: 

Odpisy komplet zařízení - celková cena zařízení: 14625000,- Kč  

 

1 rok odepisování 

11% z celkové částky →  11% z 14625000,- Kč = 1608750,- Kč 
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2 - 5 rok odepisování 

22,25% z celkové částky → 22,25% z 14625000,- Kč = 3254063,- Kč 

 

Odpisy kolový nakladač - celková cena:  5000000,- Kč 

 

1 rok odepisování 

11% z celkové částky →  11% z 5000000,- Kč = 550000,- Kč 

2-5  rok odepisování 

22,25% z celkové částky → 22,25% z 5000000,- Kč = 1112500,- Kč 

 

Odpisy vážní zařízení - celková cena:  1000000,- Kč 

 

1 rok odepisování 

11% z celkové částky →  11% z 1000000,- Kč = 110000,- Kč 

2 – 5 rok odepisování 

22,25% z celkové částky → 22,25% z 1000000,- Kč = 222500,- Kč 

 

Odpisy rekonstrukce budovy - celková cena: 1000000,- Kč 

 

1 rok odepisování 

11% z celkové částky →  11% z 1000000,- Kč = 110000,- Kč 

2 – 5 rok odepisování 

22,25% z celkové částky → 22,25% z 1000000,- Kč = 222500,- Kč 

 

Odpisy vybavení budovy - celková cena:  200000,- Kč 

 

1 rok odepisování 

11% z celkové částky →  11% z 200000,- Kč = 22000,- Kč 

2 – 5 rok odepisování 

22,25% z celkové částky → 22,25% z 200000,- Kč = 44500,- Kč 
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Odpisy celkové 

 

1 rok odepisování 

Komplet výrobního zařízení:   1608750,- Kč 

Kolový nakladač:      550000,- Kč 

Váţní zařízení:      110000,- Kč 

Vybavení budovy        22000,- Kč 

Rekonstrukce budovy        14000,- Kč 

Celkem:     2304750,- Kč 

 

2 – 5 rok odepisování 

Komplet výrobního zařízení:   3254063,- Kč 

Kolový nakladač:    1112500,- Kč 

Váţní zařízení:      222500,- Kč 

Vybavení budovy        44500,- Kč 

Rekonstrukce budovy        34000,- Kč 

Celkem:     4667563,- Kč 

 

4.2.4 Náklady na nákup neupravené suroviny 

 

Tato cena se odvíjí od ceny kopaného surového písku. Do této ceny se však také 

promítají náklady společnosti Vršanská uhelná a.s., která tento písek těţí jako skrývkový 

materiál pro další moţnost těţby hnědého uhlí, kdy tuto částku tvoří náklady na těţbu a 

dopravu na výsypku či odval.  

 

Nákup neupraveného písku – 50,- Kč/t 

200000 t * 50,- Kč = 10000000,- Kč 

Celkem:     10000000,- Kč 
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4.3 Návratnost investice  

 

Investiční náklady: 

 

Třídící linka:       14625000,- Kč 

Kolový nakladač:          5000000,- Kč 

Váţní zařízení:          1000000,- Kč 

Rekonstrukce budovy:       1000000,- Kč 

Vybavení budovy:           200000,-Kč 

Celkem:       21825000,- Kč 

 

Provozní náklady: 

 

Osobní náklady (mzdy zaměstnanců):      2412000,- Kč    

Ostatní náklady: 

Spotřeba el. energie:          978598,- Kč 

Náklady na provoz kolového nakladače:     2000000,- Kč 

 Náklady na provoz technologického zařízení:    1000000,- Kč 

 Náklady na vodné a stočné:             9000,- Kč 

Náklady na nákup drobného materiálu:          30000,- Kč 

Nákup suroviny (neupraveného písku):      

1 rok           5000000,- Kč  

další roky        10000000,- Kč 

Celkem:    11429598,- Kč (16429598,-Kč) 

 

Příjmy: 

Cena upraveného písku tohoto typu, tj. písek hodící se pro výrobu maltařských směsí, 

se na trhu v České republice prodává v rozmezí částek od 150-200,- Kč za tunu. Pro návrh 

našeho projektu pískovny s následným prodejem upraveného písku jsme zvolili prodejní cenu 

písku pod uvedeným rozmezím a to na částce 120,- Kč za tunu. 
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Cena upravené suroviny (písku):  

Prodej 120,- Kč/t     200000 * 100   24000000,- Kč 

Celkem:      24000000,- Kč 

Celý projekt je připravována navrţen, ţe vlastníkem a zároveň investorem do 

technologického zařízení na úpravu písku (pískovny) bude, nebo by měla být společnost 

Vršanská uhelná, a.s., která se zabývá těţbou hnědého uhlí v uhelném Lomu Vršany, kde 

sloţení slojí hnědého uhlí je ovlivněno pískovými polohami, které do současné doby nejsou 

nijak vyuţívány. 

Základní úvahy projektu: 

Celý projekt bude hradit investor 

- vklady investora (ať uţ ve hmotné formě nebo v peněţní) 

- u výdajů počítáno s počáteční investicí, veškeré ostatní náklady budou hrazeny z trţeb  

 

Vklady investora – 21825000,- Kč 

 

4.3.1 Přehled základních výkazů  

Základní výkazy (výkaz zisku a ztráty, přehled o peněţních tocích) shrnují předchozí 

úvahy a výpočty do přehledného celku a podávají informace o základních finančních 

ukazatelích, jako jsou zisk a cash-flow za rok. Přitom jsou zpracovány ve zjednodušené 

podobě, která však podává dostatek informací i pro následné celkové zhodnocení plánu jako 

celku ve formě analýzy 

Z tabulky výkazu zisků a ztrát, která je uvedena v příloze č. 1 tab. 4  je pochopitelné, 

ţe pískovna se nachází v prvním roce ve ztrátě. Je to zapříčiněno jednak tím, ţe počáteční 

investice do pískovny byla vysoká, v prvním roce činnosti pískovny se počítá s poloviční 

produkcí upraveného písku, tedy i s menšími výnosy a v neposlední řadě se také bude jednat 

na trhu o nový podnik. Vzhledem ke ztrátě, která můţe být zohledněna při výpočtu základu 

daně i v následujících letech, by měla být první daň počítána aţ druhým rokem. 
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Tabulka cash – flow pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 5.  

Uvedené výkazy dovolují sledovat vývoj základních veličin v čase. Z výkazu zisku a 

ztrát je patrný nárůst zisku, z přehledu o peněţních tocích vývoj cash flow. Jiţ z těchto výkazů 

je vidět, ţe podnik by měl první roky existence „přeţít“.  

 

Celkové zhodnocení investice 

Výnosnost investice (průměrná za období 10 let) 

-1734348 + 2682825 + 2351299 + 2351299 + 2351299 + 6104485 + 6104485 + 6104485 + 

6104485 + 6104485 = 38524799 

38524799 / 10 = 3852480 

 

ROI = roční zisk / kapitálové výdaje nultého roku - náklady na investici 

ROI = Zr / IN 

ROI = 3852480 / 21825000 = 0,177 → 17,7 % 

 

Návratnost investice  

 

Rok Cash – flow Zbytek Rok Cash-flow Zbytek 

0 -21850000 -21850000 6 6138485 13290861 

1 570402 -21254598 7 6138485 19429346 

2  7350388 -13904210 8 6138485 25567831 

3 7018862 -6885348 9 6138485 31706316 

4 7018862 133514 10 6138485 37844801 

5 7018862 7152376 11 6138485 43983286 

 

Tab. 6 – Přehled návratnosti investice- základní 
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Z tabulky je zřejmé, ţe investice se zaplatí za více neţ 3 roky, přesněji: 

 

7018862   …………….1 rok 

6885348   ………….....x roku            

x/1 = 6885348/7018862 

x = 0,981 roku, tj. 11,772 měsíců → 12 měsíců → 1 rok 

 

Investice se zaplatí za cca. 4 roky. 

 

Čistá současná hodnota investice 

ČSHI = SHCF - IN 

SHCF….současná hodnota cash-flow 

IN…..náklady na investici 

 

Čistá současná hodnoty NPV (ČSH) 

 

V následujícím textu bude podnik zhodnocen z pohledu vlastního kapitálu 

(vlastnického pohledu). Kapitálový výdaj je uvaţován vklad tj. 21825000,- Kč. Čisté peněţní 

toky v jednotlivých letech je pak moţné vypočítat z přehledu o peněţních tocích jako rozdíl 

mezi konečným a počátečním stavem. Zbývá stanovit diskontní sazbu, která by měla 

zohledňovat hodnotu pouze pro investora. Ten vychází z rizika, které je v případě zakládání 

nového podniku velmi vysoké.  Touto metodou budou níţe zhodnoceny další moţné varianty 

návratnosti investice, které nastanou sníţením počáteční investice o cenu kolového nakladače, 

výstavby a pořízení váţního zařízení a při variantě sníţení počáteční investice o nákup 

neupraveného písku jako základní suroviny.  
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t = doba ţivotnosti (předpoklad 10 let) 

r = diskontní míra – 25 %, 20%, 15%  

CF = generovaný peněţní tok v daném roce 

 

 

 

  Výpočty  příjmů z investice po úpravě diskontními sazbami jsou uvedeny v příloze č. 

1, v tabulce č. 7 – 9. 

 

Čistá současná hodnota NPV (ČSH) pak vyjadřuje rozdíl mezi diskontními peněţními 

příjmy z investice a kapitálovým výdajem. 

   

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 25 % 

456322 + 4704249 + 3593704 + 2874934 + 2299909 + 1609166 + 1287326 + 1029861 + 

823892 + 659117 – 21825000 = 19338480 – 21825000 = -2486520 

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 20 % 

475335 + 5104437 + 4061842 + 3384868 + 2820746 + 2055756 + 1713130 + 1427621 + 

1189675 + 991406 - 21825000 = 23224816 -21825000 = 1399816 

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 15 % 

496002 + 5557950 + 4614940 + 4013072 + 3489541 + 2653792 + 2307702 + 2006697 + 

1744929 + 1517324 – 21825000 = 28401949 – 21825000 = 6576949 
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NPV (ČSH) je v případě zvolení diskontní sazby 25% záporná. Diskontní sazba na této 

procentní hodnotě je však zvolená na vyšší úrovni. Ovšem při dalším porovnání diskontního 

přijmu z investice na diskontní sazbě 20% a 15% je jiţ hodnota NPV kladná, z čeho lze 

usoudit, ţe by případné investování počáteční investice do projektu nemuselo být ztrátové a 

investice by měla přinést, jak navrácení investice, tak také v budoucnu zisk.  

 

4.3.2 Faktory ovlivňující návratnost investice 

 

 

Návratnost investic ovlivňuje několik faktorů, kdy těmito faktory se budeme zabývat 

v další části diplomové práce. 

 

4.3.2.1 Snížení počáteční investice o cenu kolového nakladače a vážního zařízení 

 

Počáteční investici, lze sníţit o pořizovací cenu kolového nakladače (5 mil. Kč), a také o 

cenu váţního zařízení (1 mil. Kč) pokud by vlastníkem pískovny byla společnost Vršanská 

uhelná, a.s. a tato by kolový nakladač uvolnila z vlastních zdrojů. V případě váţního zařízení 

by se počáteční investice ušetřila, jestliţe by pískovna byla vybudována ve variantě deponie na 

A7, jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, kdy by se vyuţilo váţního zařízení na úpravně 

uhlí v Komořanech, která je v blízkosti uvedené lokality.   

 

Rozpis nákladů v tomto případě: 

 

Investiční náklady: 

Třídící linka:        14625000,- Kč 

Kolový nakladač:              0,- Kč 

Váţní zařízení:              0,- Kč 

Rekonstrukce budovy:        1000000,- Kč 

Vybavení budovy:           200000,- Kč 

Celkem:         15825000,- Kč 
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Provozní náklady: 

Osobní náklady (mzdy zaměstnanců):       2412000,- Kč    

Ostatní náklady: 

Spotřeba el. energie:           978598,- Kč 

Náklady na provoz kolového nakladače:      2000000,- Kč 

 Náklady na provoz technologického zařízení:    1000000,- Kč 

 Náklady na vodné a stočné:              9000,- Kč 

Náklady na nákup drobného materiálu:           30000,- Kč 

Nákup suroviny (neupraveného písku):      

1 rok            5000000,- Kč  

další roky         10000000,- Kč 

Celkem:        1129598,- Kč (16429598,-Kč) 

 

Vklady investora v tomto případě – 15825000,- Kč 

 

Tabulka s výkazem zisků a ztrát pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 

10.  

 

Tabulka cash-flow pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 11.   

 

Celkové zhodnocení finančního plánu 

 

Výnosnost investice (průměrná za období 10 let)  

-1074348 + 3636775 + 3432649 + 3432649 + 3432649 + 6104485 + 6104485 + 6104485 + 

6104485 + 6104485 = 43382799 

43382799 / 10 = 4338280 

 

ROI = roční zisk / kapitálové výdaje nultého roku - náklady na investici 
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ROI = Zr / IN 

ROI = 4338280 / 15825000 = 0,274 → 27,4 % 

 

Návratnost investice  

 

rok Cash – flow Zbytek rok Cash-flow Zbytek 

0 -15825000 -15825000 6 6138485 18148861 

1 570402 -15254598 7 6138485 24287346 

2 6969338 -8285260 8 6138485 30425831 

3 6765212 -1520048 9 6138485 36564316 

4 6765212 5245164 10 6138485 42702801 

5 6765212 12010376 11 6138485 48841286 

 

Tab. 12 – Přehled návratnosti investice – počáteční investice snížena o cenu kolového nakladače a vážního 

zařízení  

 

Z tabulky je zřejmé, ţe investice se zaplatí za více neţ 3 roky, přesněji: 

 

6765212 …………….1 rok 

1520048 ………….....x roku            

x/1 = 1520048 / 6765212 

x = 0,225 roku, tj. 2,7 měsíce → 3 měsíce 

 

Investice se zaplatí za 3 roky a 3 měsíce. 

 

Čistá současná hodnota investice 

ČSHI = SHCF - IN 

SHCF….současná hodnota cash- flow 

IN…..náklady na investici 

 

Čistá současná hodnoty NPV (ČSH) 

 



Miroslav Svoboda: Ekonomická a projektová studie  

 

2011  38 

 

Kapitálový výdaj je v tomto případě uvaţován vklad ve výši 15825000,- Kč.  

 

 

 

t = doba ţivotnosti (předpoklad pro výpočet 10 let) 

 r = diskontní míra – 25%, 20%, 15% 

CF = generovaný peněţní tok v daném roce 

 

 

 

Výpočty  přijmu z investice po úpravě diskontními sazbami jsou uvedeny v příloze č. 

1, v tabulce č. 13 – 15.  

 

Čistá současná hodnota NPV (ČSH) pak vyjadřuje rozdíl mezi diskontními peněţními 

příjmy z investice a kapitálovým výdajem. 

 

 Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 25 % 

456322 + 4460377 + 3463833 + 2771038 + 2216794 + 1609166 + 1287326 + 1029861 + 

823892 + 659117 – 15825000 = 18777726 – 15825000 = 2952726 

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 20 % 

475335 + 4839818 + 3915054 + 3262545 + 2718809 + 2055756 + 1713130 + 1427621 + 

1189675 + 991406 - 15825000 = 22589149 - 15825000 = 6764149 
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Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 15 % 

496002 + 5269821 + 4448164 + 3868046 + 3363435 + 2653792 + 2307702 + 2006697 + 

1744929 + 1517324 – 15825000 = 27675912 – 15825000 = 11850912 

 

NPV (ČSH) je ve všech případech stanovených diskontních sazeb kladná, co nám 

vyjadřuje skutečnost, ţe lze počáteční investici doporučit jako vhodnou. Z výsledných hodnot 

lze dále také usoudit, ţe do budoucna by investice měla přinést investorovi zisk. 

 

4.3.2.2 Snížení počáteční investice snížením provozních nákladů 

 

Vykalkulované náklady na spotřebu energií, pohonné hmoty a náklady na údrţbu 

kolového nakladače, jakoţto i nastavenou výši mezd zaměstnanců lze ovlivnit aţ ve 

skutečném provoze. Oproti tomu náklady na nákup suroviny (neupraveného písku) lze za 

určitých okolností upravit. Byl-li by ve své podstatě vlastníkem pískovny spol. Vršanská 

uhelná, a.s., mohli by být celkové náklady na nákup suroviny sníţeny o náklady za nákup 

samotného písku, jelikoţ tyto náklady by byli jiţ zakalkulovány do ceny uhlí, jako náklady na 

skrývku. Cena nákladů na nákup písku by se tedy odvíjela pouze od nákladů na vytěţení a 

dopravu. Celková částka nákupu suroviny by se tak sníţila z 50,- Kč za tunu na 30,- Kč za 

tunu. 

  

Rozpis nákladů v tomto případě: 

 

Investiční náklady: 

Třídící linka:        14625000,- Kč 

Kolový nakladač:           5000000,- Kč 

Váţní zařízení:           1000000,- Kč 

Rekonstrukce budovy:        1000000,- Kč 

Vybavení budovy:           200000,- Kč 

Celkem:         21825000,- Kč 
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Provozní náklady: 

Osobní náklady (mzdy zaměstnanců):      2412000,- Kč    

Ostatní náklady: 

Spotřeba el. energie:          978598,- Kč 

Náklady na provoz kolového nakladače:     2000000,- Kč 

 Náklady na provoz technologického zařízení:    1000000,-Kč 

 Náklady na vodné a stočné:              9000,-Kč 

Náklady na nákup drobného materiálu:          30000,- Kč 

Nákup suroviny (neupraveného písku):      

1 rok                      3000000,- Kč  

další roky          6000000,- Kč 

Celkem:       9429598,- Kč (12429598,-Kč) 

 

Vklady investora v tomto případě – 21825000,- Kč 

 

Tabulka s výkazem zisků a ztrát pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 

16. 

Tabulka cash – flow pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 17.  

 

Celkové zhodnocení finančního plánu 

 

Výnosnost investice (průměrná za období 10 let)  

215088 + 5591299 + 5591299 + 5591299 + 5591299 + 9344485 + 9344485 + 9344485 + 

9344485 + 9344485 = 69302709 / 10 = 6930271 

 

ROI = roční zisk / kapitálové výdaje nultého roku - náklady na investici 

ROI = Zr / IN 

ROI = 6930271 / 21825000 = 0,318→ 31,8 % 
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Návratnost investice  

 

Rok Cash – flow Zbytek Rok Cash – flow Zbytek 

0 -21825000 -21825000 6 9378485 31108771 

1 2519838 -19305162 7 9378485 40487256 

2 10258862 -9046300 8 9378485 49865741 

3 10258862 1212562 9 9378485 59244226 

4 10258862 11471424 10 9378485 68622711 

5 10258862 21730286 11 9378485 78001196 

Tab. 18 – Přehled návratnosti investice – počáteční investice snížena o nákup suroviny 

 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe investice se zaplatí za více neţ 2 roky, přesněji: 

 

10258862 …………….1 rok 

9046300   ………….....x roku            

x/1 = 9046300 / 10258862 

x = 0,882 roku, tj. 10,584 měsíců → 11 měsíců 

 

Investice se zaplatí za 2 roky a 11 měsíců. 

 

Čistá současná hodnota investice 

 

ČSHI = SHCF - IN 

SHCF….současná hodnota cash-flow 

IN…..náklady na investici 

 

Čistá současná hodnoty NPV (ČSH) 

 

V následujícím textu bude podnik zhodnocen z pohledu vlastního kapitálu 

(vlastnického pohledu). Kapitálový výdaj je uvaţován vklad tj. 21825000,- Kč. Čisté peněţní 

toky v jednotlivých letech je pak moţné vypočítat z přehledu o peněţních tocích jako rozdíl 

mezi konečným a počátečním stavem. Zbývá stanovit diskontní sazbu, která by měla 
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zohledňovat hodnotu pouze pro investora. Ten vychází z rizika, které je v případě zakládání 

nového podniku velmi vysoké.   

 

 

 

t = doba ţivotnosti (předpoklad pro výpočet 10 let) 

 r = diskontní míra – 25 %, 20%, 15% 

CF = generovaný peněţní tok v daném roce 

 

 

 

Výpočty  přijmu z investice po úpravě diskontními sazbami pro tento případ jsou 

uvedeny v příloze č. 1, v tabulce č. 19-21.  

 

Čistá současná hodnota NPV (ČSH) pak vyjadřuje rozdíl mezi diskontními peněţními 

příjmy z investice a kapitálovým výdajem. 

 

 Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 25 % 

2015871 + 6565672 + 5252605 + 4202041 + 3361578 + 2458512 + 1966780 + 1573440 + 

1258756 + 1007010 – 21825000 = 29662265 – 21825000 = 7837265 

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 20 % 

2099865 + 7124210 + 5936842 + 4947368 + 4122840 + 3140819 + 2617349 + 2181145 + 

1817607 + 1514687 - 21825000 = 35502732 – 21825000 = 13677732 
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Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 15 % 

2191164 + 7757174 + 6745258 + 5865559 + 5100359 + 4054510 + 3525747 + 3065867 + 

2665933 + 2318194 – 21825000 =  43289765 – 21825000 = 21464765 

 

NPV (ČSH) je i v tomto případě u všech stanovených diskontních sazeb kladná, co 

nám vyjadřuje skutečnost, ţe lze počáteční investici doporučit jako vhodnou. Z výsledných 

hodnot lze dále také usoudit, ţe do budoucna by investice měla přinést investorovi zisk. 

 

4.3.2.3 Snížení počáteční investice zvýšením množství prodaného písku 

 

Návratnost investice se samozřejmě mění s mnoţstvím prodaného písku, coţ při 

zvýšení odbytu znamená sníţení doby návratnosti investice. Tato poloţka ovšem není ze 

strany vlastníka ovlivnitelná a záleţí na poptávce, kterou určuje trh. Z hlediska provozu 

technologického zařízení pískovny však tato moţnost moţná je, jelikoţ mnoţství 

upravovaného písku na hodnotě 200000 tun upraveného písku, pro kterou jsou prováděny 

veškeré výpočty, není největším mnoţstvím, které lze pískovna zpracovat. Maximální 

mnoţství zpracovaného písku při plném výkonu zařízení pískovny je okolo 250 tisíc tun za 

rok. 

4.3.2.4 Snížení počáteční investice zvýšením ceny upraveného písku 

 

Stejně jako v předchozím bodě nelze změnu této poloţky zahrnout do kalkulace, 

jelikoţ tuto cenu diktuje trh, a i kdyţ můţeme předpokládat určitý nárůst v příštích letech, je 

opět těţko ovlivnitelná ze strany vlastníka pískovny. Jediné co lze zmínit je fakt, ţe průměrná 

prodejní cena písku dané frakce, kterou budeme naším technologickým zařízením pískovny 

zpracovávat a upravovat, se pohybuje v rozmezí od 150 do 200,- Kč za tunu, kdy z námi 

plánované prodejní ceny upraveného písku za částku 120,- Kč se pohybujeme pod prodejní 

cenou na trhu v České republice. Z toho lze odvodit, ţe při zvýšení prodejní ceny písku by se 

zvýšily příjmy z prodeje a celková návratnost investice by se taktéţ zkrátila na kratší dobu.     
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4.3.2.5 Nejideálnější stav návratnosti investice 

 

Vytvoříme-li tabulku návratnosti investice, která zohledňuje sníţení počáteční 

investice o pořizovací cenu kolového nakladače, váţního zařízení a sníţení provozních 

nákladů z důvodu nenutnosti nákupu neupraveného písku jak jiţ bylo uvedeno výše, 

dostaneme následující, i kdyţ poněkud zidealizovanou variantu návratnosti investice. 

 

Rozpis nákladů v tomto případě: 

 

Investiční náklady: 

Třídící linka:        14625000,- Kč 

Kolový nakladač:              0,- Kč 

Váţní zařízení:              0,- Kč 

Rekonstrukce budovy:        1000000,- Kč 

Vybavení budovy:           200000,- Kč 

Celkem:        15825000,- Kč 

 

Provozní náklady: 

Osobní náklady (mzdy zaměstnanců):        2412000,- Kč    

Ostatní náklady: 

Spotřeba el. energie:            978598,- Kč 

Náklady na provoz kolového nakladače:       2000000,- Kč 

 Náklady na provoz technologického zařízení:     1000000,- Kč 

 Náklady na vodné a stočné:               9000,- Kč 

Náklady na nákup drobného materiálu:            30000,- Kč 

Nákup suroviny (neupraveného písku):      

1 rok                        3000000,- Kč  

další roky            6000000,- Kč 

Celkem:         9429598,- Kč (12429598,-Kč) 
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Vklady investora v tomto případě – 15825000,- Kč 

 

Tabulka s výkazem zisků a ztrát pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 

22. 

Tabulka cash-flow pro tento případ je uvedena v příloze č. 1, v tabulce č. 23. 

 

Celkové zhodnocení finančního plánu 

Výnosnost investice (průměrná za období 10 let) 

  

749778 + 8382762 + 8382762 + 8382762 + 8382762 + 9344485 + 9344485 + 9344485 + 

9344485 + 9344485 = 81003251 

81003251 / 10 = 8100326 

 

ROI = roční zisk / kapitálové výdaje nultého roku - náklady na investici 

ROI = Zr / IN 

ROI = 8100326 / 15825000 = 0,512 → 51,2 % 

 

Návratnost investice  

 

Rok Cash – flow Zbytek Rok Cash – flow Zbytek 

0 -15825000 -15825000 6 9378485 42809313 

1 2394528 -13430472 7 9378485 52187798 

2 11715325 -1715147 8 9378485 61566283 

3 11715325 10000178 9 9378485 70944768 

4 11715325 21715503 10 9378485 80323253 

5 11715325 33430828 11 9378485 89701738 

Tab. 24 – Přehled návratnosti investice – nejideálnější stav 
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Z tabulky je zřejmé, ţe investice se zaplatí za více neţ 2 roky, přesněji: 

 

11715325 …………….1 rok 

1715147   ………….....x roku            

x/1 = 1715147 / 11715325 

x = 0,146 roku, tj. 1,752 měsíce → 2 měsíc 

 

Investice se zaplatí za 2 roky a 2 měsíc. 

 

Čistá současná hodnota investice 

ČSHI = SHCF - IN 

SHCF….současná hodnota cash-flow 

IN…..náklady na investici 

 

Čistá současná hodnoty NPV (ČSH) 

 

Kapitálový výdaj v tomto případě je uvaţován vklad ve výši 15825000,- Kč.  

 

 

t = doba ţivotnosti (předpoklad pro výpočet 10 let) 

r = diskontní míra – 25%, 20%, 15% 

CF = generovaný peněţní tok v daném roce 

 

 

 

Výpočty  přijmu z investice po úpravě diskontními sazbami pro tento případ jsou 

uvedeny v příloze č. 1, v tabulce č. 25 – 27. 
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Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 25 % 

1915625 + 7497808 + 5998324 + 4798610 + 3838825 + 2458512 + 1966780 + 1573440 + 

1258756 + 1007010 – 15825000 = 32313690 - 15825000 = 16488690 

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 20 % 

2661732 + 8058286 + 6715322 + 5596101 + 4663455 + 3140819 + 2617349 + 2181145 + 

1817607 + 1514687 – 15825000 = 38966503 – 15825000 = 23141503  

 

Výpočet NPV (ČSH) pro diskontní míru 15 % 

2777460 + 8774348 + 7629743 + 6634692 + 5769154 + 4054510 + 3525747 + 3065867 + 

2665933 + 2318194 – 15825000 = 47215648 – 15825000 = 31390648 

 

NPV (ČSH) je i v poslední uvaţované moţnosti ve všech případech stanovených 

diskontních sazeb investice kladná, tudíţ lze počáteční investici investorovi doporučit jako 

vhodnou. Z výsledných hodnot lze dále také usoudit, ţe do budoucna by investice v tomto 

případě měla přinést investorovi největší zisk ze všech výše sledovaných moţností a 

návratnost počáteční investice by měla být v nejkratším období. 
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5 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce byl pohled na problematiku vyuţití písků 

z pískových poloh na povrchovém lomu Vršany. Tyto písky jsou na uvedeném lomu těţeny 

společně s hnědým uhlím a jako skrývkový materiál je ukládán na výsypkách  nebo odvarech. 

Není dále vyuţíván, ačkoliv by se po jeho zpracování vyuţít dále mohl. Na základě tohoto 

předpokladu byla provedena projektová a ekonomická studie, která by problematiku dalšího 

vyuţití vyřešila. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část, lze ji nazvat 

teoretickou, se zabývá zpracováním a úpravou písku. V této části jsem čerpal z odborné 

literatury vztahující se k problematice těţby a zpracování nerostných surovin. V mé 

diplomové práci jsem se zaměřil na zpracování a úpravu písků. Postupně jsem přešel k 

problematice řešení technologického zařízení, které jsem za pomoci společnosti zabývající se 

touto činností obecně navrhl. Technologické zařízení na úpravu písků by mělo být schopné 

zpracovávat a upravovat písky nacházející se v uhelném lomu Vršany, které jsou znečištěné 

uhelným balastem a organickými látkami. Po vyřešení technologického zařízení byla následně 

vybrána a vytipována vhodná lokalita, která by svými moţnostmi odpovídala nárokům na 

vybudovaní technologického zařízení se zázemím pro zaměstnance. 

V druhé části diplomové práce, kterou lze nazvat částí praktickou, byly stanoveny 

provozní a investiční náklady na vybudovaní a provoz technologického zařízení pískovny. 

Byla stanovená konečná výše počáteční investice. Investice  potřebná  k vybudování pískovny 

s administrativní budovou se zázemím pro zaměstnance současně s vybudováním 

technologického zařízení na úpravu písku bude činit 21 825 000,- Kč. Tato částka byla 

vyčíslena jako počáteční (základní). Celý projekt však byl ještě dále zkoumán z hlediska 

faktorů, které by částku počáteční investice mohly ovlivnit.  

Na základě znalostí výnosů a nákladů byl připraven finanční plán. Byly sestaveny 

přehledy zisků a ztrát a přehledy cash-flow v jednotlivých letech provozu, ze kterých byly 

následně provedeny výpočty návratnosti investice. Finanční plán projektu byl následně 

podroben analýze plánovaných finančních výsledků v budoucnosti metodou čisté současné 

hodnoty NPV(ČSH) na základě stanovených diskontních mír povýšených o rizikovou 
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přiráţku. Tato přiráţka se stanovuje a přičítá k diskontní míře, jelikoţ zaloţení nového 

provozu s sebou nese určité procento rizika moţného neúspěchu. Diskontní míra s rizikovou 

přiráţkou byla stanovena simulačně a peněţní toky projektu byly porovnány v několika 

úrovních po dobu ţivotnosti investice, která byla stanovena na dobu deseti let. Ve většině 

případů vyšly hodnoty čisté současné hodnoty NPV(ČSH) kladné, coţ nasvědčuje tomu, ţe by 

vloţení kapitálu do investice nemělo být ztrátové, ale mělo by investorovi přinést jak 

navrácení vloţeného kapitálu, tak do budoucna také zisk.   

Z provedených výsledků ekonomické studie a finanční analýzy je zřejmé, ţe investovat 

do připraveného záměru se jeví jako vhodné a pro investora zajímavé, ale záleţí jen na 

investorovi, jestli bude ochoten investovat svůj kapitál do výše uvedeného projektu.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 

 

 Tab. 4 - Výkaz zisku a ztráty 

(základní – investice na zakoupení kolového nakladače, váţního zařízení a nákupu neupravené 

suroviny) 

 

  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby 12000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 5000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 2304750 4667563 4667563 4667563 4667563 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 13734348 21097161 21097161 21097161 21097161 

HV před zdaněním -1734348 2902839 2902839 2902839 2902839 

Daň z příjmu (19%) 0 220014  551540 551540 551540 

HV po zdanění -1734348 2682825 2351299 2351299 2351299 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Tržby 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 16463598 16463598 16463598 16463598 16463598 

HV před zdaněním 7536402 7536402 7536402 7536402 7536402 

Daň z příjmu (19%) 1431917 1431917 1431917 1431917 1431917 

HV po zdanění 6104485 6104485 6104485 6104485 6104485 

 

 



 

 

Tab. 5 - Cash – flow 

(základní – investice na zakoupení kolového nakladače, váţního zařízení a nákupu neupravené 

suroviny) 

 

Cash – flow 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

HV po zdanění -1734348 2682825 2351299 2351299 2351299 

Odpisy 2304750 4667563 4667563 4667563 4667563 

Cash flow z provozní činnosti 570402 7350388 7018862 7018862 7018862 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash-flow celkem 570402 7350388 7018862 7018862 7018862 

Cash – flow 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

HV po zdanění 6104485 6104485 6104485 6104485 6104485 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Cash flow z provozní činnosti 6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash-flow celkem 6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 7, 8, 9 - Přepočty zisků z investice diskontními sazbami  

(základní – investice na zakoupení kolového nakladače, váţního zařízení a nákupu neupravené 

suroviny) 

 

 r = 25% 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 7350388 7018862 7018862 7018862 

Diskontní míra (1+r) 1,25 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 

Diskontované peněţní toky 456322 4704249 3593704 2874934 2299909 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 3,8147 4,7684 5,9605 7,4506 9,3132 

Diskontované peněţní toky 1609166 1287326 1029861 823892 659117 

 

 r = 20% 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 7350388 7018862 7018862 7018862 

Diskontní míra (1+r) 1,20 1,44 1,728 2,0736 2,4883 

Diskontované peněţní toky 475335 5104437 4061842 3384868 2820746 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1917 

Diskontované peněţní toky 2055756 1713130 1427621 1189675 991406 

 

 r = 15% 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 7350388 7018862 7018862 7018862 

Diskontní míra (1+r) 1,15 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 

Diskontované peněţní toky 496002 5557950 4614940 4013072 3489541 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456 

Diskontované peněţní toky 2653792 2307702 2006697 1744929 1517324 

 



 

 

Tab. 10 - Výkaz zisku a ztrát 

(investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního zařízení) 

 

  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby 12000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 5000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 1644750 3332563 3332563 3332563 3332563 

Ostatní (provozní náklady) 13074348 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 11019348 19762161 19762161 19762161 19762161 

HV před zdaněním -1074348 4237839 4237839 4237839 4237839 

Daň z příjmu (19%) 0 601064 805190 805190 805190 

HV po zdanění -1074348 3636775 3432649 3432649 3432649 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Tržby 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 16463598 16463598 16463598 16463598 16463598 

HV před zdaněním 7536402 7536402 7536402 7536402 7536402 

Daň z příjmu (19%) 1431917 1431917 1431917 1431917 1431917 

HV po zdanění 6104485 6104485 6104485 6104485 6104485 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 11 - Cash-flow 

(investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního zařízení) 

 

 

Cash – flow 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

HV po zdanění -1074348 3636775 3432649 3432649 3432649 

Odpisy 1644750 3332563 3332563 3332563 3332563 

Cash - flow z provozní činnosti 570402 6969338 6765212 6765212 6765212 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash - flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow celkem 570402 6969338 6765212 6765212 6765212 

Cash – flow 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

HV po zdanění 6104485 6104485 6104485 6104485 6104485 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Cash - flow z provozní činnosti 6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash - flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow celkem 6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 13, 14, 15 - Přepočty zisků z investice diskontními sazbami  

(investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního zařízení) 

 

 

 r = 25 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 6969338 6765212 6765212 6765212 

Diskontní míra (1+r) 1,25 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 

Diskontované peněţní toky 456322 4460377 3463833 2771038 2216794 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 3,8147 4,7684 5,9605 7,4506 9,3132 

Diskontované peněţní toky 1609166 1287326 1029861 823892 659117 

 

 r = 20 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 6969338 6765212 6765212 6765212 

Diskontní míra (1+r) 1,20 1,44 1,728 2,0736 2,4883 

Diskontované peněţní toky 475335 4839818 3915054 3262545 2718809 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1917 

Diskontované peněţní toky 2055756 1713130 1427621 1189675 991406 

 

 r = 15 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  570402 6969338 6765212 6765212 6765212 

Diskontní míra (1+r) 1,15 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 

Diskontované peněţní toky 496002 5269821 4448164 3868046 3363435 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  6138485 6138485 6138485 6138485 6138485 

Diskontní míra (1+r) 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456 

Diskontované peněţní toky 2653792 2307702 2006697 1744929 1517324 



 

 

Tab. 16 - Výkaz zisku a ztráty 

(investice sníţena o náklady na nákup neupravené suroviny – písku) 

 

  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby 12000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 3000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 2304750 4667563 4667563 4667563 4667563 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 11734348 17097161 17097161 17097161 17097161 

HV před zdaněním 265652 6902839 69028391 6902839 6902839 

Daň z příjmu (19%) 50474 1311540 1311540 1311540 1311540 

HV po zdanění 215088 5591299 5591299 5591299 5591299 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Tržby 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 12463598 12463598 12463598 12463598 12463598 

HV před zdaněním 11536402 11536402 11536402 11536402 11536402 

Daň z příjmu (19%) 2191917 2191917 2191917 2191917 2191917 

HV po zdanění 9344485 9344485 9344485 9344485 9344485 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 17 - Cash – flow 

(investice sníţena o náklady na nákup neupravené suroviny – písku) 

 

Cash – flow 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

HV po zdanění 215088 5591299 5591299 5591299 5591299 

Odpisy 2304750 4667563 4667563 4667563 4667563 

Cash - flow z provozní činnosti 2519838 10258862 10258862 10258862 10258862 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash - flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow celkem 2519838 10258862 10258862 10258862 10258862 

Cash – flow 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

HV po zdanění 9344485 9344485 9344485 9344485 9344485 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Cash - flow z provozní činnosti 9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash - flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash - flow celkem 9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 19, 20, 21 - Přepočty zisků z investice diskontními sazbami  

(investice sníţena o náklady na nákup neupravené suroviny – písku) 

 

 

 r = 25 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2519838 10258862 10258862 10258862 10258862 

Diskontní míra (1+r) 1,25 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 

Diskontované peněţní toky 2015871 6565672 5252605 4202041 3361578 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 3,8147 4,7684 5,9605 7,4506 9,3132 

Diskontované peněţní toky 2458512 1966780 1573440 1258756 1007010 

 

 r = 20 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2519838 10258862 10258862 10258862 10258862 

Diskontní míra (1+r) 1,20 1,44 1,728 2,0736 2,4883 

Diskontované peněţní toky 2099865 7124210 5936842 4947368 4122840 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1917 

Diskontované peněţní toky 3140819 2617349 2181145 1817607 1514687 

 

 r = 15 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2519838 10258862 10258862 10258862 10258862 

Diskontní míra (1+r) 1,15 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 

Diskontované peněţní toky 2191164 7757174 6745258 5865559 5100359 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456 

Diskontované peněţní toky 4054510 3525747 3065867 2665933 2318194 



 

 

Tab. 22 - Výkaz zisku a ztráty 

(nejideálnější stav- investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního 

zařízení a nákupu neupravené suroviny) 

 

  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Tržby 12000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 3000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 1644750 3332563 3332563 3332563 3332563 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 11074348 15762161 15762161 15762161 15762161 

HV před zdaněním 925652 10349089 10349089 10349089 10349089 

Daň z příjmu (19%) 175874 1966327 1966327 1966327 1966327 

HV po zdanění 749778 8382762 8382762 8382762 8382762 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Tržby 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 

Spotřeba materiálu  30000 30000 30000 30000 30000 

Nákup suroviny 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

Osobní náklady (mzdy) 2412000 2412000 2412000 2412000 2412000 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Ostatní (provozní náklady) 3987598 3987598 3987598 3987598 3987598 

Náklady celkem 12463598 12463598 12463598 12463598 12463598 

HV před zdaněním 11536402 11536402 11536402 11536402 11536402 

Daň z příjmu (19%) 2191917 2191917 2191917 2191917 2191917 

HV po zdanění 9344485 9344485 9344485 9344485 9344485 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. 23 - Cash-flow  

(nejideálnější stav- investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního 

zařízení a nákupu neupravené suroviny) 

 

Cash – flow 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

HV po zdanění 749778 8382762 8382762 8382762 8382762 

Odpisy 1644750 3332563 3332563 3332563 3332563 

Cash flow z provozní činnosti 2394528 11715325 11715325 11715325 11715325 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash-flow celkem 2394528 11715325 11715325 11715325 11715325 

Cash – flow 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

HV po zdanění 9344485 9344485 9344485 9344485 9344485 

Odpisy 34000 34000 34000 34000 34000 

Cash flow z provozní činnosti 9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Investice 0 0 0 0 0 

Cash flow z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash flow z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Cash-flow celkem 9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab. 25, 26, 27 - Přepočty zisků z investice diskontními sazbami  

(nejideálnější stav- investice sníţena o náklady na pořízení kolového nakladače, váţního 

zařízení a nákupu neupravené suroviny) 

 

 r = 25 % 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2394528 11715325 11715325 11715325 11715325 

Diskontní míra (1+r) 1,25 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 

Diskontované peněţní toky 1915625 7497808 5998324 4798610 3838825 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 3,8147 4,7684 5,9605 7,4506 9,3132 

Diskontované peněţní toky 2458512 1966780 1573440 1258756 1007010 

 

 r = 20% 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2394528 11715325 11715325 11715325 11715325 

Diskontní míra (1+r) 1,20 1,44 1,728 2,0736 2,4883 

Diskontované peněţní toky 2661732 8058386 6715322 5596101 4663455 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1917 

Diskontované peněţní toky 3140819 2617349 2181145 1817607 1514687 

 

 r = 15% 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Peněţní toky  2394528 11715325 11715325 11715325 11715325 

Diskontní míra (1+r) 1,15 1,3225 1,5209 1,7490 2,0114 

Diskontované peněţní toky 2777460 8774348 7629743 6634692 5769154 

  6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 

Peněţní toky  9378485 9378485 9378485 9378485 9378485 

Diskontní míra (1+r) 2,3131 2,6600 3,0590 3,5179 4,0456 

Diskontované peněţní toky 4054510 3525747 3065867 2665933 2318194 



 

 

Příloha č. 2 

 

 


