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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

PŘICHYSTAL, V. Ekonomická studie zpracování dřevního odpadu: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2011, 35 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Novák Josef, CSc  

Bakalářská práce se zabývá ekonomickým výběrem vhodného zařízení pro zpracování 

dřevního odpadu ve společnosti Kovast, s.r.o. a jeho ekonomickou užitností. V úvodu jsou 

popsána zásadní kritéria pro návrh nového řešení. Dále je pospána stávající situace a 

analyzován problém současného stavu. 

Následně jsou v práci uvedeny návrhy možných řešení, z kterých je vybráno to 

nejvhodnější. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny vynaložené náklady, kalkulované 

výnosy a návratnost celé investice. 

 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELEOR THESIS 

PŘICHYSTAL, V. The Economic Study of Wood Processing Waste: Bacheleor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology, 2011, 35 p. Thesis head: doc. Ing. Novák Josef, 

CSc 

The bacheleor thesis deals with economic choice of appropriate equipment for processing 

wood waste at Kovast, s.r.o. and its economic useful life. The introduction describes key 

design criteria for new solutions. Furthermore is described current situation and analyzed 

the current state of the problem. 

Subsequently, the thesis includes suggestions of possible solutions from which is selected 

the most appropriate. In the end of the bacheleor thesis are listed expenses incurred, 

calculated revenues and return of the whole investment.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

ZD – Zemědělské družstvo 

VZV – vysokozdvižný vozík 
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Úvod 

 

Tato práce na téma „Ekonomická studie zpracování dřevního odpadu“ hodnotí 

stávající stav zpracování dřevního odpadu ve společnosti Kovast, s.r.o. Jelikož je současné 

řešení značně zastaralé a nevyhovující, je nutné nalézt nové řešení. Toto by mělo být 

ekonomicky nenáročné, ale přesto dostatečně funkční. Nemělo by tedy jít o kompletní 

nové řešení, ale o úpravu stávajícího stavu a maximální možné využití stávající 

technologie.  Tento nový návrh musí splňovat požadovaná kritéria, jako je maximální 

hodnota investice 1 000 000,- Kč bez DPH a minimální dobu návratnosti. Ta je ideálně do 

dvou let. 
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1 Obecná charakteristika společnosti 

 

Společnost Kovast, s.r.o. byla založena na konci roku 1993 osmi zakládajícími 

společníky – fyzickými osobami, kteří dříve pracovali jako zaměstnanci přidružené výroby 

místního Zemědělského družstva Senice na Hané. Sídlo společnosti se nachází v areálu 

bývalé přidružené výroby Zemědělského družstva Senice na Hané, která se zabývala 

opravou zemědělských strojů, zámečnickou a truhlářskou výrobou a výrobou pryžových 

lisovacích vaků. Výrobní činnost společnosti se zaměřila na již zaběhlé aktivity přidružené 

výroby ZD, ale navíc je rozšířila o výrobu ručního zemědělského nářadí. Rapidní 

zhoršování finanční situace okolních družstev mělo pro společnost Kovast, s.r.o. značný 

vliv na snižování počtu zakázek na opravy zemědělských strojů. Aby společnost tento 

pokles vykompenzovala, zakoupila v roce 1998 čtyřstrannou hoblovací frézku a svou 

činnost zaměřila na výrobu palubek. Jelikož žádná z okolních truhláren neměla možnost 

využití podobné technologie a výroba palubek pro ně byla značně nákladnější, stala se 

společnost Kovast, s.r.o. hlavním výrobcem palubek v okolí. I když z důvodu možností 

nákupu levných palubek v obchodních řetězcích zájem o výrobu palubek značně poklesl, 

zabývá se společnost touto výrobou dodnes. [1] 

  

 

2 Analýza současného stavu 

 

Technologický proces výroby palubek vzniká již nákupem sušeného dřevního 

materiálu. Dřevo musí být vysušeno na maximální vlhkost 12 % hmotnostního podílu vody 

a druh dřeva je volen podle požadavků zákazníka. Měkké dřevo, jako je například smrk 

nebo borovice, je ideální na obklady, tvrdé dřevo, jako je například dub nebo buk, je oproti 

tomu vhodnější na podlahy. Nakoupený materiál ve formě desek je pomocí 

vysokozdvižného vozíku složen před vrata truhlárny, kde je poté ručně přepraven dovnitř. 

Následně je materiál je obřezán na okružní pile na přesný rozměr, který je vyžadován pro 

hoblování. Po nařezání veškerého materiálu jsou desky vkládány do čtyřstranné frézy, 

která si je automaticky odebírá, hobluje z horní i spodní strany a po stranách frézuje 

palubkový zámek. Profil palubek je určen použitými frézami – obkladový klasik, 

obkladový tatranský, podlahový.  
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Obr. 1: Druhy vyráběných profilů - Obkladový klasik, Obkladový tatranský, Podlahový 

 

Po ofrézování jsou palubky ručně odebírány ze stroje a jsou skládány vedle brusky. 

Palubky jsou dle požadavků zákazníka buď dále broušeny nebo přímo skládány na 

přepravní vozík. Jakmile je na přepravním vozíku dostatečné množství opracovaných 

palubek, je celý balík svázán a odtlačen ven z truhlárny, kde je pomocí vysokozdvižného 

vozíku naložen na korbu nákladního automobilu a odvezen k zákazníkovi. 

 

 
Schéma výroby palubek 

 

Společnost se však nezabývá pouze výrobou palubek, ale i dalších truhlářských 

výrobků, bylo by tedy možné popsat i další pracovní postupy nejfrekventovanějších 

výrobků. Jelikož je však mnoho operací při jejich výrobě podobných, uvedeny zde 

nebudou. Stačí pouze uvést, že vždy dochází k řezání materiálu na pile, hoblování na 

čtyřstranné frézce a následujícím operacím na strojích, které společnost vlastní, jako je 

bruska, dolní frézka a hoblovka.  

Nákup vysušených desek a doprava do 
společnosti 

Složení materiálu pomocí VZV před 
truhlárnou 

Přeprava materiálu na dílnu 

Obřezání materiálu na přesný rozměr 

Hoblování desek na příslušný profil 

Skládání a svázání palubek Broušení palubek 

Odvoz hotových palubek Skládání a svázání palubek 

Odvoz hotových palubek 
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Při práci na všech těchto strojích dochází ke vzniku dřevního odpadu v různých 

formách. Na pile je vytvářen odpad ve formě odřezků a pilin, na čtyřstranné frézce, spodní 

frézce a hoblovce ve formě hoblin a na brusce ve formě dřevního prachu. Následující 

schéma přehledně ukazuje na příkladu výroby palubek postup zpracování a s tím 

související vytváření několika možných forem odpadu. 

 

 

 

Schéma vzniku dřevního odpadu při výroby palubek 

 

Pro představu množství vyprodukovaného odpadu při výrobě palubek uvádím nákres 

řezu materiálem při výrobě.  

 
Obr. 2: Řez neopracovanou deskou 

Neopracovaný materiál 

Řezaní na přesný rozměr 
potřebný k hoblování 

Nařezaný materiál 
připravený k hoblování 

Odpad ve formě odřezků 

Hoblování 

Opracovaná palubka 
připravená k broušení 

Odpad ve formě hoblin 

Odpad ve formě pilin 

Broušení 

Obroušená palubka –
finální výrobek 

Odpad ve formě 
dřevního prachu 
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Z výše uvedeného nákresu je jasně vidět, že množství odpadu při opracování desky je 

značný. Níže uvedená tabulka 1 ukazuje procentuelní podíl zastoupení odpadů. Míra 

přesnosti je však zohledněna na průměrnou velikost neopracovaných desek, které nemají 

vždy stejný rozměr a na finální velikosti palubky. 

 

Tabulka 1 - Procentuelní podíl tvorby dřevního odpadu 

 

 Neopracovaný 

materiál 

Odpad 

ve formě 

odřezků 

Odpad 

ve formě 

pilin 

Odpad 

ve formě 

hoblin 

Odpad 

ve formě 

prachu 

Finální 

výrobek 

Procentuelní 

podíl  

100% 8% 5% 36% 1% 50% 

 

Jak je vidět z  tabulky 1, množství vyprodukovaného odpadu dosahuje až 50 % z 

neopracovaného materiálu, z toho je 42 % ve formě pilin, hoblin a prachu. Jelikož je nutné 

se vyprodukovaného odpadu zbavit, dochází k jeho dalšímu zpracování. Každá z forem 

odpadu je zpracovávána odlišným způsobem. 

 

Dřevní odpad ve formě odřezků je krácen na délky cca jednoho metru a poté vkládán 

do vazacího přípravku. Po naplnění přípravku odřezky je balík svázán a vyjmut. Ten je 

poté prodán jako palivo.  

 

Odpad ve formě pilin, hoblin a prachu je z haly odsáván a odváděn na vlečku. Ke 

každému stroji, který produkuje odsávatelný odpad (pila, fréza, hoblovka, čtyřstranná 

fréza, bruska) je přivedeno odsávací potrubí, kterým je tento odpad odstraňován pomocí 

difuzoru umístěnému vně haly. Difuzor je poháněn motorem o výkonu 12kW a odsávací 

kapacita dosahuje 15 m3/hod. Odpad je dále difuzorem vháněn do dvou cyklon o průměru 

600 mm, které vzdušinu usměrňují na vlečku. Zde je odsávaný odpad uskladňován do té 

doby, než se naplní celá kapacita vlečky. Po naplnění je sypký odpad ručně pěchován, 

z důvodu zvýšení kapacity a umožnění doplnění dalšího odpadu. Tento proces se 

několikrát opakuje, dokud není objem vlečky zcela využit a další pěchování již není 

možné. Vlečka je poté zapojena za traktor a odvezena do nejbližší společnosti, která dřevní 

odpad dále využívá. Po vyprázdnění je vlečka přistavena zpět na místo pro další používání. 

Během doby potřebné k pěchování a doby, kdy není vlečka na místě není možné používat 
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obráběcí stroje, které odsávání využívají. Během této doby se provádí jiné práce, u kterých 

není tento odpad produkován. Situační nákres haly a odsávání je uveden na obrázku 3. 

 

 
Obr. 3: Situační plán haly vč. odsávání 

 

Výrobní kapacita truhlárny při výrobě palubek je cca 8 m3 neopracovaných desek za 

jednu osmihodinovou pracovní směnu. Během této směny je veškerý materiál opracován a 

odvezen k zákazníkovi. Při tomto procesu vzniká nezanedbatelné množství odpadu, jehož 

množství lze jednoduše spočítat. Výpočet množství vytvořeného odpadu je kalkulován z 

nejvíce používaného materiálu – sušených smrkových desek s maximálním množstvím 

12% hmotnostního  podílu vody. Podle stavebních tabulek je průměrná hmotnost jednoho 

metru krychlového tohoto materiálu 350 kg.  
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Hmotnost opracovaného materiálu za směnu - 8 m3 x 350 kg = 2800 kg 

Odpad ve formě odřezků - 8 % z 2800 kg = 224 kg 

Odsávaný odpad - 42% z 2800 kg = 1176 kg 

 

Výsledky výpočtů jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce, kde je mimo 

hmotnostního podílu uveden i podíl objemový z celkového množství vytvořeného odpadu. 

 

Tabulka 2 - Hmotnostní a objemový podíl odpadu při zpracování materiálu 

 

 Neopracovaný 

materiál 

Odpad ve 

formě 

odřezků 

Odpad ve 

formě 

pilin 

Odpad ve 

formě 

hoblin 

Odpad ve 

formě 

prachu 

Finální 

výrobek 

Procentuelní 

podíl  

100% 8% 5% 36% 1% 50% 

Hmotnostní 

podíl (kg) 

2800 224 1176 1400 

Objemový 

podíl (m3) 

8 0,64 3,36 4 

 

Protože odsávaný odpad v sypané formě má větší objem, než má surový materiál o 

stejné hmotnosti, je z tohoto důvodu potřeba provést přepočty, kterými získáme průměrné 

množství odsávaného odpadu v sypané formě. Průměrné hodnoty sypkého materiálu byly 

opět získány ze stavebních tabulek. [2] 

 

Tabulka 3 – Objemové koeficienty sypaného materiálu 

 

Stav materiálu Měrná objemová hmotnost 

(kg/m3) 

Piliny 120-180 

Hobliny 40-60 

Prach 120-180 

 

Pro přepočet byly použity průměrné hodnoty – piliny a prach - 150 kg/m3, hobliny – 

50 kg/m3. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4: 
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Tabulka 4 - Přepočet sypaného materiálu 

 

 Piliny 

(5%) 

Hobliny 

(36%) 

Prach 

(1%) 

Celkem 

(42%) 

Hmotnost (kg) 140 1108 28 1176 

Objemový 

přepočet 

(kg/m3) 

150 50 150  

Vypočítaný 

objem (m3) 

0,93 22,16 0,19 23,28 

 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že vyprodukovaný odpad dosahuje celkového 

objemu 23,3 m3 za osmihodinovou pracovní směnu. Vzhledem k tomu, že objem vlečky, 

kterou má společnost k dispozici je pouze cca 15 m3, je nutné provádět pěchování. 

Pěchování se provádí průměrně 3x za dobu plnění vlečky a každé pěchování trvá průměrně 

30 minut. 
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3 Zhodnocení současného stavu 

 

Odvoz vlečky je prováděn průměrně 2x týdně, podle momentální náplně práce. Jedno 

pěchování trvá 30 minut a jeden pracovník ho provádí 3x za dobu jednoho plnění vlečky. 

Během této doby se palubky nevyrábí, dokud není vlečka upěchována. Odvoz vlečky je 

prováděn mimo pracovní dobu, i když se často stává, že je kapacita naplněna ještě před 

koncem pracovní směny. V následující tabulce je uveden počet hodin prodlev během 

jednoho měsíce. 

 

Tabulka 5 – Hodinové prodlevy při odvozu a pěchování vlečky 

 

 Odvoz vlečky Pěchování vlečky Celkem 

Týdenní prodleva (hod) 4 3 7 

Měsíční prodleva (hod) 16 12 28 

 

Během jednoho měsíce tedy dochází k 28 hodinové prodlevě, kdy nemůže být využito 

odsávání odpadu. Průměrný hodinový zisk při výrobě palubek je 420 Kč/hod, což při 

prodlevě 28 hodin měsíčně činí 11 760 Kč. Další náklady, které je možné připočítat jsou 

mzdové náklady, kdy zaměstnanec provádí pěchování, a náklady na dopravu a likvidaci 

odpadu. Průměrné hodinové náklady na zaměstnance jsou 95 Kč/hod, což při 12 hodinách 

měsíčně činí 1 140 Kč. Odvoz a likvidace je prováděna paušální platbou. Není tedy nutné 

specifikovat odvezené množství odpadu, ale pouze četnost odvozů. Cena jednoho odvozu 

činí 650 Kč za jednu cestu a likvidaci jedné vlečky. Měsíční vynaložená částka tedy 

dosahuje 5 200 Kč. Za další náklad lze uvažovat provozuschopnost vlečky. Průměrná roční 

hodnota údržby vlečky činí 6 500 Kč, což měsíčně představuje částku 542 Kč. 

 

Pro přehlednost jsou dané částky uvedeny v tabulce 6 
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Tabulka 6 – Měsíční náklady vynaložené na likvidaci odpadu a ušlý zisk 

 

 Prodleva při 

výrobě 

Mzdové 

náklady 

Odvoz a 

likvidace 

odpadu 

Údržba 

vlečky 

Celkem 

Měsíční ušlý 

zisk (Kč) 

11760 1140 5200 542 18642 

 

Z tabulky 6 jsou jasně patrné náklady na likvidaci odpadů formou uskladňování do 

vlečky a následným odvozem a to ve výši 18 642 Kč měsíčně. 

 

Z výše uvedené analýzy a zhodnocení stávajícího stavu zpracování dřevního odpadu 

ve společnosti Kovast, s.r.o. je zřetelně vidět, že momentální řešení je zcela nevyhovující. 

Zásadními problémy jsou finanční náročnost na likvidaci odpadu, nevhodný způsob 

likvidace a časové prodlevy spojené s manipulací.  
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4 Návrh nových řešení 

 

Nejjednodušší formou snížení nákladů bez nutnosti jakékoliv nutné investice by byl 

prodej dřevního odpadu. Ten by bylo možno odvážet do jedné z okolních firem, které se 

zabývají výkupem, druhotným zpracováním odpadu dřevní hmoty a jejím následným 

prodejem. Výkupní ceny se pohybují v rozmezí 700,- až 1000,- Kč za 1 tunu odpadu. I 

když by byl odpad likvidován s určitým prodejním ziskem, nepokryl by zisk celkové 

provozní náklady spojené s údržbou přepravní vlečky a přepravou samotnou. Toto řešení 

by však mohlo být vhodné alespoň do té doby, než se zavede nový lepší systém zpracování 

dřevního odpadu.  

 

Dalším možným řešením by se mohlo jevit zřízení velkoobjemové jímky, kam by se 

materiál uskladňoval ve větším množství. Zároveň by se musel upravit stávající systém 

vytápění budovy. Tedy vybudování nebo upravení stávající kotelny, kde by byl umístěn 

kotel spalující dřevěné hobliny, které by byly do kotle přepravovány pomocí 

automatického podavače. Díky tomuto řešení by odpadly veškeré náklady spojené 

s přepravou, likvidací a údržbou vlečky, mzdové náklady, ale minimalizovaly by se také 

časové prodlevy. Zároveň by se odpad zužitkoval ve formě tepla a náklady na vytápění 

haly by se značně zredukovaly. 

 

Toto řešení však spolu s výhodami přináší mnohé a do jisté míry nezanedbatelné 

problémy. Prvním problémem je vysoká vstupní hodnota realizace celého projektu. Jímka 

by musela mít dostatečně velkou kapacitu, aby byla schopna pojmout celoroční produkci 

odpadu, respektive objem produkce odpadu v období mimo topnou sezónu. Při teoretickém 

předpokladu možnosti poklesu výroby by nově zbudované vytápění přestalo být účelné a 

jímka samotná by neměla žádnou nebo jen zcela minimální tržní hodnotu. Tento problém 

je tak velký, že další kroky s tím spojené, jako je například nutnost zvýšení požární 

ochrany, minimalizace prašnosti z důvodu ochrany životního prostředí a nákladnost úpravy 

terénu a budovy již nemá význam řešit a tím pádem se toto řešení se jeví jako zcela 

nevhodné. Tento způsob zpracování má však jednu zajímavou a velmi důležitou myšlenku,  

a to nenahlížet na dřevní odpad jako takový, ale jako na surovinu s využitelnou 

energetickou hodnotou. Pokud tento pohled ještě více rozšíříme, nalezneme jasnou cestu, 

kterou by se naše hledané řešení mělo ubírat. Tato myšlenka zní: „zpracovat dřevní odpad 

na energeticky využitelnou a současně dobře obchodovatelnou komoditu“. 
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Jelikož v současné době zažívá obchod s energiemi jakékoliv podoby velký rozmach, 

bylo by nanejvýš vhodné této situace využít. Dřevní odpad je velmi dobře využitelné 

ekologické palivo, o které je stále větší zájem. Není to pouze díky ekologickému hledisku, 

ale také díky ekonomické užitnosti. Dřevní hmota se spolu s ostatní organickou hmotou 

řadí do třídy obnovitelných surovin. Při výrobě paliv se využívá nejen dřevní kůra, sláma, 

dřevní štěpka, ale také např. kukuřice, pšenice a jiné obilniny. Ty jsou za pomoci různých 

strojů upravovány tak, aby jako konečné výrobky dosahovaly potřebné kvality a byly 

dobře prodejné. Nejpoužívanějšími palivy vyrobenými z dřevního odpadu jsou peletky a 

dřevěné brikety. I když by se mohlo zdát, že se liší pouze velikostí a někdy i tvarem, 

rozdíly jsou zásadní. Pro konečného uživatele je nejpodstatnější ten faktor, že pro topení 

peletkami musí používat speciální kotel určený přímo na spalování peletek. Pro vytápění 

dřevěnými briketami postačí kotel na tuhá paliva. Pro výrobce je naproti tomu důležitější 

faktor poptávky. I když většina domácností kotel na spalování peletek nevlastní, prodejnost 

je mnohem větší. Hlavními odběrateli jsou totiž především větší podniky, které jsou 

vybaveny automatickými spalovacími kotli, a odběr peletek se pohybuje řádově 

v desítkách tun ročně. Pro přehlednost uvádím základní rozdíly při výrobě peletek a briket 

a rozdílnost použitých technologií. 

 

  

4.1 Peletkování 

 

K výrobě peletek se jako výchozí surovina používán dřevní hmota homogenních 

rozměrů s minimálním množstvím dřevního prachu. Ideálním materiálem jsou piliny o 

velikosti zrna 2-3 mm. Maximální vlhkost suroviny by měla dosahovat 10% měrné 

hmotnosti. K odstranění přebytečné vody se zpravidla používají bubnové sušárny. Ty jsou 

vyhřívané buď přímo spalováním vlastní dřevní hmoty nebo tepelným výměníkem, který 

ohřívá vzduch na teplotu okolo 160° C. Při této teplotě nedochází ke ztrátě spalitelných 

těkavých látek, ale pouze k odstranění přebytečné vlhkosti. Protože do výrobního procesu 

téměř nikdy nepřijde surovina v optimálním tvaru a velikosti, ale ve formě pilin a hoblin, 

je potřeba ji před samotnou peletizací upravit a homogenizovat. To bývá zpravidla 

zajištěno kladívkovým drtičem. 

 

Nejdůležitějším strojem výrobní linky je peletizátor. Jedná se o protlačovací matricový 

lis, který je vyráběn v několika provedeních, a to plochý, prstencový nebo nejčastěji 

talířový. V protlačovací matrici je sada otvorů určitého průměru (nejčastěji 6-8 mm). Těsně 
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nad ní se odvalují přítlačné rolny, které dřevní materiál protlačují skrz otvory matrice. 

Díky tomu se uvolňuje značné teplo a dochází k uvolňování a změkčování ligninu v dřevní 

hmotě. Ten po vychladnutí peletek zajišťuje vysokou pevnost. Chlazení vyprodukovaných 

peletek je nezbytně nutné, protože až poté dosahuje zatuhlý lignin dostatečné pevnosti. 

Chladič bývá nejobjemnějším zařízením celé výrobní linky a musí být navržen tak, aby 

nepoškozoval ještě nevychladnuté peletky. Ochlazené peletky nejčastěji směřují do 

koncového zásobníku. Veškerá výrobní zařízení peletovací linky bývají propojena 

soustavou buď mechanických nebo vzduchotlakých horizontálních a vertikálních 

dopravníků. [3] 

 
Obr. 4: Schéma funkce peletizátoru [4] 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že kvůli složitosti výrobního systému je neustále 

nutné sledování provozu, k čemuž se využívá řady čidel a operačního počítače. Výkonnosti 

paletizačních linek souvisejí s investovanými náklady a pohybují se od cca 50 kg za hodinu 

práce. 

 

 

4.2 Briketování 

 

Briketování je proces, kdy se pomocí vysokého tlaku zhutní materiál na menší objem a 

získá tak větší hustotu. Při výrobě dřevěných briket jsou, stejně jak při výrobě peletek, 

důležité dva faktory. Jsou to vlhkost lisovaného materiálu a velikost zrna. Doporučované 

rozmezí vlhkosti je od 6 do 16% dle použité technologie briketování. Velikost zrna není 
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oproti peletizační technologii přesně stanovena. Nejmenší velikost částic se však udává 

kolem 2 mm a největší 20-30 mm. Nejběžněji se používají tři typy briketovacích lisů, a to 

šroubový, hydraulický a mechanický (klikový). 

 

Šroubový lis pracuje na principu Archimédova šroubu. Ze zásobníku materiálu je 

pomocí kuželového šroubu odváděn dřevní odpad, který je stejným šroubem vtlačován do 

kuželového pouzdra. Díky konickému tvaru je materiál zhutňován, ale ne natolik, aby 

došlo ke zvýšení teploty na dostatečnou hodnotu, kdy se začne uvolňovat a změkčovat 

lignin. Proto se používá přídavného ohřevu, aby byla výsledná briketa dostatečně pevná. 

Z lisu vychází tzv. nekonečná briketa, která prochází vodící trasou, kde se samovolně 

ochlazuje vzduchem. Na konci trasy bývá vodící část ohnuta do příslušného poloměru, 

díky čemuž se vychladlá briketa láme na přibližně stejně dlouhé kusy. Uváděné výkonnosti 

tohoto typu lisu bývají od 40 do 80 kg za hodinu. Velkou nevýhodou je malá životnost 

matrice a šroubu a nemožnost regulace tlaku potřebného k tvorbě briket. [5] 

 

 
Obr. 5: Schéma šroubového lisu [6] 

 

Dalším nejčastěji používaným typem lisu je lis hydraulický. Ten k lisování využívá 

soustavu hydraulických pístů, které materiál postupně zhutní až do požadované velikosti. 

Zpracovávaný odpad je pomocí šroubu odváděn ze zásobníku do první lisovací komory. Po 

naplnění této komory je materiál lisován prvním pístem za nízkého tlaku. Jakmile píst 

dosáhne maximální úvratě, uzavře druhou část lisovací komory. Předlisovaná briketa je 

poté vysokým tlakem lisována oproti briketě, která byla vytvořena jako předchozí a je 

pevně přidržována svěrnými čelistmi. Působí tak jako „zarážka“ hlavního hydraulického 
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pístu. Tento proces se několikrát opakuje, dokud není dosažena požadovaná velikost 

brikety. Svěrné čelisti se poté uvolní a hlavní píst mezi ně zatlačí nově vzniklou briketu a 

původní vytlačí ven. Brikety jsou opět odváděny vodící trasou směrem od stroje. [7] 

 

 
Obr. 6: Ukázka hydraulického lisu [8] 

 

 Posledním uvedeným druhem lisu je mechanický lis. Tento typ si vybírá nejlepší 

vlastnosti z obou předchozích lisů. Briketování je prováděno pomocí mechanicky 

poháněného pístu. Dřevní hmota je pomocí šroubu přiváděna do lisovacího válce, kde jej 

píst tlačí proti kuželové matrici. Pohon pístu je podobný jako u výstředníkového lisu. Píst 

je excentricky spojen se setrvačníkem, který funguje na principu klikového hřídele. 

Periodický pohyb pístu vytváří nekonečnou briketu, jež je na konci trasy opět lámána nebo 

jinak dělena do přibližně stejných délek. [9] 



 

 23 

 
Obr. 7: Schéma mechanického lisu [10] 

  

Velkou výhodou briketovacích lisů je variabilita nastavení, ať už se jedná o rychlost 

produkce, profil briket nebo například o nejrůznější druhy příslušenství. Vyprodukované 

brikety mohou být baleny pomocí automatické linky, vsypávány do pytlovacích turniketů, 

kde jsou přesně odvažovány, nebo skladovány do zásobníku k volnému odběru. To vše bez 

nutnosti poháněné dopravní linky.  
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5 Výběr vhodného zařízení 

 

Vzhledem k tomu, že na trhu existuje velké množství výrobců a dovozců strojů a 

zařízení na zpracování dřevního odpadu, musíme si určit nejdůležitější faktory, kterými se 

budeme řídit při výběru vhodného stroje. Těmito faktory jsou:  

- výkonnost zařízení 

- investiční náklady 

- provozní náklady 

- životnost zařízení 

- cena vyprodukovaného paliva 

 

 

5.1 Výkonnost zařízení 

 

Z tabulky 4 (str. 15) vidíme, že průměrná denní produkce odpadu dosahuje hmotnosti 

1176 kg. Zařízení musí být schopno během běžné osmihodinové směny toto množství 

zpracovat, aby nedocházelo k zahlcení linky a aby díky tomu nedocházelo k nuceným 

přerušením výroby. Při výběru budeme počítat s 20 % rezervou výkonu. 

 

Tabulka 7 – Minimální hodinová výkonnost zařízení 

 

 Produkce odpadu 

(kg) 

20% rezerva výkonu 

(kg) 

Minimální 

výkonnost 

(kg) 

Osmihodinová 

směna 

1176 235,2 1411,2 

Jedna hodina 147 29,4 176,4 

 

Z výše uvedené tabulky 7 je zřejmé, že minimální výkonnost stroje musí být alespoň 

177 kg/hod.  

Z nabídky strojů, které jsou na trhu k dostání, se mi jako nejvýhodnější volba jeví 

hydraulický briketovací lis od společnosti Briklis, spol. s r.o. – BrikStar 200 ve variantě 

s násypkou o objemu 3 m3. Tento typ lisu je vybaven čidlem hladiny materiálu v násypce, 

která zamezuje neustálému chodu lisu a řídící systém tak umožňuje bezobslužnou práci 

stroje. Lis BrikStar 200 má hodinovou výkonnost 180 – 220 kg briket ± 10 %, což plně 
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splňuje požadované specifikace. Další technické, obecné a jiné parametry jsou uvedeny 

v tabulkách 8, 9, 10. [11] 

 

 
Obr. 8: Půdorys lisu Brikstar 200 [12] 

 

Tabulka 8 – Technické parametry briketovacího lisu BrikStar 200 [13] 

 

Průměr briket (mm) 50 

Výkon ± 10 % (kg) 180 – 220 

Instalovaný elektrický příkon (kW) 14,5 

Chladič oleje ano 

Hmotnost lisu – násypka 3 m3 (kg) 1550 

 

Tabulka 9 – Obecné technické parametry briketovacího lisu BrikStar 200 [9] 

 

Napájecí napětí zařízení (V) 400 

Ovládací napětí (V) 24 

Krytí elektrických prvků IP54 

Hlučnost zařízení na pracovním místě – 

impulsní hluk (dB) 

max. 90 

Doba provozu s chladičem hydraulické 

kapaliny (hod) 

nepřetržitě 
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Tabulka 10 – Technické a provozní podmínky briketovacího lisu BrikStar 200 [9] 

 

Povolená vlhkost vstupního materiálu 

(hm%) 

8 – 15 

Měrná hmotnost vylisované brikety (kg/m3) 700 – 1100 

Délka lisované brikety (mm) 30 – 80 

Maximální provozní tlak (MPa) 18 

Maximální provozní teplota (°C) 60 

Pracovní prostředí stroje (°C) +5 až +35 

 

Briketovací lis BrikStar 200 ve standardním vybavení obsahuje: 

- Elektrický rozvaděč s řídícím počítačem pro bezobslužný provoz lisu 

- Automatická regulace délky a kvality brikety 

- Potrubí pro vedení briket k místu balení - 2 oblouky do výšky 1 200 mm 

- Termostat pro kontrolu teploty oleje 

- Tlakoměr pro kontrolu pracovního cyklu 

- Stavoznak nádrže hydraulického oleje 

- Šnekový podavač materiálu do lisovací komory 

- Vyhrnovací fréza na dně násypky 

- Čidlo hladiny materiálu v násypce pro automatické spouštění a zastavování lisu 

- Nouzový vlez ve stěně násypky 

- Provozní hodiny 

- Chladič oleje nebo příprava jeho instalaci 

 

Obdobným problémem, jako je kilogramová výkonnost stroje, je kapacita zásobníku. 

Musíme předpokládat, že zařízení bude vyžadovat odstávky nutné k údržbě, kontrole, 

seřizován, opravám, atd. Během této doby však nemusí být odstavena celá výrobní linka. 

Dřevní odpad by byl odváděn do zásobníku, kde by byl skladován po dobu nezbytně 

nutnou k opětovnému spuštění odpadního zařízení. Doba nutná k běžné údržbě, seřízení a 

drobným opravám je předpokládána na nejdéle tři čtvrtiny pracovní směny – tj. 6 hodin. 

Opět budeme kalkulovat s 20 % rezervou. 
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Tabulka 11 – Minimální velikost zásobníku na dřevní odpad 

 

 Produkce odpadu 

(m3) 

20% rezerva 

(m3) 

Objem vč. 20 % 

rezervy 

(m3) 

Osmihodinová 

směna 

23,28 4,66 27,94 

Šest hodin 17,46 3,49 20,95 

 

 Z výše uvedené tabulky 11 vidíme, že minimální objem zásobníku na dřevní odpad 

by měl být 20,95 m3. 

 

Odsávaný odpad by byl pomocí difuzoru vháněn do cyklony, která by proud vzduchu 

vháněla do zásobníku umístěného nad samotným lisem. Tento zásobník by byl umístěn na 

samonosné konstrukci. Jelikož společnost tento zásobník vlastní, stačilo by jej pouze 

upravit k vhodnému použití.  

 
Obr. 8: Nosná konstrukce vč. zásobníku na dřevní odpad [14] 

 



 

 28 

Nosná konstrukce by byla vyrobena z profilů a dostatečnou nosnost by zajistilo 

příhradové provedení. Celá konstrukce by byla opatřena povrchovou ochranou ve formě 

žárového zinkování. Upevnění by bylo realizováno do betonového fundamentu. Jelikož se 

společnost Kovast, s.r.o. zabývá také zámečnickou výrobou, minimalizovaly by se náklady 

na zbudování konstrukce se zásobníkem pouze na náklady provozní. 

 

   

5.2 Investiční náklady 

 

Vybudování briketovací linky lze rozdělit do několika základních prvků: 

- úprava podloží 

- zbudování betonového fundamentu 

- výroba nosné konstrukce 

- úprava zásobníku 

- nákup briketovacího lisu BrikStar 200 

- úprava stávajícího odsávání 

- odváděcí potrubí pro brikety 

 

Betonový fundament by byl zřízen tak, aby byla nosná plocha nad lisem a ocelovou 

konstrukcí dostatečně pevná. Kvůli tomu je nutné vyhloubit díru pro základy a zpevnit 

okolní plochu. Tyto práce provede externí společnost. Dle předběžných cenových nabídek 

jsou kalkulovány ceny za úpravu a zpevnění terénu – 15 000,- Kč a za zhotovení 

betonového fundamentu 30 000,- Kč. Cenu ocelové konstrukce a úpravu nosného 

zásobníku lze kalkulovat jako cenu za použitý materiál a mzdové náklady na výrobu. Tato 

částka dosahuje hodnoty 160 000,- Kč. Nákupní cena briketovacího lisu BrikStar 200 

s násypkou o objemu 3 m3 se dle informací od společnosti Briklis spol. s r.o. pohybuje 

v hodnotě 760 000,- bez DPH 20 %. Drobné úpravy stávajícího odsávání a montážní práce 

jsou uvedeny v tabulce 11. Celková cena zřízení briketovací linky dosahuje hodnoty 

983 000,- Kč, která je nižší, než stanovený limit 1 000 000,- Kč bez DPH. Veškeré zjištěné 

ceny jsou platné ke dni 23. 5. 2011 a mohou se lišit podle data realizace zakázky. Veškeré 

tyto investiční náklady jsou shrnuté v tabulce 12. [1] 
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Tabulka 12 – Investiční nákladové položky pro vybudování linky 

 

Název položky Cena (Kč) 

Úprava podloží 15 000,- 

Betonový fundament 30 000,- 

Výroba nosné konstrukce 160 000,- 

Úprava zásobníku 15 000,- 

Briketovací lis BrikStar 200 760 000,- 

Úprava stávajícího odsávání 3 000,- 

Odváděcí potrubí pro brikety 10 000,- 

Kalkulovaná cena celkem 983 000,- 

 

 

 

5.3 Provozní náklady 

 

Provozními náklady rozumíme náklady vynaložené na provoz linky, jako jsou stálé 

náklady a mimořádné náklady. Provozní náklady zahrnují: 

- spotřebu elektrické energie 

- výměnu oleje 

- mzdové náklady údržby a kontroly stroje 

- mimořádné oprávky 

 

Spotřeba elektrické energie je kalkulována pouze pro lis a ne pro odsávání, jelikož 

odsávání je již zabudováno a jeho spotřeba není položkou novou. Cena spotřeby je 

stanovena z instalovaného příkonu lisu, který činí 14,5 kW, a z ceny elektrické energie, 

která je stanovena dodavatelem dle tarifu C 25d – Akumulace 8 [1]. Cena za nákup jedné 

kWh je 4,247 Kč. Pro výpočet měsíčních nákladů je počítán provoz stroje 8 hodin denně a 

20 denní pracovní měsíc. Celkový počet hodin provozu stroje tedy činí 160 hodin měsíčně. 

Údržba a kontrola stroje by probíhala vždy mimo pracovní směnu dle intervalů 

doporoučených výrobcem stroje. Při kalkulaci je počítáno s 8 hodinami měsíčně. Intervaly 

výměny oleje a jeho cena je také stanovena výrobcem a průměrná měsíční hodnota činí 

700,- Kč. Mimořádné oprávky nelze přímo kalkulovat, jelikož nelze odhadnout ani časové 

ani cenové hodnoty těchto položek. Tyto položky cenová kalkulace neuvádí a během 
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záruční lhůty stroje je zbytečné s nimi počítat. Veškeré měsíční náklady jsou shrnuty 

v tabulce 13. 

 

Tabulka 13 – Měsíční nákladové položky 

 

Položka Počet jednotek Cena za jednotku 

(Kč) 

Cena za položku 

celkem (Kč) 

Elektrická energie (kWh) 2 320 4,247 9 853 

Výměna oleje 1 700 700 

Údržba a kontrola (hod) 8 100 800 

Měsíční náklady celkem   11 353 

 

Z tabulky 13 tedy vyplývá, že celkové měsíční náklady spojené s provozem stroje 

dosahují hodnoty 11 353,- Kč. 
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6 Zhodnocení nového návrhu 

 

Návratnost zařízení je kalkulována z množství vyrobených briket, prodejní ceny a 

nákladů vynaložených na produkci. Množství nyní vyprodukovaného odpadu bude 

navýšeno, jelikož se zamezí odstávkám nutným k pěchování a údržbě vlečky. Zároveň se 

tak zvýší produkce palubek. Z tabulky 5 vyplývá, že průměrná měsíční prodleva dosahuje 

28 hodin, což je 17,5 % z měsíčního pracovního fondu (počítáno s 20ti denním pracovním 

měsícem a 8 hodinovou směnou). Průměrná denní produkce odpadu dle tabulky 2 dosahuje 

1176 kg, což při navýšení o 17,5 % dosahuje hodnoty 1425 kg. Pro přehlednost jsou 

hodnoty uvedeny v tabulce 14. 

 

Tabulka 14 – Navýšení produkce 

 

 Stávající 

produkce 

Navýšení 

produkce 

Nová produkce 

celkem 

Měsíční produkce palubek 

(hod) 

132 28 160 

Denní produkce odpadu 

(kg) 

1176 249 1425 

Měsíční produkce odpadu 

(kg) 

23 520 4 980 28 500 

 

Výpočet nákladů na produkci jednoho kilogramu je kalkulován z měsíčních 

vynaložených nákladů, uvedených v tabulce 13 a dosahují hodnoty 11 353,-  Kč a 

z měsíční produkce briket, která je uvedena v tabulce 14 a dosahuje hodnoty 28 500 kg. Po 

přepočtu vychází náklady na 39,835 Kč na 100 kg vyprodukovaných briket. Přepočet je 

uveden v tabulce 15. 

 

Tabulka 15 – Náklady na výrobu 100 kg briket 

 

 Produkce briket (kg) Náklady na produkci (Kč) 

Měsíční hodnota 28 500 11 353 

Přepočítaná hodnota 100 39,835 
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Prodejní hodnota jednoho kilogramu briket se může lišit, jde-li o velkoobchodní či 

maloobchodní prodej. Při zjišťování prodejnosti briket ve větším objemu se nákupní cena u 

odběratelů pohybovala v hodnotě 240 Kč za 100 kg briket. Maloobchodní cena může být 

odhadnuta na 300 Kč za 100 kg briket, ale není s ní kalkulováno, jelikož by prodané 

množství zdaleka nedosahovalo množství prodaného prostřednictvím velkoodběratelů.  

 

Při měsíční produkci 28 500 kg a stanovené prodejní ceně 240 Kč za 100 kg briket by 

hrubý příjem dosahoval hodnoty 68 400,- Kč. Měsíční vynaložené náklady dosahují částky 

11 353,- Kč a čistý příjem z prodeje tedy činí 57 047,- Kč. Pokud bude do celkové 

návratnosti započítána i úspora údržby vlečky a navýšení produkce palubek, čistý příjem se 

zvýší o částku 18 642,- Kč (uvedena v tabulce 6) a dosáhne tak hodnoty 75 689,- Kč. 

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

Tabulka 16 – Měsíční přehled výnosů a nákladů 

 

 Náklady (Kč) Výnosy (Kč) 

Provoz lisu - 11 353  

Prodej briket  + 68 400 

Úspora oproti nynější produkci  + 18 642 

Rozdíl výnosů a nákladů  + 75 689 

 

Při výpočtů měsíční návratnosti nového zařízení je kalkulováno s cenou investice 

983 000,- Kč (uvedené v tabulce 12) a měsíčními výnosy v hodnotě 75 689,- Kč (uvedené 

v tabulce 15). Doba návratnosti vychází na 13 (přesněji 12,98) pracovních měsíců. Během 

této doby by se měla hodnota celého nového zařízení vrátit pouze díky prodeji briket a 

úspoře nákladů, které se nyní vynakládají na provoz a údržbu vlečky.  

 

Tabulka 17 – Návratnost zařízení a cash flow 

 

 Hodnota investice 

(Kč) 

Výnosy (Kč) Cash flow (Kč) 

Jednorázově - 983 000  - 983 000 

1 měsíc  + 75 689 - 907 311 

12 měsíců  + 908 268 - 74 732 

13 měsíců  + 983 957 + 957 
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7 Závěr 

 

Návrh nového řešení zpracování dřevního odpadu ve společnosti Kovast, s.r.o. splňuje 

veškerá kritéria, jako jsou maximální hodnota investice 1 000 000,- Kč a co nejnižší doba 

návratnosti, která dosahuje 13 měsíců. Zároveň se jedná o bezobslužný plně 

automatizovaný systém, který je schopen třísměnného provozu. I když by pro třísměnný 

provoz vyhovoval i lis o menší výkonnosti, zvolil jsem zařízení o vyšším výkonu, protože 

jeho největší výhoda je v otevřených možnostech kapacity produkce. Naskytuje se totiž 

možnost zpracovávat nejen odpad vlastní, ale také možnost nákupu dřevního odpadu 

z okolních firem a ten se ziskem zpracovávat na brikety. Další otevřenou možností je 

nákup drtícího stroje a veškerý odpad ve formě odřezků tak zpracovat na brikety. 

Neposlední výhodou produkce vlastního topného materiálu je možnost úpravy stávající 

kotelny a vytápění haly z vlastních prostředků. Tyto možnosti však nejsou v práci 

uvažovány, jelikož by jejich řešení přesáhlo stanovenou investiční částku a nejsou úplně 

spjata se zadáním této práce. Tato řešení by se mohla realizovat až po úplném či částečném 

návratu investice. 
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