
 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

 Záměrem této bakalářské práce je provést ekonomický rozbor provozování chladícího 

okruhu provozu a ekonomický rozbor zásobování pitnou vodou u společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Hlavním přínosem této práce je zjištění důvodu zvyšujících se nákladů u okruhu 

přímého chlazení ZPO 1 a u zásobování pitnou vodou a navrhnout řešení či opatření 

 na zlepšení stávající situace. 

 

 Klíčová slova: chladící okruh, vodní hospodářství, průmyslová voda, koroze, korozní 

rychlost, pitná voda, plastové potrubí, ocelové potrubí, poruchy, prostá doba návratnosti. 

 

 

 

 Abstract 

The aim of this work is to perform an economic analysis of the operation of the 

cooling circuit operation and economic analysis of drinking water at ArcelorMittal Ostrava 

a.s. The main contribution of this work is to determine due to rising costs for direct cooling 

circuit ZPO 1 and the supply of drinking water and suggest solutions or measures to improve 

the current situation. 

 

         Keywords:  cooling circuit, water, industrial water, corrosion, corrosion rate, drinking 

water, plastic pipes, steel pipes, faults, simple payback period. 
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Úvod 

 
ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO) investuje nemalé částky do investičních 

projektů na ochranu životního prostředí. Projekty jsou zaměřeny na snižování emisí 

 do ovzduší, ochranu podzemních a povrchových vod a na snížení hlukové zátěže.[1] 

 

V této práci se zaměřuji na dvě oblasti hospodaření s vodou, konkrétně na ekonomický 

rozbor provozování chladicího okruhu provozu a na zásobování pitnou vodou u společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s, protože výroba železa je jedním z nejstarších průmyslových 

odvětví využívajících vodu[2]. U obou oblastí se zaměřím také na zjištění důvodu zvyšujících 

se nákladů a navrhnu řešení či opatření na zlepšení stávající situace. 

 

Společnost AMO si neustále klade za cíl zlepšit hospodaření s vodou v závodech,  

kde se jí spotřebovává příliš mnoho, a zajistit udržitelnou výrobu oceli. Přitom se snaží 

 o zachování integrity ekosystémů prostřednictvím účinného hospodaření s přírodními 

zdroji[3]. Principem je efektivnější využívání vody a ochrana biodiverzity v oblastech, 

 ve kterých společnost působí. Vypracovává a následně se skutečně snaží využívat analýz, 

které vedou k velkým úsporám pitné a průmyslové vody.[4] 

 

 

1. Historie od NHKG k ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

 
Dne 31. 12. 1951 vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda národní podnik 

osamostatněním od Vítkovických železáren. Od 1. 4. 1990 dochází ke změně názvu na Novou 

Huť, státní podnik a přechodu od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli. V roce 

1993 bylo uvedeno do provozu první zařízení k plynulému odlévání oceli (kontilití č. 1), 

v roce 1997 byla odlita první tavba na kontilití č. 2 a v roce 1993 bylo do provozu předáno 

také kontilití č. 3. Tyto investice přinesly větší výtěžnost oceli a zároveň nižší energetickou 

náročnost. Dne 11. 4. 2003 kupuje státní podnik Novou Huť v rámci privatizace ocelářská 

společnost ISPAT. V čele této společnosti stojí Lakshmi Mittal a taktéž se změnil název této 

společnosti na ISPAT Nová Huť, a.s.. V roce 2005 byla společnost opět přejmenována, 

 a to na Mittal Steel Ostrava a.s. V této době společnost investuje 2,6 miliardy Kč do ochrany 

životního prostředí. Od této doby soustavně provádí ekologizaci a modernizaci všech svých 
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provozů. Na základě fůze v srpnu 2007 dvou největších ocelářských firem světa Arceloru 

 a společnosti Mittal Steel dochází opět ke změně názvu společnosti a to na současný název 

ArcelorMittal Ostrava a.s, zápisem do obchodního rejstříku k 1. 8. 2007.[5] 

 

  Od NHKG (Nové Huti Klementa Gottwalda) k ArcelorMittal Ostrava uběhlo 56 let. 

V roce 2011 oslavila huť své 60. výročí. 

 

2. Popis a řízení společnosti 

 

2.1. Ekonomicko-technický popis společnosti 

 
ArcelorMittal Ostrava je největší hutnickou firmou v České republice, která patří 

 do světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Je akciovou společností a jejím největším 

vlastníkem je ArcellorMittal Holdings AG (100%). Obchodní jméno společnosti zapsané 

v obchodním rejstříku je ArcelorMittal Ostrava a.s. se sídlem na ul. Vratimovská č. p. 689, 

707 02 Ostrava - Kunčice. Předmětem podnikání je výrobní činnost zaměřená především 

 na výrobu a zpracování surového železa a oceli a na hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní 

výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. V části strojírenské výroby se z největší 

části produkují důlní výztuže a silniční svodidla. Servisní a obslužné činnosti jsou v převážné 

míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.[6] 

 

Výroční zpráva informuje majitele, obchodní partnery, potencionální investory, 

finanční ústavy a zákazníky o majetkové a finanční situaci. Její součástí je „Rozvaha“ – účetní 

výkaz zachycující bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

(aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu, a to konkrétně k 31. 12. 

daného roku.[7]  

 

Společnost ve sledovaném období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vytvořila zisk 

 před zdaněním ve výši 735 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření společnosti za účetní 

období představuje zisk ve výši 671 mil. Kč. Celkové tržby za prodej vlastních výrobků 

 a služeb činily za uvedené období 34 417 mil. Kč. 

 

K 31. 12. 2011 vykazovala společnost podle finančních výkazů aktiva celkem ve výši 

62 925 mil. Kč. Hodnota stálých aktiv činí 30 833 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný 
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majetek 10 856 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek 18 790 mil. Kč. Hodnota pasiv celkem 

činila 62 925 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 53 319 mil. Kč. Společnost 

 k 31. 12. 2011 neevidovala žádné bankovní úvěry. V hodnoceném období společnost 

vyrobila 1 144 572t dlouhých výrobků a 519 829t plochých výrobků. Produkce mokrého 

koksu činila 1 171 316t, surového železa 2 108 020t a výroba tekuté oceli činila 

1 947 140t.[1] 

 

Plánované investice 

 

Společnost by chtěla pokračovat v realizaci velkých investičních projektů zahájených 

v předchozích letech. Největší význam je stále kladen na projekty pro snížení negativního 

vlivu na životní prostředí. Významným projektem v oblasti ekologie je realizace projektu 

„Optimalizace procesu odsíření“ zaměřený na efektivní čistění koksárenského plynu 

 na závodě 10 Koksovna. 

  

Souběžně bude dokončena a dále zahájena řada menších projektů v oblasti ekologie, 

obnovy výrobních agregátů a bezpečnosti práce.[1] 

 

Podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. byl již několikrát Státním úřadem inspekce práce 

pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí vyznamenán oceněním „Bezpečný podnik“, 

které se uděluje na základě auditů všech procesů, které se týkají bezpečnosti práce konající 

 se každé tři roky. Proto i do budoucna bude usilovat o toto ocenění.[4] 

 

V roce 2011 společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. plnila veškeré limity stanovené 

v oblasti ochrany životního prostředí, na které bylo vynaloženo celkem 1,056 mld. Kč. Ani 

 do budoucna se tato politika měnit nebude. ArcelorMittal Ostrava a.s. investuje do čistších 

 a udržitelnějších procesů výroby oceli. Stojí v rámci hutního průmyslu v popředí snah 

vytvářet svět s nižším obsahem uhlíku. Mnoho projektů pro příští období je zaměřených 

 na snižování emisí oxidu uhličitého, efektivnější využívaní energií, snižování spotřeby vody 

a ochrany biodiverzity
  
, ve všech oblastech působení společnosti.[1] 
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2.2. Vnitropodnikové řízení společnosti 
 

 

Vnitropodnikové nákladové řízení lze charakterizovat jako řízení vnitřní dělby 

 a kooperace práce v organizaci. Jako konkurenční výhoda zde platí podnikový výkon, který 

by měl dosáhnout vyšší hodnoty než výkon konkurence. V rámci každého podniku jsou 

činnosti, které se výrazně podílí na nákladech (ať již jako faktor zvýšení, či snížení), 

 a tím umožňují vysoký potenciál diferenciace. Hodnotový řetězec pak slouží k identifikaci 

aktivit a k současné analýze vznikajících nákladů. Takto je možno objasnit, v jaké formě 

mohou být u jednotlivých útvarů sníženy náklady. Posiluje se nákladové vědomí pracovníků, 

které se projeví s větší citlivostí u těch útvarů, které přímo s trhem nepracují. 

 

Z takového pojetí vnitropodnikového řízení vyplývá, že ho nelze ztotožňovat 

s operativním plánováním. Přesto jsou to vazby velmi těsné a oba systémy se vzájemně 

podmiňují. Vnitropodnikové řízení určuje organizační systém operativního řízení. Vytváří 

strukturu jednotlivých útvarů a tím i požadavky na strukturu operativního plánování. 

Typickým příkladem je struktura výrobního úseku, tj. konkrétní členění podniku na závody, 

provozy, dílny, pracoviště apod. 

 

Z hlediska vnitropodnikového řízení se rozlišují jednotlivé hladiny útvarů podle formy 

nákladového řízení: 

 

- hospodářská, zisková střediska (profit center) – zahrnují základní útvary hlavní 

činnosti, u kterých je možné sledovat vnitropodnikový zisk (na základě nákladů 

 a výnosů) 

- servisní střediska (servis center) – obsahují např. dopravní a manipulační střediska, 

kde tržby vyrovnávají náklady; vnitropodnikový výsledek je nulový. 

- nákladová střediska (cost center) - zahrnují např. prodej a marketing, management 

včetně administrativy, finance a kontroling apod. Útvary jsou řízeny na základě 

rozpočtu jednotlivých nákladových druhů 

- pomocná nákladová střediska (auxilary cost center) – např. vlastní podnikové 

bytové hospodářství.[8] 
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2.3. Charakteristika závodů společnosti 

 
Charakteristika závodů společnosti je dána hlavní činností společnosti AMO 

 a to vytváření nových užitných hodnot v oblasti hutní výroby. Nemůže probíhat náhodně, 

nýbrž musí být řízena v prostoru, v čase a za určitých hospodářských a technických 

podmínek[9]. K dosažení cílů podniku je třeba koordinovat celou řadu činností s ohledem 

 na dosahování maximální produktivity práce, kterou zajišťuje organizační struktura podniku, 

viz obr. 1[10]. 

 
Obr. 1 Organizační schéma společnosti [1] 

 

2.3.1. Závod 10 – Koksovna 

 

 

Koksovna společnosti AMO je největším výrobcem koksu v České republice a její 

roční kapacita je cca 1,26 mil. tun koksu[1]. Výroba koksu zde probíhá ve dvou 
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koksárenských bateriích s pěchovacím provozem a jedné velkoprostorové koksárenské baterii 

obsazující uhelnou vsázku sypným způsobem. 

 

 Koks je vyráběn z černého uhlí vhodného pro koksování, které je zde dopravováno 

převážně z českých a polských dolů. Uhelná vsázka je vždy složena z několika uhelných 

druhů, které jsou samostatně mleté a následně vzájemně míchány v závislosti na požadavcích 

jak na kvalitu vyráběného koksu, tak i na bezpečnost z hlediska rozpínání v průběhu 

koksovacího procesu. Vyrobený žhavý koks je postupně tlačený z komor baterie, kde se hasí 

vodou a nechává se stanovený čas odpařit na koksové rampě. Dále se vyrobený koks třídí 

 na roštech v třídírně na frakce: vysokopecní koks, ořech, hrášek a prach. Množství 

vysokopecního koksu je přibližně 90 %, zbytek připadá na drobné frakce. 

 

 Při vysokoteplotní karbonizaci uhlí v koksárenských bateriích dochází k uvolňování 

surového koksárenského plynu, který je odsáván z předloh přes turbodmychadla 

 do technologie provozu koksochemie. Surový plyn se čistí separováním surového 

černouhelného dehtu, surového koksárenského benzolu a kapalné síry. 

 

 Provoz koksovny spotřebovává vodu pitnou, užitkovou a v technologii pak vodu 

provozní, která se používá k chlazení nebo skrápění a jejíž úbytky se doplňují vodou 

přídavnou. Mezi odpadní vody patří odpadní fenolčpavková voda, která je po použití 

v technologii čištění surového koksárenského plynu přečerpána na biologickou čistírnu 

odpadních vod a po vyčištění a splnění sledovaných limitních parametrů pak do kanalizace. 

 

2.3.2. Závod 12 – Vysoké pece 

 

  Výroba surového železa je zabezpečována na čtyřech vysokých pecích, z nichž 

v současné době jsou v provozu pouze dvě. Větší část produkce, cca tři čtvrtiny, spotřebovává 

Ocelárna AMO, zbylá část je dodávána do společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL.  

 

Ze světové výroby železa připadá více než 98% na surové železo vyrobené 

 ve vysokých pecích. Podstata vysokopecního pochodu se vyznačuje velkovýrobním 

charakterem, ale i téměř úplným využitím železa obsaženého ve vsázce. 
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Závod 12 zajišťuje výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní 

potřebu. Externím zákazníkům prodává výrobky z vysokopecní strusky (struskové kamenivo, 

používané pro stavební účely a vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách 

 a sklárnách). 

 

Pod závod vysoké pece spadá provoz 124 – Hutní energetika, který organizačně 

zahrnuje dva hlavní úseky – vodu a plyn. Podrobnější popis provozu je uveden níže 

 v kapitole 3.6. 

 

2.3.3. Závod 13 Ocelárna 

 

 

Závod 13 Ocelárna je největším výrobním závodem v objemu produkce oceli v České 

republice s roční kapacitou 3,1 mil. tun. Tekutá ocel se po odpichu dohotovuje na pánvových 

pecích, aby dosáhla požadovaných parametrů, a odlévá se v sekvencích na třech zařízeních 

ZPO do sochorů, bram či bramek.[11] 

 

2.3.4.  Závod 14 – Válcovny 

 

Závod 14 – Válcovna patří mezi největší závod pro finální zpracování výrobku v rámci 

společnosti AMO. Vyrábí válcované výrobky převážně z oceli, které se dopravují ze závodu 

13 – Ocelárna a to pro tuzemský i zahraniční trh. 

Výrobky profilové oceli se zhotovují na dvou profilových tratích. První z nich 

 je pásová (HCC) a kontidrátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. 

Další produkční linkou je středojemná válcovna, vyrábějící zejména betonářské oceli.[1] 

 

2.3.5. Ostatní závody a útvary 

 

 

Sem patří zejména závod 3 – Údržba a závod 5 – Doprava. Jedná se o nevýrobní 

závody, které zajišťují potřeby výrobních závodů při údržbě, opravách, modernizacích 

výrobního zařízení, v investiční výrobě a při zajištění dopravních potřeb společnosti. 

Z důvodu omezování počtu kmenových zaměstnanců jsou však procesy zajišťované těmito 

závody postupně vyčleňovány a převáděny do působnosti externích firem, popř. dceřiných 

společností.[1] 
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Mezi další činnosti, které zajišťují odborné útvary AMO, patří nákup, prodej, 

controlling nákladů, financování, právní záležitosti, řízení investic, environment, revizní 

činnosti, výzkum, vývoj apod.   

 

Nedílnou součástí výrobního řetězce AMO jsou dceřiné společnosti. Jedná 

 se o AMEO zajišťující výrobu elektrické energie, AMTPO provozující válcovací tratě 

 na výrobu trubek, AMDS zajišťující převážně výrobu důlních výztuží a silničních svodidel 

 a AMEPO s provozem slévárny a  výrobou speciálních náhradních dílů. 

 

V dnešní době se ukazuje finančně i personálně neúnosné, aby si firmy všechny 

činnosti související s vývojem, výrobou, provozem a údržbou zajišťovaly vlastními silami. 

Proto se snaží některé činnosti vyčlenit a přenést na externí dodavatele. Neustále se však 

snaží, aby nedošlo k nežádoucí závislosti na těchto dodavatelích a aby byly splněny podmínky 

ekonomické efektivnosti nákupu nebo vlastní výroby. Řešení těchto otázek se řeší pomocí 

rozhodování o outsourcingu. V podstatě je možno rozdělit důvody do následujících 4 oblastí: 

 

1. Získání konkurenční výhody; posuzováno především z hlediska dlouhodobého. 

2. Uvolnění „rukou“ pro zdokonalení v určitých činnostech, kde má firma tradici. 

3. Snížení nákladů či zvýšení výnosů. 

4. Zeštíhlení výroby a zjednodušení řídících vztahů v rámci firmy. 

 

Vycházíme-li neustále ze základní myšlenky konkurenční strategie, kdy je rozhodující 

minimalizace nákladů a zvyšování diferenciace produktu, docházíme opět k požadavkům 

společného vlivu na snížení nákladů a zvyšování dodavatelského servisu, což může 

poskytnout právě časová a věcná synchronizace výkonů všech účastníků.[12] 

 

2.3.6. Provoz 124 – Hutní energetika 

 
 

Provoz 124 – Hutní energetika, na kterém byly činnosti spojené s touto prací 

prováděny, je jedním ze tří provozů závodu 12 – Vysoké pece. Provoz 124 je rozdělen na dva 

hlavní úseky, voda a plyn. 
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Úsek vody zajišťuje provozování čerpacích stanic a vodních hospodářství všech 

výrobních závodů AMO s výjimkou Koksovny. Provozuje tři čistírny odpadních vod, výrobu 

užitkové vody pro koupací účely, distribuci všech ostatních druhů vod a provozování odkališť 

a odpadového hospodářství.  

 

Úsek plynu zajišťuje výrobu a distribuci všech druhů topných a technických plynů, 

provozování Kyslíkárny a dodávku kapalných paliv pro spalování ve vysokých pecích. 

 

Hutní energetika zajišťuje především následující procesy: 

 

1. Rozvod tepla  - zajišťují rozvodu tepelné energie na území společnosti, i mimo toto 

území. 

2. Výrobu a rozvod vzduchu a technických plynů – výroba a rozvod stlačeného vzduchu, 

výroba a rozvod kyslíku, dusíku, argonu, eventuálně dalších vzácných plynů 

 pro potřeby společnosti a pro externí odběratele. Rozvod a distribuce potrubního 

acetylenu. 

3. Úpravu, rozvod a distribuci topných plynů – úprava, rozvod a distribuce 

vysokopecního plynu, koksárenského plynu, směsného plynu, degazačního plynu 

 na území společnosti (i mimo toto území). 

4. Úpravu, rozvod a čistění vod – odběr surové vody z veřejných povrchových zdrojů 

 a rozvod provozní přídavné vody na území společnosti (i mimo ně). Rozvod pitné 

vody a užitkové vody pro potřeby společnosti, i pro externí odběratele. 

5. Nakládání s kaly - strojní odvodňování kalů vznikajících při mokrém čistění 

vysokopecního plynu a spalin tandemových pecí a čistění odpadních vod. Předávání 

odvodněných kalů oprávněné externí firmě pro následné využití či zneškodnění. 

Gravitační odvodnění a skladování uvedených kalů. 

6. Čištění kanalizace a technologického zařízení – provozování, kontrola a čistění 

kmenových kanalizačních stok v areálu AMO (i mimo něj). Odběry vzorků 

z kanalizačních šachtic. Čistění technologického zařízení v majetku provozu 124 

 i ostatních závodů a útvarů AMO. 

7. Udržování technického stavu zařízení – realizace menších oprav na technologickém 

zařízení provozu 124, kontrolní činnosti zdvihacích zařízení a provádění drobných 

soustružnických prací. 
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8. Zajišťování technické podpory pro jednotlivé procesy – technická příprava 

 a koordinace činností při realizaci opravárenské činnosti a investiční výstavbě. 

Příprava podkladů a aktivní účast při zpracování projektové dokumentace. Péče 

 o technickou úroveň zařízení a technologii provozu a zpracování technologických 

schémat. Výkon činnosti vodohospodáře na provoze 124. Kontrola, vyhodnocování 

 a návrhy nápravných opatření k zajištění optimálních průběhů procesů při úpravě, 

čistění a dodávkách vod z hlediska dodržování požadovaných výstupních parametrů. 

9. Objednávání režijního materiálu, fakturace – vystavování a schvalování žádanek 

 a objednacích návrhů pro povozní chemikálie, ostatní režijní materiály a služby, 

uznávání faktur za služby.[13] 

 

V další části práce se budu zaměřovat již jen na problematiku jednoho z chladících 

okruhů ZPO a zásobování jednotlivých odběratelů pitnou vodou. Z těchto důvodů popisuji 

tyto technologie podrobněji v následujících kapitolách.  

 
 

3.  Teoretická část – charakteristika problematiky 

 

3.1 Chladicí okruhy ZPO 
 

Provozování chladících okruhů je důležitou součástí mnoha průmyslových provozů 

 a slouží pro odvedení tepla, které je nežádoucí ve výrobním procesu. Chlazení se provádí 

buď čerstvou vodou v průtočném režimu, nebo v nainstalovaném  uzavřeném chladicím 

okruhu. Chladící okruhy je nutné plnit kvalitně upravenou vodou, tj. změkčenou a ošetřenou 

inhibitorem – prostředkem pro potlačení koroze. To samozřejmě platí i pro vodu doplňovací.  

Požadavky na chladící vodu jsou, aby spotřeba vody byla co nejnižší, a celý chladicí systém 

musí být dobře chráněn proti korozi, vzniku úsad a proti nárůstu biologických vrstev 

prostřednictvím úpravy chladící vody.  

Objemové ztráty vody, které vznikají v uzavřeném chladícím okruhu díky netěsnostem 

a následkem odpařování, se řeší dopouštěním přídavné chladící vody, která rovněž musí být 

chemicky upravována. Společnost se snaží, aby vynaložené prostředky na chemickou úpravu 

vody do chladících okruhů a vynaložené prostředky na zásobování a úpravu pitné vody byly 
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vynaloženy co nejefektivněji. Přitom ale klade velký důraz na zmírnění negativního působení 

na okolní prostředí. 

Složení vody pro průmyslové chladící okruhy je obecně dáno normou ČSN 75 7171 

(ČSN je chráněné označení českých technických norem). Tato norma platí pro řízení 

chemických režimů chladicích okruhů v průmyslových a energetických závodech. Norma 

pouze doporučuje parametry jakosti chladící vody v různých typech chladicích okruhů 

 a chladičů. Norma není určena pro průtočné chlazení.[14] 

Úpravna vody pro ZPO č. 1 a č. 3 (dále jen ÚV ZPO 1 a 3) zajišťuje zejména dodávku, 

čistění a úpravu chladicích vod pro okruhy přímého i nepřímého chlazení vlastních ZPO. 

Úpravna vody je uceleným souborem čerpacích, čistírenských, úpravárenských a chladících 

zařízení i potrubních rozvodů. Kromě uvedených činností zabezpečuje rovněž dodávku 

upraveného vzduchu pro obě ZPO a společné čištění odpadních vod na kalové koncovce 

úpravny vody pro ZPO č. 3. 

 

Zařízení obou vodních hospodářství jsou vždy situována do dvou míst. Jedna část 

sestávající ze stanice vodního chlazení krystalizátorů, čerpací stanice chlazení strojů, 

hydrocyklonu
1
 (což je první stupeň čištění sekundárního okruhu včetně čerpací stanice), 

zásobních nádrží a přípojných potrubí je umístěna v hale příslušného ZPO a její provoz 

zabezpečuje závod 13 – Ocelárna. 

 

Druhá část tvořená filtrační stanicí, chladicími věžemi, dávkovnou chemikálií, čerpací 

stanicí, potrubními rozvody a společným kalovým hospodářstvím je umístěna v budově 

 ÚV ZPO 1, 3 a je delimitována pod provoz 47 – Hutní energetika. 

 

3.1.1 Okruhy přímého chlazení   

 

 

Vodou z okruhu přímého chlazení jsou na obou ZPO chlazeny zejména slitky, a to 

ostřikem. Voda se při použití znečistí okujemi, licími prášky, oleji, tuky a zbytky hlav 

startovacích tyčí. Dále jsou z tohoto okruhu chlazeny patní válečky, válečky valníků a hořáky 

pálících strojů a je jí granulován propal pálících strojů. Voda se po použití dostává 

                                                 
1
 Hydrocyklóny jsou určeny k čištění a zahušťování usazenin, segregaci pevných částic, 

odkalování a odpěňování. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norma
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 do okujových kanálů a gravitačně odtéká do horizontálních usazovacích nádrží 

(hydrocyklonů). Zde dojde k odsazení větších nečistot prostou sedimentací, což je první 

stupeň čištění. 

 

Předčištěné vody z hydrocyklonů jsou odděleně pro obě ZPO přečerpávány zpět 

 na ÚV ZPO 1 a 3. Na ZPO 1 se celkové cirkulační množství okruhu přímého chlazení 

 (270 m
3
/h) filtruje na otevřených pískových filtrech a dochlazuje na třech chladicích věžích 

 a na ZPO 3 se celkové cirkulační množství okruhu přímého chlazení (565 m
3
/h) filtruje 

 na tlakových pískových filtrech a dochlazuje na dvou chladicích věžích. 

 

Po ochlazení je voda chemicky ošetřena organickými přípravky (např. inhibitorem 

koroze, stabilizátorem inkrustace, biocidem) a sodou pro úpravu pH a ze sacích jímek čerpána 

k dalšímu použití na ZPO 1 a 3. Tím je celý chladicí proces uzavřen. Ztráty v okruzích jsou 

doplňovány provozní přídavnou vodou v množství průměrně cca 12 l/s. 

 

3.1.2 Okruhy nepřímého chlazení  

 

 

Vodou okruhu nepřímého chlazení je na obou ZPO chlazena voda okruhu chlazení 

krystalizátorů ve výměníku tepla voda-voda a dále rámy vodících válečkových segmentů, 

válečky, chladiče olejů hydrauliky, tělesa a rámy pálících strojů, rámy valníků, podlaha 

kabiny pálícího stroje apod. Na ZPO 3 se navíc ochlazuje voda okruhu pánvové pece 

 ve výměníku tepla voda-voda. Voda se při použití neznečišťuje, pouze odebírá teplo 

 z chlazených částí a tím se ohřívá. Oteplená voda se přečerpává zpět na ÚV ZPO 1 a 3. 

 

Zde se požadovaná čistota vody v okruhu nepřímého chlazení ZPO 1 zajišťuje boční 

filtrací části (cca 10 %) celkového cirkulačního množství vody (600 m
3
/h) na otevřeném 

pískovém filtru a dochlazení je prováděno na 5 otevřených mikrochladičích. Na nepřímém 

chlazení ZPO 3 se požadovaná čistota vody v okruhu zajišťuje boční filtrací části (cca 10 %) 

celkového cirkulačního množství vody (1180 m
3
/h) na tlakovém pískovém filtru a dochlazení 

je prováděno na 2 otevřených mikrochladičích. Po chemickém ošetření organickými produkty 

(inhibitor koroze, biocid a algicid) je voda ze sacích jímek přečerpávána na ZPO 1 a 3 

 k dalšímu použití. Ztráty v okruzích jsou doplňovány žermanickou vodou v množství 

průměrně 6 l/s. 
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3.1.3. Odpadní vody  

 

 

Jedná se o veškeré odpadní vody z obou vodních hospodářství tj. odluhy (neboli) 

řízené odluhování je základní prvek úpravy cirkulační vody. Na chladicí věži dochází 

k intenzivnímu vypařování, tím se zvyšuje solností – vodivosti vody. Pro snížení vodivosti 

 je třeba část zahuštěné vody odpustit a systém doplnit přídavnou upravenou vodou.[15] 

Odpuštěná voda z pískových filtrů je gravitačně odváděna na kalovou koncovku 

 na ÚV ZPO č. 3.  Zde se odpadní voda zbaví nerozpuštěných látek na 2 lamelových 

separátorech pomocí přidávaných organických koagulantů
2
. Vyčištěná voda se filtruje 

 na tlakovém pískovém filtru a vypouští se do podnikové kanalizace. Zachycený jemný 

okujový kal z lamelových separátorů se jímá ve 2 zásobních nádržích na kal a v daných 

časových intervalech se odváží k dalšímu využití na závodě 14 – Válcovny.[16,17] 

 

3.2. Podrobnější popis okruhu přímého chlazení ZPO 1 

 
 Na okruhu přímého chlazení dochází díky dvěma nezávislým čerpadlům (4.13.1 

 a 4.13.2), kde je jedno hlavní a druhé záložní, ke zvýšení tlaku vody pro ostřik slitků 

v množství 443 m
3
/h. Po chlazení svitků dojde k oteplení chladící vody cca o 20

o
C, 

 která odtéká okujovým kanálem do okujové jímky společně s licími prášky, oleji, tuky 

 a zbytky hlav. 

 

Vodou v okruhu přímého chlazení bez zvýšení tlaku chladíme válečky v licím proudu, 

válečky před paličkou, rám pálícího stroje, skluz a válečky za pálícím strojem v množství 

 121 m
3
/h. Dochází k oteplení vody cca o 20

o
C. Voda po dochlazení popsaného zařízení 

opadá do okujových kanálů, kde se smísí s vodou pro chlazení slitků ostřikem. 

 

Objem vody v systému je cca 1100 m
3 

a cirkulační množství vody je 565 m
3
/h. 

 

 Pomocný okruh pro splachování okují slouží k dopravě okují v okujových kanálech 

kontilití. Splachování je prováděno čerpadly (5.01.1, 5.01.2 a 5.01.3) dle navoleného režimu 

nebo dle potřeby. 

                                                 
2
 kolagulant - odstraňuje z vody koloidní částice, suspendované minerální látky, tuky a oleje, 

ionty kovů, fosfáty, řasy apod. 
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Cirkulace vody v celém systému je prováděna trojím čerpáním. Jednak čerpadly 

z úpravny vody ke spotřebičům na kontilití, jednak zvyšovacími čerpadly (4.12.1. a 4.13.2) 

 a jednak čerpadly (5.01.1, 5.01.2 a 5.01.3) na oplach okují. 

 

Požadovaná čistota vody v okruhu je zajišťována dvoustupňovým čistěním celého 

cirkulujícího množství.  

 

 Oteplená a znečištěná voda se po použití na závodu 13 – Ocelárna a po prvním stupni 

čistění v okujové jímce vrací na úpravnu vody ZPO 1 a 3 potrubím DN 350. Veškerá 

přivedená voda je filtrována přes pojistný deskový filtr, který je umístěn na přívodu vratné 

vody přímého chlazení a má za úkol chránit zařízení před průnikem větších částí 

 do dvoukomorových tlakových pískových filtrů, odkud odchází oteplená voda na chladicí 

věže. Zde se zchladí asi o cca 10 – 15
o
C (podle okolní teploty) a odchází do sací jímky, která 

je umístěna na střeše budovy čerpací a filtrační stanice. V zimním období, aby voda 

nezamrzla, se využívá vyhřívání sací jímky pomocí topné páry, která proudí v potrubí kolem 

sací jímky pod tlakem 0,45MPa. Vyhřívání nádrže je prováděno automaticky na základě 

měření teploty v sací jímce a zapíná se při poklesu pod +5
o
C. Z této sací jímky je ochlazená 

voda čerpána zpět na chlazení zařízení plynulého odlévání na závodě 13 – Ocelárna. 

 Před přivedením ochlazené vody na zvyšovací stanici a před spotřebiči strojů tryskami 

v kontilití je umístěn pojistný deskový filtr, který má za úkol chránit zařízení před průnikem 

větších části uvolněných ze stěn potrubí nebo zanechaných v potrubí při opravách. 

 

 Okruh přímého chlazení je navržen jako otevřený a ztráty jsou doplňovány přídavnou 

provozní vodou (jedná se o směs recirkulované a žermanické vody). Provozní voda 

 je odebírána ze sítě podniku potrubím DN 150. Toto potrubí je opatřeno indukčním 

průtokoměrem s načítáním průtočného množství, které se zapisuje na každé ukončené noční 

směně (jako 24 hodinová spotřeba). V případě poruchy na přivaděči přídavné provozní vody 

je možné doplňovat vodu do přímého okruhu přídavnou vodou žermanickou. Průměrná 

spotřeba pro ZPO 1 a 3 činí 33 m
3
/h, tj. 453 600 m

3
/rok. 

 

 Odpadní vody, které vznikají při praní filtrů, jsou svedeny do akumulační nádrže 

špinavých pracích vod (součást kalové koncovky). Praní filtrů se provádí podle zanášení 

pískových náplní ve filtru za provozu. Vždy se pere pouze 1 komora filtru; v průběhu praní 

zajišťuje 100% filtraci vod chladícího okruhu přímého chlazení pouze 5 komor. 
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Kalová koncovka je jen u přímého chlazení z důvodu (znečistění použité vody).  

Všechna odpadní a prací voda jde do akumulační nádrže na kalové koncovce, pod ní jsou dvě 

čerpadla (jedno je hlavní, druhé záložní), které čerpají vodu na lamelové filtry. Před 

lamelovými filtry je dávkovací místo pro fakulant, který způsobuje destabilizaci koloidních 

částic, jejich srážení a vytváření rozměrných, dobře separovatelných vloček padajících 

 do zahušťovací nádrže, která se odváží po naplnění.  Přebytečná voda se odvádí do jímky 

odluhů. Z odluhové jímky se voda pomocí dvou čerpadel čerpá na dvoukomorový filtr kalové 

koncovky. Přefiltrovaná voda jde znovu do prací jímky (voda na praní filtrů). 

 

 Každý den se provádí automatický řízený odluh (částečné odpuštění vody cca 8 m
3
/h), 

který má zabránit nárůstu solnosti napájecí vody (měření tzv. vodivosti). Úbytek vody 

 je doplňován přídavnou provozní vodou. 

 

 Provoz otevřených chladících okruhů bez vhodné úpravy vody přináší problémy 

 s korozí, tvorbou minerálních usazenin, zarůstáním potrubí a výměníků anorganickými 

úsadami a tvorbou tzv. biofilmů. Proto se voda chemicky ošetřuje organickými přípravky. 

Před pískovými filtry se dávkuje chemikálie kolagulant - odstraňuje z vody koloidní částice, 

suspendované minerální látky, tuky a oleje, ionty kovů, fosfáty, řasy apod. Za pískovými 

filtry a před chladicími věžemi se dávkuje biocidní přípravek, pro bakteriální ošetření vody, 

kde působí proti bakteriálnímu bujení, tvorbě řas apod., které snižují energetickou účinnost 

chlazení. Do sací jímky se dávkuje soda používána k úpravě PH vody. Před přivedením vody 

na čerpadla, která ji čerpají zpět na chlazení zařízení plynulého odlévání, se dávkuje inhibitor 

koroze. 

 

3.3. Zásobování pitnou vodou v AMO 
 

 
Společnost AMO je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Hlavní zdroj 

pitné vody je Vodojem Vratimov, do kterého dodává vodu SmVaK Ostrava a.s. sídlící 

 na ul. 28. října 1235/169 v Ostravě - Mariánských Horách. Další zdroje pitné vody jsou dvě 

přípojky z ulice Šenovská a Frýdecká. Obě tyto přípojky provozuje společnost OVAK a.s. 

sídlící na ul. Nádražní 3114/28 v Ostravě.  
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Kvalitativní parametry pitné vody jsou dány vyhláškou  č. 252/2004 Sb., kterou 

 se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné 

vody. Tato vyhláška je vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), je platná od 1. 5. 2004.[18] 

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství stanoví hygienické 

limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazatelů jakosti pitné vody včetně pitné vody balené  a teplé vody dodávané potrubím 

užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií 

s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda“), jakož i vody teplé vyráběné 

 z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále stanoví rozsah 

a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné 

vody. 

Teplá pitná voda se vyrábí ohřevem na teploty 55 – 60 °C přímo v objektech spotřeby 

a její kvalita musí odpovídat vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

V rozsáhlém systému pitné vody AMO dochází k úbytkům koncentrace volného 

chloru. K zajištění požadované jakosti pitné vody jsou na všech 3 zdrojích vybudovány 

chlorační stanice (dále jen chlorovny) k dodatečnému hygienickému zabezpečení dodávané 

pitné vody tak, aby byla zabezpečena koncentrace aktivního chloru v celém rozvodném 

systému pitné vody AMO dle legislativních požadavků. 

 Na hlavním zdroji pitné vody je dezinfekce zabezpečována v chlorovně 

 u Středojemné válcovny (dále jen SJV) dávkováním plynného chloru nebo oxidu 

chloričitého. Pitná voda ze sítě OVaK a.s. je dodatečně dezinfikována plynným chlorem 

v chlorovnách Frýdecká a Šenovská.  

 

Chlor je za normálních podmínek žlutozelený toxický plyn chemické značky Cl2, který 

je 2,5 krát těžší než vzduch, s vysoce dráždivými a dusivými účinky na lidský organismus. 

Na vzduchu není výbušný, ani zápalný, avšak s vodíkem, fosforem, antimonem, arsenem 

 a jinými uhlovodíky tvoří výbušné směsi, které vlivem tepla nebo slunečního záření mohou 

explodovat. Proto je nutno nádoby s chlorem chránit před účinky tepla a slunečního záření.  

Plynný chlor se dávkuje v podtlaku z láhve přes automatický přepínač a vakuový chlorátor 

 do směšovacího injektoru. Zde se plynný chlor intenzivně míchá s pitnou vodou. Takto 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-258-2000-sb-a-souvisejici-predpisy
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vzniklá chlorová voda se dávkuje do přípojky. Celková dávka chloru se automaticky 

nastavuje regulátorem podle okamžitého průtoku upravované vody, snímaného indukčním 

průtokoměrem v přípojce pitné vody, kde se sleduje požadované koncentrace volného Cl2 

 ve vodě na výstupu z úpravny. Pitná voda je dále kontrolována u některého z prvních 

spotřebitelů na trase, aby byla zajištěna dostatečná doba působení dezinfekčního prostředku 

na pitnou vodu, a zároveň je odebírán vzorek pitné vody z kontrolního místa mezi 

dodavatelem a AMO.[19] 

 

Provozovatel chloroven a hladících řadů pitné vody je závod 12 – Vysoké pece provoz 

124 - Hutní energetika. Ta je povinna zajistit, aby pitná voda z chloroven, vodojemů 

 a v hlavních rozvodných řadech vyhovovala limitům stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb, 

kde je pro ukazatel (chlor volný) dáno koncentrační rozmezí 0,15-0,35 mg/l. Pro dostatek 

pitné vody slouží vodojem ve Vratimově a v areálu AMO u středojemné válcovny.  

 

Pitná voda je v AMO rozváděna do jednotlivých objektů a její plynulou dodávku 

 i v době špičkové spotřeby zajišťují akumulační nádrže, které jsou nainstalovány ve větších 

budovách. AMO dodává pitnou vodu také externím subjektům, které se nachází a působí 

v areálu podniku nebo jeho blízkosti. 

 

Kvalita pitné vody a hygienické limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce číslo 

252/2004 Sb. Pro zabezpečení jakostní pitné i teplé vody v celém rozsáhlém rozvodném 

systému společnosti AMO vypracovala a provozuje systém kontroly jakosti pitné i teplé vody 

pomocí odebírání vzorků několikrát do roka podle odběrného místa. Vytvořila 9 odběrných 

míst uvnitř objektů pro zimní pitnou vodu, kde pitná voda je určena k odběru pro lidskou 

potřebu. Z toho 4 odběrná místa jsou stálá a 5 zbývajících se mění každý kalendářní rok 

 a dalších 6 odběrných míst uvnitř objektů pro teplou pitnou vodu, kde 4 odběrná místa jsou 

stálá a 2 se každý rok mění. 

 

Odběry vzorků z odběrných míst pro všechny rozbory, které jsou stanoveny tímto 

systémem, zajišťuje vodohospodářská laboratoř nebo externí laboratoře. Laboratoře 

zodpovídají za správnost odběru vzorků a za veškeré manipulace se vzorky až do jejich 

předání k analýze. Odběrná místa musí být zvolena tak, aby šlo bezpečně odebrat vzorky 

podle požadavků českých technických norem o jakosti vod, odběry vzorků (ČSN EN ISO 

5667-1 – Jakost vod. Odběry vzorků část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků 
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 a pro způsoby odběry vzorků, ČSN EN ISO 5667-3 – Jakost vod. Odběry vzorků část: 

 3 – Návod pro konzervaci a manipulaci s nimi a ČSN EN ISO 5667-5 – Jakost vod. Odběry 

vzorků část 5- návod pro odběr pitné vody z úpraven vody a vodovodních sítí) a za to 

zodpovídá AMO. 

Výsledky kontroly jakosti pitné a teplé vody provádí oddělení Ochrany životního 

prostředí na Krajské hygienické stanici se sídlem Na Bělidle 7, Ostrava 1, kde se uchovávají 

po dobu 5 let.[20] 

 

4. Praktická část 

 

4.1. Ekonomický rozbor provozování chladícího okruhu  

 
 Pro každý technicko-ekonomický rozbor je potřeba zajistit požadovanou kvalitu 

úrovně vstupů. Protože práce využívá citlivé údaje, analyzuji pouze data, která jsem získala 

u AMO (některá byla pro potřeby téhle práce upravena). Pro chladící okruh ZPO 1 a 3 (dále 

jen ZPO 1) je to množství provozní přídavné (doplňovací) vody a chemikálie, které slouží 

 pro chemickou úpravu vody, aby byl celý chladicí systém chráněn proti korozi, vzniku úsad 

 a proti nárůstu biologických vrstev, jak je popsáno výše. Dále je měřeno i množství odlité 

oceli a množství uniklého minerálního oleje, který ovlivňuje spotřebu dávkovaných 

chemikálií. Vstupy pro chladící okruh ZPO 1 jsou popsány v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Podklady pro posouzení provozování okruhu přímého chlazení ZPO 1 

Parametr Jednotka 2010 2011 2012 

Množství odlité oceli celkem t 1 988 715 1 911 930 1 812 041 

Množství odlité oceli na ZPO 1 t 708 806 756 122 763 488 

Množství odlité oceli na ZPO 3 t 615 406 618 110 625 403 

Provozní přídavná (doplňovací) voda m
3
 138 785 127 874 137 162 

Množství uniklého minerálního oleje l 1 590 2 559 4 631 

Koagulant N-7132 kg 2 075 1 827 1 303 

Uhličitan sodný kg 7 520 12 861 14 883 

Inhibitor koroze 3DT187 kg 8 631 11 401 12 381 

Biocid St 40 kg 4 935 5 104 5 214 

Algicid N-77 352 kg 0 251 0 

Dispersant N-7313 kg 208 270 232 

Rychlost koroze mm/rok 0,2242 0,4063 0,3622 
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Vyhodnocování rychlosti koroze 

Účinnost chemické úpravy vody se v chladicích okruzích dlouhodobě monitoruje 

měřením korozních rychlostí metodou hmotnostních úbytků pomocí kovových etalonů. 

 Pro tyto účely je v chladicím systému nainstalován průtočný držák korozního kupónu, kterým 

trvale protéká vzorek chladicí vody.  

Korozní kupón je normativně vyrobený „plíšek“ z ocelového materiálu stejných 

vlastností, jako je vlastní zařízení chladicího okruhu. Průtokem chladicí vody je v držáku 

nasimulován stav obdobný skutečnému stavu. Vlastní vyhodnocení probíhá tak, že se nejprve 

před použitím přesně stanoví hmotnost instalovaného kupónu. Následně je kupón umístěn 

 do držáku, kde zůstává po dobu zpravidla 2 měsíců, kdy je vytažen a v laboratoři 

 je provedeno opětovné zvážení. Zjištěný úbytek hmotnosti pak udává korozní rychlost 

vyjádřenou v úbytku materiálu v milimetrech za rok.  

V provozních chladicích systémech je zpravidla požadavek na dodržení korozních 

rychlostí 0,1 mm/rok v okruzích nepřímého chlazení a 0,2 mm/rok v okruzích přímého 

chlazení.  

Na základě nasbíraných a vypočtených údajů uvedených v tabulce 1 je zřejmé, 

 že došlo za poslední roky ke zvýšení množství uniklého minerálního oleje do chladicího 

okruhu PCH ZPO 1 (viz obr. 2).  

 

Obr. 2 Množství uniklého minerálního oleje v litrech [zdroj tab. 1] 
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Od roku 2010 do roku 2012 se uniklé množství zvýšilo asi trojnásobně z 1 590 litrů 

 na 4 631 litrů. Tomu odpovídá i zvýšené množství použitých chemikálií zejména uhličitanu 

sodného a inhibitoru koroze (viz obr. 3). 

 

Obr. 3 Množství uhličitanu sodného a inhibitoru koroze [zdroj tab. 1] 

Výrazně rostoucí trend má i korozní rychlost (viz obr. 4). Ještě v roce 2009 byly 

hodnoty v běžných mezích, jak je uvedeno výše (průměrně 0,13 mm/ rok 2008 

 a 0,14 mm/ rok 2009), v posledních letech již však nejsou požadované limity dodržovány, a 

to ani při používání většího množství provozních chemikálií.  

 

Obr. 4 Rychlost koroze v  mm/rok  [zdroj tab. 1] 

Pro návrat k předchozím nižším hodnotám je bezpodmínečně nutné omezit úniky 

minerálních olejů do chladicího okruhu, což je však vzhledem ke stárnutí zařízení 

 a snižujícímu se počtu osob pro jeho obsluhu velice obtížné. Jako opatření navrhuji provádět 

častější vizuální kontrolu olejových systémů, což může být provedeno např. instalací 

průmyslových kamer.  
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Dále je nutné provádět opravu netěsností co nejdříve po jejich zjištění a rovněž zajistit 

pravidelné odstávky pro preventivní výměny nejvíce poškozených částí olejového systému. 

Bude to sice nákladnější, avšak AMO a.s. jako celek ušetří náklady na používané chemikálie.  

Rovněž považuji za nutné uvést, že se v tomto roce připravuje investiční akce 

 na výstavbu nového kontilití, kdy bude část okruhu PCH ZPO 1 upravena a použita 

 pro chlazení dalšího zařízení. Tomu bude předcházet oprava stávajícího technologického 

zařízení, čímž dojde k výraznému zlepšení ve sledované oblasti.  

 

4.2. Ekonomický rozbor zásobování pitnou vodou u AMO 

 
 

 Jak již je popsáno výše AMO odebírá vodu od dodavatelů SmVaK a OVaK, 

 kde v rozsáhlém potrubním systému dochází k úbytkům koncentrace volného chloru, 

 aby byla zajištěna požadovaná koncentrace aktivního chloru dle legislativních požadavků 

 pro pitnou vodu. Chlor se přidává v místech napojení od subdodavatelů do místní sítě AMO. 

Spotřeba pitné vody od dodavatelů a chloru pro její úpravu je uvedeno v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Spotřeba pitné vody a chemikálií pro její úpravu 

  Jednotka 2010 2011 2012 

Pitná voda SmVaK m
3
 543 877 492 556 553 158 

Pitná voda OVaK m
3
 115 877 167 614 119 789 

Pitná voda celkem m
3
 659 754 660 170 672 947 

Chlor kg 125 195 130 

 

  

 V roce 2011 stoupl odběr pitné vody od dodavatele OVaK a to z důvodu poruchy na 

přípojce SmVaK z Vratimova. Tato skutečnost se projevila na stoupající spotřebě chloru a tím 

na zvýšených nákladech na úpravu pitné vody. Po odstranění poruchy na přípojce SmVak 

 se firma AMO opět vrátila ke zvýšení odběru pitné vody od dodavatele SmVaK.  

 

Společnost AMO nemůže z důvodu bezpečnosti provozu přejít k odběru pitné vody 

pouze od jednoho dodavatele, i když by to vedlo ke snížení nákladů na spotřebu chloru 
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 pro úpravu pitné vody. Při četnosti poruch na potrubí jak u dodavatele, tak odběratele, 

 musí být zachován odběr od obou dodavatelů s odběrem smluveného minima pitné vody.  

 

 Délka rozvodné sítě pitné vody v AMO je 10 km. Z toho plastové potrubí (dále jen 

potrubí PE) tvoří cca 8,8 km a ocelové potrubí tvoří 1,2 km. Z hlediska četnosti poruch 

 je ocelové potrubí daleko poruchovější, jak je patrné z následující tabulky 3. Jediná porucha 

na potrubí z PE byla způsobena klimatickými podmínkami v roce 2011, kdy byly extrémní 

mrazy.  

 

Tab. 3 Četnost poruch na potrubí pitné vody 

za rok 2008 2009 2010 2011 2012 

poruchy celkem 2 2 3 5 6 

potrubí z PE 0 0 0 1 0 

ocelové potrubí 2 2 3 4 6 

 

Při posuzování nákladů na poruchy jsou zohledněny poruchy v letech 2008 - 2012, 

z důvodu výpočtu průměrné četnosti poruch a větší přehlednosti. 

 

Obr. 5 Četnost poruch na potrubí pitné vody [zdroj tab. 3] 
 
 

          Průměrná četnost poruch na potrubí pitné vody je 3,6 poruch ročně (mezi roky 

 2008 – 2012). Z údajů z obrázku 5 vyplývá, že četnost poruch je stoupající. Nejvíce se 

 na tomto trendu podílí poruchy na ocelovém potrubí. Toto ocelové potrubí pokrývá 

v rozvodné síti pitné vody AMO jen 12%, ale v poruchovosti 94%. (viz. obr. 6) 
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Obr. 6 Četnost poruch na potrubí pitné vody v % podle typu potrubí  

[zdroj tab. 3] 

 

Dle údajů z dispečinku AMO je únik pitné vody při poruchách průměrně cca 120 m
3
 

na jednu poruchu a průměrné náklady na opravu 1 poruchy za poslední tři roky činí 

 cca 56 000 Kč. Vyčíslení nákladů na opravu 1 poruchy vychází ze skutečných nákladů, 

 kde jsou započteny:  

- náklady na výkopové práce (výkop, zához a uvedení místa do původního 

stavu) 

- náklady na práci tesařů (vytvoření bednění a provizorní podlahy ve výkopu 

k zajištění bezpečnosti práce) 

- náklady na práci potrubářů a strojních mechanizmů 

Dále jsou započteny: 

- náklady na dopravu zaměstnanců a materiálu se liší v závislosti na délce opravy 

 a vzdálenosti místa poruchy 

-  náklady na materiál (rovněž nelze přesně vyčíslit, neboť vždy závisí na rozsahu prací 

a na použitém materiálu). 

 

 V následující tabulce 4 je uveden roční odhad nákladů na opravy poruch 

 na ocelovém potrubí AMO.  

Tab. 4 Roční náklady na poruchy 

rok počet  

odhad 

nákladů 

odhad nákladů únik 

vody 

vodné dle 

ceníku celkové náklady 

  poruch (v Kč) (v Kč) SmVaK v Kč na poruchy v Kč 

2010 3 168 000 10 048 27,91 178 048 

2011 4 224 000 13 997 29,16 237 997 

2012 6 336 000 22 039 30,61 358 039 
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 Do celkových nákladů počítám pouze s vodným. Společnost AMO neplatí stočné, 

protože využívá své vlastní čistírny odpadních vod. 

 

Příklad výpočtu nákladů v Kč: 

odhad nákladů za rok = počet poruch v daném roce * průměrné náklady na 1 opravu 

2010 = 3 * 56 000 = 168 000 [ Kč] 

 

Příklad výpočtu nákladů na únik vody v daném roce v Kč: 

náklady na únik vody = počet poruch*průměrný unik vody na poruchu*vodné 

2010 = 3 * 120 * 27,91 = 10 047,6 [ Kč] 

 

Příklad výpočtu celkových nákladů na poruchy v daném roce v Kč 

celkové náklady = náklady na poruchu + náklady na únik vody 

2010 = 168 000 + 10 047,6 =178 047,6 [ Kč] 

 

 

Obr. 7 Celkové náklady na poruchy v Kč [zdroj tab. 4] 

 

 Z důvodů velkých nákladů vynaložených na poruchy ocelového potrubí, které mají 

neustále rostoucí charakter (viz obr. 7), jsem se rozhodla posoudit návratnost výměny zbytku 

ocelového potrubí za PE potrubí, které je podstatně méně poruchové.  

 

Náklady na výměnu stávajícího ocelového potrubí za PE potrubí zahrnují: 

-  náklady na výkopové práce 

- náklady na materiál 

-  nákladů na potrubářské práce. 
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Z důvodu snížení nákladů na výměnu ocelového potrubí není nutno pro náhradu 

ocelového potrubí provést výkop a výměnu po celé jeho délce, tj. 1200 m.  Navrhuji použít 

metodu tzv. vtahováním, kdy bude část stávajícího ocelového potrubí použita jako chránička 

pro nové PE potrubí. Ale jen co 36 m tj. max. ve velikosti 3 ks 12 - ti metrového potrubí, 

které lze uskutečnit pomocí vtahování na rovných úsecích stávajícího ocelového potrubí. 

V místech, kde jsou odbočky, lomy a energokolektory (tj. plynové, elektrické a topenářské 

rozvody v zemi), musí být výkopy četnější a těmto změnám přizpůsobeny. Odhadovaný počet 

výkopů na těchto úsecích je 14. Celkový počet výkopů při výměně ocelového potrubí 

 bude 44. 

 

Náklady na výkopové práce: 

 

 Na rovných úsecích stávajícího potrubí jsou potřeba výkopy o velikosti 6 m x 2 m 

 a hloubce 2 m v celkovém počtu asi 30 výkopů. Pro odbočky, lomy a energokolektory  bude 

muset být výkopy o velikosti 3 m x 2 m a hloubce 2 m v celkovém počtu cca 14. Při ceně 

výkopových prací 588 Kč na 1 m
3
/zeminy, které zahrnují výkop včetně záhozů výkopu 

 a vrácení do původního stavu, tesařské práce (pažení a podlaha) a práci strojních 

mechanizmů, činí celkové náklady na výkopové práce 522 144 Kč, viz tab. 5. 

 

Tab. 5 Náklady na výkopové práce 

velikost 

výkopu 

hloubka 

výkopu 

počet 

výkopů 

Cena výkopové práce 

na 1m
3 

/zeminy v Kč 

 

 

náklady na 

výkopové 

práce 

6 m x 2 m 2 m 30 588 423 360 

3 m x 2 m 2 m 14 588 98 784 

Celkem  44  522 144 

 

Příklad výpočtu celkových nákladů na výkopové práce v Kč: 

náklady na výkopové práce = velikost výkopu*počet výkopů*cena na 1m
3
/zeminy 

náklady na výkopové práce = [Kč] 
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Náklady na materiál: 

 

 Při výměně ocelového potrubí o délce 1200 m za PE potrubí bude použito 

 12 - ti metrové PE potrubí DN 160 v ceně 408,- Kč za běžný metr [20], kde již je zahrnuta 

cena odboček, armatur, přechodů a lomů. Náklady na materiál tedy budou činit 489 600 Kč. 

 

Náklady na potrubářskou práci: 

 

 Náklady na potrubářskou práci v rozsahu výměny potrubí vtahováním ve výše 

uvedeném rozsahu činí 500 000 Kč.  Tyto náklady vychází z nabídek firem na realizaci 

činností obdobného rozsahu v předchozím období. 

 

 Celkové náklady na výměnu stávajícího potrubí tedy budou činit 1 511 744 Kč. 

 

 Výpočet prosté návratnosti investic 

 

 

 Po zjištění odhadu celkových nákladů na výměnu stávajícího potrubí je třeba zjistit, 

zda se tato investice ve výši 1 511 744 Kč do výměny stávajícího potrubí vyplatí. Počet let 

potřebných k navrácení počáteční investice se nazývá doba návratnosti.[21] Výpočet 

návratnosti investice je klíčovým předpokladem pro dané rozhodnutí. Výpočtů pro návratnost 

investic je mnoho, pro účel této práce jsem použila prostou dobu návratnosti investice. 

 Jedná se o nejjednodušší metodu hodnocení investic.[22] Je velice často používaná 

 jako ekonomické kriterium návratnosti. Je to základní parametr, který slouží k rychlému 

rozhodnutí, zda se investicí vůbec podrobněji zabývat. Je-li návratnost delší než doba 

životnosti, je jasné, že vynaložené peníze se nám nikdy nevrátí. Největší nevýhodou tohoto 

kritéria je, že se nezabývá efekty po době návratnosti a úplně zanedbává fakt, že peníze 

můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. 

 

Standardně se prostá doba návratnosti počítá podle vzorce[23]: 

 

 prostá doba návratnosti investic = 
  

  
 

 
Kde jsou: 

IN počáteční investice, jednorázové náklady na realizaci úspor 

CF roční peněžní toky (Cash Flow) 
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        Prostá doba návratnosti používá konstantní ceny v čase a do výpočtu pak vstupují ceny 

 a náklady vztažené k cenové hladině roku pořízení investice. Návratnost investice pak 

vychází ve dnech, měsících nebo letech.[23] 

 

 Důležitým ekonomickým ukazatelem je zjištění ročního peněžního toku, který každý 

rok může být jiný. Ukazuje nám, kolik peněz budeme v každém roce získávat díky úsporným 

opatřením.[24] 

 

 Budu tedy vycházet z výše uvedené tabulky 4, kde celkové náklady na opravy poruch 

ocelového potrubí v roce 2012 byly 358 039 Kč. Pokud tyto informace dosadíme 

 do výše uvedeného vzorce pro výpočet prosté doby návratnosti, dostaneme: 

 

Prostá doba návratnosti investic = 
         

       
                

 

 Výpočtem zjistíme, že doba návratnosti investic do výměny 1200 m ocelového potrubí 

za PE potrubí je cca 4,2 roky. Vzhledem k životnosti PE potrubí, které dosahuje cca 50 let, 

 se tato investice vyplatí. 

 

 Pokud bychom do nákladů na opravy poruch zohlednili, jejich stoupající trend 

vycházejí z let 2010-2012 (viz tab. 6), který ale nelze do budoucna předvídat, byla by 

návratnost investic cca 3,7 let, viz obr. 8. 

 

Tab. 6 Roční nárůst nákladů na opravy poruch v letech 2010 – 2012 

rok 
celkové náklady na poruchy v 

Kč 

roční nárůst nákladů v 

Kč 

2010 178 048   

2011 237 997 59 949 

2012 358 039 120 042 

Průměrný nárůst nákladů za 

rok v Kč 
  89 996 
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Příklad výpočtu ročního nárůstu nákladů na poruchy v Kč: 

 

Roční nárůst nákladů = celkové náklady za rok 2011 – celkové náklady za rok 2010 

Roční nárůst nákladů = 237 997 – 178 048 = 59 949 

 

Obr. 8 Návratnost investice [zdroj tab. 6] 

  

Na základě zjištěných skutečností doporučuji jednoznačně v dohledné době provést 

výměnu ocelového potrubí za PE potrubí, protože náklady na opravy poruch na ocelovém 

potrubí neustále porostou a je pravděpodobné, že bude neustále přibývat i četnost poruch 

vzhledem k životnosti ocelového potrubí.  

 

Pro reálnou návratnost investic je třeba znát ještě podrobnější ekonomické informace. 

Například tyto: 

1. Cenu peněz neboli diskont, který vyjadřuje, o co přijdeme, když peníze použijeme 

právě pro tuto investici a ne jinou. Diskont je velmi individuální záležitost, 

 která ovlivňuje ekonomiku (investice zásadním způsobem). 

2. Inflace, která je důležitá jak kvůli diskontu, tak růstu cen. V době plánované investice. 

3. Růst (pokles) cen energií - odhadnou růst cen energií je velmi nesnadný úkol. 

Všechny tři výše uvedené parametry se počítají na začátku investice, a pak se již 

považují za neměnné (tzv. výpočet ve stálých cenách). Dále musíme zohlednit způsob 

financovaní, který si pro danou investici vybereme, protože výrazně ovlivňuje cenu peněz. 

Pokud nepoužijeme vlastní peníze, ale peníze si na investici půjčíme, musíme počítat 

 se splácením vlastní půjčky a úroků.[23] 
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Z výše uvedeného je patrné, že reálnou návratnost investic zjistíme až při konkrétním 

posuzování investice. Podle výpočtu prosté doby návratnosti doporučuji tuto investicí 

 v co nejbližší době provést. 

 

 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat a provést ekonomický rozbor 

 pro následující dvě oblasti. Za prvé provést ekonomický rozbor provozování chladícího 

okruhu 

 a za druhé provést ekonomický rozbor zásobování pitnou vodou u ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V obou dvou případech jsem taktéž zmapovala a zjistila důvod zvyšujících se nákladů 

 a navrhla řešení. 

 

1) Nejprve jsem se zabývala ekonomickým rozborem provozování chladícího okruhu 

přímého chlazení ZPO 1. Zjistila jsem, že největší nárůst nákladů na provoz tvoří 

zvyšující se rychlost koroze uvnitř potrubního systému pro rozvod průmyslové 

vody, která má za následek zvýšení uniklého minerálního oleje do chladícího 

okruhu. Z výsledků provedených analýz (viz kapitola 5) je zřejmé, že únik 

minerálního oleje do chladícího okruhu má největší vliv na spotřebu použitých 

chemikálií v chladícím okruhu, zejména na množství uhličitanu sodného 

 a inhibitoru koroze, což značně zvyšuje původně plánované náklady na provoz. 

Z mapování procesu vyplynulo, že úniky minerálního oleje do chladícího okruhu 

jsou důsledkem stárnutí zařízení a zvyšování netěsností. 

Jako jedno z opatření pro omezení množství úniků minerálního oleje do chladícího 

okruhu jsem navrhovala častěji provádět vizuální kontrolu olejových systémů. Bohužel kvůli 

redukci nákladů na zaměstnance, tj. vzhledem ke snižujícímu se počtu osob pro obsluhu,  

je toto opatření v původní podobě velice obtížně proveditelné. Proto jako alternativní opatření 

navrhuji provést např. instalaci průmyslových kamer na místa nejčastějších úniků 

 a zjištěné závady netěsností odstraňovat co nejdříve od jejich zaznamenání. Dále považuji 

 za nezbytné také zajistit zlepšení činnosti údržby a to hlavně v oblasti preventivní údržby. 

Toto opatření sice zvyšuje jednorázové náklady na držení náhradních dílů, ale na druhé straně 

snižuje dlouhodobé náklady na používané chemikálie a taktéž dobu a četnost odstávek 

z důvodů koroze se sníží na minimum. 
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Vzhledem k tomu, že se připravuje výstavba nového kontilití, pro které bude použitá 

 i část chladícího okruhu přímého chlazení ZPO 1 je nanejvýš nezbytné, aby tomu předcházela 

oprava stávajícího technologického zařízení, čímž by došlo k výraznému zlepšení 

 ve sledované oblasti.  

2) U ekonomického rozboru zásobování pitnou vodou u AMO (viz kapitola 6) jsem 

zjistila rostoucí náklady na řešení následků poruchových stavů na ocelovém 

potrubí pitné vody. Ocelové potrubí pokrývá v rozvodné síti pitné vody AMO 

 jen 12 %, ale v poruchovosti 94 %. Z tohoto důvodu jsem se zabývala návratností 

investice spočívající ve výměně stávajícího ocelového potrubí za potrubí plastové, 

které vykazuje nesrovnatelně nižší poruchovost. Na základě analýz 

 a ekonomických rozborů (např. tab. 4 Roční náklady na poruchy) jsem provedla 

výpočet prosté návratnosti investice se zohledněním taktéž nákladů 

 za únik vody, nákladů na výkopové práce, nákladů na materiál či nákladů 

 na potrubářskou práci (detailně viz kapitola 6).  

 

Celkové náklady na výměnu stávajícího potrubí budou činit 1 511 744 Kč. Při výpočtu 

prosté doby návratnosti jsem došla k návratnosti 4,2 roky. Tato doba zohledňuje způsob 

financování z vlastních zdrojů. V případě, že by byla použita půjčka, museli bychom počítat 

se splácením půjčky a úroků.  

 

Vzhledem k tomu, že prostá doba návratnosti této investice vyšla 4,2 roky, navrhuji 

tuto investici v dohledné době provést a tím výrazně snížit náklady na provoz zásobování 

pitnou vodou v AMO a její následnou údržbu. 

 

V obou oblastech, na které jsem se zaměřila v rámci mé bakalářské práce, konkrétně 

na provozování chladicího okruhu provozu a také na zásobování pitnou vodou u společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s, jsem navrhla konkrétní a přínosná řešení, která byla předložena 

 i příslušným zaměstnancům ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Použité zkratky: 
 

AMO – ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ZPO – zařízení plynulého odlévání 

PCH ZPO – přímí chlazení ZPO 

ÚV ZPO 1 – úpravna vody pro ZPO č. 1 

ÚV ZPO 1 – úpravna vody pro ZPO č. 3 

DN – průměr potrubí 

SmVak – Severomorvské vodovody a kanalizace a.s.,  

OVaK- Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

IN - počáteční investice, jednorázové náklady na realizaci úspor 

CF - roční peněžní toky (Cash Flow) 

PE  potrubí  – plastové potrubí z polyetylenu 
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