
 



  



 



 

  



Abstrakt 

 

V první části diplomové práce představím společnost VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP, včetně organizačního členění a její hlavní výrobní produkty. Následně se 

zaměřím na nákladové středisko Kovárna.  

Ve druhé části se zabývám teoretickou problematikou kovárenských pecí, kde se 

nachází popis jednotlivých pecí a jejich paliva a dále stručný popis provedené rekonstrukce 

v nákladovém středisku Kovárna. V závěru druhé části se zabývám problematikou 

znečišťování ovzduší. 

V poslední části této práce provedu ekonomické vyhodnocení změny paliva 

v kovárenských pecích. Tato změna paliva se týká záměny směsného plynu za zemní plyn. 

Dále provedu výpočet mnoţství emisí CO2 při pouţívání směsného plynu a následně při 

pouţívání zemního plynu jako paliva v kovárenských pecích. 
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Abstract 

 

In the first part of my thesis I introduce the company VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP, including the organisation divisions and its main industrial producs. 

Subsequently, I will focus on the cost center called Forge. 

In the second part I deal with the theoretical problems of forge furnaces where there 

is a descriprion of the individual furnaces and their fuel and also a brief description of the 

reconstruction executed in the cost center Forge. At the end of the second part I address the 

problems of air pollution. 

In the final part of my thesis I will make an economic evaluation of the change of 

the fuel in the forge furnaces. This fuel change concerns the substitution of mixed gas for 

natural gas. Then I will carry out the calculation of carbon dioxide emissions when using 

mixed gas and later on when using natural gas as the fuel for forge furnaces. 
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1 Úvod 

 

Pro vypracování své práce jsem si vybral téma týkající se ekonomického 

vyhodnocení přechodu ohřevu kovárenských pecí na zemní plyn a následné zhodnocení 

emisí CO2. Touto problematikou jsem se zabýval ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a. s., konkrétně v kunčickém provozu kovárny. Provoz, ve kterém jsem 

konzultoval část postupů při vypracování této práce, se zabývá výrobou volně kovaných 

výkovků určených pro všechna odvětví strojírenského průmyslu. Zbývající část postupů při 

vypracování této práce jsem měl moţnost konzultovat v oddělení ekologie a dále v dceřiné 

společnosti VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. z koncernu VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. 

 

Předmětem ekonomického vyhodnocení je záměna paliva v kovárenských pecích ze 

směsného plynu, u kterého se objevuje častý problém s plynulou dopravou a vysokými 

emisemi CO2 při spalování, za zemní plyn, který je povaţován za ekologické palivo s vyšší 

výhřevností.  

Problematika ochrany ţivotního prostředí je jiţ několik desetiletí jednou z priorit 

jak většiny vyspělých států, tak i všech významných nadnárodních uskupení. Ochrana 

ţivotního prostředí bývá všeobecně vnímána v rámci širšího konceptu udrţitelného 

rozvoje, který se snaţí nalézt rovnováhu mezi ekonomickým růstem a vyhovující kvalitou 

ţivotního prostředí. 

 

Hlavním cílem mé práce bude nalezení finančních úspor při záměně paliva, které 

by mohly pomoci společnosti uhradit část nákladů, jeţ si vyţádala rekonstrukce 

kovárenských pecí.  

Rovněţ se zaměřím na mnoţství emisí CO2 vypouštěných do ovzduší při záměně 

paliva. Mám za to, ţe při sníţení emisí CO2 můţe dojít k úspoře emisních povolenek, které 

také znamenají finanční úsporu. 
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2 Charakteristika společnosti 
 

Společnost VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je dynamickou společností 

vybudovanou na dlouholeté tradici, která se datuje od roku 1828. Patří mezi 

nejvýznamnější českou strojírenskou skupinu se silnou pozicí ve vybraných segmentech 

strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Skupina disponuje 

rozsáhlou výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji. Značka 

VÍTKOVICE je registrována ve 48 státech a v 11 třídách výrobků a sluţeb. Sídlo 

společnosti se nachází v Ostravě. Právní formou je akciová společnost.  

 

Vzhledem k náročným poţadavkům zákazníků na uplatňování funkčního systému 

managementu jakosti, který vytváří základ pro dosahování stabilní a vysoké jakosti 

strojírenských výrobků, představují pro organizační jednotky začleněné ve VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP významné podněty pro neustálé zvyšování kvality jejich procesů, 

výrobků a sluţeb. 

 

Do budoucna je strategie skupiny v oblasti inovací zaměřena, kromě stávající 

výroby a inţenýringu, zejména na Green technology. Tento nový podnikatelský obor 

zahrnuje oblasti zpracování biomasy v bioplynových stanicích, její transformaci na 

tepelnou či elektrickou energii aţ po čištění bioplynu a jeho vyuţití pro alternativní pohony 

automobilů. Za tímto účelem byla zaregistrována známka CNG vitall. Pod tuto značku uţ 

nyní patří přestavby vozidel a komplexní řešení firemní čí městské dopravy a jejího 

přechodu na CNG
1
. [1] 

 

Informační technologie jsou další prioritní rozvojovou oblastí a jsou pro skupinu 

klíčem ke komplexním dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. 

Součástí rozvoje oboru je budování výzkumné a vývojové základny a spolupráce na chodu 

superpočítačového centra, které by mělo propojit všechny tři univerzity 

Moravskoslezského kraje a rozhodující podniky regionu k vývoji supermoderních IT 

řešení. [2] 

 

                                                 
1
 CNG – stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) 
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2.1 Historie 

 

Historie VÍTKOVICE MACHINERY GROUP sahá aţ do roku 1828, kdy byly 

olomouckým arcibiskupem arcivévodou Rudolfem Janem zaloţeny ţelezárny ve 

Vítkovicích.  

V roce 1843 se majitelem ţelezáren stal vídeňský bankéř Salomon Mayer 

Rothschild. Závod se skládal z vysokopecního provozu se slévárnou, pudlovny a válcovny, 

kovárny, kotlárny, strojního zámečnictví, výroby ţáruvzdorných cihel a různých dalších 

pracovišť. V této době se v mechanické dílně začalo s výrobou parních strojů a mostů. 

V padesátých letech vzniklo nové oddělení, Strojírna, které vyrábělo výhybky, ţelezniční 

kola, důlní nástroje a stroje pro hutě. 

Roku 1872 byla postavena vysoká pec zcela nového typu, tzv. skotská vysoká pec, 

největší v Rakousku-Uhersku. Vytvořením Vítkovického horního a hutního těţiřstva v roce 

1873 se spolumajitelem ţelezáren a dolů stali bratři Gutmannové. Strojírna získala prostor 

potřebný k dalšímu rozvoji, kdyţ byly odděleny mostárna a kotlárna a vybudována pro ně 

vlastní výrobní základna.  

O rozvoji ţelezáren se v poslední čtvrtině 19. stol. výrazně zaslouţil centrální 

ředitel Paul Kupelwieser. Tento vynikající manaţer ţelezárny zreorganizoval, rozšířil je 

a racionalizoval jejich řízení. Zajistil kvalitní surovinovou základnu a vybudoval nové 

provozy. První válcovna trub v Rakousku byla postavena v roce 1883 a roku 1889 závod 

na litou ocel – Ţofínskou huť. Od roku 1893 vyráběly Vítkovické ţelezárny pancéřové 

desky a byly jejich jediným dodavatelem pro stavbu rakousko-uherských válečných lodí. 

Byla zahájena výroba pro lodní průmysl, v roce 1897 byla vyrobena první lodní zalomená 

kliková hřídel a téhoţ roku začala první elektrická ústředna vyrábět elektrický proud. 

Na počátku dvacátého století stály Vítkovické ţelezárny v čele evropských 

ţelezáren vysokou úrovní technického vybavení, objemem produkce a nízkými výrobními 

náklady. V roce 1906 byla zahájena výroba ocelových láhví na stlačený plyn, také se 

začala vyrábět ozubená kola a převodové skříně. K významným výrobkům tohoto období 

patřily mosty ve Štýrsku, Říšský most v Ostravě nebo ocelové konstrukce nádraţí ve 

Lvově v Pule.  

V meziválečném období patřil k významným výrobkům např. lodní materiál nebo 

součásti pro hlubinné vrty, zařízení pro válcovny a hutě, pro doly a koksovny, výrobu 

jeřábů a nástrojů na stlačený vzduch. Stavěly se čerpací stanice na svítiplyn a zemní plyn. 

Kotlárna dodávala plynojemy. Mostárna vyráběla ocelové konstrukce výškových staveb, 
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mosty a svařované konstrukce. Vybudovala se rozsáhlá síť prodejních kanceláří 

a obchodních zastupitelství v celém světě.  

Po druhé světové válce se dodávky zaměřovaly na obnovu průmyslu, opravy 

a stavby mostů. Národní podnik Vítkovické ţelezárny byl zřízen v roce 1946. Rozhodující 

podíl strojírenské produkce byl určen pro výstavbu Nové huti v Kunčicích a dalších 

ţelezářských podniků. K významným dodávkám patřilo zařízení pro nové ţelezárny 

v Košicích, kotle a ocelové konstrukce elektrárny v Dětmarovicích a Chvaleticích.  

V roce 1968 byl ve firmě jako první v zemích východní Evropy instalován 

samočinný počítač třetí generace ICL4-50. Od roku 1972 se počítač pouţíval při řízení 

výrobních operací.  

Na konci šedesátých let byl podniku udělen souhlas k zahraničně obchodní činnosti 

spojené s přímým vývozem výrobků. Jednalo se především o velké investiční celky jako 

velkostroje, aglomerační zařízení, uhelná prádla, lodní hřídele, smaltované senáţní 

a siláţní věţe, kulové nádrţe a suché plynojemy. V tomto období se vyrobil největší 

obloukový most u Ţďákova, řada televizních věţí a stoţárů včetně vysílače Ještěd 

u Liberce. Dodávkou století se stala válcovna tlustých plechů kvarto 3600 pro závod 

Mariupol ve Ţdanově na počátku sedmdesátých let. K zajímavým dodávkám patřily dále 

ocelové konstrukce nádraţních a letištních hal, řada různých občanských a sportovních 

stadionů. Byla vybudována výrobní základna jaderné energetiky a zahájena výroba 

komponentů pro jaderné elektrárny.  

V letech 1979 – 1991 byly VÍTKOVICE postupně oborovým koncernovým 

a státním podnikem. Realizovala se dodávka ocelové konstrukce pro Kongresové centrum 

v Praze i unikátní víceúčelové haly v Ostravě, pro německé ţelezárny v Riese byla 

vyrobena protlačovna trubek.  

V únoru 1992 byla zřízena akciová společnost VÍTKOVICE, která se na konci roku 

2002 přeměnila ve společnost holdingového charakteru. K významným dodávkám tohoto 

období patří například stavba ţiţkovského televizního vysílače v Mahlerových sadech, 

unikátní pylonový most v Ústí nad Labem nebo dodávka kontilití pro Novou huť Ostrava.  

V srpnu 2003 přešla společnosti VÍTKOVICE do rukou soukromého vlastníka. 

Z důleţitých dodávek je moţno uvést celoplošnou střešní konstrukci praţské haly 02 

Aréna, ikonickou rekonstrukci historické ocelové konstrukce ţelezničního nádraţí ve 

Frankfurtu nad Mohanem v Německu, polypropylénové reaktory pro Slovnaft v Bratislavě 

nebo kormidlový systém dosud největší kontejnerové lodě pro dánskou loděnici 

v Odense. [3] 
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Akvizice
2
 a zřizování nových holdingových společností v zahraničí vytvářejí 

podmínky pro razantní a systematické pronikání vítkovických výrobků na světový trh 

a zaujímání zde stále významných pozic. [2] 

 

2.2 Struktura podniku 

 

V současné době je celá skupina soustředěna do výrobního programu 

prostřednictvím jednotlivých dceřiných společností, které představují 8 základních pilířů 

skupiny. Mezi ně lze zařadit: 

 Metalurgie 

 Ocelové láhve a nádoby 

 Těţké strojírenství a Engineering 

 Energetické strojírenství 

 Dopravní strojírenství 

 Ocelové konstrukce 

 Hasicí technika 

 Sluţby 

 

Členové skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP působí na několika místech 

v České republice, ale pobočky a kanceláře se nacházejí i v zahraničí, např. v Německu, 

Polsku, na Slovensku, v Rusku a jiných zemích světa. 

Jelikoţ se v textu své práce několikráte zmiňuji o společnosti VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP a jejich dceřiných společnostech, rozhodl jsem se pro lepší 

představu o členění společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP vloţit obrázek 

organizační struktury. 

 

Představenstvo a.s.  

Obr. 1 – Představenstvo podniku [2] 

                                                 
2
 Akvizice je převzetí podniku, nebo jeho částí (obvykle koupí), nově získaná věc nebo osoba. 

Jan Světlík 

•předseda 
představenstva

Václav Dostál

•místopředseda 
představenstva

Milan Juřík

•člen 
představenstva

Jaromír Šiler

•člen 
představenstva

Pavel Filipčík

•člen 
představenstva
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Vedení a.s. 

 
 

Obr. 2 – Struktura vedení společnosti [2] 

 

 

Jak je patrné z obr. 2 organizační struktury podniku, nejvyšší pozici zaujímá 

generální ředitel, kterým je Ing. Jan Světlík, pod kterého spadají ředitelé jednotlivých 

úseků jako např. obchodní, personální finanční atd. Další součástí skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP jsou její dceřiné společnosti, které jsem pro lepší představu 

znázornil na obr. 3 níţe.  

 

 

Generální ředitel

Obchodní ředitel

Zastupitelská síť

Personální 
ředitel

Personální rozvoj

Personalistika a 
odměňování

Ředitel pro 
strategii

Speciální 
projekty

Statutární fondy

Strategie

Ekologie a 
tribotechnika

Duševní 
vlastnictví

Finanční ředitel

Rozvoj 
informačního 

systému

Finanční projekty

Controlling a 
financování

Řízení 
pohledávek

Organizační 
složka VÍTKOVICE 

Moskva

Supervize 
platebního styku

Kancelář 
předsedy 

představenstva

Organizační a 
manažerské 

služby

Interní 
manažerské 

služby

Právní vztahy
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Dceřiné společnosti 

 

Obr. 3 – Dceřiné společnosti [2] 

 

2.3  Produkty 

Mezi významné hromadné produkty společnosti VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP lze zmínit: 

Zalomené hřídele a díly lodí 

 Jedním z těchto významných produktů jsou díly pro lodní průmysl. Součástí 

lodního programu jsou díly lodí jako např. kormidlové systémy, kormidlové 

pně a čepy, vrtulové hřídele a sestavy vrtulového vedení, spojovací hřídele, 

záďové kladky a další. Nejvýznamnějším produktem tohoto programu jsou 

poloskládané zalomené hřídele pro dvoutaktní pomaluběţné lodní motory. 

Výkovky a odlitky 

 Výkovky nalézají své uplatnění v energetice včetně jaderné, v chemickém 

a petrochemickém průmyslu, dále jsou určeny pro těţké hydraulické lisy, 

výkovky pro důlní těţbu a pro lodní průmysl. Odlitky se odlévají pro zařízení 

válcoven, cementáren, vodní energetiku aj. 

 

VÍTKOVICE ITS a.s.
VÍTKOVICE RP 
Slovakia s.r.o.

VÍTKOVICE 
MECHANIKA a.s.

VÍTKOVICE TESTING 
CENTER s. r. o.

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s.

VÍTKOVICE 
GEARWORKS a.s.

VÍTKOVICE Doprava, 
a.s.

VÍTKOVICE Lisovna, 
spol. s r.o. "v 

likvidaci"

VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s.

VÍTKOVICE REALITY 
DEVELOPMENTS 

s.r.o.

VÍTKOVICE HARD 
POLSKA Sp. z o. o.

AIRCRAFT RENT a.s. VÍTKOVICE NP a.s.
PRVNÍ VÍTKOVICKÁ 
PERSONÁLNÍ s.r.o.

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

LANGFANG PANWEI 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING CO. 

LTD.

MEDIUM SOFT a.s.
VÍTKOVICE 

SCHREIER s.r.o.
NETPROSYS s.r.o.

VÍTKOVICE - IOS 
s.r.o.

Spojené slévárny, 
spol. s r.o.

VÍTKOVICKÁ 
STŘEDNÍ 

PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA A 

GYMNÁZIUM

ARS VÍTKOVICE 
s.r.o.

100 % majetková 
účast

Majetková účast 
nad 50 %
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Převodovky 

 Převodová zařízení a ozubená kola jsou určeny pro průmysl lodní, hutní, 

těţební, energetický a strojírenský. Nejsou vyráběna velkosériově, ale tato 

produkce se orientuje spíše na kusovou výrobu, charakteristickou vysokou 

specializovaností. 

Tlakové a ocelové láhve 

 Výrobní program je zaměřen na výrobu bezešvých vysokotlakých ocelových 

nádob pro přepravu a skladování technických plynů, které nalézají své uplatnění 

v průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví a hasicí technice. Tyto láhve se také 

pouţívají jako hlavní části dýchacích přístrojů. 

LPG láhve  

 Široký sortiment LPG lahví nachází uplatnění pro energetické pouţití 

v domácnostech, hotelích a restauracích, pro vytápění i přípravu pokrmů. Také 

pro pohon automobilů, autobusů a vysokozdviţných vozíků.  

Hasicí technika  

 Tyto produkty patří mezi nejmladší části holdingu VÍTKOVICE. Produkce 

nabízí hasicí přístroje všech druhů, tj. práškové, pěnové, vodní, CO2, dále také 

hydrantové systémy, plovoucí čerpadla, materiály poţární ochrany a další. 

Informační technologie  

 Představuje svým potenciálem velmi široký záběr sluţeb a řešení, od 

implementace a vlastního vývoje SW, systémových sluţeb, poradenství, 

konzultaci, školení, dodávek HW a SW aj. 

Služby 

 Významnými sluţbami jsou zajišťování dopravních a logistických sluţeb, 

údrţba vývoj výrobních zařízení, zkoušení materiálu a výrobků, kalibrace, 

správa a údrţba majetku. [1] 

 

Jelikoţ orientace mé diplomové práce je zaměřena na činnost VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s., pokusím se nejdříve stručně představit tuto dceřinou 

společnost a následné se zaměřím pouze na nákladové středisko Kovárna a jeho činnost.  
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2.4 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. je globálním lídrem 

dodávek pro lodní průmysl a technologií pro hutní průmysl a všeobecné strojírenství.  

Poskytuje v oboru metalurgických procesů a oboru tvářecích strojů sluţby jak podle 

vlastního know-how, tak podle know-how zákazníka. 

Patří k předním světovým výrobcům odlitků z oceli, s vlastní modelárnou 

a technologickým rozvojem ve váhové kategorii do 140 t/ks expedované hmotnosti. 

Mezi další významné výrobky strojírenské metalurgie patří turbínové 

a generátorové hřídele pro vodní elektrárny, hřídele větrných elektráren, hlavní hřídele 

těţkých strojů a díly těţkých hydraulických lisů. 

Odlitky nalézají uplatnění i pro největší kontejnerové lodě na světě. Lze mezi ně 

zařadit např. nosiče kormidla, záďové části, kormidlové spojky, hřídelové náboje atd. Tato 

společnost dodává své komponenty pro lodní průmysl motorárnám v Evropě a Asii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Stručný náhled výrobků určených pro lodní průmysl [2] 

Zalomená hřídel Vrtulová hřídel 

Kormidlový systém 
Záďová kladka 
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Rovněţ odlitky z této společnosti je moţno uplatnit pro zařízení válcoven, 

cementáren, dále pro tvářecí stroje a vodní energetiku a v neposlední řadě i pro hutní 

produkci. Společnost se rovněţ řadí mezi významné světové výrobce surových 

a hrubovaných výkovků. 

 

V této části práce, stručně představím nákladové středisko Kovárna, ve kterém 

budu řešit svou praktickou část, týkající se ekonomické výhodnosti změny paliva 

v kovárenských pecích se zohledněním sníţení emisí CO2. 

Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. je kovárna, která má své 

provozy ve Vítkovicích a v Kunčicích. Svou práci budu směrovat na kunčickou část 

kovárny, kde jsem konzultoval svou práci se zaměstnanci tohoto provozu. 

 

2.4.1 Kovárna Kunčice 

 

Kovárna vyrábí volně kované výkovky širokého hmotnostního rozpětí 

z uhlíkových, nízkolegovaných i nerezavějících ocelí pro všechna odvětví strojírenského 

průmyslu. 

Výkovky jsou dodávány v hrubovaném provedení, ale hlavně hotově opracované 

při dodrţení vysokých nároků na přesnost díky široké škále obráběcích strojů. Tyto 

komponenty jsou následně určeny pro energetický průmysl, chemický, petrochemický 

průmysl, pro těţební plošiny ropy z mořského dna, jadernou energetiku, lodní i důlní 

průmysl. [1] 

Vstupním materiálem pro kovárnu jsou ingoty o hmotnosti od 26 do 185 tun, které se 

dováţejí z nákladového střediska Ocelárna. Následně se tento materiál ohřívá v ohřívací 

peci na kovací teplotu, která se pohybuje v rozmezí 1100 °C aţ 1200 °C. V kovárně se 

nacházejí dva typy pecí, a to ohřívací pece a pece pro tepelné zpracování. Po dovršení 

poţadované teploty a potřebného času k prohřátí přechází materiál na kovárenský lis, kde 

se dále opracovává při působení tlaku 40, 80 nebo 120 MN. Tento tlak je závislý na druhu 

zpracovávaného materiálu.  

Po dokončení opracování se musí výkovek ochladit po kování. Toto ochlazení se 

provádí v kalicích nádrţích, kde dojde k prudkému ochlazení výkovku, tím se zvyšuje jeho 

tvrdost, ale také křehkost. Kalicí nádrţe se dělí podle typu na vodní a olejové. V určitých 

případech se výkovek vyváţí ven, kde samovolně vychladne.  



13 

 

Další operací je jakostní tepelné zpracování v ţíhacích pecích. Ţíhací teplota se 

pohybuje okolo 920 °C. Tyto pece se pravidelně kontrolují a proměřují z důvodu udrţení 

potřebné jakosti výkovků a tato teplota se musí stále pohybovat v rozmezí 5 °C. 

Po provedení jakostního zpracování v ţíhacích pecích je výkovek určen pro 

opracování na obráběcích strojích. 

 

 

 

Ohřívací pec  

Kovárenský lis 

 

 

 

Obr. 5 – Ohřívací pec a kovárenský lis v kunčické kovárně [2] 

 

V současnosti se jako palivo pro pece pouţívá směsný plyn, ale postupně se na těchto 

pecích provádí rekonstrukce z důvodu změny paliva na zemní plyn a celková údrţba těchto 

zastaralých pecí. Nyní z celkového počtu dvaceti pěti kovárenských pecí je 

zrekonstruováno sedm.  
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3 Problematika kovárenských pecí a znečišťování ovzduší 
 

V této části se zabývám popisem kovárenských ohřívacích a ţíhacích pecí, dále 

palivem, které vyuţívá konkrétně kunčický provoz kovárny. Seznámením s prováděnou 

rekonstrukcí kovárenských pecí v kunčickém provozu kovárny a v závěru této části popíši 

problém znečišťování ovzduší. Jako jeden z mnoha znečišťovatelů ovzduší jsou 

povaţovány jiţ zmíněné kovárenské pece. 

 

3.1 Ohřívací pece v kovárnách 

 

Účelem ohřevu před tvářením zatepla je dosaţení poţadované tvářecí teploty 

v celém objemu zahřívaného polotovaru v nejkratším moţném čase, a to bez ohroţení 

povrchové jakosti ohřívané oceli. 

Správně vedeným ohřevem se zvyšuje tvařitelnost, zatímco deformační odpor se 

sniţuje, coţ příznivě ovlivňuje energetickou stránku tváření, ţivotnost tváření a výrobnosti 

tvářecího pochodu. [4] 

Pece slouţí v kovárnách k ohřevu ingotů a jiných polotovarů na horní kovací 

teplotu. Podle druhu paliva se pece rozlišují na: 

 kapalné,  

 pevné,   

 plynné. 

Podle způsobu ohřevu: 

 pece komorové,  

 pece průběţné.  

Podle způsobu předehřívaní vzduchu:  

 pece regenerativní,  

 pece rekuperativní.  

Podle pohybu materiálu: 

o pece strkací,  

o pece otočné,  

o pece krokové.  
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Výběr správného typu pece závisí na druhu paliva, charakteru výroby a na profilu 

a rozměrech zahřívaného materiálu. Všechny druhy oceli nelze zahřívat stejnou rychlostí. 

Některé materiály je moţné vkládat přímo do vyhřáté pece, jiné např. objemnější ingoty 

vyţadují postupný ohřev. [5] 

 

3.1.1 Komorové pece 

 

Komorové pece nalezly své uplatnění v kusové a malosériové výrobě. Materiál se 

sází do pece v určitých časových intervalech a po několika kusech, tvořící vsázku 

najednou. Pece pracují s nepřetrţitým zakládáním a vyjímáním materiálu. Uplatňují se také 

v hromadné výrobě. Mezi typické představitele komorových pecí lze zmínit [5]: 

a) Komorová pec s vodorovnou nístěji. Tyto pece se vyuţívají pro ohřev 

drobných polotovarů pro volné a zápustkové kování. Pec se vytápí hořáky 

v bočních stěnách, kam téţ v jejich dolní části zaúsťují odtahové kanály, 

jimiţ proudí spaliny do rekuperátoru. Pec můţe být sestavena i z několika 

samostatných částí či propojených komor, z nichţ jednu lze vyuţít pro 

předehřátí polotovarů. 

b) Pece štěrbinové jsou vhodné výlučně pro koncový ohřev tyčí určených 

k místnímu kování. U pece je sázecí otvor po délce čelní stěny nahrazen 

úzkou štěrbinou, jíţ proudí z pece spaliny do prostoru mezi čelní stěnou 

a vodní clonou, která zlepšuje pracovní prostředí kolem pece, podobně jako 

vzduchová sprcha, usmrňující proud spalin vzhůru. Plyn se přivádí 

k hořákům v zadní stěně pece. 

c) Pece s výjezdovou nístěji. Patří k nezbytnému vybavení těţkých kováren, 

kde slouţí k ohřevu ingotů a předkovků. Pec má nístěj v podobě masivního, 

ţáruvzdorným zdivem chráněného vozu, který se pohybuje prostřednictvím 

jednoduchého mechanismu na válečcích. Nístěj je proti nasávání falešného 

vzduchu utěsněna lištami, které se posouvají v pískovém zásypu. Hořáky 

jsou uspořádány šachovnicově ve dvou řadách v obou bočních stěnách pece. 

Plyn se k nim přivádí potrubím a předehřátý vzduch kanálem 

z regenerátoru. 
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d) Pec s nakloněnou nístěji je vhodná pro ohřev polotovarů kruhového 

průřezu, jejichţ pohyb pecí se děje samospádem. Je určena převáţně pro 

zápustkové výkovky v sériové a hromadné výrobě.  

e) Pec s otočnou nístěji slouţí k ohřevu kratších polotovarů rozmanitého 

průřezu pro zápustkové kování. Výhodou je delší ţivotnost nístěje, která 

netrpí posouváním zahřívaného materiálu. Otočná nístěj je uloţena na 

opěrných válečcích. 

f) Pece konvejorové jsou určeny k ohřevu konců dlouhých tyčí pro 

zápustkové kování. Nejčastěji se setkáváme s takovým typem, kde 

dopravník je uvnitř pece s podélnou štěrbinou. Pohyb tyčí obstarává 

řetězový dopravník.  

 

3.1.2 Průběžné pece 

 

Průběţné pece zabezpečují nepřetrţitý, postupný ohřev a lepší vyuţití tepla. 

Uplatňují se v sériové a hromadné výrobě, při čemţ vsázkový materiál pro jednu a tutéţ 

pec se nemůţe příliš lišit jak průřezem, tak délkou. Jsou charakteristické tím, ţe materiál se 

sází do pracovního prostoru na nejchladnějším místě a postupuje vesměs proti směru 

proudících spalin do nejvíce vyhřátých míst. Pohyb materiálu bývá mechanický. Vyznačují 

se aţ třemi teplotními pásmy a to pásmem předehřívacím, ohřívacím a vyrovnávacím. 

Průběţné pece lze rozdělit [5]: 

1) Průběžná pec strkací, která ohřívá drobnější polotovary za slitinových 

ocelí. Sázecím otvorem se strkají do pece studené polotovary, které po 

zahřátí vypadávají otvorem v nístěji pece na dopravní pás, směřující přímo 

k tvářecímu stroji. Hořákem produkované spaliny unikají kanálem do 

rekuperátoru nad pecí. 

2) Průběžná pec s otočnou nístěji se v kovárnách uplatňuje při ohřevu 

středních i větších polotovarů nepravidelného tvaru z různých značek ocelí. 

V pracovním prostoru pece se pohybuje prstencovitá nístěj nepřetrţitě. Na 

vnější stěně jsou umístěny hořáky. Studené polotovary se vkládají pecním 

otvorem na nístěj, která je unáší předehřívacím pásmem aţ do pásma 

vysokých teplot. Pecním otvorem se zahřáté polotovary z pece vytahují. 

Spaliny odcházejí odtahovým kanálem k rekuperátoru. 
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3.2 Žíhací pece pro ohřev při tepelném zpracování 

 

Jakost hotových výrobků i polotovarů můţe být výrazně ovlivněna způsobem jejich 

konečného tepelného zpracování. To se provádí za účelem odstranění vnitřních pnutí 

vzniklých nerovnoměrností deformace nebo ochlazováním, zlepšení struktury výkovků pro 

získání poţadovaných mechanických vlastností nebo zlepšení obrobitelnosti. 

V nejjednodušší formě se tedy proces tepelného zpracování skládá ze tří fází: 

1) ohřev, 

2) výdrţe na ţádané teplotě, 

3) ochlazení. 

 

Mnohdy však je průběh tepelného zpracování mnohem sloţitější a skládá se pak 

z několikastupňového ohřevu, výdrţe a ochlazování. Vlastní ohřev při tepelném zpracování 

má určité zvláštnosti vzhledem k ohřevu před tvářením za tepla. Jde především o teplotu 

ohřevu. Při ohřevu před kováním je ohřívací teplota podstatně vyšší, kdeţto u ohřevu pro 

tepelné zpracování je tato teplota výrazně niţší. Další odlišností je mnohem výraznější 

doba výdrţe na teplotě. 

Vzhledem k velmi bohatému rozměrovému a tvarovému sortimentu výrobků mají 

pece pro tepelné zpracování velkou rozmanitost v konstrukčním provedení i ve způsobu 

ohřevu. Všeobecně u všech těchto pecí jsou vyšší nároky na rovnoměrnost ohřevu. 

Často se pouţívají, zejména při otopu vysokovýhřevným palivem, tzv. pece 

s nepřímým ohřevem a s ochrannými atmosférami, jejichţ předností je podstatné sníţení 

zokujení povrchu oceli. Mezi další konstrukční charakteristiky nejčastěji pouţívaných pecí 

pro tepelné zpracování můţeme zařadit [6]: 

a) Komorové pece s pevnou nebo výjezdnou nístěji mají v podstatě stejné 

konstrukční provedení jako kovářské komorové pece, vzhledem ke 

zvýšeným poţadavkům na rovnoměrnost ohřevu jsou otápěny větším 

mnoţstvím hořáků, rovnoměrně umístěných v pecním prostoru. Vlastní 

spalování paliva pak často probíhá v kanálcích v keramické nístěji, coţ 

kromě výhody spodního záhřevu materiálu zamezuje téţ přímý styk 

plamene s ohřívaným kovem. 
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b) Poklopové pece se pouţívají nejčastěji pro lesklé ţíhání svitků ocelových 

pásů nebo drátu. Mají tři základní části: 

1. podstavec, na nějţ se ukládají svitky, 

2. vnitřní ochranný poklop ze ţáruvzdorného plechu, 

3. vlastní topný poklop, uvnitř vyzděný ţáruvzdornou 

vyzdívkou. 

Tvar poklopů je přizpůsoben zpracovávané vsázce, ale převáţně se 

pouţívají jak čtyřhranné, tak i kruhové poklopy různých velikostí. 

Poklopové pece se otápějí buď tuhým plynným palivem, nejčastěji pomocí 

sálavých trubek, nebo elektricky. 

c) Tunelové pece jsou pecemi kontinuálního typu, vhodné pro ţíhání 

a normalizaci výrobků různých rozměrů a hmotností. Pracovní prostor 

těchto pecí je dlouhý několik desítek metrů. Materiál se ukládá v bednách 

na podloţkách umístěných na vozících, vyzděných ţáruvzdorným 

materiálem, které jsou pomocí naráţecího stroje posunovány pecí po 

kolejnicích. Jednotlivé vozíky jsou utěsněny pískovými uzávěry. K otopu se 

pouţívá nejčastěji nízkovýhřevné plynné palivo, které je spalováno ve 

spalovacích komorách. 

d) Průběžné pece válečkové se pouţívají pro ţíhání dlouhých výrobků. 

Materiál se pohybuje po válečkové nístěji a postupně prochází jednotlivými 

teplotními pásmy pece, odpovídajícími poţadovanému reţimu tepelného 

zpracování. K otopu pecí se nejčastěji pouţívá plynné palivo se sálavými 

trubkami.  

 

Z dalších typů pecí pro tepelné zpracování lze uvést průběţné karuselové pece, 

průběţné pece naráţecí a krokové, jejichţ konstrukční provedení se v zásadě neliší od 

odpovídajících pecí pro ohřev oceli před tvářením, dále pece dopravníkové, průtaţné, 

věţové a šachtové. [6] 
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3.3 Palivo 

 

3.3.1 Směsný plyn 

 

Jako palivo pro ohřívací a ţíhací pece v kunčickém provozu kovárny, které ještě 

neprošly rekonstrukci, se vyuţívá směsný plyn, který se skládá z následujících sloţek: 

 Vysokopecní plyn vznikající při výrobě surového ţeleza ve vysoké peci. 

 Koksárenský plyn, který je směsí plynů vznikající při koksování černého 

uhlí. 

 Degazační plyn uvolňující se při těţbě černého uhlí. 

 Částečně i zemní plyn, jeţ je přírodní hořlavý plyn nacházející se 

v podzemí buď samovolně, společně s ropou nebo černým uhlím. 

 

Tento směsný plyn je dopravován se směsné stanice, která se nachází ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V případě vzniku nějakého omezení při výrobě 

koksu v koksárenských bateriích nebo při výrobě surového ţeleza ve vysoké peci, znamená 

také omezení dodávky tohoto plynu. Nedostatek směsného plynu se musí dotovat zemním 

plynem, aby se zajistila plynulost výroby v kovárně. 

 

Výhody a nevýhody směsného plynu 

 Největší výhodou směsného plynu je jeho nízká cena při porovnání se 

zemním plynem. Směsný plyn je odpadový plyn, který vzniká při výrobě 

koksu nebo surového ţeleza. 

 Nevýhodou tohoto plynu jsou vysoké emise CO2 při spalování. 

 Mnoţství směsného plynu je závislé na kolísavé výrobě ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., které jsem jiţ zmínil v předchozím odstavci, 

a toto lze zařadit mezi jeho nevýhodu. 

 Mezi další nevýhodu můţu zmínit přibliţně šest krát niţší výhřevnost při 

srovnání se zemním plynem. 

 

Z důvodu ochrany klimatu a sníţení emisí skleníkového plynu CO2 je nutné zvolit 

palivo, které je šetrnější a méně znečišťuje ovzduší, tímto palivem je zemní plyn. 
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3.3.2 Zemní plyn 

 

O vzniku zemního plynu existuje více teorií. Jednou z nich je, ţe zemní plyn vznikl 

postupným uvolňováním při vzniku uhlí nebo při vzniku ropy jako důsledek postupného 

rozkladu organického materiálu. Plyn vznikající spolu s ropou se nazývá naftový zemní 

plyn a plyn vznikající spolu s uhlím se nazývá karbonský zemní plyn. Podle této teorie 

byly na začátku organického původu zbytku rostlin a ţivočichů. Podle anorganické teorie 

vznikal zemní plyn řadou chemických reakcí z anorganických látek. Další teorií je tzv. 

abiogenetická hypotéza, podle které zemní plyn vznikl štěpením uhlovodíků, jeţ se na naši 

planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty.  

Zemní plyn je nejčistší a nejbezpečnější mezi primárními palivy. Jedná se 

o hořlavou látku bez barvy, tvaru a zápachu. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných 

fosilních paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Tento plyn je vysoce 

výhřevný přírodní plyn sloţený z plynných uhlovodíků a nehořlavých sloţek, zejména 

dusíku a oxidu uhličitého. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní 

plyn neobsahuje jedovaté sloţky a je přibliţně dvakrát lehčí neţ vzduch. 

Jeho těţba probíhá ze země nebo z mořského dna, obvykle z mnohasetmetrových 

hloubek. Před dodáním do rozvodného systému je třeba ho upravit. Mezi tyto procesy 

úpravy lze zařadit sušení, zbavování mechanických nečistot a neţádoucích příměsí apod. 

Zásoby plynu na rozdíl od ropy neklesají, ale naopak rostou. Sloţení a vlastnosti 

zemního plynu se liší podle místa těţby. Zemní plyn je bez nadsázky skutečným 

ekologickým palivem. Vyprodukované spaliny neobsahují prakticky ţádné tuhé látky např. 

popílek, ani oxidy síry. Také obsah ostatních škodlivých látek (např. oxid uhelnatý) je 

výrazně niţší neţ u ostatních paliv. [7] 

 

Hlavní výhody a nevýhody zemního plynu: 

 Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav 

a energetických přeměn dovést přímo k zákazníkovi. 

 Dopravní a distribuční systém je nezávislý na klimatických podmínkách. 

 Zemní plyn je odběratelům k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní 

v roce. 

 Zákazník nepotřebuje prostor pro skladování paliva. 

 Zemní plyn je nejšetrnější ze všech neobnovitelných zdrojů energie. 

 Jeho nevýhodou je jeho vyšší cena v porovnání se směsným plynem. 
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3.4 Rekonstrukce kovárenských pecí v nákladovém středisku Kovárna 

 

Rekonstrukci ohřívacích pecí a pecí pro tepelné zpracování prováděla dceřiná 

společnost VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. z koncernu VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP. Pro názorné představení rozloţení jednotlivých pecí v kunčickém provozu jsem 

do přílohy vloţil obrázek s názvem Schéma kovárny v Kunčicích. 

 

3.4.1 Ohřívací pece 

 

Modernizace kovárenské pece č. 1. U ohřívací pece byl vyměněn celý otopný 

systém a přívodní armatury kvůli přechodu na zemní plyn. Otopný systém se skládá 

z vysokorychlostních hořáků fy Bloom. Taktéţ byla vyměněna část vyzdívky, utěsnění 

dveří a postaven zcela nový vůz. 

Projekt GO ohřívací pece č. 3. V roce 2008 proběhla modernizace ohřívací pece 

č. 3 spočívající v komplexní přestavbě otopného systému s plochoplamennými hořáky 

firmy Bloom s centrálním rekuperátorem, ocelové konstrukci, vyzdívkou pece a novým 

systémem řízení. 

Projekt GO ohřívací pece č. 4.  Rovněţ v roce 2008 proběhla tato modernizace, 

která se skládala z přestavby otopného systému, ocelové konstrukce, vyzdívky pece 

a dalších úprav. 

Modernizace ohřívací pece č. 5. Předmětem bylo technické řešení, dodávka 

a montáţ opravy ocelové konstrukce a vyzdívky pece, montáţ nového otopného systému 

včetně nového ventilátoru spalovacího vzduchu a redukční a zabezpečovací řady zemního 

plynu. Dále montáţ nového rekuperátoru spalovacího vzduchu, dodávka vozu pece 

s těsněním vozu vůči bočním stěnám a vratům pece, montáţ nových vrat. [8] 
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Obr. 6 – Modernizované ohřívací pece [2] 

 

Na obr. 6 vidíme ohřívací kovárenské pece, které jiţ prošly rekonstrukcí a jejich 

řídicí počítačový panel, který vyobrazuje rozloţení hořáků a jejich provoz, přesnou teplotu 

v jednotlivých částech pece a veškeré další informace, které potřebuje znát obsluha této 

pece. 

 

3.4.2 Pece pro tepelné zpracování 

 

Rekonstrukce vozové pece pro tepelné zpracování č. 19. Rekonstrukce spočívala 

v úpravě otopného systému v souvislosti se změnou topného média. V rámci rekonstrukce 

byly řešeny pouze úpravy těch části pece, které byly nezbytně nutné pro zajištění 

technologických poţadavků a dodrţení všech předpisů pro bezpečný provoz pece. Jednalo 

se především o úpravu stávajících hořáků (výměna plynových trysek a směšovačů pro 

spalování zemního plynu), náhradu stávajícího rozvodu plynu na peci novým potrubím 

včetně připojení na hlavní řád zemního plynu a instalace nového řídicího systému. 

Rekonstrukce pece pro tepelné zpracování č. 24. Rovněţ zde byla provedena 

rekonstrukce otopného systému se změnou topného media.  

Výstavba nové pece č. 32. Otopný systém s impulzními hořáky je určen pro zemní 

plyn. Otop je řízen v zónách, podle teplotního pole, které se měří v peci. Počítačový řídicí 

systém automaticky ohřívá určitou zónu, kterou právě potřebuje. Na obr. 7 níţe je pec č. 32 

včetně panelu počítačového systému řízení. 
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Obr. 7 – Nová pec pro tepelné zpracování [2] 

 

Jedním z mnoha důvodů prováděných rekonstrukcí a modernizací kovárenských 

pecí je zohlednění ochrany ovzduší a sníţení vypouštěných látek, které toto ovzduší 

znečišťují. 

 

3.5 Znečišťování ovzduší 

 

Problém znečišťování ovzduší existuje jiţ staletí. Kouř, popel, oxid siřičitý a ostatní 

zplodiny spalování jsou povaţovány za obecné zlo. Domněnka, ţe znečištěné ovzduší není 

jen zdrojem nepříjemností, ale můţe být i váţným nebezpečím pro lidské zdraví, je dnes 

bezpečně potvrzena. 

V oblasti ochrany ovzduší jsou pouţívány dva základní pojmy, a to znečišťování 

a znečištění ovzduší. Pro vypouštění, neboli vnášení látek do atmosféry znečišťující 

ovzduší se pouţívá pojem znečišťování ovzduší. Tento pojem označuje činnost nebo děj. 

Pojem znečištění ovzduší můţeme chápat jako přítomnost, neboli obsah těchto látek 

v ovzduší v takové míře a době trvání, při nichţ se projeví nepříznivé ovlivňování 

ţivotního prostředí. Tento pojem označuje tedy určitý stav, který je důsledkem původního 

děje.  

Znečišťování ovzduší má své příčiny a následky. Příčiny jsou emise (úlety) látek 

znečišťujících ovzduší z jednotlivých zdrojů. Spojení mezi příčinami a následky obstarává 

zemská atmosféra. Ovzduším jsou znečišťující látky od zdrojů k příjemcům přenášeny. 

Znečišťující látky, které se vyskytují v přízemní vrstvě atmosféry a škodlivě působí na 
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zdraví lidí, přírodu a hmotné statky, označujeme jako imise a ty, které dopadnou na 

zemský povrch, jako depozice. [9] 

Pro snadnější představení pojmů emise, imise a transmise jsem zde vloţil 

následující obr. 8. Na obrázku se nacházejí emise vystupující ze zdrojů do atmosféry např. 

z komínů vítkovické kovárny, jejich přenos v atmosféře tzv. transmise. Imise jsou 

znečišťující látky, které působí v atmosféře na příjemce, tedy na obyvatele, přírodu 

a stavby Ostravska. Dále znečišťující látky s názvem depozice při dopadu na zemský 

povrch. 

 

Obr. 8 – Přenos znečišťujících látek v atmosféře [9] 

 

 

Dnešní stav atmosféry je výsledkem rovnováhy mezi přísunem různých látek do 

atmosféry a jejich odstraňováním. V přírodě existuje vzájemná vazba mezi O2 a CO2. 

Jakmile začne stoupat obsah O2 v atmosféře, procesy fotosyntézy se okamţitě zpomalují. 

Naopak, začne-li stoupat obsah CO2, procesy fotosyntézy se začnou okamţitě zrychlovat. 

Zvýšené mnoţství rostlinné sloţky biosféry pak spotřebují větší mnoţství O2  na svoji 

respiraci. Tato vzájemná vazba vztahu mezi O2 a CO2 je nesmírně významná, protoţe 

přirozenou cestou udrţuje současný obsah O2 v naší atmosféře.  
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Oxid uhličitý vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem 

organických látek, působením kyselin na horniny, ale zejména při spalování uhlíkatých 

paliv. Část CO2 se váţe fotosyntézou v rostlinách, část ve světových oceánech. Oxid 

uhličitý nebyl povaţován za sloţku, která znečišťuje ovzduší, ale v důsledku spalování 

fosilních paliv stoupá jeho obsah v ovzduší, coţ se nepříznivě projevuje v oteplování 

Země, v tzv. skleníkovém efektu. [9] 

 

3.5.1 Skleníkový efekt 

 

Teplota naší planety je určována rovnováhou mezi energii přicházející od Slunce ve 

formě krátkovlnného záření a energií vyzařovanou Zemí do okolního vesmíru. 

Krátkovlnné sluneční záření prochází zemskou atmosférou a ohřívá zemská povrch. 

Dlouhovlnné záření zemského povrchu je z části atmosférou pohlcováno a opětovně 

vyzařováno. Část této energie se tak vrací zpět k zemskému povrchu, který se společně 

s nejspodnějšími částmi atmosféry ohřívá. Tento jev je často přirovnáván k funkci 

skleníku, a proto se označuje jako skleníkový efekt. Plyny, které tento efekt způsobují, jsou 

nazývány skleníkovými plyny. 

Pokud by skleníkový efekt neexistoval, teplota zemského povrchu by byla niţší o 

33 °C oproti současnému stavy a planeta Země by byla zcela nepřijatelnou pro ţivot, jak 

ho známe v dnešní podobě. Koncentrace skleníkových plynů jsou však v současnosti 

vysoko nad svou úrovní a stále narůstají. Tím ovlivňují energetickou bilanci klimatického 

systému Země a zesilují tzv. skleníkový efekt. Důsledkem tohoto procesu nastávají změny 

klimatu, projevující se v oblasti: 

 teplotních poměrů tzv. globální oteplování;  

 sráţkových poměrů, kde v některých oblastech sráţek 

ubude a rovněţ se změní jejich rozloţení v rámci roku; 

 častější výskyt rizikových projevů počasí, jako jsou 

sucha, povodně, bouře či silný vítr. 

 

Změna klimatu s sebou přináší řadu negativních dopadů na hospodářství 

jednotlivých zemí v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a lidského zdraví.  
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3.5.1.1 Skleníkové plyny 

 

Skleníkové plyny, označovány zkratkou GHG neboli greenhouse gases, propouští 

sluneční radiaci (světelné a krátkovlnné infračervené záření) a absorbují dlouhovlnné 

záření od zemského povrchu. Mimo toto absorbování je také vyzařují částečně zpět, coţ 

způsobuje další oteplování.  

Skleníkové plyny v atmosféře se dělí podle jejich původu na přirozené 

a antropogenní. Mezi skleníkové plyny přirozeného původu řadíme vodní páru, oxid 

uhličitý a metan. Skleníkové plyny antropogenního původu jsou oxid uhličitý, metan, oxid 

dusný, halogenové uhlovodíky a ozón. 

Oxid uhličitý je nejvýznamnější skleníkový plyn, který je produktem spalování 

fosilních paliv pro získávání nejrůznějších druhů energie. V současné době představuje 

spalování fosilních paliv 80 – 85 % oxidu uhličitého vypouštěného do atmosféry. Další 

typy antropogenních emisí jsou změny ve vyuţívání půdy (odlesňování), výroba cementu 

a vápna nebo automobilová doprava. 

Metan se uvolňuje během celého prouhelňovacího procesu a zůstává nahromaděn 

pod značným tlakem v jednotlivých vrstvách uhlí a v okolních horninách. Dalším 

významným zdrojem metanu je zemědělská výroba. Vzniká při pěstování rýţe 

a v ţivočišné výrobě, zejména při chovu dobytka a ovcí. Metan jako základní sloţka 

zemního plynu se dostává do ovzduší u jeho těţby a také při dopravě. Posledním zdrojem 

je odpadové hospodářství, kde biologický bakteriální rozklad tlejících organických látek na 

skládkách je rovněţ zdrojem metanu. 

Oxid dusný je produkován zejména při různých zemědělských aktivitách, 

především při přírodním rozkladu dusíkatých látek a také vzniká průmyslovou činností při 

spalování fosilních paliv. 

Halogenové uhlovodíky jsou látky uţívané v chladicích zařízeních a klimatických 

systémech. Halony, tvrdé freony (CFCs) a měkké freony (HCFCs) jsou látky zakázané 

nebo silně omezované.  

Ozón je důleţitou součástí zemské atmosféry chránící zemský povrch před 

krátkovlnným UV zářením. Zvýšenou koncentraci v přízemních vrstvách průmyslových 

a městských aglomeracích způsobuje za přítomnosti organických látek fotochemický 

smog.  
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3.5.1.2 Emise skleníkových plynů na obyvatele 

 

Indikátor emisí skleníkových plynů na obyvatele ukazuje celkový roční úhrn 

antropogenních emisí skleníkových plynů vyjádřených v CO2 přepočtených na jednoho 

obyvatele. Takto konstruovaný indikátor měrné emisní náročnosti je vhodnější neţ 

absolutní údaj o emisích skleníkových plynů, neboť má vyšší vypovídací schopnost 

a umoţňuje objektivní mezinárodní srovnání. Indikátor v kombinaci s dalšími 

hospodářskými ukazateli vypovídá o kvalitě ţivota obyvatel. 

Pro účely národních inventarizací antropogenních emisí včetně propadů 

skleníkových plynů byla vypracována jednotná metodika. Ta je zaměřena na plyny 

s přímým radiačně absorpčním účinkem a na látky se zvýšeným radiačně absorpčním 

účinkem. Největší pozornost pak metodika věnuje stanovení emisí CO2, který je 

nejvýznamnějším antropogenně ovlivněným skleníkovým plynem. 

Agregované údaje o emisích všech sledovaných skleníkových plynů se vyjadřují 

v hmotnostních jednotkách (obvykle Mt) CO2. [11] 

 

3.5.1.3 Výhled emisí skleníkových plynů v České republice 

 

V České republice bylo v roce 2007 vyprodukováno 151 Mt emisí CO2 a tako 

produkce představuje 0,3 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Přestoţe 

v absolutních hodnotách je tak ČR malým emitentem, hůře vychází relativní srovnání. 

Emise na obyvatele ve výši 14,2 Mt CO2 jsou například o 35 % vyšší neţ průměr EU 

a sedminásobně vyšší neţ v Indii. 

Tato produkce emisí CO2 se projevuje ve změně klimatu, tedy růstu průměrných 

teplot vzduchu zvláště v letních obdobích. Počty tropických a letních dnů i tropických nocí 

v posledních letech zřetelně narůstají a naopak klesají počty dnů mrazových. Do roku 2050 

se předpokládá zvýšení průměrné teploty vzduchu ve všech měsících roku. Nejvyšší 

průměrný nárůst teploty lze očekávat v podzimních měsících (1,9 – 3,2 °C), nejniţší 

v jarních měsících (1,3 – 2,2 °C). 

Česká republika můţe být rovněţ ohroţena některými negativními důsledky 

klimatické změny, a to především v oblastech vodního hospodářství, kde se můţe projevit 

poklesem průtoků, redukcí zásob podzemních vod, zvýšení teploty vody, zvýšené riziko 

povodní a záplav. V zemědělské činnosti hrozí výskyt extrémně vysokých teplot 
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a ohroţení suchem, coţ má za následek niţší výnosy v nejproduktivnějších zemědělských 

oblastech, dále rozšíření zemědělských škůdců a chorob, doposud typických pro teplejší 

oblasti. V neposlední řadě se můţe projevit u socioekonomických poměrů např. 

zmenšováním ţivotního prostoru v důsledku zvýšené migrace obyvatelstva z důvodu 

ohroţení některých světových regionů. 

Česká republika se stala smluvní stranou jak Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu
3
, tak i Kjótského protokolu

4
. V protokolu se zavázala k redukci agregovaných 

emisí skleníkových plynů v kontrolním období 2008 – 2012 o 8 % v porovnání s výchozím 

rokem 1990. U indikátoru emisí CO2 na obyvatele přijala Česká republika v rámci 

„Národního programu“ za svůj cíl postupné sniţování emisí tak, aby do roku 2020 dosáhly 

úrovně průměrných hodnot v Evropské unii z roku 2000, tj. schváleného cíle zhruba 8,2 

tuny na obyvatele a rok. 

 

3.5.2 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

 

Systém emisního obchodování je nejvýznamnějším nástrojem ke sniţování emisí 

skleníkových plynů z průmyslu a energetiky. Obchodování je ekonomický nástroj, který 

má zajistit zlepšení stavu ţivotního prostředí s co nejniţšími náklady. Systém funguje na 

principu sníţení firemních nákladů na zamezení znečištění ţivotního prostředí 

a prostřednictvím toho i sníţení nákladů z hlediska celospolečenského. Kaţdá firma, která 

se rozhodne pro sniţování emisí, má jiné náklady spojené se sníţením znečištění. Díky 

systému obchodování mohou firmy, jejichţ náklady na zamezení znečištění jsou vyšší neţ 

cena povolenek na trhu, nakupovat tyto povolenky od firem s niţšími náklady na zamezení 

znečištění a tím sníţit své náklady spojené s redukcí znečištění. 

Hlavní výhodou systému je, ţe jsou stanovena základní pravidla a definován 

ekologický cíl, ale zároveň je znečišťovatelům ponechána volba, jakým způsobem cíl 

splní.  

 

 

                                                 
3
 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je mnohostranná úmluva o ochraně klimatického systému Země. 

4
 Kjótský protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm 

zavázaly sníţit emise skleníkových plynů o 5,2 %. 
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3.5.2.1 Současný stav, nástroje a trendy vývoje do roku 2012 

 

Systém byl zaveden v roce 2005 na základě směrnice 2003/87/ES, kterou do české 

legislativy zavedl zákon 695/2004 Sb. Do obchodování je v současné době zařazeno 

přibliţně 400 zařízení v České republice, z toho 254 v sektoru energetiky. 

Systém pokrývá zhruba 60 % všech emisí skleníkových plynů České republiky. 

Z toho největší podíl zaujímá energetika. Do tohoto systému spadají všechna spalovací 

zařízení s jmenovitým tepelným příkonem přesahujícím 20 MW. 

V letech 2005 aţ 2007 proběhlo první obchodovací období, kdy byla naprostá 

většina povolenek alokována zdarma na úrovni členských států prostřednictvím Národních 

alokačních plánů. Povolenky byly znečišťovatelům přidělovány na základě jejich 

historických emisí. Česká republika rozdělila mezi podniky 97,6 miliónů povolenek ročně 

a to se později ukázalo, ţe tento počet je příliš vysoký oproti vypouštěným emisím. Jedna 

povolenka představuje právo k vypuštění jedné tuny emisí CO2. Toto způsobilo přealokaci 

povolenek v téměř celé EU a následně to vedlo k pádu ceny povolenky aţ k hodnotě 

administrativních nákladů. 

Následné druhé období, kdy se poučily členské státy i Evropská komise ze 

zkušeností z prvního obchodování, probíhá v letech 2008 – 2012. V druhém období se 

uplatnila přísnější pravidla s cílem vrátit do systému jeho základní funkci a motivovat 

k redukci emisí zajištěním dostatečně vysoké ceny povolenky. V roce 2008 bylo reálně 

přiděleno podnikům 85,8 miliónů povolenek. 

 

3.5.2.2 Předpokládaný trend vývoje po roce 2012 

 

V prosinci 2008 schválila Evropská rada a Evropský parlament směrnici 

2009/29/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. Tato směrnic nastavuje pravidla pro třetí obchodovací období v letech 

2013 aţ 2020.  
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4 Ekonomické vyhodnocení změny paliva v kovárenských 

pecích 

 

V jedné části práce s označením problematika kovárenských pecí a znečišťování 

ovzduší jsem mimo jiné uvedl stručný popis paliva a jeho výhody a nevýhody. Směsný 

plyn má značnou část nevýhod, proto se toto palivo zaměnilo za zemní plyn, který je sice 

podstatně finančně nákladnější, ale má vyšší výhřevnost a je šetrnější k znečišťování 

ovzduší. 

Po osobní konzultaci se zaměstnanci dceřiné společnosti VÍTKOVICE SCHREIER 

s.r.o. z koncernu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, mi bylo doporučeno, abych své 

propočty zaměřil na ohřívací pec č. 1 a pec pro tepelné zpracování č. 19. 

Na základě propočtů z hodnot poskytnutých společnosti provedu v této práci 

ekonomické vyhodnocení změny paliva v kovárenských pecích. Mám za to, ţe tato změna 

můţe vést ke sníţení finančních nákladů na ohřev materiálu.  

 

4.1 Ekonomické vyhodnocení ohřívací pece č. 1 

 

Níţe uvedená tab. 1 stručně znázorňuje rozdělení parametrů do jednotlivých 

měsíců. Mezi tyto parametry lze zmínit provozní hodiny, zpracovaný materiál, spotřebu 

plynu a následně součet celkových hodnot.  

Při vyuţívání směsného plynu jako paliva bylo posuzováno období roku 2007 – 

2008, následně byla provedena rekonstrukce, která měla za následek změnu tohoto paliva 

na zemní plyn. U zemního plynu bylo tedy posuzováno období roku 2008 – 2009. 

Následně se pokusím vysvětlit a popsat jednotlivé části a hodnoty tabulky. 

Kompletní tabulky pro hodnoty směsného a zemního plynu lze nalézt v příloze jako 

Spotřeba a výkon ohřívací pece č. 1. 
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Tab. 1 -  Spotřeba a výkon ohřívací pece č. 1 [2] 

 

Rok 2007 - 2008 
  

Směsný plyn 
  

      Měsíc Prosinec Leden 
 

Srpen CELKEM 

Provozní hodiny [h] 176,0 161,0   42,0 4 535,0 

Zpracovaný materiál [t] 580,8 255,9   250,0 7 111,9 

Spotřeba plynu [m³] 258 540,0 201 660,0   79 900,0 9 242 910,0 

 

Rok 2008 - 2009 
  

Zemní plyn 
  

      Měsíc Prosinec Leden 
 

Srpen CELKEM 

Provozní hodiny [h] 744,0 744,0   87,0 5 494,0 

Zpracovaný materiál [t] 1 090,0 975,0   2,0 6 640,2 

Spotřeba plynu [m³] 261 729,0 199 800,0   14 580,0 1 444 149,0 

 

 

Měsíc znázorňuje počet kalendářních měsíců v posuzovaném období. Jelikoţ u 

zemního plynu jsem měl k dispozici data pouze za období devíti měsíců, tedy od prosince 

do srpna, pouţil jsem stejný počet měsíců i u směsného plynu. 

Provozní hodiny představují počet hodin, kdy je ohřívací pec v provozu. 

Zpracovaný materiál je mnoţství materiálu vyjádřeného v tunách, který je ohříván 

v peci.  

Mnoţství plynu, které se spotřebuje při provozu pece, se nazývá spotřeba plynu. 

Poloţka celkem představuje součet hodnot provozních hodin, zpracovaného 

materiálu a spotřebovaného mnoţství plynu. 

 

Další postup směřuje k výpočtům provozních hodnot směsného a zemního plynu, 

které vyobrazuje následující tab. 2. Veškeré hodnoty potřebné pro tyto výpočty se 

nacházejí v tab. 1 - Spotřeba a výkon ohřívací pece č. 1. 
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Tab. 2 - Provozní hodnoty směsného a zemního plynu 

 

   

Směsný plyn Zemní plyn 

Hodinová spotřeba plynu [m³] 2038,13 262,86 

Spotřeba plynu na tunu materiálu [m³] 1299,64 217,49 

Cena plynu za m³ [Kč] 1,15 6,10 

Náklady na ohřev 1 tuny materiálu [Kč] 1494,59 1326,66 

 

 

 Hodinovou spotřebu u směsného a zemního plynu jsem vypočítal ze vztahu (1), 

(2): 

 

𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
=

9242910

4535

= 2038,13  𝑚3                                                                                                                         (1)  

  

𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
=

1444149

5494
= 262,86  𝑚3     (2) 

 

 

Pro názorné porovnání rozdílné hodinové spotřeby směsného a zemního plynu jsem 

zde vloţil obr. 9. Jak lze z obrázku vyčíst hodinová spotřeba směsného plynu je znatelně 

vyšší ve srovnání se spotřebou zemního plynu. 

 

 

Obr. 9 - Hodinová spotřeba plynu 
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Spotřebu plynu na tunu materiálu jsem rovněţ vypočítal pro oba tyto plyny 

a výpočet je následující (3), (4): 

 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑍𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙
=

9242910

7111,9

= 1299,64  𝑚3                                                                                                                          (3) 

 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑍𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙
=

1444149

6640,2

= 217,49  𝑚3                                                                                                                             (4) 

 

 

Níţe vloţený obr. 10 názorně představuje o mnohonásobně vyšší spotřebu 

směsného plynu při ohřevu jedné tuny materiálu. 

 

 

Obr. 10 - Spotřeba plynu na tunu materiálu 

 

 

Cenu plynu mi po osobní konzultaci sdělili zaměstnanci dceřiné společnosti 

VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. U směsného plynu jsem prováděl výpočty s částkou 1,15 

Kč/m
3
 a pro zemní plyn s částkou 6,10 Kč/m

3
. 
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Náklady na ohřev 1 tuny materiálu uvedené v tabulce s označením tab. 2 jsem 

vypočítal pro směsný plyn (5) a následně pro zemní plyn (6), aby bylo zřejmé, jak se 

pohybují náklady při ohřevu materiálu jednotlivými plyny.  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜ℎř𝑒𝑣 1 𝑡𝑢𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑠𝑚ě𝑠𝑛ý𝑚 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑒𝑚

= 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 1299,64 ∗ 1,15

= 1494,59  𝐾č                                                                                                                           (5) 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜ℎř𝑒𝑣 1 𝑡𝑢𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑧𝑒𝑚𝑛í𝑚 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑒𝑚

= 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 217,49 ∗ 6,10

= 1326,66  𝐾č                                                                                                                           (6) 

 

Z obr. 11, který se nachází níţe si lze názorně představit, které palivo má vyšší 

náklady na ohřev 1 tuny materiálu v ohřívací peci.  

 

 

Obr. 11 – Náklady na ohřev 1 tuny materiálu 

 

Z mých propočtů jsem dospěl k následujícím závěrům: 

 

Směsný plyn vyuţívaný jako palivo v ohřívacích pecích má vyšší náklady na ohřev 

1 tuny materiálu, které se pohybují v částce 1494, 59 Kč. Oproti tomu zemní plyn, slouţící 

jako palivo v ohřívacích pecích, má náklady niţší a to v částce 1326,66 Kč na ohřev 1 tuny 

materiálu. 
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Zjednodušená návratnost investic použitých při rekonstrukci ohřívací pece  

č. 1 

 

Jak je z předcházejícího obr. 11 patrné, při přechodu na zemní plyn dojde ke sníţení 

nákladů na ohřev 1 tuny materiálu a tím je moţné ušetřit finanční prostředky.  

Ale oproti tomu musíme brát v úvahu, ţe změna paliva ze směsného plynu na 

zemní plyn s sebou nesla značné náklady na celkovou rekonstrukci pece a záměnu celého 

otopného systému. 

Při osobní konzultaci se zaměstnanci dceřiné společnosti VÍTKOVICE SCHREIER 

s.r.o. mi byla sdělena částka, která pokrývala veškeré náklady na rekonstrukci ohřívací 

pece č. 1. Tato částka se vyšplhala do výše 17 515 000 Kč. 

Pro názornější představu jsem provedl propočet zjednodušené návratnosti investic 

pouţitých při rekonstrukci v tab. 3. Jako prostředky krytí pouţiji roční úsporu finančních 

prostředků při změně paliva. 

 

Tab. 3 – Předpokládané roční náklady pece č. 1 

 

    

Směsný plyn Zemní plyn 

Předpokládaná roční spotřeba [m³] 12 323 880,00 1 925 532,00 

Cena plynu za m³ [Kč] 1,15 6,10 

Předpokládané roční náklady [Kč] 14 172 462,00 11 745 745,20 

 

Roční úspora [Kč]            2 426 716,80     
 

      Náklady za provedenou rekonstrukci [Kč]          17 515 000,00     
 

      
Zjednodušená návratnost investic  7,2 let 

 

 

Propočet předpokládané roční spotřeby jsem provedl podle vztahu (7), (8). 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

=
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 12 =

9242910

9
∗ 12

= 12323880  𝑚3                                                                                                                      (7) 
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𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

=
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 12 =

1444149

9
∗ 12

= 1925532  𝑚3                                                                                                                         (8) 

 

Cena plynu je stejná jako u dřívějších výpočtů, tedy 1,15 Kč/m
3
 u směsného plynu 

a 6,10 Kč/m
3
 pro zemní plyn. 

 

Předpokládané roční náklady jsem stanovil součinem předpokládané roční 

spotřeby a cenou plynu (9), (10). 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

= 12323880 ∗ 1,15 = 14172462  𝐾č                                                                                (9) 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

= 1925532 ∗ 6,10 = 11745745,20  𝐾č                                                                          (10) 

 

Roční úsporu jsem vypočítal ze vztahu (11): 

 

𝑅𝑜č𝑛í ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

− 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 14172462 − 11745745,20

= 2426716,80  𝐾č                                                                                                                 (11) 

 

Zjednodušenou návratnost investic jsem provedl podílem nákladů na provedenou 

rekonstrukci a roční úsporou (12). 

 

𝑍𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑢š𝑒𝑛á 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖

𝑅𝑜č𝑛í ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎
=

17515000

2426716,80

= 𝟕, 𝟐  𝒍𝒆𝒕                                                                                                                                 (12) 

 

 

Při ekonomickém vyhodnocení jsem dospěl k výsledkům, které mohou sníţit 

náklady na provoz ohřívací pece. Při záměně paliva na zemní plyn u ohřívací pece č. 1 se 

sníţí náklady na ohřev 1 tuny materiálu na částku 1326,66 Kč. Tím vznikne úspora 

finančních prostředků ve výši 11,24 %. Tato úspora můţe být pouţita při úhradě části 

nákladů, které vznikly při rekonstrukci této pece. 
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I přes vysoké náklady za provedenou rekonstrukci, jsem stanovil zjednodušenou 

návratnost investic na dobu 7,2 let.  

 

4.2 Ekonomické vyhodnocení pece pro tepelné zpracování č. 19 
 

Ekonomické vyhodnocení u pece pro tepelné zpracování č. 19 jsem prováděl 

obdobným způsobem jako u předchozí ohřívací pece č. 1.  

Toto vyhodnocení jsem posuzoval podle shodného období, tedy pro směsný plyn 

rok 2007 – 2008 a u zemního plynu bylo sledovaným obdobím rok 2008 – 2009. 

Níţe vloţená tab. 4 stručně znázorňuje rozdělení parametrů do jednotlivých měsíců. 

K těmto parametrům patří délka provozních hodin, mnoţství zpracovaného materiálu 

a spotřebované mnoţství plynu při provozu této pece. 

Kompletní tab. 4 pro hodnoty směsného a zemního plynu se nacházejí v příloze 

jako Spotřeba a výkon pece pro tepelné zpracování č. 19. 

 

Tab. 4 – Spotřeba a výkon pece pro tepelné zpracování č. 19 [2] 

 

Rok 2007 - 2008 
  

Směsný plyn 
  

      Měsíc Květen Červen 
 

Únor CELKEM 

Provozní hodiny [h] 612,0 679,0 
 

515,0 6 257,0 

Zpracovaný materiál [t] 852,2 1 184,8 
 

969,9 10 383,9 

Spotřeba plynu [m³] 229 060,0 237 300,0 
 

325 695,0 2 371 095,0 

 

Rok 2008 - 2009 
  

Zemní plyn 
  

      Měsíc Květen Červen 
 

Únor CELKEM 

Provozní hodiny [h] 326,0 529,0 
 

459,0 5 153,0 

Zpracovaný materiál [t] 307,0 1 019,2 
 

1 186,4 8 453,1 

Spotřeba plynu [m³] 12 528,0 22 660,0 
 

19 660,0 183 707,0 

 

 

Popis jednotlivých poloţek tab. 4 je shodný s popisem tabulky, který jsem uváděl 

při ekonomickém vyhodnocení ohřívací pece č. 1. Jediný rozdíl v popisu poloţky s názvem 

Měsíc, je odlišný počet kalendářních měsíců sledovaného období. 
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U zemního plynu jsem měl k dispozici data pouze za období deseti měsíců, tj. od 

května do února, proto stejný počet měsíců jsem stanovil i u směsného plynu. 

 

Následně provedu výpočty, kterými jsem dospěl k následujícím hodnotám 

vloţených v tab. 5. 

 

Tab. 5 – Provozní hodnoty směsného a zemního plynu 

 

   

Směsný plyn Zemní plyn 

Hodinová spotřeba plynu [m³] 378,95 35,65 

Spotřeba plynu na tunu materiálu [m³] 228,34 21,73 

Cena plynu za m³ [Kč] 1,15 6,10 

Náklady na ohřev 1 tuny materiálu [Kč] 262,59 132,57 

 

 

U hodinové spotřeby plynu jsem provedl výpočet pro oba druhy plynu podle 

následujícího vztahu (13), (14): 

 

𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
=

2371095

6257

= 378,95  𝑚3                                                                                                                          (13) 

 

 

𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
=

183707

5153
= 35,65  𝑚3        (14) 

 

 

Níţe vloţený obr. 12 zobrazuje značně rozdílnou hodinovou spotřebu směsného 

a zemního plynu u pece pro tepelné zpracování č. 19 
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Obr. 12 – Hodinová spotřeba plynu 

 

 

Spotřeba plynu na tunu materiálu vychází ze vztahu (15), (16), který je uveden 

níţe. 

 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑍𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙
=

2371095

6257

= 228,34  𝑚3                                                                                                                          (15) 

 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝑍𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙
=

183707

8453,1

= 21,73  𝑚3                                                                                                                             (16) 

 

Spotřeba směsného plynu při tepelném zpracování tuny materiálu je mnohonásobně 

vyšší při vzájemném porovnání se spotřebou zemního plynu, toto lze nejlépe znázornit 

z následujícího obr. 13. 
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Obr. 13 – Spotřeby plynu na tuhu materiálu 

 

 

Cena plynu je shodná podle výpočtů prováděných u ohřívací pece č. 1. Tedy u 

směsného plynu 1,15 Kč/m
3
 a u zemního plynu 6,10 Kč/m

3
. 

 

Náklady na ohřev 1 tuny materiálu jsem provedl podle následujícího vztahu (17), 

(18) při pouţití směsného plynu jako paliva a následně při pouţití zemního plynu.  

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜ℎř𝑒𝑣 1 𝑡𝑢𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑠𝑚ě𝑠𝑛ý𝑚 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑒𝑚

= 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 228,34 ∗ 1,15

= 262,59  𝐾č                                                                                                                           (17) 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜ℎř𝑒𝑣 1 𝑡𝑢𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑧𝑒𝑚𝑛í𝑚 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑒𝑚

= 𝑆𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 21,73 ∗ 6,10

= 132,57  𝐾č                                                                                                                           (18) 
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Obr. 14 – Náklady na ohřev 1 tuny materiálu 

 

Názorně obr. 14 zobrazuje rozdílné hodnoty nákladů na ohřev 1 tuny materiálu. 

Z mých propočtů jsem dospěl k následujícím závěrům: 

 

Při vyuţívání směsného plynu jako paliva v peci pro tepelné zpracování č. 19 jsem 

dospěl k nákladům na ohřev 1 tuny materiálu v hodnotě 262,59 Kč. Ale při změně paliva 

na zemní plyn se tyto náklady podstatně sníţily na částku 132,57 Kč.  

 

 

 

Zjednodušená návratnost investic použitých při rekonstrukci pece pro tepelné 

zpracování č. 19 

 

Obdobně jako u ohřívací pece č. 1, prošla i pec pro tepelné zpracování rekonstrukcí, 

která měla za cíl výměnu celého otopného systému včetně hořáků a dalších částí pece. Tato 

rekonstrukce byla velice nákladná a tato částka se pohybovala ve výši 12 500 000 Kč.  

Následně představím a popíši tab. 6 s hodnotami, obsahující propočet zjednodušené 

návratnosti investic pouţitých při rekonstrukce této pece. 
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Tab. 6 – Předpokládané roční náklady pece pro tepelné zpracování č. 19 

 

    

Směsný plyn Zemní plyn 

Předpokládaná roční spotřeba [m³] 2 845 314,00 220 448,40 

Cena plynu za m³ [Kč] 1,15 6,10 

Předpokládané roční náklady [Kč] 3 272 111,10 1 344 735,24 

      Roční úspora [Kč]            1 927 375,86     
 

      Náklady za provedenou rekonstrukci [Kč]          12 500 000,00     
 

      Zjednodušená návratnost investic  6,5 let 

 

 

Předpokládaná roční spotřeba vychází ze vztahu (19), (20): 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

=
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 12 =

2371095

10
∗ 12

= 2845314  𝑚3                                                                                                                      (19) 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

=
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑠𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 12 =

183707

10
∗ 12

= 220448,40  𝑚3                                                                                                                   (20) 

 

 

Cenu plynu jsem stanovil na částku 1,15 Kč/m
3
 pro směsný plyn a 6,10 Kč/m

3
 pro 

zemní plyn. Částka je shodná s dřívějšími propočty. 

 

Předpokládané roční náklady představuje součin předpokládané roční spotřeby 

a ceny plynu (21), (22). 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

= 2845314 ∗ 1,15 = 3272111,10  𝐾č                                                                            (21) 

 

𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á 𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

= 220448,4 ∗ 6,10 = 1344735,24  𝐾č                                                                           (22) 
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Propočet roční úspory vychází z následujícího vztahu (23): 

 

𝑅𝑜č𝑛í ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 = 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑚ě𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

− 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑒𝑚𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 = 3272111,10 − 1344735,24

= 1927375,86  𝐾č                                                                                                                 (23) 

 

Zjednodušenou návratnost investic jsem stanovil podílem nákladů, které si 

vyţádala rekonstrukce a roční úsporou vzniklou při přechodu na zemní plyn (24). 

 

𝑍𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑢š𝑒𝑛á 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑖

𝑅𝑜č𝑛í ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎
=

12500000

1927375,86

= 𝟔, 𝟓 [𝒍𝒆𝒕]                                                                                                                                (24) 

 

 

Při ekonomickém vyhodnocení pece pro tepelné zpracování č. 19 jsem dospěl 

k výsledkům, které mohou sníţit náklady na provoz této pece. Největší úsporu vidím při 

změně paliva ze směsného plynu na zemní plyn, kde náklady na ohřev 1 tuny materiálu se 

sníţí na částku 132,57 Kč, coţ představuje sníţení těchto nákladu o 49,52 %. 

Vyjádřena úspora je dosti znatelná, proto můţe být pouţita při úhradě části nákladů, 

které vznikly při rekonstrukci této pece. Propočty stanovily zjednodušenou návratnost 

investic za provedenou rekonstrukci na dobu 6,5 let. 

 

 

4.3 Množství emisí CO2 
 

Mnoţství emisí CO2 je určováno spalováním paliva v kovárenských pecích. Tyto 

emise se vypouštějí do ovzduší, které následně znečišťují. Přesnou charakteristiku 

jednotlivých emisí a jejich působení na ovzduší lze nalézt v dřívější kapitole 3.5 

Znečišťování ovzduší.  

 

Následně provedu výpočet a srovnání mnoţství vypouštěných emisí CO2 při 

pouţívání směsného a zemního plynu jako paliva u ohřívací a následně u pece pro tepelné 

zpracování.  
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Veškeré tyto propočty jsem prováděl ve společnosti VÍTKOVICE MACHINERY 

GROUP, kde mi zaměstnanci oboru ekologie umoţnili konzultaci a propočty 

v počítačovém programu pro výpočet mnoţství emisí CO2.  

 

4.3.1 Množství emisí CO2 u ohřívací pece č. 1 
 

Při pouţívání směsného plynu jako paliva, který se skládá z koksárenského, 

vysokopecního, degazačního a částečně zemního plynu se nejdříve stanovil procentuální 

podíl jednotlivých sloţek směsného plynu. Tento procentuální podíl mi poskytli pracovníci 

při konzultaci. 

Následně jsem pomocí tohoto procentuálního podílu rozdělil předpokládanou roční 

spotřebu směsného plynu a s těmito daty uţ dále pracoval počítačový program pro výpočet 

mnoţství emisí CO2. 

Výstupem z programu je mnoţství emisí CO2 pro kaţdou sloţku směsného plynu 

a jejich součet představuje celkové mnoţství emisí CO2 při pouţívání směsného plynu. 

U zemního plynu jsem toto mnoţství emisí stanovil při zadání předpokládané roční 

spotřeby do počítačového programu. 

Výstupy z počítačového programu jsem vloţil pro názornější představu do tab. 7. 

 

Tab. 7 – Hodnoty při výpočtu množství emisí CO2 u ohřívací pece č. 1 

 

Složení směsného plynu 
Vyjádření jednotlivých 

plynů [%] 
Spotřeba jednotlivých 

plynů za rok [m³] 

Koksárenský plyn 24,00 2 899 771,68 

Vysokopecní plyn 75,00 9 196 337,80 

Degazační plyn 0,09 101 077,66 

Zemní plyn 0,91 126 692,86 

Předpokládaná roční spotřeba směsného plynu [m³] 12 323 880,00 

   

   
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu [m³] 1 925 532,00 

   

   

 
Směsný plyn Zemní plyn 

Emise CO2 [t] 9 333,00 3 661,00 
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Při pouţívání směsného plynu jako paliva jsem dospěl k mnoţství 9333 tun emisí 

CO2. Ale při záměně tohoto paliva za zemní plyn se mnoţství emisí CO2 sníţilo na 

hodnotu 3661 tun. 

Toto sníţení se projeví i v úspoře emisních povolenek, které jsou zapotřebí 

v průmyslu a energetice při vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší. 

Vzniklou úsporu 5672 tun jsem stanovil rozdílem mnoţství emisí. Představuje 

tedy úsporu 5672 emisních povolenek. Tyto emisní povolenky si můţe společnost 

uschovat do příštích let, nebo je můţe odprodat na burze emisních povolenek.  

Nejznámější burzou zabývající se obchodováním s emisními povolenkami je 

BlueNext. Cena jedné EUA
5
 povolenky na této burze dne 4. března 2010 se pohybovala ve 

výši 13,35 €. Při výpočtu na Kč jsem pouţil aktuální kurz 25,75 Kč za 1 €. Následný 

výpočet (25) představuje zisk z prodeje emisních povolenek. 

 

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑒𝑘

= 𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑘𝑦 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑘𝑢𝑟𝑧

=  5672 ∗ 13,35 ∗ 25,75 =  1949820,9 [𝐾č]                                                                  (25) 

 

Při prodeji emisních povolenek na burze dosáhneme zisku 1 949 820,9 Kč, tento 

vzniklý zisk můţe být pouţit např. při úhradě části nákladů, které si vyţádala rekonstrukce 

ohřívací pece. 

 

4.3.2 Množství emisí CO2 u pece pro tepelné zpracování č. 19 
 

Obdobně jako u ohřívací pece č. 1 jsem stanovil mnoţství emisí CO2 u pece pro 

tepelné zpracování. V prvém kroku se stanovil procentuální podíl jednotlivých sloţek 

směsného plynu. 

Následně jsem rozdělil předpokládanou roční spotřebu směsného plynu podle 

tohoto procentuálního podílu, s těmito daty uţ dále pracoval počítačový program pro 

výpočet mnoţství emisí CO2. 

Výstupem z tohoto programu je mnoţství emisí CO2 jednotlivých sloţek směsného 

plynu a jejich součtem je celkové mnoţství emisí CO2. 

                                                 
5
 EUA povolenka přidělená v rámci obchodního mechanismu Evropské Unie, a to ve smyslu českého zákona 

č. 695/2004 Sb. 
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U zemního plynu jsem do počítačového programu zadal předpokládanou roční 

spotřebu a výstup představil mnoţství emisí CO2. 

Tab. 8 zobrazuje výstupy z počítačového programu pro měření emisí CO2. 

 

Tab. 8 – Hodnoty při výpočtu množství emisí CO2 u pece pro tepelné zpracování 

č. 19 

 

Složení směsného plynu 
Vyjádření jednotlivých 

plynů [%] 
Spotřeba jednotlivých 

plynů za rok [m³] 

Koksárenský plyn 20,00 562 831,27 

Vysokopecní plyn 75,00 2 133 870,78 

Degazační plyn 3,00 78 365,96 

Zemní plyn 2,00 70 245,99 

Předpokládaná roční spotřeba směsného plynu [m³] 2 845 314,00 

   

   
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu [m³] 220 448,40 

   

   

 
Směsný plyn Zemní plyn 

Emise CO2 [t] 2220,41 419 

 

 

U směsného plynu pouţívaného jako palivo bylo mnoţství emisí CO2 2220,41 tun, 

při záměně tohoto paliva na zemní plyn se emise CO2 sníţily na mnoţství 419 tun. 

Při stanovení rozdílu těchto mnoţství vznikne úspora 1801,41 tun emisí CO2. Tato 

vzniklá úspora představuje také úsporu 1801 emisních povolenek. Tyto emisní povolenky 

můţe společnost odprodat, nebo si je můţe ponechat pro následné období. 

Při odprodeji na burze BlueNext se pohybovala cena povolenky EUA ke dni 

4. března 2010 v částce 13,35 €. Při propočtu jsem poţil aktuální kurz 25,75 Kč za 1 €. 

Níţe vloţený výpočet (26) představuje zisk z prodeje emisních povolenek. 

 

𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑒𝑘

= 𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑒𝑘 ∗ 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑘𝑦 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑘𝑢𝑟𝑧

=  1801 ∗ 13,35 ∗ 25,75 =  619116,3 [𝐾č]                                                                     (26) 
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Zisk ve výši 619 116,3 Kč se dosáhne při prodeji na burze emisních povolenek 

a můţe být pouţit k úhradě části nákladů vzniklých při rekonstrukci pece pro tepelné 

zpracování.  
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5 Závěr 

 

 

V průběhu vypracovávání své závěrečné diplomové práce jsem vyuţil mnoha 

moţností konzultací problematiky paliva v kovárenských pecích s odborníky přímo z praxe 

– se zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Prostřednictvím 

těchto konzultací jsem se snaţil nacházet odpovědi na některé otázky a zároveň získal 

mnoho pro mne uţitečných informací o problémech, se kterými se tito zaměstnanci při 

výkonu své práce setkávají. 

 

Při ekonomickém vyhodnocení změny paliva v kovárenských pecích jsem se 

zaměřil na nalezení finančních úspor vzniklých záměnou směsného plynu za zemní plyn. 

 

Měl jsem rovněţ moţnost prozkoumat i jiné oblasti, v nichţ by mohlo dojít 

k úsporám finančních prostředků. Mezi tyto oblasti mohu zmínit úsporu emisních 

povolenek. Záměnou paliva na zemní plyn došlo ke sníţení emisí CO2, které společnost 

vypouští do ovzduší. Toto sníţení emisí CO2 přináší úsporu emisních povolenek. Emisní 

povolenky si můţe společnost ponechat do příštích let, nebo je můţe odprodat na burze 

zabývající se obchodováním s emisními povolenkami. Při zvolení odprodeje emisních 

povolenek získá společnost finanční prostředky, kterými můţe uhradit část nákladů za 

provedenou rekonstrukci kovárenských pecí. 

 

Hlavním zaměřením mé práce však bylo nalezení finančních prostředků při záměně 

paliva v kovárenských pecích. Tato záměna se týkala směsného plynu za zemní plyn, kde 

jsem porovnával výpočty pro obě tato paliva, nejdříve u ohřívací pece a následně u pece 

pro tepelné zpracování. Z provedených propočtů jsem dospěl k výsledkům, ţe provedená 

rekonstrukce, která vedla k záměně paliva na zemní plyn, přispěla ke sníţení nákladů na 

ohřev jedné tuny materiálu a také ke sníţení celkové spotřeby plynu. Vzniklá finanční 

úspora můţe být pouţita k úhradě části nákladů za provedenou rekonstrukci kovárenských 

pecí. 
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7 Přílohy 

7.1 Schéma kovárny v Kunčicích 
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7.2 Spotřeba a výkon ohřívací pece č. 1 
 

 

Rok 2007 - 2008 
   

Směsný plyn 
     

           Měsíc Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen CELKEM 

Provozní hodiny [h] 176,0 161,0 484,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0 42,0 4 535,0 

Zpracovaný materiál [t] 580,8 255,9 683,2 1 007,0 1 112,0 1 032,0 1 024,0 1 167,0 250,0 7 111,9 

Spotřeba plynu [m³] 258 540,0 201 660,0 961 700,0 1 449 800,0 1 675 910,0 1 503 430,0 1 465 240,0 1 646 730,0 79 900,0 9 242 910,0 

           

           

           Rok 2008 - 2009 
   

Zemní plyn 
     

           Měsíc Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen CELKEM 

Provozní hodiny [h] 744,0 744,0 672,0 703,0 720,0 664,0 555,0 605,0 87,0 5 494,0 

Zpracovaný materiál [t] 1 090,0 975,0 934,0 836,0 627,1 918,0 458,1 800,0 2,0 6 640,2 

Spotřeba plynu [m³] 261 729,0 199 800,0 204 730,0 177 780,0 158 350,0 138 400,0 106 830,0 181 950,0 14 580,0 1 444 149,0 
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7.3 Spotřeba a výkon pece pro tepelné zpracování č. 19 

 

 

Rok 2007 - 2008 
    

Směsný plyn 

     

            Měsíc Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen Listopad Prosinec Leden Únor  CELKEM 

Provozní hodiny [h] 612,0 679,0 653,0 701,0 571,0 698,0 600,0 666,0 562,0 515,0 6 257,0 

Zpracovaný materiál [t] 852,2 1 184,8 1 340,5 1 075,7 893,9 834,6 1 068,3 1 436,8 727,2 969,9 10 383,9 

Spotřeba plynu [m³] 229 060,0 237 300,0 269 035,0 234 880,0 164 822,0 239 433,0 244 100,0 247 524,0 179 246,0 325 695,0 2 371 095,0 

            

            

            Rok 2008 - 2009 
   

 
Zemní plyn 

     

            Měsíc Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen Listopad Prosinec Leden Únor  CELKEM 

Provozní hodiny [h] 326,0 529,0 573,0 524,0 484,0 539,0 540,0 564,0 615,0 459,0 5 153,0 

Zpracovaný materiál [t] 307,0 1 019,2 634,5 1 029,0 446,3 758,8 634,6 831,2 1 606,1 1 186,4 8 453,1 

Spotřeba plynu [m³] 12 528,0 22 660,0 18 357,0 21 960,0 10 838,0 16 225,0 20 615,0 17 944,0 22 920,0 19 660,0 183 707,0 

 


