
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VLIVU 

TECHNOLOGICKÝCH ZMĚN PŘI PRIMÁRNÍM DRCENÍ 

KAMENE NA TECHNOLOGICKOU DOPRAVU 

V KAMENOLOMU JAKUBČOVICE NAD ODROU 

 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor:        Bc. Markéta Kučerová 

Vedoucí diplomové práce:     doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2011 
 



 

 

Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci, obsaţené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, ţe diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona.  

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

   

          

 

          
........................................ 

V Ostravě dne 30. 4. 2011       Markéta Kučerová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji doc. Ing. Michalu Vaňkovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce a za jeho 

cenné rady a připomínky. Rovněţ děkuji Ing. Davidu Hrbáčkovi ze společnosti EUROVIA 

Jakubčovice, s.r.o. za poskytnuté informace a materiály a jeho vstřícnost a ochotu. 

Také chci poděkovat panu Petru Helusovi ze společnosti Caterpillar Phoenix-Zeppelin, 

Ostrava za informace o dumperech nezbytné pro výpočet ekonomického zhodnocení.  



 

 

Anotace 

 

Teoretická část diplomové práce seznamuje čtenáře s postupem řešení tématu a se základní 

problematikou lomového dobývání loţisek. Dále charakterizuje kamenolom Jakubčovice 

nad Odrou a představuje společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Rovněţ informuje 

o pouţívaném způsobu dobývání kamene, vysvětluje princip provádění vrtacích a trhacích 

prací, nakládky, technologické dopravy, úpravy a expedice kameniva. Výzkumná část 

práce popisuje stávající stav primárního drcení kamene a technologické dopravy a vytváří 

alternativní stav technologické dopravy uskutečněné ve vlastní reţii společnosti. Definuje 

dvě varianty řešení. Práce ekonomicky hodnotí technologické změny obou 

variant, porovnává se stávajícím stavem a navrhuje další moţnosti řešení problému.  

 

 

Annotation 

 

The theoretical part of the thesis informs the reader about the approach to handling 

the topic and about the basic problems of open-pit mining. Further, quarry in Jakubčovice 

nad Odrou is characterised and the company EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. is introduced. 

The theoretical part also informs about the method of stone mining used, explains 

the principles of drilling, blasting, loading, technological transport, treatment 

and expedition of aggregate. In a further part of the thesis, a research describes the current 

state of primary stone crushing and technological transport and creates an alternative state 

of technological transport carried out by the company. It defines two variants of solution. 

The thesis evaluates technological changes of both variants, compares them 

with the current state and suggests further possibilities for the solution of the problem. 
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Seznam pouţitých zkratek a technických jednotek 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

a. s.   akciová společnost 

atd.  a tak dále 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

ČSN EN evropská norma převzatá do národního systému norem České republiky 

EU  Evropská unie 

HaUKV hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 

hod; h hodina 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

Kč koruna česká 

km kilometr, 1 000 m 

ks kus 

kt kilotuna, 1 000 t 

l  litr 

m  metr 

m
3
  metr krychlový 

max.  maximální 

min  minuta 

min.  minimální 

mm  milimetr 

m n. m. metrů nad mořem 

mth  motohodina, jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách 

MZK  mechanické zpevněné kamenivo 

např.  například 

n. p.  národní podnik 

PHM pohonné hmoty 

popř.  popřípadě 

PSČ poštovní směrovací číslo 

s sekunda 



 

 

s.  strana 

Sb.  Sbírka zákonů České republiky 

s. p.  státní podnik 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SZP sociální a zdravotní pojištění 

t  metrická tuna, 1 000 kg 

tis.  tisíc 

tj. to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

Var. varianta 

viz  vidět 

W watt, jednotka výkonu 

WWW  World Wide Web 

ŢZ  ţivnostenský zákon 
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1 ÚVOD 

 

Kámen lze povaţovat za jeden z nejstarších přírodních materiálů, který člověk zná 

a pouţívá. Jiţ v pravěku byl našimi předky uplatňován jako surovina pro výrobu 

primitivních nástrojů a jednoduchých staveb bez pojiva, jako jsou např. ochranné zdi, 

větrolamy či pohřební mohyly. Mezi nejznámější megalitické stavby světa patří například 

pravěký Stonehenge nacházející se nedaleko městečka Salisbury v jiţní Anglii, starověké 

egyptské pyramidy a mnoho dalších impozantních staveb z kultur Mayů, Aztéků, Inků, 

Řeků, Římanů atd. [6] V současné době se kámen těţí povrchovým způsobem 

v kamenolomech. Pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu je cílem získat co největší 

bloky kamene, proto je důleţité dbát na vhodnou volbu těţební a přepravní technologie. 

Kámen určený pro výrobu drceného kameniva je těţen prostřednictvím vrtacích a trhacích 

prací a dále  nakládán a přepravován k primárním drtičům technologických linek, 

kde je upravován na zákazníkem poţadovanou fragmentaci. Stavební suroviny jsou 

v České republice těţeny značným počtem těţebních organizací. Jednou 

z nejvýznamnějších je společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. těţící kámen pro výrobu 

drceného kameniva v kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. A právě problematika 

technologické dopravy kamene k primárním drtičům úpravárenských linek je předmětem 

mé diplomové práce.  

V roce 2006 odkoupila nadnárodní stavební společnost EUROVIA kamenolom 

od tehdejšího majitele pana Josefa Hájka ze společnosti HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. 

Mezi oběma společnostmi byl ve stejném roce uzavřen kontrakt, jehoţ předmětem 

je outsourcing činností nakládky a technologické dopravy těţeného materiálu ke dvěma 

primárním drtičům technologických linek. Subdodavatel, firma HÁJEK a SYNOVÉ, a.s., 

je placen za kaţdou naloţenou a přepravenou tunu. V zájmu společnosti EUROVIA 

Jakubčovice, s.r.o. je zjistit, pro případ ukončení subdodavatelské činnosti, 

náklady přepravy 1 tuny materiálu ve vlastní reţii. Přeje si určit tyto náklady v případě 

vyuţití obou primárních drtičů situovaných na kótách 350 a 415 m n. m., a v případě 

vyuţití pouze jednoho primárního drtiče na kótě 415 m n. m. Cílem diplomové práce 

je provést, podle uvedených poţadavků, ekonomické zhodnocení vlivu technologických 

změn při primárním drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu 

Jakubčovice nad Odrou. Neboli vypočítat mnoţství finančních prostředků, které vynaloţí 
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společnost na 1 přepravenou tunu ve vlastní reţii při vyuţití obou primárních drtičů 

a při vyuţití jednoho primárního drtiče, a provést srovnání s cenou společnosti HÁJEK 

a SYNOVÉ, a.s.  

Hlavní motivací pro výběr tématu diplomové práce je skutečnost, ţe spojuje 

technický a ekonomický pohled na řešení daného problému, který je pro mne výzvou.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Výše uvedený bod je členěný na dvě kapitoly. První kapitola 2.1 čtenáře stručně 

seznamuje s postupem dosaţení cíle diplomové práce. Představuje kaţdý navazující bod 

práce a nastiňuje předmět jeho řešení. Druhá kapitola 2.2 se zabývá obecnými zákonitostmi 

lomového dobývání loţisek, především charakteristikou ostatních uţitkových surovin 

a způsobem jejich povrchové těţby. 

 

2.1 Postup řešení diplomové práce 

 

Ekonomickému zhodnocení řešeného problému předchází několik významných 

kroků. V první řadě je důleţité se seznámit se samotným kamenolomem a způsobem těţby 

kamene. Této fázi je věnován bod 3 Stručná charakteristika kamenolomu Jakubčovice 

nad Odrou zabývající se popisem průběhu vrtacích a trhacích prací a uvedením 

pouţívaných vrtacích souprav, typů vrtů, odstřelů či průmyslových trhavin. Další část 

je zaměřena na problematiku nakládání a technologické dopravy. Uvádí typy pouţívaných 

nakladačů a dumperů včetně jejich technických parametrů, jako jsou např. objem korečku 

nakladačů, kapacita korby dumperů, výkony motorů, hmotnosti atd. Rovněţ uvádí ceny 

stanovené dodavatelem za naloţenou a přepravenou tunu. V poslední části je popsán 

způsob úpravy kamene včetně principů fungování technologických linek a expedice finální 

produkce.  

V další fázi práce je důleţité zabývat se technickou stránkou problematiky 

technologické dopravy a primárního drcení. Tomuto problému je věnován bod 4 Vliv 

technologických změn při primárním drcení kamene na technologickou dopravu, 

který je rozdělený na stávající stav a k němu alternativní stav dále členěný na dvě varianty 

viz obrázek č. 1. 
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Obrázek č. 1 Členění bodu 4 Vliv technologických změn při primárním drcení kamene 

na technologickou dopravu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Kapitola 4.1 Stávající stav charakterizuje současný stav v kamenolomu. Nakládka 

i technologická doprava jsou zajišťovány společností HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. a počet 

dumperů, které zásobují kaţdý primární drtič, je známý. Dále kapitola popisuje princip 

vykládky materiálu v závislosti na kapacitě násypek primárních drtičů a uvádí výsledky 

měření, které provedla společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. v rámci zhodnocení stavu 

zásobování obou primárních drtičů. Čtenář je rovněţ seznámen s časovým fondem provozu 

technologických linek, navezeným mnoţstvím materiálu a skutečnými a maximálními 

teoretickými výkony drtičů. Navazující kapitola 4.2 Alternativní stav charakterizuje situaci, 

kdy je technologická doprava uskutečňována ve vlastní reţii společnosti. Jsou uvaţovány 

dvě varianty, o jejichţ teoretickém postupu řešení je čtenář informován v první části 

této kapitoly. Druhá část je věnována praktickým výpočtům, na jejichţ základě je stanoven 

celkový počet dumperů potřebných pro zajištění technologické dopravy obou variant.  

Nyní lze provést samotné ekonomické zhodnocení, čímţ se zabývá bod 

5 Ekonomické zhodnocení navržených změn. Bod je členěný na dvě kapitoly. První 

kapitola je věnována výpočtům celkových nákladů potřebných k zabezpečení 

technologické dopravy. V kapitole druhé jsou celkové náklady přepravy přepočítány 

na 1 tunu vytěţeného materiálu a výsledky obou variant jsou s firmou HÁJEK a SYNOVÉ, 

a.s. porovnány a okomentovány. V závěru kapitoly jsou uvedeny další moţnosti řešení 

problému.  
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2.2 Lomové dobývání loţisek 

 

Lomové dobývání uţitkových surovin reprezentuje v současné době přibliţně 85 % 

světové těţby všech surovin. Výhodami povrchové těţby ve srovnání s hlubinným 

dobýváním jsou především minimální ztráty při dobývání surovin (asi 2 aţ 5 %), vysoká 

produktivita práce, nízké výrobní náklady, vyuţití komplexní mechanizace, moţnost 

selektivní těţby a těţby doprovodných surovin. Významnou nevýhodou je skutečnost, 

ţe celý provoz je vystaven přírodním a klimatickým vlivům. V důsledku těţby dále 

dochází k úplné devastaci terénu a je zapotřebí provádět dlouhodobé a finančně nákladné 

rekultivace. [2] 

 

Právní prostředí v oblasti nerostných surovin upravují tři nejdůleţitější zákony: 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Podle druhu uţitkové suroviny rozlišujeme [2]: 

- lomy uhelné, 

- lomy rudné, 

- lomy ostatních uţitkových surovin. 

 

Jelikoţ je zadavatelem mé práce společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

uskutečňující povrchovou těţbu surovin v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, 

je v následujících podkapitolách čtenář seznámen s principem povrchového dobývání 

loţisek ostatních uţitkových surovin. 

 

2.2.1 Ostatní uţitkové suroviny 

 

Mezi ostatní uţitkové suroviny, rovněţ označované jako nerudné suroviny, patří 

nerostné suroviny s různými fyzikálními, chemickými a technologickými vlastnostmi. 
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Jedná se o stavební kámen, písky, štěrkopísky, cihlářské suroviny, kaolíny, vápence, jíly 

a jílovce a další. Tyto suroviny jsou vyuţívány v řadě odvětví a oborů národního 

hospodářství, jako jsou např. stavebnictví, keramický a sklářský průmysl, chemický 

průmysl, hutnictví apod. Těţba ostatních uţitkových surovin představuje po těţbě uhlí 

druhé nejdůleţitější odvětví těţebního průmyslu. [1] 

 

S ohledem na fyzikálně-mechanické vlastnosti surovin, účel jejich pouţití 

a zvolenou technologii těţby členíme loţiska nerudných surovin na dvě skupiny, a to: 

a) ložiska soudržných surovin – pro výrobu drceného kameniva jsou suroviny rozpojovány 

především prostřednictvím trhacích prací. Pro HaUKV je cílem získat co největší bloky 

kamene. K rozpojování a vytěţení bloků ze stěny se pouţívají např. pneumatická klínová 

kladiva, pneumatická vrtací kladiva, sloupové vrtačky, lanové pily atd. [1] [2] 

b) ložiska nesoudržných surovin – podle úrovně hladiny spodní vody lze písky 

a štěrkopísky těţit suchou cestou – tento způsob se provádí u stěnových lomů v jednom 

nebo více řezech prostřednictvím lopatových rýpadel, rýpadel s drapákem, s vlečným 

korečkem apod., nebo těţbou z vody – v ČR se tímto způsobem těţí aţ 70 % veškeré 

těţby, provádí se dvěma způsoby, a to těţebními stroji umístěnými na břehu nebo rýpadly 

na plovoucích pontonech. [2] 

 

2.2.2 Povrchová těţba nerudných surovin 

 

Pro kaţdý výše uvedený typ loţisek bývá uplatněn jiný druh přípravy otvírky 

loţiska k dobývání, způsob vlastního dobývání a technologické dopravy vytěţené suroviny 

včetně vhodné mechanizace těţebních prací. Vţdy však záleţí na správném postupu 

těţebních front a vazeb na dopravu vytěţených hmot. [1] 

Povrchová těţba nerudných surovin je sloţena ze čtyř hlavních procesů, 

a to otvírky a přípravy loţisek, vlastního dobývání, úpravy vytěţené suroviny a zahlazení 

následků těţby. Procesy  jsou dále členěny na jednotlivé operace, viz obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2 Povrchová těţba nerudných surovin 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle skript Povrchové dobývání ložisek, s. 150 

 

Následující podkapitoly popisují jednotlivé procesy povrchové těţby soudrţných 

surovin v kamenolomu pouze na obecně základní úrovni. Konkrétní aplikace procesů 

vlastního dobývání a úpravy vytěţené suroviny v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 

jsou blíţe popsány v kapitole 3.2. 

 

Otvírka a příprava loţiska 

Skrývkové práce rozlišujeme podle toho, zda se jedná o těţbu ve stěnovém 

nebo jámovém kamenolomu. Zvolená technologie rovněţ závisí na mocnosti 

a mechanicko-fyzikálních vlastnostech nadloţí, na přístupnosti a reliéfu území 

a vzdálenosti deponie. V současnosti je ve větších kamenolomech pouţívána progresivní 

metoda skrývkových prací, kde je hornina rozpojena a nahrnuta na vhodné místo nakládky 

prostřednictvím velmi výkonných dozerů s rozrývači. Způsob otvírky loţiska závisí 

na jeho topografii, přírodních podmínkách a systému dobývání. V rovinném terénu 

se zakládá jámový typ lomu, ve svahovém potom stěnový typ lomu. [1]  
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Vlastní dobývání 

Rozpojování hornin na lomech je realizováno prostřednictvím dobývacích strojů, 

tzv. rýpadel. Tyto stroje jsou pouţívány nejen k samotnému rozpojování hornin, ale také 

k jejich nakládání na dopravní zařízení nebo k přímému zakládání na výsypku. 

Podle způsobu práce členíme stroje na rýpadla s přetržitým pracovním cyklem (lopatová, 

s vlečným korečkem, drapáková, škrabáková a jiná) a s nepřetržitým pracovním cyklem 

(kolesová, korečková). V kamenolomech se těţí materiál velké pevnosti, kde je vyuţití 

strojního rozpojování nedostačující. Základem těţby kamene pro výrobu drceného 

kameniva jsou trhací práce. [2] Trhací práce se pouţívají k rozpojování hornin, 

jejichţ střední měrný rypný odpor je větší neţ 120 kN.m
-1

. [1] 

 

Obrázek č. 3 Rozdělení trhacích prací na lomech 

 

Zdroj: Upraveno podle skript Povrchové dobývání ložisek, s. 253 

Primární rozpojování kamene trhacími pracemi vyţaduje pouţití výkonné vrtací 

techniky pro přípravu vrtů. Mezi nejčastěji pouţívané typy odstřelů patří komorové, 

clonové a plošné. [2] Kusy nadměrné velikosti, které nemohou být naloţeny a zpracovány 

primárním drtičem, musí být rozpojeny sekundárními trhacími pracemi nebo pomocí 

hydraulických bouracích kladiv. [1] 
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Nakládání rubaniny je uskutečňováno prostřednictvím cyklicky pracujících 

zařízení, jako jsou mechanická i hydraulická lopatová rýpadla nebo kolové nakladače. 

Výběr vhodného typu stroje závisí na pouţívaném typu dopravy včetně její kapacity, 

dále na kapacitě drtírny, úpravny a odbytu. Výkonnost nakládání je ovlivněna kusovitostí 

rubaniny a výškou a šířkou rozvalu. Důleţité je zajistit takový tvar rozvalu, aby nakládací 

stroj přejíţděl co nejméně a dopravní prostředky mohly být přistavovány oboustranně. [1] 

Technologická doprava je rozhodující fází těţebního procesu. Její hlavní funkcí 

je transport skrývkových hmot na místo zakládání a přeprava uţitkových surovin na místo 

dalšího zpracování nebo přímo k odbytu. Volba technologické dopravy v kamenolomu 

závisí především na jeho rozloze, tvaru, typu či ţivotnosti. Mezi další důleţitá kritéria patří 

druh, vlastnosti a kusovitost přepravované suroviny, přepravní vzdálenosti, poţadovaný 

objem přepravy, organizace provozu, kvalita a sklon komunikací, výkony a technické 

parametry strojů i dopravních zařízení atd. [1] 

Nejčastěji pouţívané druhy technologické dopravy jsou [1]: 

- kolejová, 

- pásová, 

- automobilová, 

- lodní, 

- hydraulická. 

V kamenolomech je nejpouţívanějším typem technologické dopravy skrývkových 

hmot a uţitkového nerostu od těţební stěny k primárnímu drtiči automobilová doprava. 

Jedná se o cyklickou dopravu, kdy se střídají produktivní a neproduktivní operace (jízda, 

čekání apod.). Automobilová doprava umoţňuje selektivní odtěţování hornin, přepravu 

velkých kusů na krátké vzdálenosti, překonávání stoupání do 8 – 10
o
 a značné urychlení 

otvírkových prací. Mezi její nevýhody se řadí malá výkonnost přepravy daná obsahem 

korby, nízká produktivita práce, vysoké provozní náklady, vysoké nároky na údrţbu 

dopravního zařízení a nízká ţivotnost. Rychlost automobilů i spolehlivost jejich provozu 

rovněţ závisí na charakteru vozovek. Je potřeba udrţovat jejich dobrý stav 

i za nepříznivých klimatických podmínek, aby byla zajištěna nepřetrţitá průjezdnost 

vozidel. [1] [2] 
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 Kaţdá těţební společnost by měla optimalizovat těţební operace, aby docházelo 

k co nejmenším finančním ztrátám. Je tedy zapotřebí řešit technologickou dopravu tak, 

aby byla zajištěna optimální výkonnost rýpadla a rovnoměrnost drcení kamene. [1] 

Pro splnění vlastních poţadavků si můţe společnost vybrat odpovídající typ automobilů 

i nakladačů ze široké nabídky výrobců, jako jsou např. CATERPILLAR, BELAZ, 

KOMATSU nebo VOLVO. 

 

Úprava vytěţené suroviny 

Vytěţená nerostná surovina zpravidla neodpovídá svými rozměry poţadavkům 

norem či odběratelů na zrnitost. Je tedy potřeba ji upravovat drcením, popřípadě mletím 

a tříděním. Primární drcení je uskutečňováno pomocí primárních drtičů technologických 

linek, které jsou centrálně umístěné co nejblíţe místu těţby a surovina je k nim 

dopravována prostřednictvím nákladních automobilů nebo dumperů. Násypka primární 

drtírny není nikdy zcela vyprázdněná, aby nedošlo k poškození jejího dna tvořeného 

podavačem. Této události zabraňuje snímač minimální hladiny, který v případě potřeby 

blokuje chod podavače do primárního drtiče. Má-li být zamezeno nerovnoměrnému 

zatěţování drtiče a plně vyuţita kapacita, neměla by hladina materiálu v drtící komoře 

poklesnout pod 1/3 její hloubky. Mezi nejvíce pouţívané druhy drtičů patří čelisťové, 

kuţelové, válcové, kladivové, odrazové či metací. Drcení kameniva je spojeno s jeho 

tříděním, kdy nadsítná frakce je určena k sekundárnímu i terciérnímu drcení pro získání 

poţadované fragmentace. Pouţívá se zpravidla mechanické třídění na sítech nebo roštech, 

u mokrého způsobu úpravy se pouţívá i hydraulického třídění. [2] [3] 

 

Zahlazení následků těţby 

Odstraňování škod vzniklých v důsledku těţby nerostných surovin představuje 

 celosvětový problém, jehoţ řešením se zabývá většina průmyslově vyspělých zemí. 

Povinnost rekultivovat poškozené plochy na povrchu je ukotvena v mnoha legislativně 

právních opatřeních. Vzhledem ke klimatickým, geologickým, půdním a hospodářsko-

společenským podmínkám v oblasti těţby, je třeba pouţívat takové rekultivační 

technologické postupy, které umoţní rychlé zapojení zdevastovaných ploch 

do produkčního procesu a obnovení zdravého krajinného a ţivotního prostředí. [1] [2] 
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3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KAMENOLOMU 

JAKUBČOVICE NAD ODROU 

 

Následující bod je rozdělen na dvě kapitoly. Kapitola 3.1 se zabývá základním 

popisem kamenolomu, včetně jeho umístění a historie, a představením společnosti 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. V navazující kapitole 3.2 jsou uvedeny roční objemy těţby 

od roku 2000 a popsán průběh technologických procesů vlastního dobývání a úpravy 

kamene v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. 

 

3.1 Profil kamenolomu a představení společnosti  

 

Lom Jakubčovice nad Odrou provozovaný společností EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. je největším kamenolomem ve střední Evropě. Nachází se v moravskoslezském kraji 

severně od obce Jakubčovice nad Odrou a zasahuje do katastrálního území tří obcí - 

Jakubčovice nad Odrou, Heřmanice a Heřmánky. Dobývací prostor je tvořen kopcem 

Chrastavec s prudkými svahy a jeho celková délka činí 1,5 km. Lom je členěn na jedenáct 

etáţí, které jsou odstupňovány podle nadmořské výšky. První etáţ se nachází ve výšce 

320 m n. m., poslední ve výšce 485 m n. m. Nejvyšší bod terénu se nachází na severu 

území 537,6 m n. m. V blízkosti kamenolomu protéká řeka Odra o šířce 10 aţ 15 m, 

která i přes kolísavý stav hladiny neovlivňuje ani nenarušuje hornickou činnost. [5] [7] 

Kamenolom zaloţený roku 1876 panem Emilem Teltschikem má bohatou historii. 

V roce 1921 přešel na základě poslední vůle zakladatele do vlastnictví státu. V době 

okupace podléhal podnik Komisariátu pro organizaci a poté národní správě. V letech 1947 

aţ 1990 spadal podnik pod firmy Konstruktiva, Středomoravský průmysl kamene Přerov, 

Severomoravský průmysl kamene, n. p. Jeseník, Stavební dílce a hmoty Ostrava, 

Těţba štěrkopísku Olomouc, Moravské štěrkovny a pískovny n. p. Olomouc. V roce 1990 

se podnik osamostatnil pod názvem Štěrkovna Jakubčovice s. p. a v letech 1994 aţ 2006 

jej spravoval soukromý majitel pan Josef Hájek pod názvy Hájek a později Hájek s.r.o. 

Poté firmu odprodal společnostem Stavby silnic a ţeleznic, a.s. a ODS-Dopravní stavby 

Ostrava, a.s., které jsou součástí nadnárodní stavební společnosti EUROVIA. Do roku 

2009 nesl kamenolom název EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o., který byl změněn 

na současný název EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. [7] 
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Základní údaje o společnosti dle Obchodního rejstříku [9]: 

Obchodní firma:   EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

Sídlo:    Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36 

Identifikační číslo:  603 22 870 

Předmět podnikání:  - těţba, úprava a prodej nerostů, 

    - silniční motorová doprava, 

- hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání 

výhradních loţisek, zřizování, zajišťování a likvidace důlních 

děl a lomů, úprava a zušlechťování nerostů prováděné 

v souvislosti s jejich dobýváním, zřizování a provozování 

odvalů, výsypek a odkališť, dobývání loţisek nevyhrazených 

nerostů včetně úpravy a zušlechťování, 

    - výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ŢZ. 

Společníci:   EUROVIA STONE, SAS 

    Rueil Malmaison, Place de l´Europe 18, 925 00 

    Francouzská republika 

    100% obchodní podíl 

Základní kapitál:  44 366 000,-- Kč 

 

Hlavní těţenou surovinou jsou středně aţ hrubozrnné šedomodré, modrozelené 

a hnědošedé droby, dále se těţí polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice, prachovce 

a v menším rozsahu také drobové slepence. Vyrobené kamenivo je dále pouţíváno 

pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loţí, jako materiál do konstrukčních 

vrstev komunikací, posypový materiál, k sanaci terénů, spojování břehů apod. Společnost 

je drţitelem certifikátu managementu jakosti pro výrobu drceného kameniva dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2001. [7] 
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3.2 Těţba stavebního kamene 

 

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou patří v současnosti mezi nejvýznamnější 

dodavatele zásobující drceným kamenivem především regiony Moravy a Slezska. Těţba 

v letech 2006 aţ 2010 překonala hranici 2 000 kt za rok (viz graf č. 1). 

 

Graf č. 1 Vývoj těţby stavebního kamene v letech 2000 aţ 2010 [v kt] 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dokumentace poskytnuté společností EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

 

Důvodem nárůstu těţby je skutečnost, ţe se společnost významně podílela 

především na výstavbě dálnice D47, která je nyní součástí dálnice D1. Během uvedených 

let byly zprovozněny úseky o celkové délce 74,039 km. V současnosti probíhá výstavba 

úseku Bohumín – Polsko o celkové délce 6,113 km. [8] Jelikoţ se sníţila potřeba kameniva 

na dokončované úseky dálnice D47 a rovněţ došlo v důsledku působení krize k poklesu 

finančních prostředků na výstavbu nové infrastruktury, předpokládá společnost pro další 

roky pokles těţby. [5]  

Společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. se v minulých letech podílela 

i na výstavbě silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička, obchvatu Dolních Ţivotic 

či různých ţelezničních staveb. Část produkce vyváţí rovněţ do Polska a na Slovensko. [7] 
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3.2.1 Vrtací a trhací práce 

 

Vrtací práce provádí společnost ve vlastní reţii. V minulých letech, kdy roční těţba 

činila více neţ 2 000 kt, bylo přibliţně 20 % vrtacích prací zajišťováno dodavatelskou 

firmou CEMDEST, s.r.o. Pro přípravu vrtů k trhacím pracím jsou v kamenolomu 

pouţívány dvě vrtací soupravy. Jedná se o soupravu TAMROCK PANTERA 1500 slouţící 

k hloubení vertikálních vrtů ve třech řadách a soupravu LVE 70 slouţící pro vrtání 

horizontálních vrtů v jedné řadě. Průměr všech vrtů činí 115 mm, rozteče se pohybují 

zpravidla mezi 2,5 aţ 3,5 m podle kvality vrtaného materiálu. [5] 

Trhací práce realizuje nabíjecí četa tvořená 5 aţ 12 pracovníky. Jedná se o interní 

zaměstnance, popřípadě najaté brigádníky. Od poloviny 70. let minulého století 

je v kamenolomu vyuţíváno k rozpojování horniny clonových odstřelů. Vhodná poloha 

loţiska umoţňuje provádět velkokapacitní odstřely, čímţ se kamenolom řadí 

ke středoevropskému nadprůměru. Kaţdý týden se uskuteční průměrně dva aţ tři odstřely. 

Kaţdoročně je provedeno přes 60 clonových odstřelů. [7] V roce 2009 bylo dokonce 

provedeno celkem 78 clonových odstřelů jako důsledek vysoké poptávky. K odstřelům 

jsou vyuţívány průmyslové trhaviny, a to EXPLOZIT s označením 1 aţ 5, podle moţnosti 

umístění trhaviny do vlhkého prostředí aţ pod vodu, pro vertikální vrty a EMULGIT-

EMEX pro horizontální vrty. Jsou pouţívány elektronické, milisekundové rozbušky typu 

DeM-S ve stupních 0 aţ 20 s celkovým zpoţděním 23 milisekund a kondenzátorová 

roznětice PR12. K sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů horniny se pouţívá 

hydraulické kladivo. [5]  

 

3.2.2 Nakládání a technologická doprava 

 

Činnost nakládky a přepravy materiálu od místa těţby k primárním drtičům a zpět 

je v kamenolomu od roku 2006 outsourcována firmou HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. Dodavatel 

je placen za naloţenou a převezenou tunu. 

Společnost HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě dne 1. října 2003. Firma vznikla z tehdejší společnosti Hájek, 

s.r.o. zaloţené v roce 1996. Předmětem podnikání je především zprostředkování sluţeb, 
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pozemní doprava kromě ţelezniční a silniční motorové dopravy, hornická činnost a další. 

Sídlo společnosti společně s centrálou pro servisní sluţby se nacházejí v Jakubčovicích 

nad Odrou. [9] [10]  

 

Strojní vybavení pouţívané v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou [5] [10]: 

- Pásové rýpadlo:  LIEBHERR 974 HD LITRONIC 1 ks 

- Kolový nakladač: CATERPILLAR 988G  2 ks 

- Dumper:  CATERPILLAR 775E  2 ks 

   BELAZ 7548    6 ks 

 

Pro nakládku a dopravu kameniva k primárním drtičům jsou pouţívány pouze 

nakladače CATERPILLAR 988G a oba uvedené typy dumperů. Pásové rýpadlo 

LIEBHERR 974 HD LITRONIC těţí přímo z těţební stěny za pomocí hydraulické lţíce 

a je pouţíváno pro nakládku hrubého kameniva určeného k okamţitému prodeji. [5] 

 

Tabulka č. 1 Technická data nakladačů pouţívaných v kamenolomu Jakubčovice 

nad Odrou 

CAT 988G LIEBHERR 974 HD

Výkon motoru [kW] 354,0 395,0

Hmotnost [t] 50,0 63,0

Objem lţíce [m
3
] 6,9 5,1

Parametr nakladače Jednotka
Typ nakladače

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.hajekas.cz 

 

Tabulka č. 2 Technická data dumperů pouţívaných v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou  

CAT 775E BELAZ 7548

Výkon motoru [kW] 567,0 368,0

Hmotnost [t] 108,4 30,0

Kapacita korby [t] 60,0 40,0

Max. rychlost [km.h
-1

] 65,8 50,0

Parametr dumperu Jednotka
Typ dumperu

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.hajekas.cz 
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Tarify za naloţenou a převezenou tunu jsou následující [5]: 

- pásový nakladač:  11,53 Kč/t, 

- kolový nakladač:  11,53 Kč/t, 

- dumper:   11,97 Kč/t.  

 

3.2.3 Úprava kameniva 

 

K úpravě kameniva v Jakubčovicích slouţí tři technologické linky zásobované 

materiálem z jednoho loţiska. Jedná se o technologickou linku situovanou na kótě 415 m 

n. m., která byla na přelomu let 2004 a 2005 nově zrekonstruována. [7] Je sloţena 

z násypky primárního drtiče DCJ 1600x1250 o celkové kapacitě 240 tun, 

odkud je rubanina přemístěna pomocí deskového podavače na roštového třídiče METSO. 

Nadsítná frakce pokračuje do čelisťového drtiče. Podsítná frakce je dále dopravena 

k prstovému hrubo třídiči TORNÁDO a dále roztříděna na frakci o velikosti 0 aţ 16 mm, 

která je dopravena prostřednictvím automobilů na odval, a frakci nad 16 mm, která je spolu 

s podrceným kamenivem z drtiče dopravena pásy na surovinovou skládku. Vibračními 

podavači 1250x2500 je podrcené kamenivo dávkováno na dopravní pás a přepraveno 

k dalšímu kuţelovému drtiči SANDVIK 660 CS. Odtud pokračuje podrcená surovina 

k hrubo třídiči HT 15000x4000 a je roztříděna na frakce 0 aţ 32 mm, 32 aţ 70 mm 

a nad 70 mm. Poslední dvě frakce jsou znovu podrceny v kuţelovém drtiči KDH 1250 GH 

a spolu s frakcí 0 aţ 32 mm dopraveny k třídiči SDT 2200x4000. Podsítná frakce 

o velikosti 0 aţ 6 mm je dopravními pásy přemístěna na kuţelovou skládku a poté 

odvezena na odval. Nadsítná frakce 6 aţ 90 mm putuje do vyrovnávacího zásobníku, odtud 

do odrazového drtiče MI 2400 a dále do třídírny. Třídírna je sloţena ze dvou linek a kaţdá 

z linek je pak tvořena třemi třídiči BINDER RT 2000x8700 a dehydrátorem zajišťujícím 

odvodnění kalu. Třídič je sloţen ze dvou sít, která jsou neustále sprchována, 

čímţ je zajištěna vyšší kvalita materiálu. Vytříděné typy frakcí jsou následně 

prostřednictvím skluzů a dopravních pásů dopraveny do kruhových ocelových zásobníků 

OZK 485. Materiál, jehoţ zrna jsou větší neţ 63 mm, je sveden do zásobníku OZK 145. 

K dodatečnému drcení slouţí granulátory KDH 1250 a SANDVIK 440 CS. [5]  

Druhá technologická linka je situována na kótě 350 m n. m. Do násypky 

primárního drtiče DCJ 1500x1200 o kapacitě 60 tun je navezena rubanina, 
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která je podrcena a dále pomocí dopravního pásu přemístěna na pevný rošt. Nadsítná 

frakce, která je větší neţ 150 mm, je určena k sekundárnímu drcení. Podsítná frakce 

je dopravena k hrubo třídiči a dále roztříděna na frakce 0 aţ 16 mm a 16 aţ 150 mm. První 

frakce je nejprve dopravena na kuţelovou skládku a poté dopravními auty na odval. Druhá 

frakce je společně s podrceným kamenivem dopravena pásy na tunelovou meziskládku, 

která je vybudována mezi první a druhou technologickou linkou. Meziskládka slouţí 

k regulovanému odběru materiálu. Materiál dopravený do ocelového zásobníku je určen 

k dalšímu drcení v kuţelovém drtiči KDH 1250. Po drcení následuje třídění materiálu 

do tří frakcí pomocí vibračního třídiče SDT 2200x4000. Frakce 63 aţ 125 mm je vrácena 

do drtiče KDH 1250 k opakovanému drcení. Frakce o velikosti 32 aţ 63 mm je odvedena 

do zásobníku a frakce 0 aţ 32 mm je dopravena do odrazového drtiče MI 2400 a následuje 

mokrá úprava v třídírně. Upravené kamenivo z druhé technologické linky se pouţívá 

především jako ţelezniční štěrk. [5] [7]  

V kamenolomu je příleţitostně pouţívána ještě třetí technologická linka 

tzv. Provoz 202. Linka slouţí k úpravě materiálu určeného k výrobě komponentů pro MZK 

nebo k výrobě frakce o velikosti 0 aţ 150 mm pouţívané do konstrukčních vrstev silnic. 

Při velkém zatíţení technologických linek nebo k zajištění vyšší produkce jsou pouţívány 

i tzv. mobilní technologické linky. [5]  

Upravená produkce je expedována prostřednictvím velkokapacitních automobilů 

značky VOLVO váţených mostovou váhou při vjezdu a výjezdu z lomu. Rovněţ 

je k expedici kameniva pouţívána i ţelezniční doprava. Kamenolom vlastní kolejovou 

vlečku o délce 1972 m s 46 vagóny. Váţení je prováděno na ţelezniční váze. K nakládání 

produkce ze skládkových ploch jsou pouţívány kolové nakladače. [7]  
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4 VLIV TECHNOLOGICKÝCH ZMĚN PŘI PRIMÁRNÍM DRCENÍ 

KAMENE NA TECHNOLOGICKOU DOPRAVU 

 

Čtvrtý bod diplomové práce je rovněţ členěný na dvě kapitoly. Kapitola 4.1 

popisuje současný stav uplatněný v jakubčovickém kamenolomu. Seznamuje čtenáře 

s počty dumperů potřebných k zabezpečení technologické dopravy kameniva k drtičům, 

principem vykládky materiálu a technickými parametry technologických linek. Kapitola 

4.2 charakterizuje stav, kdy je technologická doprava kameniva uskutečňována ve vlastní 

reţii společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. a představuje dvě varianty jeho řešení. 

 

4.1 Stávající stav 

 

Obrázek č. 4 Stávající stav technologické dopravy kamene k primárním drtičům – 

půdorysné schéma 

Etáţ Nadmořská výška [m]

1 320

2 335

3 348

4 360

5 374

6 385

7 400

8 425

9 445

10 465

11 485  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na obrázku č. 4 je schematicky znázorněný stávající stav technologické dopravy 

k primárním drtičům technologických linek pouţívaný v jakubčovickém kamenolomu. 

Ze schématu je zřejmé, ţe těţba kamene probíhá celkem v jedenácti etáţích, 

přičemţ kaţdý primární drtič zpracovává materiál jen z etáţí, které jsou pro něj určené 

(označené zelenou a fialovou elipsou). Etáţe číslo tři aţ devět jsou pro oba drtiče společné. 

Jak bylo uvedeno jiţ dříve, technologickou dopravu vytěţeného kamene k primárním 

drtičům zajišťuje firma HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. Pro přepravu materiálu k drtiči 

DCJ 1500x1200 na kótě 350 m n. m. (označený zeleným obdélníkem) jsou v závislosti 

na etáţi, na které se právě těţí, pouţívány zpravidla dva nebo tři dumpery BELAZ 7548 

s čtyřicetitunovou kapacitou korby (označené oranţovým kolečkem). Pro přepravu 

materiálu k drtiči DCJ 1600x1250 na kótě 415 m n. m. (označený fialovým obdélníkem) 

jsou pouţívány dva dumpery CAT 775E s šedesátitunovou kapacitou korby 

(označené modrým kolečkem) a podle etáţe, kde se těţí, jeden dumper BELAZ 7548. 

Před násypkou kaţdého primárního drtiče je umístěné signalizační zařízení 

ovládané obsluhou drtiče. Zařízení dává řidiči dumperu informaci o momentálním stavu 

násypky a drtiče. Pokud je rozsvíceno zelené světlo, řidič můţe vysypat naváţku 

do násypky, neboť linka je schopna pojmout nový náklad. V momentě kdy svítí světlo 

červeně, se nesmí řidič přiblíţit k násypce na více neţ tři metry. Červená barva signalizuje, 

ţe je násypka stále plná nebo ţe došlo k poruše například při spadnutí velkého kusu 

kamene, který je potřeba odstranit a zvlášť podrtit. [5] V rámci optimalizace zásobování 

drtičů je důleţité přiblíţit se takovému stavu, aby řidiči dumperů nemuseli před násypkou 

čekat dlouhou dobu, popř. aby se netvořila kolona. Nebo naopak, aby drtiče tzv. nejely 

naprázdno.  Oba případy vedou v konečném důsledku k finančním i technickým ztrátám. 

V rámci zhodnocení stavu zásobování obou primárních drtičů provedla společnost 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. čtrnáctidenní měření, které probíhalo za výborných 

meteorologických podmínek. Aby bylo měření zcela přesné a bralo v úvahu všechny 

moţné situace, muselo by probíhat opakovaně po dobu několika měsíců. Cílem bylo zjistit 

orientační čas, po který jsou násypka i drtič plné, tzn., ţe signalizační světlo svítí červeně 

a dumper nesmí vysypat nakládku do násypky. Z měření, které společnost provedla, 

bylo zjištěno, ţe řidič dumperu tráví před násypkou primárního drtiče na kótě 350 m n. m. 

aţ 60 % z celkového času dopravního cyklu čekáním. Hlavní příčinou této prodlevy 

je skutečnost, ţe primární drtič DCJ 1500x1200 je schopen pojmout pouze 60 tun kamene, 
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coţ způsobuje, ţe násypka je neustále plná a je třeba počkat, aţ se vyprázdní. Násypka 

primárního drtiče DCJ 1600x1250 na kótě 415 m n. m. je schopna pojmout aţ 240 tun 

kamene, proto zde zpravidla nedochází k časovým prodlevám a řidič dumperu můţe 

okamţitě vysypat nakládku do násypky. [5] 

V jakubčovickém kamenolomu se pracuje převáţně ve dvousměnném reţimu. 

V sezónu nebo při zvýšené poptávce i v reţimu třísměnném. Délka jedné směny činí 

8 hodin. Z důvodu nepříznivých klimatických vlivů v zimním období a rovněţ v důsledku 

provádění údrţby a oprav technologických linek je těţba v měsících leden a únor 

zastavena. [5] 

 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení provozu technologických linek za rok 2010 

350 m n. m. 415 m n. m.

Nominální časový fond [h] 3 218,50 2 467,00

Disponibilní časový fond [h] 2 630,00 2 109,75

Prostoje linky [h] 588,50 357,25

Navezené mnoţství [t] 537 764,00 951 547,00

Skutečný výkon drtiče [t.h
-1

] 204,47 451,02

Max. teoretický výkon drtiče [t.h
-1

] 420,00 600,00

Parametr Jednotka
Technologická linka na kótě

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dokumentace poskytnuté společností EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

 

Prostoje provozu technologických linek jsou způsobeny především poruchami 

samotných linek, drtičů, nakladačů, dumperů, výpadky elektrického proudu, nepříznivým 

počasím, vpadnutím příliš hrubého materiálu do násypky primárního drtiče a podobně. 

Podělením navezeného mnoţství kamene k primárnímu drtiči dobou provozu 

technologické linky získáme skutečný výkon drtiče. Porovnáním s maximálním 

teoretickým výkonem drtiče je zřejmé, ţe oba drtiče nejsou stoprocentně kapacitně 

vyuţívané a pracují tedy s určitou rezervou.  
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4.2 Alternativní stav 

 

Alternativním stavem rozumíme situaci, kdy je technologická doprava kamene 

k primárním drtičům provozována ve vlastní reţii společnosti EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. Jsou uvaţovány dvě varianty alternativního stavu. Varianta I se zaměřuje na realizaci 

technologické dopravy při vyuţití obou primárních drtičů. Varianta II potom na realizaci 

technologické dopravy při pouţívání pouze jednoho primárního drtiče, a to na kótě 

415 m n. m. Aby mohl být spočten náklad jedné přepravené tuny ve vlastní reţii 

pro kaţdou variantu, je zapotřebí stanovit, kolik dumperů bude společnost potřebovat.  

V předcházející kapitole 4.1 Stávající stav (viz obrázek č. 4) je uveden celkový 

počet dumperů, který je v kamenolomu pro přepravu materiálu pouţíván. Zda je počet 

vozidel přiměřený i pro alternativní stav, lze ověřit vypočtením doby dopravního cyklu 

jednoho dumperu poţadovaného typu s ohledem na vzdálenosti stěn z nejniţších etáţí 

k primárním drtičům
1
 (viz obrázky č. 5 a 6). Je-li známá doba dopravního cyklu jednoho 

dumperu, je moţné zjistit, kolikrát se cyklus zopakuje za hodinu a v závislosti 

na hodinovém výkonu drtiče pak stanovit jejich celkový počet pro kaţdou variantu. 

Doba dopravního cyklu dumperu se vypočítá podle vzorce [1]: 

Tc = tn + tv + tč + tm + tjp + tji      (1) 

kde: Tc doba dopravního cyklu [s] 

tn doba nakládky [s] 

                                                           

1 V plánu postupu těţby vypracovaném vedoucím přípravy výroby na příštích šest let, 

se předpokládá, ţe těţba bude probíhat především v dolních etáţích. To znamená, ţe naloţené dumpery 

budou jezdit k danému drtiči převáţně do kopce a překonávat určité výškové rozdíly. Tato skutečnost 

se potom promítne v ročních provozních nákladech dumperů, neboť spotřeba paliva bude mnohem větší, 

neţ kdyby řidiči jezdili s naloţenými dumpery z kopce, popřípadě po rovině. V praxi jsou pro výpočet 

převýšení pouţívány speciální počítačové programy, které uţitím sloţitých vzorců vypočítají převýšení 

a předpokládané mnoţství spotřeby paliva za rok. Pro účely diplomové práce bylo tedy nezbytné situaci 

zjednodušit. Při výpočtu dopravních cyklů dumperů nejsou uvaţována převýšení, ale vzdálenosti nejniţších 

etáţí k drtičům. Výsledkem je určení celkového počtu dumperů potřebných k zajištění provozu obou variant. 

Roční spotřebované mnoţství PHM lze potom spočítat násobením celkové doby provozu dumperů v mth 

a jejich průměrné spotřeby paliva v l/mth (viz Bod 5 Ekonomické zhodnocení navrţených změn). 
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tv doba vyklápění [s] 

tč doba čekání [s] 

tm doba manévrovacích operací [s] 

tpj doba jízdy plného vozu [s] 

tpi doba jízdy prázdného vozu [s] 

Dále platí [1]: 

tjp = 3600 * L         (2) 

           v1 

 

tji = 3600 * L         (3) 

           v2 

kde: L dopravní vzdálenost [km] 

 v1, v2 rychlost plného a prázdného vozu [km.h
-1

] 

 

Tabulka č. 4 Vstupní data pro výpočet dopravního cyklu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle dokumentace poskytnuté společností EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

 

Doby nakládky, vyklápění a manévrovacích operací obou typů dumperů 

jsou výchozí pro výpočet dopravního cyklu pro obě varianty. Jedná se o průměrné 

výsledky měření, která provedla společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

(viz tabulka č. 4). Doba jízdy plného a prázdného vozu se v obou variantách liší, 

protoţe se mění průměrná dopravní vzdálenost k drtičům a kaţdý typ dumperu 

má rozdílnou průměrnou rychlost s nákladem a bez nákladu. Odlišná je i doba čekání. 

Zatímco před drtičem na kótě 350 m n. m. tráví řidiči aţ 60 % času dopravního cyklu 

čekáním, na kótě 415 m n. m. nečekají vůbec.  

60 t 40 t

tn [s] 50 34

tv [s] 10 8

tm [s] 42 69

v1 [km.h
-1

] 14 11

v2 [km.h
-1

] 16 14

Dumper s kapacitou korby
JednotkaParametr
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4.2.1 Výpočet doby dopravního cyklu a stanovení počtu dumperů – VARIANTA I 

 

Obrázek č. 5 Řez lomem pro určení vzdáleností nejniţších etáţí k drtičům – VAR. I  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve Variantě I jsou uvaţovány dva primární drtiče na kótě 350 a 415 m n. m. 

(označené v obrázku č. 5 zeleným a fialovým obdélníkem). Rovněţ jsou zde vyznačeny 

dva barevně odlišné pravoúhlé trojúhelníky ABC. Modrý trojúhelník slouţí k zobrazení 

vzdáleností nejniţší etáţe k drtiči na kótě 350 m n. m. Nejniţší etáţ, ze které se bude 

náklad k drtiči vozit, se nachází 320 m n. m. Současná dopravní vzdálenost činí 800 m. 

Během šesti let těţby se tato vzdálenost prodlouţí přibliţně o 50 metrů. Průměrná 

vzdálenost strany c tedy činí 825 m. Délku strany a lze snadno zjistit jako výškový rozdíl 

mezi kótou, na které se nachází drtič, a nejniţší etáţí. Strana b je potom vypočtena uţitím 

Pythagorovy věty. Stejný postup platí i pro červený trojúhelník, který slouţí k zobrazení 

vzdáleností nejniţší etáţe k drtiči na kótě 415 m n. m. Nejniţší etáţ, ze které se bude 

náklad k drtiči vozit, se nachází ve výšce 348 m n. m. Současná dopravní vzdálenost činí 
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1000 m a během šesti let se prodlouţí přibliţně o 200 m. Průměrná vzdálenost strany c 

tedy činí 1100 m. 

 

Dopravní cyklus dumperu k drtiči na kótě 350 m n. m.:  

Do násypky primárního drtiče na kótě 350 m n. m. mohou sypat náklad 

pouze vozidla o čtyřicetitunové kapacitě korby. Při výpočtu dopravního cyklu jednoho 

dumperu podle vzorce (1) jsou pouţity vstupní údaje uvedené v tabulce č. 4. Doba čekání 

řidičů před násypkou činí aţ 60 % doby dopravního cyklu, coţ je v tomto případě 356 s. 

Dobu jízdy plného vozidla lze spočítat podle vzorce (2), víme-li, ţe dopravní vzdálenost 

L činí 0,825 km (obrázek č. 5) a průměrná rychlost v1 je 11 km.h
-1

 (tabulka č. 4). 

Doba jízdy prázdného vozidla je spočtena obdobným způsobem podle vzorce (3). 

Nyní jsou známé všechny doby potřebné pro výpočet doby dopravního cyklu Tc jednoho 

dumperu, viz tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5 Doba dopravního cyklu dumperu k drtiči na kótě 350 m n. m. – VAR. I 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba dopravního cyklu jednoho dumperu při těţbě v nejniţší etáţi činí 949 s, 

coţ je přibliţně 15 min. To znamená, ţe řidič zopakuje cyklus 4krát za hodinu a naveze 

k drtiči celkem 160 tun kamene. Maximální teoretický výkon drtiče činí 420 t/hod 

(viz tabulka č. 3). Při úvaze vyuţití výkonu drtiče na 86 %, tj. 360 t/hod, jsou potřebné 

dva dumpery s čtyřicetitunovou kapacitou korby a třetí dumper pro doplnění kapacity, 

který uskuteční cyklus pouze 1x za hodinu.  

  

Parametr Jednotka Celkem

tn [s] 34

tv [s] 8

tm [s] 69

tč [s] 356

tjp [s] 270

tji [s] 212

Tc [s] 949
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Dopravní cyklus dumperu k drtiči na kótě 415 m n. m.:  

Do násypky primárního drtiče na kótě 415 m n. m. mohou sypat náklad vozidla 

o šedesátitunové i čtyřicetitunové kapacitě korby. V kapitole 4.1 Stávající stav je uvedeno, 

ţe jsou k přepravě pouţívány dva šedesátitunové dumpery a pro doplnění v závislosti 

na etáţi, kde se těţí, jeden čtyřicetitunový dumper. V alternativním stavu jsou uvaţovány 

pouze dumpery o šedesátitunové kapacitě korby. Při výpočtu dopravního cyklu jednoho 

dumperu podle vzorce (1) jsou opět aplikovány vstupní údaje uvedené v tabulce č. 4. 

Řidiči před násypkou drtiče nečekají, neboť kapacita násypky činí 240 tun. Dopravní 

vzdálenost k drtiči činí 1,1 km (obrázek č. 5), pro výpočet doby jízdy plného a prázdného 

vozidla jsou opět pouţity průměrné rychlosti z tabulky č. 4. 

 

Tabulka č. 6 Doba dopravního cyklu dumperu k drtiči na kótě 415 m n. m. – VAR. I 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba dopravního cyklu jednoho dumperu při těţbě v nejniţší moţné etáţi činí 

632 s, coţ je přibliţně 11 min. To znamená, ţe řidič zopakuje cyklus 5krát za hodinu 

a naveze k drtiči celkem 300 tun kamene. Maximální teoretický výkon drtiče činí 600 t/hod 

(viz tabulka č. 3). Při vyuţití výkonu na 90 %, coţ je 540 t/hod jsou potřebné dva dumpery 

s šedesátitunovou kapacitou korby, přičemţ jeden z dumperů uskuteční cyklus pouze 4krát 

za hodinu.  

  

Parametr Jednotka Celkem

tn [s] 50

tv [s] 10

tm [s] 42

tč [s] 0

tjp [s] 283

tji [s] 248

Tc [s] 632
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4.2.2 Výpočet doby dopravního cyklu a stanovení počtu dumperů – VARIANTA II 

 

Obrázek č. 6 Řez lomem pro určení vzdáleností nejniţší etáţe k drtiči – VAR. II  

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve variantě II je uvaţován pouze jeden primární drtič a to na kótě 415 m n. m. 

(označený v obrázku č. 6 fialovým obdélníkem). Nejniţší etáţ, ze které se bude náklad 

k drtiči vozit, se oproti variantě I nachází jiţ v 320 m n. m. Současná dopravní vzdálenost 

činí 1600 m, která se během šesti let těţby prodlouţí přibliţně o 50 metrů. Průměrná 

vzdálenost strany c trojúhelníku ABC tedy činí 1625 m. Délku strany a opět zjistíme 

jako výškový rozdíl mezi kótou, na které se nachází drtič, a nejniţší etáţí. Strana b 

je potom vypočtena uţitím Pythagorovy věty.  

 

Postup výpočtu dopravního cyklu je shodný jako ve Variantě I. Opět jsou 

uvaţovány pouze dumpery s šedesátitunovou kapacitou korby. Při výpočtu dopravního 
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cyklu jednoho dumperu podle vzorce (1) jsou pouţity vstupní údaje z tabulky č. 4. Doba 

čekání řidičů před násypkou drtiče je opět nulová. Dopravní vzdálenost k drtiči činí 

1,625 km (obrázek č. 6), pro výpočet doby jízdy plného a prázdného vozidla jsou pouţity 

průměrné rychlosti vozu uvedené v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 7 Doba dopravního cyklu dumperu k drtiči na kótě 415 m n. m. – VAR. II 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba dopravního cyklu jednoho dumperu při těţbě v nejniţší moţné etáţi činí 

885 s, coţ je přibliţně 15 min. To znamená, ţe řidič zopakuje cyklus 4krát za hodinu 

a naveze k drtiči celkem 240 tun kamene. Maximální teoretický výkon drtiče činí 600 t/hod 

(viz tabulka č. 3). Při úvaze vyuţití výkonu drtiče na 90 %, coţ je 540 t/hod, jsou potřebné 

dva dumpery s čtyřicetitunovou kapacitou korby a třetí dumper pro doplnění kapacity, 

který uskuteční cyklus pouze 1x za hodinu.  

 

Shrnutí: 

 Pro výpočet ekonomického zhodnocení kaţdé varianty jsou uvaţována všechna 

vozidla potřebná pro zabezpečení poţadovaného výkonu drtiče, bez ohledu na celkový 

počet uskutečněných dopravních cyklů za hodinu. Tzn., ţe pro realizaci Varianty I 

jsou hodnoceny tři dumpery se čtyřicetitunovou kapacitou korby zabezpečující provoz 

na kótě 350 m n. m. a dva dumpery s šedesátitunovou kapacitou korby zabezpečující 

provoz na kótě 415 m n. m. V případě Varianty II jsou hodnoceny celkem tři dumpery 

s šedesátitunovou kapacitou korby. V závěru ekonomického zhodnocení jsou navrţeny 

další moţnosti řešení daného problému. 

 

 

  

Parametr Jednotka Celkem

tn [s] 50

tv [s] 10

tm [s] 42

tč [s] 0

tjp [s] 418

tji [s] 366

Tc [s] 885



Markéta Kučerová: Ekonomické zhodnocení vlivu technologických změn při primárním 

drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 

2011  28 

5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŢENÝCH ZMĚN 

Následující bod je členěný na dvě kapitoly. První kapitola 5.1 se věnuje výpočtům 

celkových nákladů potřebných pro zabezpečení technologické dopravy obou variant.  

Navazující kapitola 5.2 poté zjišťuje výše jednicových nákladů na přepravenou tunu, 

navrhuje další moţnosti řešení problému a uvádí závěrečná doporučení. 

 

5.1 Náklady technologické dopravy 

Náklady jsou peněţní částky, které podnik účelně vynakládá k získání výnosů. 

Přesný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku poskytuje výkaz 

zisku a ztráty. Jeho forma a obsah jsou určeny Ministerstvem financí ČR, které vychází 

ze 4. direktivy EU připouštějící čtyři varianty výkazu zisku a ztrát (A aţ D). Varianty 

vycházejí z členění nákladů podle nákladových druhů (A, B) nebo podle účelu (C, D). [4] 

Kapitola 5.1 se zabývá zjištěním celkových nákladů potřebných pro zabezpečení 

technologické dopravy obou variant, které jsou tříděné podle jednotlivých druhů.  

Jedná se o: 

1. VÝKONOVOU SPOTŘEBU 

- Spotřeba materiálu (palivo; pneumatiky) 

- Sluţby (opravy a udrţování; revize) 

2. OSOBNÍ NÁKLADY (mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění) 

3. ODPISY DHM (odpisy dumperů) 

4. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY (zákonné pojištění vozidel) 

Pro kaţdou variantu je podle uvedených nákladových druhů spočten celkový roční 

náklad a následně uveden vývoj celkových ročních nákladů po dobu odepisování vozů 

(období pěti let). Z důvodu inflace je uvaţován meziroční nárůst nákladů o 3 %. 

 

5.1.1 Výkonová spotřeba 

Spotřeba materiálu – palivo 

Mnoţství PHM, které dumper spotřebuje, závisí na různých faktorech. 

Jde např. o typ vozidla, charakter povrchu cesty a skutečnost, zda jede dumper s prázdnou 
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nebo naloţenou korbou do kopce, z kopce či po rovině. Min. spotřeba PHM dumperu 

s kapacitou korby 40 tun činí 23 l/mth, max. spotřeba PHM 58 l/mth. Pro účely výpočtu 

nákladů je pouţitá průměrná spotřeba PHM, která činí 40,5 l/mth. Min. spotřeba PHM 

dumperu s kapacitou korby 60 tun činí 28 l/mth, max. spotřeba PHM 71 l/mth. Pro výpočet 

je opět uvaţovaná průměrná spotřeba PHM, a to 49,5 l/mth. Uvedené hodnoty byly 

poskytnuty firmou Caterpillar Phoenix-Zeppelin, Ostrava. Průměrná cena motorové nafty 

platná od 1. 1. 2011 činí 30,80 Kč/l. Při stanovení orientační celkové doby provozu 

jednoho vozidla ve Variantě I je potřeba znát NČF technologických linek (viz tabulka č. 3) 

a průměrné prostoje dumperů, které činí na základě expertního odhadu cca 5 % NČF. 

Spočtené hodnoty mth jsou zaokrouhleny na celá sta podle pravidel pro zaokrouhlování. 

Ve Variantě II není NČF technologické linky známý, je proto vypočten jako součin počtu 

hodin za směnu (8 hodin, z toho ½ hod představuje polední pauza), počtu pracovních dní 

v měsíci (22 dní) a počtu odpracovaných měsíců v roce (10 měsíců). Je uvaţován 

dvousměnný provoz a v měsících červen aţ srpen provoz třísměnný. Následující postup 

je shodný jako u předchozí varianty. Dále je uvaţováno, ţe řidič při práci motor nevypíná. 

Tabulka č. 8 Roční náklady PHM 1 dumperu – VAR. I 

40 t 60 t
Celková doba 

provozu 1 vozidla
[mth] 3 100,0 2 300,0

Průměrná spotřeba [l/mth] 40,5 49,5

Spotřeba PHM [l] 125 550,0 113 850,0

Průměrná cena PHM [Kč/l] 30,8 30,8

Náklady PHM [Kč] 3 866 940,0 3 506 580,0

Parametr Jednotka
Dumper s kapacitou korby

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 Celkové roční náklady PHM – VAR. I 

Rok

Náklady PHM          

3 dumperů 40 t 

[Kč/rok]

Náklady PHM        

2 dumperů 60 t 

[Kč/rok]

Náklady PHM 

celkem [Kč/rok]

1. 11 600 820 7 013 160 18 613 980

2. 11 948 845 7 223 555 19 172 399

3. 12 307 310 7 440 261 19 747 571

4. 12 676 529 7 663 469 20 339 999

5. 13 056 825 7 893 373 20 950 198  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 8 
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Tabulka č. 10 Roční náklady PHM 1 dumperu – VAR. II 

Parametr Jednotka
Dumper s kapacitou 

korby 60 t

Celková doba 

provozu 1 vozidla
[mth] 3 600,0

Průměrná spotřeba [l/mth] 49,5

Spotřeba PHM [l] 178 200,0

Průměrná cena PHM [Kč/l] 30,8

Náklady PHM [Kč] 5 488 560,0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 11 Celkové roční náklady PHM – VAR. II 

Rok

Náklady PHM        

3 dumperů 60 t 

[Kč/rok]

Náklady PHM 

celkem [Kč/rok]

1. 16 465 680 16 465 680

2. 16 959 650 16 959 650

3. 17 468 440 17 468 440

4. 17 992 493 17 992 493

5. 18 532 268 18 532 268  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 10 

 

Spotřeba materiálu - pneumatiky 

Pořizovací cena pneumatik jednoho dumperu představuje v současnosti 

cca 100 000 Kč. Doba ţivotnosti pneumatik se rovná zhruba 3 000 mth. Informace byly 

poskytnuty firmou Caterpillar Phoenix-Zeppelin, Ostrava. V tabulkách č. 12, 13 (VAR. I) 

a 15 (VAR. II) jsou uvedené roční intervaly provozu jednoho vozidla v mth. V závislosti 

na nich je zjištěno, kolikrát do roka je potřeba pneumatiky vyměnit. Tabulky č. 14 a 16 

poskytují přehled o celkových ročních nákladech na výměnu pneumatik.  
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Tabulka č. 12 Roční náklady na pneumatiky 1 dumperu s kapacitou korby 40 t – VAR. I 

Rok
Výměna pneumatik           

za rok

Náklady na pneu 

[Kč]

1. 0 - 3 100 1 100 000

2. 3 100 - 6 200 1 103 000

3. 6 200 - 9 300 1 106 090

4. 9 300 - 12 400 1 109 273

5. 12 400 - 15 500 1 112 551

Interval provozu               

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 13 Roční náklady na pneumatiky 1 dumperu s kapacitou korby 60 t – VAR. I 

Rok
Výměna pneumatik           

za rok

Náklady na pneu 

[Kč]

1. 0 - 2 300 0 0

2. 2 300 - 4 600 1 103 000

3. 4 600 - 6 900 1 106 090

4. 6 900 - 9 200 1 109 273

5. 9 200 - 11 500 0 0

Interval provozu               

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 14 Celkové roční náklady na pneumatiky – VAR. I 

Rok
Náklady na pneu            

2 dumperů 60 t [Kč/rok]

Náklady na pneu 

celkem [Kč/rok]

1. 0 300 000

2. 206 000 515 000

3. 212 180 530 450

4. 218 545 546 364

5. 0 337 653

327 818

337 653

Náklady na pneu              

3 dumperů 40 t [Kč/rok]

300 000

309 000

318 270

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 12 a 13 

 

Tabulka č. 15 Roční náklady na pneumatiky 1 dumperu s kapacitou korby 60 t – VAR. II 

Rok
Výměna pneumatik           

za rok

Náklady na pneu 

[Kč]

1. 0 - 3 600 1 100 000

2. 3 600 - 7 200 1 103 000

3. 7 200 - 10 800 1 106 091

4. 10 800 - 14 400 1 109 274

5. 14 400 - 18 000 2 225 104

Interval provozu               

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 16 Celkové roční náklady na pneumatiky – VAR. II 

Rok
Náklady na pneu celkem 

[Kč/rok]

1. 300 000

2. 309 000

3. 318 273

4. 327 821

5. 675 312

327 821

675 312

Náklady na pneu              

3 dumperů 60 t [Kč/rok]

300 000

309 000

318 273

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 15 

 

Sluţby - opravy a udrţování 

Náklady na opravy a udrţování strojů včetně výměny náhradních dílů, filtrů, 

šroubů, maziv, olejů aj. jsou součástí servisní ceny, která činí pro dumper s kapacitou 

korby 40 t 105 Kč/mth a dumper s kapacitou korby 60 t 110 Kč/mth. Hodnoty byly 

poskytnuty firmou Caterpillar Phoenix-Zeppelin, Ostrava.  

 

Tabulka č. 17 Roční náklady na opravy a udrţování 1 dumperu – VAR. I 

40 t 60 t
Celková doba 

provozu 1 vozidla
[mth] 3 100,0 2 300,0

Cena oprav a údrţby [Kč/mth] 105,0 110,0
Náklady na opravy a 

údrţbu
[Kč] 325 500,0 253 000,0

Parametr Jednotka
Dumper s kapacitou korby

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 18 Celkové roční náklady na opravy a udrţování – VAR. I 

Rok

Ná na opravy a 

údrţbu 3 dumperů 

40 t [Kč/rok]

Ná na opravy a 

údrţbu 2 dumperů 

60 t [Kč/rok]

Ná na opravy a 

údrţbu celkem 

[Kč/rok]

1. 976 500 506 000 1 482 500

2. 1 005 795 521 180 1 526 975

3. 1 035 969 536 815 1 572 784

4. 1 067 048 552 920 1 619 968

5. 1 099 059 569 507 1 668 567  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 17 
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Tabulka č. 19 Roční náklady na opravy a udrţování 1 dumperu – VAR. II 

Parametr Jednotka
Dumper s kapacitou 

korby 60 t
Celková doba 

provozu 1 vozidla
[mth] 3 600,0

Cena oprav a údrţby [Kč/mth] 110,0
Náklady na opravy a 

údrţbu
[Kč] 396 000,0

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 20 Celkové roční náklady na opravy a udrţování – VAR. II 

Rok

Ná na opravy a 

údrţbu 3 dumperů 

60 t [Kč/rok]

Ná na opravy a 

údrţbu celkem 

[Kč/rok]

1. 1 188 000 1 188 000

2. 1 223 640 1 223 640

3. 1 260 349 1 260 349

4. 1 298 160 1 298 160

5. 1 337 104 1 337 104  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 19 

Sluţby - revize 

Revize stroje probíhá kaţdých 500 mth. Náklad prohlídky dumperu s kapacitou 

korby 40 tun představuje 105 Kč/mth, tzn., ţe celková cena jedné prohlídky vozu činí 

52 500 Kč. Náklad prohlídky dumperu s kapacitou korby 60 tun činí 110 Kč/mth, jedna 

prohlídka tedy stojí 55 000 Kč. Uvedené hodnoty byly poskytnuty firmou Caterpillar 

Phoenix-Zeppelin, Ostrava. V tabulkách č. 21, 22 (VAR. I) a 24 (VAR. II) jsou uvedené 

roční intervaly provozu jednoho vozidla v mth a v závislosti na nich zjištěno, kolikrát 

do roka je revize provedena.  

Tabulka č. 21 Roční náklady revize 1 dumperu s kapacitou korby 40 t – VAR. I 

Rok
Uskutečnění revize             

za rok
Revize [Kč]

1. 0 - 3 100 6 315 000

2. 3 100 - 6 200 6 324 450

3. 6 200 - 9 300 6 334 184

4. 9 300 - 12 400 6 344 209

5. 12 400 - 15 500 7 408 610

Interval provozu                  

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Markéta Kučerová: Ekonomické zhodnocení vlivu technologických změn při primárním 

drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 

2011  34 

Tabulka č. 22 Roční náklady revize 1 dumperu s kapacitou korby 60 t – VAR. I 

Rok
Uskutečnění revize             

za rok
Revize [Kč]

1. 0 - 2 300 4 220 000

2. 2 300 - 4 600 5 283 250

3. 4 600 - 6 900 4 233 398

4. 6 900 - 9 200 5 297 050

5. 9 200 - 11 500 5 362 611

Interval provozu                  

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 23 Celkové roční náklady revize – VAR. I 

Rok
Náklady revize                 

2 dumperů 60 t [Kč/rok]

Náklady revize 

celkem [Kč/rok]

1. 440 000 1 385 000

2. 566 500 1 539 850

3. 466 796 1 469 347

4. 594 100 1 626 727

5. 725 223 1 951 054

1 002 551

Náklady revize                 

3 dumperů 40 t [Kč/rok]

945 000

973 350

1 032 627

1 225 831  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 21 a 22 

 

Tabulka č. 24 Roční náklady revize 1 dumperu s kapacitou korby 60 t – VAR. II 

Rok
Uskutečnění revize             

za rok
Revize [Kč]

1. 0 - 3 600 7 385 000

2. 3 600 - 7 200 7 396 550

3. 7 200 - 10 800 7 408 447

4. 10 800 - 14 400 7 420 700

5. 14 400 - 18 000 8 489 971

Interval provozu                  

1 vozidla [mth]

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 25 Celkové roční náklady revize – VAR. II 

Rok
Náklady revize celkem 

[Kč/rok]

1. 1 155 000

2. 1 189 650

3. 1 225 340

4. 1 262 100

5. 1 469 913

1 225 340

1 262 100

1 469 913

Náklady revize                 

3 dumperů 60 t [Kč/rok]

1 155 000

1 189 650

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 24 
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5.1.2 Osobní náklady 

 

Hrubá mzda jednoho řidiče činí přibliţně 23 000 Kč za měsíc. Sociální a zdravotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem představuje v současnosti 34 % z hrubé mzdy 

zaměstnance. Ve Variantě I je uvaţováno celkem pět řidičů, ve Variantě II tři řidiči. 

 

Tabulka č. 26 Roční osobní náklady – VAR. I 

Poloţka 1 řidič [Kč/měsíc] 5 řidičů [Kč/měsíc] Celkem [Kč/rok]

Hrubá mzda 23 000 115 000 1 380 000

SZP 7 820 39 100 469 200

Osobní náklady 30 820 154 100 1 849 200  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 27 Vývoj ročních osobních nákladů – VAR. I 

Rok Osobní náklady [Kč]

1. 1 849 200

2. 1 904 676

3. 1 961 816

4. 2 020 671

5. 2 081 291  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 26 

 

Tabulka č. 28 Roční osobní náklady – VAR. II 

Poloţka 1 řidič [Kč/měsíc] 3 řidiči [Kč/měsíc] Celkem [Kč/rok]

Hrubá mzda 23 000 69 000 828 000

SZP 7 820 23 460 281 520

Osobní náklady 30 820 92 460 1 109 520  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 29 Vývoj ročních osobních nákladů – VAR. II 

Rok Osobní náklady [Kč]

1. 1 109 520

2. 1 142 806

3. 1 177 090

4. 1 212 402

5. 1 248 775  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 28 
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5.1.3 Odpisy DHM 

 

Pro výpočet účetních odpisů je uţito rovnoměrné odepisování strojů. 

Doba odepisování jednoho dumperu byla stanovena na pět let. Roční odpisová sazba 

činí 20 %.  

 

Tabulka č. 30 Roční odpisy 1 dumperu s kapacitou korby 40 t – VAR. I 

Rok Odpis [Kč] Oprávky [Kč] ZC [Kč]

1. 2 780 000 2 780 000 11 120 000

2. 2 780 000 5 560 000 8 340 000

3. 2 780 000 8 340 000 5 560 000

4. 2 780 000 11 120 000 2 780 000

5. 2 780 000 13 900 000 0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 31 Roční odpisy 1 dumperu s kapacitou korby 60 t – VAR. I, VAR. II 

Rok Odpis [Kč] Oprávky [Kč] ZC [Kč]

1. 3 140 000 3 140 000 12 560 000

2. 3 140 000 6 280 000 9 420 000

3. 3 140 000 9 420 000 6 280 000

4. 3 140 000 12 560 000 3 140 000

5. 3 140 000 15 700 000 0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 32 Celkové roční odpisy – VAR. I 

Rok
Odpis 3 dumperů 

40 t [Kč/rok]

Odpis 2 dumperů 

60 t [Kč/rok]

Odpis celkem 

[Kč/rok]

1. - 5. 8 340 000 6 280 000 14 620 000  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 30 a 31 

 

Tabulka č. 33 Celkové roční odpisy – VAR. II 

Rok
Odpis 3 dumperů 

60 t [Kč/rok]

Odpis celkem 

[Kč/rok]

1. - 5. 9 420 000 9 420 000  

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulky č. 31 
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5.1.4 Ostatní finanční náklady 

 

Majitel dumperů je povinen platit zákonné pojištění vozidel. Výše ročního 

pojistného byla stanovena jako průměrná hodnota nejniţší ceny pojištění dumperu na trhu, 

která činí 21 296 Kč a nejvyšší ceny pojištění na trhu, která je 31 817 Kč.  

 

Tabulka č. 34 Celkové náklady zákonného pojištění vozidel – VAR. I, VAR. II 

Rok
VARIANTA I  Pojistné 

5 dumperů [Kč/rok]

VARIANTA II Pojistné 

3 dumperů [Kč/rok]

1. - 5. 132 783 79 670  

Zdroj: Vlastní zpracování podle http://www.ipojisteni.cz/porovnani-povinne-ruceni 

 

 

5.2 Jednicové náklady technologické dopravy 

 

Aby mohly být určeny jednicové náklady na přepravenou tunu, je nezbytné zjistit 

celkové roční náklady technologické dopravy a rovněţ znát roční přepravené mnoţství 

kamene k primárním drtičům. Obě hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 35 a 36. 

Celkové náklady přepravy jednotlivých let jsou součtem všech dílčích nákladů 

vypočítaných v předcházející kapitole. Přepravené mnoţství tun vychází z predikce těţby 

sestavené vedoucím přípravy výroby kamenolomu. Jednicové náklady jsou potom 

výsledkem podílu těchto dvou hodnot.  

 

Tabulka č. 35 Jednicové náklady technologické dopravy – VAR. I 

1. 2. 3. 4. 5.

Celkové ná         

přepravy [Kč]
38 250 680 39 411 683 40 034 751 40 906 510 41 741 545

Přepravené       

mnoţství [t]
2 110 000 2 030 000 2 045 000 2 045 000 2 020 000

Jednicové       

náklady [Kč/t]
18,13 19,41 19,58 20,00 20,66

Poloţka
Rok

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 9,14,18,23,27,32 a 34 
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Tabulka č. 36 Jednicové náklady technologické dopravy – VAR. II 

1. 2. 3. 4. 5.

Celkové ná 

přepravy [Kč]
29 717 870 30 324 416 30 949 161 31 592 646 32 763 041

Přepravené 

mnoţství [t]
2 110 000 2 030 000 2 045 000 2 045 000 2 020 000

Jednicové       

náklady [Kč/t]
14,08 14,94 15,13 15,45 16,22

Poloţka
Rok

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 11,16,20,25,29,33 a 34 

 

Výsledky jednicových nákladů obou uvaţovaných variant jsou pro názornější 

prezentaci zobrazeny prostřednictvím sloupcového grafu.  

 

Graf č. 2 Vývoj jednicových nákladů přepravené tuny na období pěti let – VAR I., VAR. II 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek č. 35 a 36 

 

Pro ekonomické zhodnocení Varianty I zabezpečující provoz linek na kótách 

350 a 415 m n. m. je uvaţováno celkem pět vozidel. Jedná se o tři dumpery o kapacitě 

korby 40 tun a dva dumpery o kapacitě korby 60 tun. Z výpočtu bylo zjištěno, ţe náklad 

na jednu přepravenou tunu se ve sledovaném období pěti let pohybuje průměrně 

okolo 19,50 Kč. Ve Variantě II zabezpečující provoz pouze technologické linky 

nacházející se na kótě 415 m n. m. jsou uvaţovány celkem tři vozidla, a to dumpery 
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o kapacitě korby 60 tun. Náklad na jednu přepravenou tunu se ve sledovaném období pěti 

let pohybuje průměrně okolo 15,20 Kč.  

Předností obou variant je splnění poţadavku společnosti EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. na podrcení minimálně 540 t/hod. Při uvaţovaném vyuţití výkonu primárního drtiče 

DCJ 1500x1200 na 86 %, coţ je 360 t/hod a výkonu primárního drtiče DCJ 1600x1250 

na 90 %, coţ je 540 t/hod, činí celkové podrcené mnoţství kamene ve Variantě I 900 t/hod. 

Ve Variantě II potom 540 t/hod. Zásadním nedostatkem je skutečnost, ţe v obou 

uvaţovaných variantách je vţdy jeden dumper, který v závislosti na pokrytí výkonu drtiče 

uskuteční dopravní cyklus pouze 1x za hodinu. Ve Variantě I se jedná o dumper 

s čtyřicetitunovou kapacitou korby jezdící k drtiči na kótě 350 m n. m., ve Variantě II 

o dumper s šedesátitunovou kapacitou korby zásobující drtič na kótě 415 m n. m. 

Z ekonomického hlediska to znamená, ţe jsou pro tyto dumpery uvaţovány roční náklady 

jako pro ostatní vozidla, ale v praktickém provoze nejsou dumpery stejně vyuţité. Fixní 

náklady zůstanou stejné, měnit se budou pouze náklady variabilní. Je tedy důleţité, 

aby management firmy zváţil, zda bude mít jiné moţnosti pro vyuţití těchto dumperů.  

Důleţité je také si uvědomit, ţe výše celkových nákladů technologické dopravy 

je kaţdým rokem rozdílná. Mění se například v závislosti na spotřebě pneumatik. Ţivotnost 

pneumatik činí cca 3 000 mth, tzn., ţe v některých letech nemusí vůbec s ohledem na dobu 

provozu vozidel k jejich výměně dojít. Podobný vliv má i provádění revizí strojů, 

které musí být řádně kontrolovány vţdy po uplynutí 500 mth provozu, tzn., ţe v některých 

letech provozu je revize provedena x-krát do roka, naproti tomu v jiných letech y-krát 

do roka. Rovněţ se celkové roční náklady mění v závislosti na spotřebě paliva. Kaţdým 

rokem dochází k postupu těţby, čímţ se prodluţují přepravní vzdálenosti. Také se střídají 

etáţe, ze kterých se materiál těţí, a naloţené dumpery buď překonávají různá převýšení, 

nebo jezdí z kopce popř. po rovině. Dále se mění charakter vozovek v důsledku působení 

klimatických vlivů apod. Zkrátka působí řada faktorů, které ovlivňují  nejen výši spotřeby 

paliva, ale i výši celkových nákladů.  

Porovnáním výsledků s cenou placenou za sluţby firmě HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. 

rovnající se 11,97 Kč/t je zřejmé, ţe jsou jednicové náklady obou variant značně vyšší. 

Příčinou můţe být určité zjednodušení situace při výpočtech, kdy jsou uvaţovány extrémy 

a průměry, kdeţto cena dodavatele vychází ze skutečného provozu. Rovněţ je moţné, 
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ţe cena za přepravenou tunu pana Hájka je niţší v důsledku niţší ceny placené za litr 

PHM. Pro výpočet byla uvaţována průměrná cena PHM platná od 1. 1. 2011, která činí 

30,80 Kč/l. V případě, ţe by si společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. provozovala 

technologickou dopravu ve vlastní reţii, by měla k dispozici vlastní čerpací stanici a tedy 

i niţší cenu za litr PHM. Další moţností, jak sníţit jednicové náklady, je zvýšit roční těţbu 

kamene. Zde je ovšem důleţité brát ohled na výkony drtičů, především ve Variantě II, 

kde je uvaţován pouze jeden drtič a rovněţ musí být zajištěna poptávka po materiálu.  

V případě Varianty I, ve které je uvaţován provoz s vyuţitím obou primárních 

drtičů technologických linek, bylo zjištěno, ţe jednicové náklady na technologickou 

dopravu jsou průměrně vyšší o 7,50 Kč/t neţ je cena placená současnému dodavateli 

sluţeb. V případě Varianty II, ve které je uvaţován provoz pouze s vyuţitím jednoho 

primárního drtiče situovaného na kótě 415 m n. m., bylo zjištěno, ţe jednicové náklady 

na technologickou dopravu jsou průměrně vyšší o 3,20 Kč/t neţ je cena placená dodavateli.  

 

Další možnosti řešení: 

Druhou moţností řešení daného problému je neuvaţovat pro kaţdou variantu 

přebývající dumper, který uskuteční dopravní cyklus pouze 1x za hodinu. To znamená, 

ţe v případě Varianty I jsou zapotřebí celkem čtyři dumpery, a to dva s čtyřicetitunovou 

kapacitou korby zabezpečující provoz na kótě 350 m n. m. a dva s šedesátitunovou 

kapacitou korby pro provoz na kótě 415 m n. m. Primární drtič DCJ 1500x1200 podrtí 

320 t/hod, tzn., ţe bude vyuţitý na 76 %. Primární drtič DCJ 1600x1250 podrtí stejné 

mnoţství jako v první moţnosti řešení, tj. 540 t/hod. Celkem bude podrceno 860 t/hod. 

Náklad na jednu přepravenou tunu se ve sledovaném období pěti let pohybuje průměrně 

okolo 15,60 Kč, coţ je cca o 3,60 Kč/t více neţ je cena placená současnému dodavateli 

sluţeb. V případě Varianty II činí náklad na jednu přepravenou tunu průměrně 10,10 Kč, 

coţ je cca o 1,90 Kč/t méně neţ je cena konkurence. Avšak vyuţitím pouze dvou dumperů 

s kapacitou korby 60 tun podrtí drtič DCJ 1600x1250 480 t/hod, čímţ není splněn 

poţadavek 540 t/hod. Aby bylo podrceno mnoţství kamene odpovídající výši 

předpokládané těţby, musel by se zvýšit počet odpracovaných směn za rok, čímţ by došlo 

k nárůstu nákladů technologické dopravy. Přehledy jednicových nákladů technologické 

dopravy pro druhou moţnost řešení jsou uvedeny v příloze č. 2 diplomové práce.  
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V úvahu připadá ještě třetí moţnost řešení problému týkající se především 

Varianty II. Aby byl splněn poţadavek na výkon drtiče 540 t/hod, je moţné, 

aby společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. provozovala dva dumpery s šedesátitunovou 

kapacitou korby ve vlastní reţii a třetí dumper pro doplnění kapacity drtiče pronajímala 

od firmy pana Hájka. 

 

Doporučení: 

Jestliţe v případě Varianty I přetrvává zájem společnosti EUROVIA Jakubčovice, 

s.r.o. provádět technologickou dopravu ve vlastní reţii i přes zjištěné rozdíly vynaloţených 

prostředků, potom doporučuji provést přezkoumání situace odbornou firmou 

např. Caterpillar Phoenix-Zeppelin, Ostrava, která vyuţívá k výpočtům specializované 

počítačové programy. Na základě počítačové simulace by tak došlo k upřesnění 

vypočtených hodnot.  

Jednicové náklady Varianty II se více přibliţují ceně dodavatele. Ve druhé a třetí 

moţnosti řešení lze firmě HÁJEK a SYNOVÉ, a.s. i konkurovat. Podstatnou nevýhodou 

realizace této varianty, včetně výše uvedených nedostatků, je skutečnost, ţe v případě 

významné poruchy technologické linky, můţe být provoz z důvodu čekání na náhradní díly 

pozdrţen i několik hodin, popřípadě dní. Technologické linky pouţívané v jakubčovickém 

kamenolomu sice mohou částečně fungovat i na záloţní chod, při častých poruchách však 

můţe dojít k značnému poklesu produkce a nárůstu nákladů. Managementu společnosti 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. doporučuji při uvaţování o této variantě brát na zřetel 

uvedené riziko.  
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo ekonomicky zhodnotit vliv technologických změn 

při primárním drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu Jakubčovice 

nad Odrou. Prostřednictvím materiálů a informací poskytnutých společností EUROVIA 

Jakubčovice, s.r.o., dostupné literatury a svých studijních znalostí jsem se snaţila 

vypracovat přehlednou studii zabývající se uvedeným problémem.  

Ve druhém bodě je čtenář seznámen s metodikou řešení práce a následně 

s obecnými zákonitostmi lomového dobývání loţisek. Je informován o hlavních zákonech 

upravujících právní prostředí v oblasti nerostných surovin, typech lomů, ostatních 

uţitkových surovinách a hlavních procesech povrchové těţby nerudných surovin.  

V navazující části práce je charakterizován samotný kamenolom včetně informací 

o jeho umístění a historii. Dále je představena společnost EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

a předmět jejího podnikání. Čtenáři je také poskytnutý přehled o vývoji těţby stavebního 

kamene v jakubčovickém kamenolomu za posledních jedenáct let. Rovněţ je seznámen 

s průběhem technologických procesů těţby v praxi.  

Čtvrtý bod práce představuje přechod mezi teoretickou a praktickou částí. V jeho 

první fázi je popsán stávající stav technologické dopravy k primárním drtičům 

technologických linek pouţívaný v kamenolomu. K němu je poté charakterizován 

alternativní stav popisující dvě varianty řešení. Ve Variantě I je uvaţována technologická 

doprava ve vlastní reţii společnosti při vyuţití obou stávajících primárních drtičů, 

ve Variantě II při vyuţití pouze jednoho primárního drtiče situovaného na kótě 415 m n. m. 

Druhá fáze bodu je věnována výpočtům dopravních cyklů dumperů v závislosti 

na nejniţších etáţích těţby a následně jsou stanoveny konečné počty vozidel potřebných 

pro ekonomické zhodnocení obou variant. Bylo zjištěno, ţe pro realizaci Varianty I 

je zapotřebí celkem pět dumperů, a to tři o kapacitě korby 40 tun zabezpečující provoz 

na kótě 350 m n. m. a dva o kapacitě korby 60 tun pro provoz na kótě 415 m n. m. 

Pro realizaci Varianty II jsou potřebné celkem tři dumpery o kapacitě korby 60 tun. V obou 

uvaţovaných variantách je vţdy jeden dumper, který v závislosti na pokrytí výkonu drtiče 

uskuteční dopravní cyklus pouze 1x za hodinu. 
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V posledním bodě práce je provedeno ekonomické zhodnocení navrţených změn 

obou variant. V první fázi jsou zjišťovány celkové náklady potřebné pro zabezpečení 

technologické dopravy, které jsou tříděné podle jednotlivých druhů a dále jsou uvedeny 

jejich vývoje po dobu odepisování vozů. Z důvodu vlivu inflace jsou uvaţovány meziroční 

nárůsty nákladů o 3 %. Ve druhé fázi jsou vyčísleny jednicové náklady technologické 

dopravy získané jako podíl celkových nákladů přepravy a přepraveného mnoţství kamene. 

Bylo zjištěno, ţe ve Variantě I se jednicové náklady pohybují průměrně okolo 19,50 Kč/t, 

coţ je cca o 7,50 Kč/t více neţ je cena placená současnému dodavateli panu Hájkovi. 

Ve Variantě II se jednicové náklady pohybují průměrně okolo 15,20 Kč/t, coţ je 

cca o 3,20 Kč/t více neţ je placeno dodavateli. Byly navrţeny i další moţnosti řešení 

problému. První z nich je moţnost neuvaţovat pro kaţdou variantu přebývající dumper, 

který uskuteční dopravní cyklus pouze 1x za hodinu. Ve Variantě I potom jednicové 

náklady činí průměrně 15,60 Kč/t, coţ je cca o 3,60 Kč/t více neţ je cena placená 

současnému dodavateli. Ve Variantě II činí jednicové náklady průměrně 10,10 Kč/t, coţ je 

cca o 1,90 Kč/t méně neţ je cena konkurence. Zásadním nedostatkem varianty 

je skutečnost, ţe není splněn poţadavek na výkon drtiče 540 t/hod. Nabízí se tedy ještě 

další moţnost řešení týkající se především Varianty II. Společnost EUROVIA 

Jakubčovice, s.r.o. můţe provozovat dva dumpery ve vlastní reţii a třetí dumper 

pronajímat od firmy HÁJEK a SYNOVÉ, a.s., aby byl zajištěn poţadovaný výkon drtiče 

540 t/hod. Pokud přetrvává zájem společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. uskutečnit 

Variantu I i přes uvedený rozdíl hodnot, bylo doporučeno provést přezkoumání situace 

odbornou firmou, např. Caterpillar Phoenix-Zeppelin, Ostrava, která vyuţívá k výpočtům 

specializované počítačové programy. Výsledkem simulace by bylo upřesnění vypočtených 

hodnot diplomové práce. Při hodnocení Varianty II bylo managementu společnosti 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. doporučeno brát v úvahu její základní nevýhodu a to, 

ţe v případě významné poruchy technologické linky můţe dojít k pozdrţení provozu 

aţ o několik hodin, popř. dní. Pokud by docházelo k poruchám častěji, pravděpodobně 

by došlo k poklesu produkce a nárůstu nákladů.  

Diplomová práce mi umoţnila získat mnoho uţitečných znalostí a poznatků 

a věřím, ţe bude přehledným pomocníkem při rozhodování o budoucích moţnostech 

společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 
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Příloha č. 2  Jednicové náklady technologické dopravy –2. moţnost řešení

  

Tabulka 1 Jednicové náklady technologické dopravy – VARIANTA I 

1. 2. 3. 4. 5.

Celkové ná         

přepravy [Kč]
30 493 400 31 478 528 31 947 798 32 661 145 33 278 941

Přepravené       

mnoţství [t]
2 110 000 2 030 000 2 045 000 2 045 000 2 020 000

Jednicové       

náklady [Kč/t]
14,45 15,51 15,62 15,97 16,47

Poloţka
Rok

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 
Tabulka 2 Jednicové náklady technologické dopravy – VARIANTA II 

1. 2. 3. 4. 5.

Celkové ná 

přepravy [Kč]
19 811 913 20 216 277 20 632 774 21 061 764 21 842 027

Přepravené 

mnoţství [t]
2 110 000 2 030 000 2 045 000 2 045 000 2 020 000

Jednicové       

náklady [Kč/t]
9,39 9,96 10,09 10,30 10,81

Poloţka
Rok

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Graf 1 Vývoj jednicových nákladů přepravené tuny na období pěti let – VAR I., VAR. II 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle tabulek 1 a 2  



Markéta Kučerová: Ekonomické zhodnocení vlivu technologických změn při primárním 

drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 
 

   

Příloha č. 3  Fotodokumentace 

 

Vrtací souprava TAMROCK PANTERA 1500 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

Pásové rýpadlo LIEBHERR 974 HD LITRONIC 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 



Markéta Kučerová: Ekonomické zhodnocení vlivu technologických změn při primárním 

drcení kamene na technologickou dopravu v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou 
 

   

 

Kolový nakladač CATERPILLAR 988G a dumper BELAZ 7548 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

Dumper CATERPILLAR 775E 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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Násypka primárního drtiče DCJ 1600x1250

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 

Násypka primárního drtiče DCJ 1500x1200

 

Zdroj: Vlastní fotografie 


