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Anotace 

Práce se zaměřuje na charakteristiku současného stavu logistiky a zefektivnění tohoto 

procesu na dole Darkov. Je zde v rámcích popsán systém skladování a manipulace 

s materiálem, sledování jeho pohybu a hospodárné nakládání. V úvodu popisuji současný stav 

logistiky s jeho nedostatky a chybami. V další části je návrh projektu, který definuje procesy 

změn směřujících k vyššímu standardu logistiky i za cenu zvýšených prvotních nákladů 

na realizaci. Na závěr hodnotím nejenom ekonomické přínosy navrženého systému, ale 

i hledisko bezpečnosti a časoprostorové vedení hornické činnosti.  

Klíčová slova: logistika, materiál, bezpečnost, nový systém  

 

Annotation 

The aim of this work is to characterize the present state of logistics and the ways how 

to increase its efficiency at the Mine Darkov. The system of material storing and manipulation 

is in general features described there and further also its circulation and loading. The present 

state of logistics with its shortages and faults is described at the first part of the work. The 

following part of my work presents the proposal of the project,which defines changes leading 

to the higher standard of logistics,even at the price of higher primary costs for its realization. 

Not only economic benefits but also safety view and spatiotemporal carrying out of mining 

activity is assessed at the conclusion of my work. 

Key words: logistics, material, safety, new system  
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Úvod 

Diplomová práce se zaměřuje na systém skladování, sledování a manipulaci 

s materiálem, sledování jeho pohybu a hospodárného nakládání s materiálem, jehož 

hlavní požadavky jsou bezpečnost práce, o kterou jde především. Tato činnost je 

naprosto zásadní a zasahuje do mnoha dalších oblastí.  

V další kapitole se zaměřuji na seznámení se stručnou historií těžby uhlí v české 

části hornoslezské pánve a taktéž na stopadesátiletou historii Dolu Darkov.    

Co se týče současného stavu logistiky na Dole Darkov, ten je analyzován 

v několika rámcích a detailněji rozpracován do přehledné struktury dílčích podkapitol.  

V stěžejní části se zaměřuji na detailní rozbor nedostatků a chyb stávajícího 

systému a současně se snažím tyto nedostatky a chyby eliminovat návrhem systému 

nového. Předpokládám, že po celkovém zavedení do provozu bude při podpoře nových 

technických prostředků dosaženo lepších výsledků s minimalizací manipulace 

s materiálem, bez zbytečných organizačních zásahů a překládek, přičemž dojde ke 

zvýšení bezpečnosti.  

V závěrečné části se věnuji ekonomickému zhodnocení nově navrženého 

systému logistiky, kde kalkuluji s náklady, které podpoří relevantnost zavedení nového 

systému logistiky.  
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1. Historie 

Důl Darkov, který je součástí společnosti OKD, a.s., je druhým největším 

hlubinným těžebním dolem v ČR. Dlouhou dobu bezkonkurenčně kraloval v produkci 

vytěženého uhlí mezi dalšími hlubinnými doly. Po sloučení Dolů Lazy a ČSA (dnes Důl 

Karviná), tento primát ztratil.  

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v ČR. Důl Darkov 

dobývá ložisko černého uhlí v české části hornoslezské pánve, provozně označované 

jako ostravsko-karvinský revír. Hornoslezská černouhelná pánev má rozlohu asi 

7 000 km2. Vyplňuje území trojúhelníkového tvaru mezi Ostravou, Krakovem a městem 

Góry Tarnowskie. Menším dílem o rozloze asi 1 600 km2 leží na severovýchodní 

Moravě, větším dílem v Polsku [1]. 

Důl Darkov těží uhlí na dvou důlních závodech, ve třech samostatných 

dobývacích prostorech, jejichž hranice se na povrchu stanovuje uzavřeným 

geometrickým obrazcem s přímými stranami, na katastru obcí Karviná a Stonava [2]. 

Důl Darkov je vybaven nejnovějšími důlními technologiemi. První uhlí bylo na jeho 

současném dobývacím prostoru vytěženo v roce 1852. Dnes těží Důl Darkov 3,0 

miliony tun černého uhlí ročně a zaměstnává 3 600 lidí. 

Rozloha celkového důlního pole nynějšího Dolu Darkov, je 25,94 km2. 

V současné době je Důl Darkov tvořen dvěma důlními závody, závodem 2 - Darkov 

a závodem 3 - 9. květen a dvěma povrchovými provozy – provozem povrchových 

služeb a provozem úpravny.  

 

Obr. č. 1 Letecký snímek dobývacího prostoru Dolu Darkov  
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2. Současný stav logistiky na Dole Darkov 

Logistika je charakterizována jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby 

bylo určené zboží (materiál) ve správném čase, množství, v patřičné kvalitě na daném 

místě s minimálními náklady.  

Vývoj dopravy těživa k dnešní podobě procházel značným vývojem. Zpočátku 

byla doprava těživa prováděna ručně pomocí koňí a vozů, následně kolejovou strojní 

dopravou a vytěžena pomocí svislé dopravy na povrch. Na povrchu docházelo 

k dalšímu zpracování, úpravárenskému procesu, a to vše doprovázeno a řízeno 

člověkem.  

Postupem času byly větší požadavky na produkci uhlí. Naplňování těchto 

požadavků bylo podmíněno zavedením skipové dopravy jámou. Rovněž v této 

souvislosti bylo nutno přejít z vozové dopravy těživa k dopravě pásovými dopravníky. 

Tento proces zaznamenal na přelomu století výrazný pokrok, lidský činitel pro ovládání 

pásových a vozových linek byl nahrazen systémem automatizovaného provozu 

ovládaného pomocí stlačeného vzduchu. S technickým rozvojem dochází k zavádění 

výpočetní techniky do všech provozů nevyjímaje i pásovou dopravu. V současné době 

je optimální chod zajišťován pomocí řady čidel, kamerového systému a to vše 

s kontinuálním záznamem. Na tomto základě dnes může chod pásových linek řídit 

počítač, který je obsluhován pouze jednou osobou, která dozoruje a analyzuje výrazné 

niance chodu.  

Logistika, především co se týče materiálu a náhradních dílů, byla v minulosti 

na uhelných dolech do jisté míry podceňována. Veškerá pozornost se vždy soustředila 

na dopravu výrobku (uhelné hmoty) z podzemí dolu a nebyla zaměřena v takové míře 

na tok materiálu, který je potřebný pro chod dolu obecně.  

Vzdálenosti se zvětšovaly, pracoviště nejsou jenom kolem šachty a v dnešní 

době jsou i několik kilometrů. Z toho vyplývá, že materiál putuje déle a je za potřebí 

více zaměstnanců. V dopravě materiálu na pracoviště zavládla živelnost a tím se 

radikálně navýšily náklady na její provoz.  
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2.1 Rozdělení a popis jednotlivých procesů logistiky 

Celý systém logistiky materiálu a náhradních dílů pro potřeby dolu lze rozdělit 

do několika činností. Tyto činnosti na sebe logicky navazují a skládají se v jeden celek, 

jehož úkolem je skladovat, překládat a dopravovat materiál od dodavatele až ke 

koncovému zákazníkovi, kterým jsou jednotlivá pracoviště v podzemí dolu. 

 

Jednotlivé činnosti celého procesu logistiky lze rozdělit na:  

• nákup materiálu od dodavatelů, 

• naskladnění materiálu, 

• vyskladnění a naložení materiálu do přepravních jednotek, 

• přichystání materiálu pro dopravu v dole, 

• popuštění materiálu jámou, 

• doprava materiálu na překladiště, 

• manipulace s materiálem na překladišti, 

• doprava materiálu na jednotlivá pracoviště, 

• manipulace s materiálem na pracovišti, 

• překliz materiálu mezi pracovišti, 

• doprava nepotřebného materiálu na povrch. 

V dalších podkapitolách se pokusím popsat jednotlivé procesy tak, jak v dnešní 

době probíhají. Budou zde popsány hlavní nedostatky těchto procesů, které následně 

způsobují obtíže v celkovém toku materiálu. V další částí pak bude nastíněn nový 

systém toku materiálu od naskladnění po spotřebu v dole. 

2.1.1 Nákup materiálu od dodavatelů 

Záměrem mé práce není analýza samotného systému nákupu, ale jde především 

o systém balení materiálu a náhradních dílů dodavatelem. V dnešní době je veškeré 

zboží dodávané z vnějšího okolí. Materiál je balen dle možností, zkušeností samotného 
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dodavatele a bez ohledu na potřeby dopravy na jednotlivých dolech. Z toho plynou další 

nežádoucí aspekty, které popisuji v následující kapitole diplomové práce.   

2.1.2 Naskladnění materiálu 

V souvislosti s předchozím je zřejmé, že skladování jednotlivých materiálů se 

částečně podřídilo způsobu jeho balení dodavatelem a další řadě pak je tento materiál 

posuzován podle určitých kritérií. Těmito kritérii jsou: 

• druh,  

• velikost,  

• odolnost vůči klimatickým podmínkám,  

• hodnota materiálu.  

Podle toho lze rozdělit skladování na dva základní způsoby, a to: 

• na nekrytých plochách, 

• v krytých halách. 
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Obr. č. 2 Situační náčrt povrchových pracovišť Dolu Darkov 
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Materiál je tedy naskladněn a zaevidován v elektronickém systému sledování 

SAP. Takto může následně dojít k jeho spotřebě. Při naskladňování dochází 

k mnohačetným převozům pomocí vysokozdvižných vozíků, což je zapříčiněno stále se 

měnícími druhy materiálů bez určité standardizace. Toto má za následek vyšší spotřebu 

směn a výsledně se promítá v nepříznivé finanční náročnosti. 

Jedním z nežádoucích efektů je také nadměrný rozsah skladovacích ploch díky 

různorodosti materiálů. Pokud bereme v úvahu, že jen pro ražení důlních děl je dnes na 

Dole Darkov používáno 12 rozdílných druhů profilů, což představuje různé druhy 

obloukové výztuže, rozpon, šroubů a výplňových materiálů, musí pak být skladovaného 

materiálu velké množství. Jednou z cest redukce těchto druhů je standardizace 

požívaných materiálů, což je ovšem úkol především pro přípravu výroby. 

2.1.3 Vyskladnění materiálu a naložení do přepravních jednotek 

Proces distribuce materiálu z jednotlivých skladů ke konečnému spotřebiteli 

probíhá následovně.  Po zadání objednávky do centrálního elektronického systému 

SAP, který na základě množství materiálu vypočítá celkovou cenu objednávky. 

Materiálový hospodář, vzhledem k finančním možnostem rozhodne, zda objednávka 

bude vyřízena v celkovém rozsahu nebo bude-li nějakým způsobem krácena. Existují 

druhy materiálu, které se nakládají automaticky ve skladech (materiál pro ražbu, dřevo) 

nebo i ty, které vyžadují přítomnost zaměstnanců provozních úseků a musí být osobně 

odebrány zaměstnancem předmětných úseku (např. různé náhradní díly, lepidlo a 

drobný materiál). Takovýto materiál musí být přepravován v důlních vozech (o objemu 

1,25 m3, určené pro dopravu drobného a sypkého materiálu) nebo ve vozech 

klánicových (určeny pro dopravu dlouhých materiálů).  

Jedná se o velice zdlouhavý a komplikovaný proces, jelikož veškerou techniku 

určenou k nakládání (mostové jeřáby, autojeřáby, vysokozdvižné vozíky, a jiná zařízení 

sloužící k nakládce) vlastní a rovněž s ní manipuluje samostatná organizace. Tuto 

činnost pro jednotlivé doly zajišťuje centrum servisních služeb – VOJ SC.  

Výše popsaný proces budu detailněji řešit v podkapitole 2. 1. 11.  

Na základě analýzy provedené na povrchovém pracovišti lze na příkladu 

nakládky materiálu pro ražbu důlních děl stanovit její délku trvání. V úvahu dnes 

přichází nakládka pomocí stabilního jeřábu s doplňující ruční nakládkou. Zpravidla je 
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oblouková výztuž nakládána v ucelených balících po 40-ti kusech do klánicové 

jednotky. Dále pak jsou šrouby, rozpínky a výplňový materiál v adekvátním počtu 

dokládány do dalších buď vozových nebo klánicových jednotek s tím, že 

do požadovaného počtu pak musí být tento spojovací a výplňový materiál dopočítáván 

a dokládán ručně. Tato skutečnost velmi prodlužuje celkovou nakládku a snižuje její 

celkovou efektivitu. Z analýzy vyplývá, že čas potřeby pro naložení materiálu pro 10 

metrů ražby činí cca 80 minut. V kapitole 3.2.3 je popsán nový systém nakládky 

s vyjádřením potřebného času na stejném příkladu. 

Po provedení nakládky je nutno materiál označit, nicméně ani označení nezaručí, 

že materiál bude dopraven do místa určení. Důvodů proč tomu tak je může být několik: 

• nevhodný způsob označení – označení křídou (vlivem nepříznivých 

povětrnostních podmínek může dojít k smazání),  

• na přepravních jednotkách je již uvedeno několik adres (předcházející 

označování), čímž může v průběhu manipulace dojít k jejich záměně, 

Na základě předchozích dvou důvodů dochází častokrát k nevhodnému řazení 

materiálu. 

Nedostatečné označení pak činí velké problémy i při samotné dopravě v dole. 

Dochází k častému hledání materiálu a mnohdy i k dopravení nesprávného materiálu 

na pracoviště. Ve stávajícím systému důlní dopravy, kdy si každý úsek svůj materiál 

doslova hlídá, je tento systém do určité míry funkční, ale v systému novém, jak bude 

uvedeno v dalších kapitolách, je naprosto nemyslitelné dopravit špatně označený 

materiál na konkrétní místo ve stanoveném čase. Proto se tímto důkladněji zabývám 

v kapitole 3.2.4. 

2.1.4 Příprava (řazení) dopravních jednotek  

Příprava dopravních jednotek spočívá v řazení již dle uvedených adres a druhů 

pomocí kolejových dieselových lokomotiv na pěti kolejištích, které vedou podél skladu 

a skladových ploch. Trakční prostředek – lokomotivy, k nimž se mohou připojovat dva 

možné typy naložených jednotek.  

V dnešní době neprobíhá řazení jednotek před popuštěním do dolu v pravém 

smyslu tohoto slova. Jednotky jsou spíše postupně za sebou připravovány pro samotné 
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popuštění tak, jak byly naloženy. Na povrchových pracovištích nakládá několik různých 

oddělení (sklad olejů a maziv, sklad materiálový, nádvoří, mechanická dílna, pomocné 

úseky) a tento materiál následně přistavují k jámě bez jakékoliv koordinace. Mnohdy 

nastává dokonce situace, kdy za pomocí vysokozdvižného vozíků mění pořadí jednotek 

tak, aby právě ta jejich přišla na řadu pro popuštění dříve. Tím může docházet 

i k různým kolizím, viz níže. 

V zóně dopravního kolejiště často dochází k převrácení a následnému vykolejení 

ložených jednotek z důvodů nestability materiálu. Bánská legislativa nám ukládá, že 

hmoty a předměty musí být ukládány tak, aby při nakládání, překládání, přepravě nebo 

vykládání nedošlo k jejich nežádoucímu pohybu, k čemuž dochází zejména při 

transportu dlouhého materiálu, který z důvodů špatné nakládky může způsobit 

převrácení jednotky [3]. Vlivem této skutečnosti je třeba opakovat nakládku materiálu, 

což je zdlouhavý a nebezpečný proces, při kterém musí být zastaven veškerá doprava 

a tím je narušena kontinuita toku materiálu.   

Z výše uvedeného nemůžeme proto hovořit o smysluplném řazení jednotek, 

které ovšem v novém systému logistiky materiálu v dole hraje zásadní roli. 

2.1.5 Popouštění materiálu jámou 

Materiál byl roztříděn a pomocí jednotek dopraven k jámě. Dále probíhá 

samotné popouštění svislou jámou na jednotlivé výškové úrovně – patra. Materiál, který 

nepřesahuje rozměr dopravní nádoby (klec), což je 3,3 m a je dopravován nádobou. 

Materiál, který překračuje dříve uváděný rozměr je dopravován pod dopravní nádobou. 

Zejména proces dopravy pod dopravní nádobou je velmi rizikový, zdlouhavý, 

nebezpečný a vyžaduje přítomnost většího počtu zaměstnanců.  

2.1.6 Doprava materiálu na překladiště 

Materiál popuštěný jámou je řazen po jedné koleji do jednotlivých ochozů, 

ze kterých je dále distribuován pomocí trakčních jednotek na jednotlivá překladiště, což 

je místo pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, couvání a odstavování 

vozidel, do prostoru, který umožňuje přeložení materiálu z kolejiště na závěsnou dráhu 

[3]. Tato činnost je limitována kapacitou ochozů a překladišť.      
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2.1.7 Manipulace na překladišti 

U překladišť sloužících zejména k obsluze více pracovišť je limitujícím 

faktorem úspěšnosti překládky jejich dostatečná kapacita. V opačném případě dochází 

ke střetu jednotlivých dopravních čet, jež jsou určeny pro jednotlivá pracoviště. Zde 

vzniká nutnost neustálého posunování dopravních jednotek, což způsobuje jejich 

vzájemné časové prodlevy.  

Toto posunování dopravních jednotek je na vodorovných tratích prováděno 

z pravidla ručně [3]. Operace je fyzicky a časově náročná. Z bezpečnostních statistik 

úrazovosti vyplývá, že se jedná o činnost, při které dochází k mnoha vážným pracovním 

úrazům.     

2.1.8 Doprava materiálu na jednotlivá pracoviště 

Pokud máme materiál naložený na překladišti, vyjíždíme do cílové stanice, 

přičemž nastává další problém v dopravě. Dopravní trasa není nijak monitorována 

a často se stává, že se i několik dopravních čet navzájem setká na výhybkách, které jsou 

společné pro danou trasu. Vzniklou situaci je zapotřebí řešit rozumným kompromisem, 

někdy za nutnosti přivolání technického dozoru, přičemž takovéto hledání kompromisu 

je časově náročné a efektivita celého procesu je nízká.  

Komplikace dále nastávají tím, že používaná technika je zastaralá. Z toho plynou 

prodlevy na dopravní trase z důvodů nutné někdy až ve vozovně, do kterých musí být 

porouchaná jednotka přetažena pomocí další lokomotivy, která provádí posun.   

2.1.9 Manipulace s materiálem na pracovišti 

Jednou z nejvýznamnějších součástí celého logistického řetězce je právě doprava 

materiálu na pracoviště. Ve své práci se pokusím zaměřit na zvýšení efektivity 

především při ražení důlních děl. Tato oblast byla již přezkoumána z mnoha úhlů 

pohledu, ale jsem přesvědčen o tom, že co se týče manipulace s materiálem ve vztahu 

ke zvýšení efektivity ražení (tzn. množství metrů za čas) je poměrně volný prostor pro 

přinášení nových myšlenek. 

I přesto, že dnes používáme velmi výkonné stroje pro samotné ražení, výkonné 

dopravníky pro odtěžení materiálu, stále se na ražbách neobejdeme bez náročné ruční 

práce, a to především právě při manipulaci s materiálem. Paradoxem je, že toto výkonné 
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strojní zařízení dokáže vyrazit a odtěžit jeden pokos poměrně nenáročným způsobem 

během pár minut, ale pak přichází náročná ruční práce a to především přenášení 

materiálu na vzdálenost 50 až 100 metrů, která prodlužuje délku trvání jednoho cyklu 

o mnoho desítek minut.  

Dnes je některými stále předhazováno, že v dobách minulých byl výkon na ražbě 

mnohdy až 20 metrů a dnes je postup okolo 8-10 metrů hodnocen jako špičkový. 

Vypadá to tak, že naši předci měli metodu ražení zvládnutou mnohem lépe a to i bez 

výkonné mechanizace. Není tomu zcela tak. Musíme si uvědomit, že v dobách minulých 

byly raženy profily o ploše průřezu 10 m2, kdežto dnes se pohybujeme v profilech 

jednou tak větších 19 -22 m2. Dalším faktorem, který je nutno srovnávat je běžné 

obsazení ražby díla osádkou. Nebylo výjimkou, když byly ražby obsazeny v provozní 

směně až osmi lidmi. Naproti tomu dnes obsazujeme provozní směny mnohdy pouze 

třemi zaměstnanci. Je proto naprosto nevyhnutelné hledat cokoliv, co pomůže zvýšit 

efektivitu ražení a tím dosáhnout zvýšení průměrného čelbového výkonu.  

Jedna z opomíjených věcí je právě manipulace s materiálem. Pokud se nám 

podaří tuto oblast co nejvíce mechanizovat, bude nárůst efektivity při ražení důlních děl 

zcela viditelný.  

Pro lepší pochopení problému si nyní vytýčíme jednotlivé položky materiálu, 

které jsou při ražení používány. Jako vzorový model jsem si určil nejběžnější typ ražby 

v současné době a to profil K 19. Výčet materiálu je tento: 

 8 ks TH29/19 horní oblouk 

  8 ks TH29/19 boční oblouk 

 12 ks TH29/19 šroub horní 

 12 ks TH29/19 šroub dolní 

 28 ks TH29/19 rozpínka 0,75 M8 

 48 ks BWWCS síť stropní  500x500  oko 50x50 

 64 ks BW-CO síť boční 500x500  oko 100x100 

   8 ks patka podložná pod TH 

Hmotnost tohoto 

materiálu pro postup 

na 2 metry činí 3200 

kg 
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Potrubí délky 6m  

 3 ks potrubí ocelové Ø 150 

 1 ks potrubí ocelové Ø 100 

 2 ks potrubí ocelové klimatizační Ø 114 neizolované 

 1 ks potrubí ocelové klimatizační Ø 114 izolované 

Díly konstrukce pásových dopravníků 

 4 ks podpěra horní 

 2 ks podpěra dolní 

 12 ks váleček horní 

 4 ks váleček dolní 

 4 ks spojovací díl podélný 

Nyní jsme schopni přesně stanovit objem a především hmotnost 

manipulovaného materiálu při ražení díla.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro vyražení jednoho metru ražby je zapotřebí: 

m

kg
1812

4,2

220

6

720

2

3200

=

++=

δ

δ

             (2.1) 

Materiál o hmotnosti 18 120 kg (denní postup ražby uvažujeme 10 m) je 

zapotřebí v průběhu 24 hodin přemístit na vzdálenost průměrných 50 metrů. Proto 

v každé směně jeden zaměstnanec přemístí 1510 kg materiálu. Pokud uvažujeme 

s ražbou v průměrném dovrchním úklonu až 10°, každý zaměstnanec vykoná práci: 

sFW ⋅=1               (2.2) 

2572sin81,91510sin =⋅⋅=⋅⋅= ααgmF  N 

s = 50 m 

W1 = 2572 x 50 = 128,613 kJ 

Mnohem náročnější případ ovšem nastává, pokud je nutné zajišťovat prostor 

mezi výztuží a masívem. Dnes je obvyklé pro tento účel používat pytlovanou strusku, 

Hmotnost 

tohoto materiálu 

pro postup 6 

metrů činí 720 

kg 

Hmotnost tohoto 

materiálu pro postup 

2,4 metrů činí 220 kg 
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anebo v případech důlních děl s vyšší uvažovanou životností betonovací směsi. Dle 

zkušeností je objem používané základky cca 500 kg na 1 metr ražby, což přináší další 

500 kg na osobu a směnu. 

Z této úvahy vyplývá, že člověk v určitém pracovním procesu je schopen 

vykonat určité množství fyzické práce. Pokud při některých operacích snížíme množství 

vykonané práce a zkrátíme čas, za který je práce vykonána můžeme dosáhnout zvýšení 

celkového výkonu. 

2.1.10 Překliz materiálu mezi pracovišti 

V této podkapitole se budu hlavně zabývat špatným systémem a spíše, že tato 

operace je téměř neřízena. Komunikace mezi subjekty je téměř nulová. V praxi to 

funguje tak, že subjekt se zbaví nepotřebného materiálu (např. pásová konstrukce, 

potrubí ZD 24 a jiné) a převeze to do důlního díla přípravám a tam se to složí. Nejenom, 

že při této pracovní operaci dochází k poškozování materiálu, ale i z bezpečnostního 

hlediska se jedná o velmi rizikovou operaci, neboť následek tohoto počínání je 

neprůchodnost důlního díla (jsou neschůdné přístupové cesty k povrchu). Organizace 

musí přijímat bezodkladná opatření k odstranění zjištěných závad, předcházení 

dopravních nehod a pracovních úrazů [4].  

2.1.11 Doprava nepotřebného materiálu na povrch 

Sféra výklizu z dolu je velmi zásadní v logistice materiálu, který vychází z dolu. 

Každý úsek vyklízí nepotřebný materiál a to způsobem naprosto neorganizovaným až 

chaotickým. Materiál je míchán jak z hlediska druhu (dřevo, železo, guma), tak 

z hlediska rozměrů (výška, délka, šířka). Z tohoto důvodu dochází k blokaci toku 

materiálu pod jámou. Následně se nevhodně uložený materiál musí přesunovat 

na vedlejší koleje, což má za následek jak časové ztráty, tak i vázanost pracovních sil. 

Po vyvezení materiálu z dolu je daný materiál tříděn. Na povrchových pracovištích je 

velký problém s mícháním různých druhů materiálů, a to má za následky nevyklizení 

přepravních jednotek a následuje jejich blokace při nakládce nového materiálu. V této 

podkapitole se zaměřuji především na problematiku hledání volných jednotek pro 

nakládku, která má přímou souvislost s problematikou popisovanou v podkapitole 2.1.3. 

Nejedná se jen o problematiku v určitých úsecích, ale obdobná situace nastává v celém 
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systému nakládky. Často nastává případ, kdy materiál není naložen do přepravních 

jednotek, protože nejsou k dispozici vyprázdněné vozy. 

2.1.12 Zhodnocení stávajícího systému a vyjádření nedostatků 

Jak je z výše uvedeného patrné, nemůžeme se ve své podstatě ani hovořit 

o funkčním systému. Doprava na Dole Darkov funguje a to především díky tomu, že 

objednávající si téměř celý dopravní proces hlídá, zajišťuje a kontroluje samostatně, což 

probíhá od nakládky až po překladiště. Pro zajištění tohoto procesu je třeba zajištění 

vlastní hnací jednotky, která je zapůjčena z vozovny lokomotiv. Celá činnost dopravy 

tedy není organizována z jednoho místa. To má za následek mnoho nedostatků. Není 

celkový přehled o dopravovaném materiálu o jeho množství a jednotlivých druzích. 

Mnoho jednotek pak zůstává různě rozestavěno po překopech, například proto, že jejich 

potřeba již pominula. Takovéto jednotky brzdí pohyb na dopravních trasách a snižují 

jejich celkovou propustnost. Původní objednavatel se již o tento materiál nestará 

a z pohledu důlní dopravy lze jen stěží rozhodnout, zda mohou být tyto jednotky 

vytaženy na povrch nebo se jedná například o havarijní rezervu. Hlavní potíž je v tom, 

že materiál není označen, tudíž ani není možné zjistit kdo je původní objednavatel. 

Dalším a snad největším problém, je půjčování závěsných lokomotiv jednotlivým 

úsekům. Jak již bylo uvedeno výše, každý úsek si vypůjčuje závěsnou lokomotivu a její 

práci si sám organizuje. Nemusí přitom pohlížet na výslednou efektivitu, protože 

závěsných lokomotiv je prozatím dostatek. Z toho důvodu si mnohdy úseky půjčují tyto 

výkonné stroje, i když mají v dané směně pouze jednu jednotku k dopravě. Není-li 

činnost lokomotivy monitorována, jsou lokomotivy využívány i k jiným činnostem. 

Výsledkem takového systému je spotřeba mnoha nákladů při malém dopravním výkonu. 

Doprava, a to především závěsná se stává naprosto neefektivní. Projeví se to především 

ve spotřebě směn, nafty a náhradních dílů.  

Neefektivnost systému roste geometrickou řadou. Pokud je v dané směně 

vypůjčeno mnoho kusů lokomotiv, kdy každá z nich je například vytížena pouze 

z třiceti procent, musíme počítat s tím, že dojde k naprostému ucpání dopravních tras. 

Jedná se především o prostory, kde se překládá materiál z kolejové dopravy na dopravu 

závěsnou. Do těchto míst určených na nakládku směřuje ve stejný čas až dvanáct 

lokomotiv a soupeří se o nakládku. Nefungují zde konkrétní pravidla, a proto platí právo 

silnějšího, ostatní musí čekat, až na ně přijde řada. Na základě těchto skutečností popíšu 
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v následující kapitole mé diplomové práce množinu jednotlivých procesů tak, aby se 

celý systém dopravy a vůbec logistiky materiálu z povrchu na jednotlivá pracoviště stal 

efektivnější. 
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3. Nový systém logistiky na Dole Darkov 

3.1 Popis nového řešení při jednotlivých procesech 

Jak jsem již uvedl v kapitole 2.1 je dnešní systém dopravy na jednotlivých 

dolech naprosto nevyhovující. V následujících podkapitolách se proto zabývám 

jednotlivými procesy v jejich logické návaznosti. V některých případech jsem použil 

konkrétní případy tak, aby byla zřejmá důležitost či rozsah daného procesu. 

3.1.1 Nákup materiálu od dodavatelů 

Základem pro úspěch všech dalších navazujících procesů je nastavení 

konkrétních pravidel balení jednotlivých materiálů od dodavatelů. Při svém výzkumu 

jsem zjistil, že dodavatelé jsou ochotni změnit balení podle požadavku dolu, ale zásadní 

problém tkví v tom, že každý důl používající stejný materiál, má jiné možnosti 

nakládky, skladování a následně systému dopravy do podzemí.  Proto je nutné jako 

první krok sjednotit navazující procesy na jednotlivých dolech a následně vyjednat 

s výrobci a dodavateli konkrétní standardy balení materiálu. 

Jako názorný příklad jsem si vybral jeden z nejrozmanitějších materiálů, který se 

v poměrně velkých objemech používá na všech dolech, a tím je výplňový materiál mezi 

jednotlivými výztužemi ražených děl. Dnes jsou běžně používány tyto druhy: 

• betonové pažiny, 

• BWWCS síť stropní 800x500 oko 50x50, 

• BW-CO síť boční 800x500 oko 100x100, 

• MIDO-Z síť stropní 1000x600 oko 50x50, 

• MIDO-L síť boční 1000 oko 100x50, 

• MIDO-L síť boční 800x800 oko 100x50. 

K tomuto výčtu jednotlivých materiálu pro stejný účel, je nutno dodat, že se dále 

liší jejich množství, a to dle profilu díla a rozestupu jednotlivých obloukových výztuží 

při ražbě (rozteč).  Díky tomu v konečném výsledku dostaneme mnoho variant balení 

jednotlivých druhů, a to hovoříme pouze o jednom druhu materiálu ze stovek dnes 

používaných. 
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Jediným možným řešením, co se týče materiálu používaných pro ražení důlních 

děl, bude zavedení jednotného typu výztuže, hustoty budování a typu výplňových 

materiálu pro základní dnes používané profily. Dle mých zjištění jsou dnes používány 

výhradně profily K16, K19 a K22. Mým návrhem je stanovit standardizované druhy 

materiálů, jeho počty a hustotu budování pro tyto tři profily.  

Je zřejmé, že takováto úprava přinese zvýšení nákladů vyčíslovaných na metr 

ražeb, ale jsem přesvědčen o tom, že v důsledku bude úspora vytvořená při následné 

manipulaci mnohem vyšší. 

Pro úspěch celého projektu je zapotřebí podrobně analyzovat veškeré dodávané 

materiály a náhradní díly a stanovit jejich standardy balení výrobci na základě následné 

dopravy do dolu.  

Jelikož, se ve své práci zabývám především materiálem pro ražení důlních děl, 

který je jednoznačně nejobjemnějším materiálem denně dodávaným do dolu, stanovil 

jsem standard balení pro dnes nejpoužívanější profil K 19 (rozteč 0,5 m) v návaznosti 

na další manipulaci a dopravu.  

  

Obr. č. 3 Fotografie naskladněného materiálu 

3.1.2 Naskladnění materiálu (řešení povrchových ploch) 

Dalším krokem celého procesu logistiky je uskladnění materiálu po odběru 

od dodavatelů. Uvažujme, že materiály dodávané na důl, jsou již sbaleny v potřebném 

množství a řádně označený podle jednotlivých typů. 

 Veškerý materiál je nutné ať již na povrchových plochách nebo v krytých 

skladech uspořádat podle jeho druhu a dále hlavně podle způsobu následné nakládky.  

Chci se ve své práci zabývat především uspořádáním materiálu pro ražení 

chodeb. Tento materiál je vždy výhodnější uspořádat na otevřených plochách, protože 

vzhledem k jeho objemu a množství by skladování v halách bylo neúnosně nákladné. 
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Jako první krok musíme zvolit dostatečně velkou plochu viz. (příloha – půdorys 

povrchu se zvýrazněnou plochou). 

Dalším krokem bude pečlivé rozčlenění této plochy do menších částí 

s umístěním jednotlivých materiálů podle jejich druhů a především tak, abychom 

zajistili vhodný přístup nakladače. Ideální stav nastává, když má nakládač ze své 

stabilizované pozice přístup ke všem druhům materiálu, který je potřebný pro naložení 

do standardizovaného kontejneru. Takto lze snadno zkrátit čas nakládky jednoho 

kontejneru až na celkových 7 minut.  

Důležité je také řádné označení materiálu, který je na tom či onom místě uložen. 

Doporučuji instalovat například stojánek s fotkou daného materiálu a označením typu 

(případně číselným či čárovým kódem). Obsluha nakládky musí mít stále vizuální 

kontrolu, zda nakládá správný druh materiálu tak, jak je stanoveno v nakládkovém listu. 

Každý omyl nebo chyba bude posléze vyžadovat zmařené směny zaměstnanců, kteří 

budou muset náklad překládat, anebo při zjištění až na pracovišti bude muset být náklad 

expedován zpět na povrch. 

Při projektování úpravy povrchových ploch dle požadavků uvedených výše bude 

nutné brát v úvahu také oběh materiálu. Situace je obdobná jako při krevním oběhu 

v lidském těle. Prázdné jednotky (kontejnery, vozy, atd.) vyjíždějí průběžně z dolu, 

musí projít třídícím pracovištěm, kde je z nich nepotřebný (výklizový) materiál vyložen 

a jsou nachystány k další nakládce nového materiálu, anebo materiálu pro znovu 

použití. Na přiloženém schématu povrchových ploch Dolu Darkov je tento tok 

materiálu vyznačen barevně. Takto nachystané jednotky jsou připraveny k nakládacím 

zónám dle druhu nakládaného materiálu a poté jsou naloženy. Jelikož bude nakládacích 

míst několik, budou naložené jednotky sváženy na jedno místo (překladiště) po přesně 

stanovených kolejových tratích tak, aby bylo zamezeno střetu s jednotkami, které 

vyjíždějí z dolu a jsou připravovány k vyprázdnění. Jako překladiště jsem zvolil místo 

situované přímo u jámy, kde již bude materiál řazen a chystán pro popuštění do dolu.  
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Obr. č. 4 Plochy určené ke skladování a nakládání materiálu 

3.1.3 Naložení materiálu do přepravních jednotek 

Jak jsem se již zmínil v části 2.1.3, dnes jsou používány pro veškerý materiál, 

vyjma dopravy objemných strojních dílů, klánicové vozy a důlní vozy. Pokud chceme 

zajistit plynulou dopravu z povrchu až na pracoviště, jsou tyto prostředky naprosto 

nevyhovující. Při zavádění nového systému se musíme naprosto striktně vyhnout 

jakémukoliv překládání materiálu na dopravní cestě. 

Proto navrhuji přechod od stávajícího systému ke kontejnerům. Je to celosvětový 

trend v dopravě vůbec. Pro daný typ materiálu je vytvořen univerzální kontejner, 

ve kterém lze materiál po naložení v počáteční stanici jeho trasy ponechat a nutnost 

vyložení přichází až na koncové stanici. Pokud je to zapotřebí, může být v koncové 

stanici dopravní trasy materiál ponechán v kontejneru, anebo odebírán částečně s tím, že 

kontejner funguje jako mini sklad. 

Pro přepravu materiálů pro důl existuje několik druhů kontejnerů: 

• kontejner pro TH výztuže a příslušenství, 
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• kontejner univerzální, 

• kontejner pro sypké hmoty, 

• kontejner pro dopravu pohonných hmot, 

• kontejner pro dopravu olejů a maziv. 

Já se budu zabývat pouze prvními třemi z výše uvedených druhů.  

Kontejner pro TH výztuže je konstruován tak, aby pojal veškerý materiál pro 

dva metry raženého díla. 

 

 

 

Obr. Č. 5 Kontejner na přepravu TH výztuže 

3.1.4 Označování materiálu – štítky 

Jedním z velice důležitých procesů je označování materiálu a jednotek. V rámci 

celého procesu logistiky hraje správné a řádné označení stejnou úlohu, jako adresa 

na dopisu doručovaného Českou poštou. Pokud chceme materiál v jednotce přesně 
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identifikovat po celou dobu dopravy, musíme jej řádně označit štítkem, který bude 

obsahovat tyto základní údaje: 

• přesná adresa s uvedením trasy a konečného místa určení, 

• kolej – ve vztahu k uspořádání na povrchu před jámou, 

• jáma, 

• patro, 

• překladiště, 

• kra (oblast), 

• třída, 

• jméno předáka – pro lepší orientaci dopravní čety, 

• číslo pracoviště, 

• datum naložení, 

• jméno nakládajícího na povrchu, 

• obsah jednotky s přesným označením materiálu dle názvu a jeho 

množství. 

Množství
50ks

20 ks
10 ks
20ks
10ks
10ks

0
0
0
0 0

Datum: NALOŽIL: Č.ZN/PODPIS

0
0

Klín bukový    0,08x0,04x0,04x0,4
0

Hranol buk.  200x100x1000
Klín bukový    0,08x0,04x0,04

Hráň rubáňová 0,4m
Blok bukový 200x300x100

Druh materiálu
Hráň rubáňová 0,9m

40 920 01067
PRACOVIŠTĚ ČÍSLO ZAKÁZKY

2014 9 Lagowski

PŘEKLADIŠTĚ KRA ÚSEK

Mír 5 1 10.
JÁMA Kolej PATRO

 

Obr. č. 6 Čipová značka 
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Jak jsem již uvedl dříve, bez řádného označení nejsme schopni nejen sledovat 

pohyb materiálu, ale také jen stěží určujeme původního objednatele. Některé materiály 

jsou odeslány do dolu a odstaveny na překopech, protože jejich momentální potřeba 

zanikla nebo se opožďuje. Jelikož ale nevíme čí nebo pro koho je tento materiál určen, 

musíme jej ponechat na svém místě a vyčkávat, kdo se k němu přihlásí. Takto dochází 

k zahlcování dolu materiálem a opět ke snižování propustnosti jednotlivých tras. 

V rámci centralizace dopravy, kdy dopravní úsek převezme materiál naložený 

v přepravní jednotce po naložení na povrchu a dopraví jej na konkrétní pracoviště, jsou 

štítky přesně identifikující materiál a dopravní trasu nezbytné. 

3.1.5 Přichystání (řazení) jednotek pro dopravu v dole 

Dalším klíčovým krokem v celém projektu zlepšení logistiky doprav materiálu 

je jeho seřazení před popuštěním do dolu. Jak jsem již uvedl v kapitole 2.1.4, materiál 

není před popuštěním řazen vůbec, je přistavován k jámě v pořadí v jakém byl naložen 

a navíc občas vládne určitá anarchie, kdy je pomocnými zaměstnance vtlačován právě 

jejich materiál mezi ostatní tak, aby dostal lepší časovou pozici pro popuštění. 

Pokud již máme naložený materiál v unifikovaných kontejnerech, pak jsme 

zamezili zbytečnému a pracnému překládání v průběhu jeho cesty v dole. Nyní je ještě 

nutné uspořit směny spotřebované při náročné distribuci na jednotlivých překladištích 

v dole. Toho dosáhneme právě precizním řazením přímo před jámou. Může to vypadat 

jako nepodstatná záležitost, vždyť přeci nesejde na tom, zda řadím materiál na povrchu 

či v dole. Toto zdání je velkým omylem. Na povrchu máme k dispozici mnoho druhů 

manipulačních prostředků,  jako jsou vysokozdvižné vozíky, autojeřáby, atd., ale 

především máme k dispozici a to je podstatný rozdíl, téměř neomezený prostor 

a o mnoho více kolejí. To znamená, že již v prvopočátku, kdy je materiál přitahován 

z jednotlivých nakládacích míst, může být rozdělován podle jednotlivých oblastí 

na jednotlivé koleje. Na dole Darkov máme pro takovouto manipulaci k dispozici hned 

pět kolejí situovaných vedle sebe v délce cca 200 metrů. Když to srovnáme s důlními 

podmínkami, kde máme na samotném překladišti k dispozici 2-3 koleje s možností 

přesunování materiálu pouze po kolejích, a navíc zde probíhá současná doprava 

po závěsné dráze, pak je evidentní, že tento proces bude muset být převeden z dolu 

na povrch.  
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Mám představu, že tyto jednotlivé koleje budou označeny podle jednotlivých 

oblastí (nejspíše ker) a dané jednotky na nich budou odstavovány v průběhu celodenní 

nakládky a následně řazeny podle detailních adres za sebou v logické návaznosti.  

Takto připravené vlaky budou následně popouštěny jámou. 

3.1.6 Doprava materiálu na překladiště 

Doprava materiálu na překladiště bude i v budoucnu uskutečňována pomocí 

kolejové pozemní dopravy. Jak vyplývá z předcházející kapitoly, jednotlivé jednotky 

budou popouštění opět spojeny v původní vlaky následně směřující na konkrétní 

překladiště. V rámci efektivní dopravy je zapotřebí snížit počet překladišť, a pokud to 

rozložení důlního pole dovolí, zvolit jedno místo jako překladiště centrální. Další 

dopravu pak uskutečňovat pouze po závěsných drahách. Tato myšlenka vychází 

především z toho, že údržba kolejových tratí pozemních je mnohem náročnější časově 

i finančně, než údržba a výstavba tratí závěsných. Proto je zapotřebí zvolit dostatečně 

prostorné důlní dílo situované co nejblíže k jámě a tím eliminovat kolejovou dopravu na 

co nejmenší míru.  

3.1.7 Překladiště a manipulace s materiálem 

Na Dole Darkov jsou dvě hlavní oblasti, kterými se chci ve své práci zabývat, 

a to především proto, že se v nich v současné době odehrává největší část veškerých 

činností (ražby, poruby).  

První z nich je oblast ústředního závodu a to na úrovni desátého patra. Zde je 

situováno 8 ražeb z celkového počtu 17-ti a dva poruby z celkových pěti. Díky tomu je 

zde situováno největší množství materiálu a frekvence dopravy je značná. Dnes zde není 

přímo určené místo, kde by byl materiál shromažďován a dále distribuován po závěsné 

dráze. Jednotlivé úseky si nakládají právě tam, kde jejich materiál skončil, a tudíž je 

zhoršená průběžná průjezdnost po celém patře.  

Za základní stavební kámen zvýšení efektivity podzemní dopravy považuji 

vytvoření řádného překladiště. Za ideální prostor pro takovéto překladiště lze právě 

v oblasti ústředního závodu na úrovni desátého patra považovat třídu č. 2014 jižně 

orientovanou od jámy Mír 5. Tento tzv. „jižní překop“ skýtá možnost ideálního oběhu 

materiálu po pozemních kolejích, kdy nový materiál po vyražení z klece po dopravě 

jámou může být snadno odtažen po kolejích na tuto třídu do vzdálenosti pouhých cca 
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250 metrů. Následně také nepotřebný materiál přivezený závěsnou dopravou 

z jednotlivých pracovišť může být snadno druhou stranou přitažen k jámě pro následné 

vytažení na povrch (viz. obrázek). 

 

 

Obr. č. 7 Výsek důlní mapy - překladiště 

Dále lze z tohoto překladiště snadno distribuovat materiál na jednotlivá 

pracoviště pomocí závěsné dráhy (viz. dále). 

Samozřejmě nemůže třída č. 2014 zůstat v dnešní podobě běžné překopního díla, 

ale bude muset projít konkrétními stavebními úpravami. Bude zde nutné provést 

přibírku až do hloubky 0,6 m tak, aby byla zajištěna vzdálenost mezi patou závěsné 

koleje a hlavou pozemní koleje 3,5 metru pro možnost realizace nakládky kontejnerů 

a vůbec přejezdu nad materiálem. Tato výška je také dostatečná pro přejezd závěsné 

lokomotivy nad kolejovou, tak aby se jednotlivé druhy dopravy navzájem neomezovaly 

a nevznikaly ztrátové časy. Dále bude nutné uspořádat stávající kolejiště tak, aby 

výhybkové kombinace odpovídaly výhybkovým kombinacím závěsné dráhy. Umístění 

a rozvržení závěsné dráhy bude nejsložitějším úkolem celého projektu. V první řadě 

navrhuji použít nejmodernější závěsnou dráhu o vysoké únosnosti a především 

s dostačujícími parametry vzhledem k tažným silám nových typů lokomotiv 

dodávaných na doly OKD. Vzhledem k značné výšce umístění závěsné dráhy bude 
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nutné plně automatizovat výhybky tak, aby jejich ovládání bylo snadné jak z kabiny 

řidiče závěsné lokomotivy, tak z počvy díla.  

Dále navrhuji překladiště o celkové délce cca 350 metrů rozdělit na tři zóny, kdy 

první zóna po směru toku materiálu bude vyhrazena pro nakládku strojních dílu pro 

vybavování a likvidaci porubů. Další dvě zóny budou určeny pro nakládku 

kontejnerizovaného materiálu pro potřeby příprav a rubání. Poslední zóna po směru 

toku materiálu bude určena pro instalaci prázdných jednotek na předem přichystané 

podvozky po dopravě z jednotlivých pracovišť. Organizací a řízením pohybu 

jednotlivých jednotek s materiálem, závěsných souprav a kolejových lokomotiv se bude 

zabývat určený zaměstnanec v každé směně. 

Dalším z důležitých uzlů celé dopravy je překládka z kolejového systému 

dopravy na závěsný. Jak jsem již uvedl výše, dnes je materiál překládán z kolejových 

prostředků (klánic a vozů) na nosné vozíky závěsné dopravy, které jsou zapojeny 

za závěsnou lokomotivou. Nakládka probíhá především pomocí lana a to často z boční 

koleje. Tento způsob nakládky je velice zdlouhavý, může trvat až dvě hodiny, a také 

z hlediska bezpečnosti není vhodný. Pokud se jedná o drobný materiál umístěný 

ve vozech, ten je překládán ručně do koryt zavěšených na nosných vozících. Při tomto 

druhu přepravních jednotek se v minulosti zdálo výhodným instalovat různá vzduchová 

zvedací zařízení, která měla za úkol ulehčit celý proces překládky. Nevýhodou těchto 

stacionárních zařízení je nemožnost jejich mobilnosti. Proto považuji za ideální způsob 

využití nosných vozíků závěsné dráhy s hydraulickým zvedacím zařízením, jenž jsou 

mezi sebou propojeny v ucelený vlak, s napojením na hydraulický agregát lokomotivy. 

Takový systém již dnes existuje, ale je využíván pouze sporadicky. Nakládka 

kontejnerizovaných jednotek takovýmto způsobem je vysoce efektivní a odhadovaný 

čas pro naložení 6-ti kontejnerů (cca 24 tun materiálu) je přibližně 15 minut. 

V porovnání se stávajícím systémem je to až osmi násobné zkrácení nakládky. Zkrátí se 

tak nejen čas překládání, ale značně se zvýší celková bezpečnost při tomto procesu. 
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Obr. č. 8 Nosné vozíky závěsné dráhy s hydraulickým zvedacím zařízením 

Druhou z výše jmenovaných je oblast pomocného závodu. V této oblasti bude 

situováno druhé centrální překladiště a to na třídě č. 2001. Pro zjednodušení bude 

vybudováno dle stejných parametrů jako překladiště na třídě č. 2014. Celkový koloběh 

materiálu bude opět obdobný jako na prvním z jmenovaných překladišť (viz. obrázek). 

V této oblasti se nachází dalších 5 z celkového počtu ražeb a je zde v průběhu roku 

2012 uvažováno dobývání dvou porubu současně. 

3.1.8 Doprava materiálu na jednotlivá pracoviště 

Po naložení kontejnerizovaného materiálu hydraulickým zvedacím zařízením 

na nosné vozíky závěsné dráhy, bude tento materiál za pomocí závěsných lokomotiv 

rozvážen na jednotlivá pracoviště, jak rubání, tak příprav. Systém dopravy bude 

probíhat dle pečlivě vytvářených harmonogramů (viz. kapitola 3.2.12). Na obrázku níže 

jsou vyznačeny hlavní dopravní trasy. 

3.1.9 Manipulace s materiálem na pracovišti 

a) optimalizace manipulace s materiálem 

Tuto kapitolu mé práce považuji za jednu z nejdůležitějších. Pokusím se vyjádřit 

zásadní rozdíl mezi procesem manipulace s materiálem v současné době a procesem 

ideálním s použitím veškerých dostupných moderních prostředků, včetně perfektní 

organizace přísunu materiálu přímo na pracoviště. 
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Jak jsem již uvedl v kapitole 2.1.9, je dnes práce na pracovištích příprav z velké 

části tvořena ruční prací, která zahrnuje především manipulaci s materiálem na velké 

vzdálenosti.  

Proto, aby mohl nový způsob manipulace s materiálem na čelbě fungovat, musí 

být splněny tyto předpoklady: 

• nakládat materiál na povrchu do speciálně upravených kontejnerů, 

• na překladišti nepřekládat materiál, ale přímo pomocí hydraulického 

zvedacího zařízení naložit kontejnery na nosné vozíky, 

• základní dopravu z překladiště i nadále řešit závěsnou lokomotivou, 

• složit materiál cca 100 metrů za ražbou do vyznačené zóny, 

Pokud budou tyto základní předpoklady splněny, bude se nacházet nový materiál 

uložený ve speciálních kontejnerech, jak je uvedeno v kapitole 3.2.3 ve vzdálenosti cca 

100 m od ražby. V těchto kontejnerech bude veškerý materiál pro ražbu díla (díly 

obloukové výztuže, spojovací materiál, rozpínky, výplňový materiál, pásová materiál, 

atd.) vyjma dlouhého materiálu, jakým je například potrubí pro přívod energií (vzduch, 

voda, klimatizace). Je nutné, aby byla vždy precizně vyznačena zóna pro uložení 

nového materiálu a zóna pro uložení výklizového materiálu a prázdných kontejnerů. 

Označení zón se může provést zavěšením pruhů pásového potahu o šířce 10 cm a výšce 

1 m tak, aby tyto mohly být za postupující ražbou snadno přemísťovány. Doporučuji 

pruhy barevně rozlišit tak, aby nebylo možno smíchat nový materiál s výklizem. 

Vznikne nám tedy jakýsi mezi sklad materiálu s rezervou minimálně na dva provozní 

dny. Odtud si budou zaměstnanci sami odebírat právě potřebný materiál. 

Dalším nutným předpokladem je vybavení pracoviště důlním manipulátorem se 

zvedacím zařízením. Příklad elektrohydraulického manipulátoru je uveden na obrázku 

č. 13. Pokud by nebylo takovýmto manipulátorem vybaveno, ztrácí celý proces smysl 

a naopak by byla zaměstnancům prodloužena vzdálenost pro přenos materiálu.  

Zaměstnanci tedy naloží celý kontejner v zóně s novým materiálem pomocí 

vzduchových nebo hydraulických zvedacích zařízení a dopraví si jej přímo na ražbu 

po závěsné dráze. Následně složí kontejner ze zvedacích zařízení přímo vedle plošiny 

razícího komplexu.  
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Za pomocí zvedacích zařízení provedou zaměstnanci vyložení veškerého 

potřebného materiálu přímo na plošinu. Uvažujeme na základě kapitoly 3.2.3., že 

i drobný spojovací materiál je sbalen v určitém množství do manipulovatelné podoby, 

tzn. například šrouby jsou svázány drátem tak, aby i tento materiál mohli zaměstnanci 

vyložit s kontejneru na plošinu pomocí zvedacích zařízení a nemuseli používat ruční 

manipulaci, která je nebezpečná a vysilující. S tímto materiálem již dále zaměstnanci 

pracují dle zavedených zvyklostí. 

Z předešlého textu je na první pohled patrné, že se naprosto vyhýbáme ruční 

manipulaci s materiálem. Celý proces dopravy materiálu až na ražbu je plně 

mechanizován.  

b) přínos navrhovaného řešení 

Jako první výrazný přínos vidím v přehlednosti používaného materiálu na ražbě. 

V odstavné zóně bude rozlišen starý a nový materiál, což přispěje k celkovému pořádku 

a systematice na pracovišti. Dnes se často potýkáme s problémem zachování únikové 

uličky, která je dána předpisem. Materiál při skládání na počvu je mnohdy rozeset a pak 

je obtížné jej nějakým způsobem ukládat. Při naprosté kontejnerizaci tento problém 

odpadá. Navíc materiál denní spotřeby není vykládán z kontejnerů na počvu, ale je 

postupně odebírán. Proto můžou některé kontejnery sloužit i jako částečné sklady 

materiálu a náhradních dílů. Nebude již zapotřebí zřizovat dřevěné povaly, které i přes 

značnou snahu osádky nebudí dojem ideálního řešení uspořádání náhradních dílů 

a jiných materiálů. 

Dalším přínosem je, že si pracovní četa může materiál přibližovat dle 

momentální potřeby za pomocí manipulačního zařízení. Dnes jsou k této činnosti 

využívány dieselové závěsné lokomotivy, což jednak snižuje efektivitu závěsné dopravy 

jako celku, protože na místo, aby silná lokomotiva dopravovala materiál na velké 

vzdálenosti, přibližuje materiál na čelbu, a jednak zvyšuje koncentraci zplodin 

v ovzduší pracoviště. Další nevýhodou je, že zaměstnanci jsou nuceni na příjezd 

lokomotivy čekat, kdežto důlním manipulátorem jsou schopni pracovat kdykoliv, 

protože jej mají přímo na pracovišti. 

Hlavním přínosem je úplné odbourání fyzické manipulace s materiálem. 

V kapitole 2.1.9 jsem vyjádřil, kolik energie vyžaduje přenášení materiálu na samotnou 
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ražbu. Tato energie v případě optimalizování logistiky materiálu není vůbec zapotřebí 

a lze ji využít k ražení díla.  

Jedním z vedlejších efektů je systematika výklizového materiálu. Tento je dnes 

hromaděn v různých částech raženého díla a pak je doslova vybírán a sbírán dopravními 

četa závěsné dopravy. V novém systému bude výklizový materiál ukládán do prázdných 

kontejnerů a ty budou situovány za pomocí důlních manipulátorů do prostoru výklizové 

zóny. Tak nemůže ani dojít k tomu, že je odvezen ještě neupotřebený materiál a naopak 

neodvezen materiál již nepotřebný.  

Zóna vyklizu
Rücklaufzone

Zóna nového materiálu 
Neumaterialzone

Místo, kde zastaví závěsná
lokomotiva 
Dieselkatzen Haltepunkt

Zóna vyklizu
Rücklaufzone

Zóna nového materiálu 
Neumaterialzone

Místo, kde zastaví závěsná
lokomotiva 
Dieselkatzen Haltepunkt

 

Obr. č. 9 Znázornění zón v důlním díle 

3.1.10 Doprava nepotřebného materiálu na povrch 

Materiál nahromaděný ve výklizových zónách jednotlivých pracovišť bude 

postupně podle harmonogramu odvážen centrální dopravou na překladiště. Tento odvoz 

z pracoviště bude ale přímo závislý na konkrétní objednávce daného úseku. Výklizový 

materiál musí být označen štítkem pro výkliz, na němž bude vyznačen druh materiálu, 

místo určení na povrchu a úsek, který tento materiál již nepotřebuje. Tak bude snadné 

určit jak ten či onen úsek s materiálem hospodaří a přinese to zlepšení hospodaření 

s materiálem.  

Dalším nesporným pozitivem bude uložení výklizu v kontejnerech. Dnes se 

v mnohých případech stává, že „majitel“ (úsek) svůj výkliz přiveze na překop a ledabyle 

jej složí do jakékoliv přepravní jednotky. Takto složený materiál pak nelze dopravit 

jámou na povrchu a zaměstnanci důlní dopravy jsou nuceni k překládání výklizu. 

V novém systému logistiky se již toto nebude stávat, protože když úsek ledabyle naloží 
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výkliz do kontejneru přímo na svém pracovišti, nebude tento kontejner z pracoviště 

vůbec odvezen a zaměstnanci úseku budou nuceni sami překládat, to co špatně naložili. 

V dalších případech již jistě naloží svůj výkliz, jak se má. 

V případě, že bude ve výklizovém materiálu objeven nový materiál, bude snadné 

podle zavěšené kartičky zjistit, kdo takto s materiálem hospodaří, a budeme moct 

stanovit potřebná opatření. 

3.1.11 Systém řízení pohybu materiálu, tok informací, dispečer 

V předešlých kapitolách jsem popsal jednotlivé procesy dopravy materiálu 

z hlediska jejich systematiky a technického vybavení. V této kapitole se budu zabývat 

systémem řízení jednotlivých procesů a toku materiálu jako celku. 

Pro kvalitní fungování a přínos zmiňovaných efektů je důležité vytvořit systém 

řízení, který započne nakládkou materiálu na povrchu a bude končit dopravením tohoto 

materiálu na určené pracoviště. Nejdůležitějším faktorem celého procesu jsou 

samozřejmě přesné informace o toku materiálu v reálném čase. Dnes je materiál 

nakládán na základě telefonických objednávek, který je zaměstnanci VOJ SC srovnáván 

s reálnými nároky na skladovaný materiál objednatelem, a následně je dle těchto 

objednávek jednotlivých vedoucích úseku naložen do přepravních jednotek. Nezřídka se 

stává, že je materiál naložen bez finančního pokrytí, což má za následek zvyšování 

chaosu již při samotné nakládce. Informace o skladových zásobách jsou telefonicky 

zprostředkovány zaměstnancům VOJ SC, kteří na základě těchto informací podniknou 

patřičné kroky. Již tady je zapotřebí učinit zásadní změnu. V novém systému bude 

materiál zásadně objednáván s použitím počítačové techniky, což umožní lepší přehled 

o jednotlivých požadavcích a také následné sledování pohybu materiálu. Tyto 

objednávky nebudou tvořit jednotliví vedoucí úseku, ale určení zaměstnanci 

„materiáloví hospodáři“ na jednotlivých provozech. Tak vznikne skupinka cca 4 

zaměstnanců na celém dole, kteří budou odpovědni za celou nakládku. Vytvořený 

objednávkový list obdrží zaměstnanci dispečinku logistiky a přepracují jej do formy 

nakládkového listu, kde již bude jednotlivý materiál převeden na konkrétní jednotky 

(kontejnery). Podle toho zaměstnanci VOJ SC provedou nakládku a výstupní informace 

o tom, co bylo naloženo předají zpět na dispečink logistiky dolu. Na základě těchto 

informací bude zpracován systém řazení jednotlivých jednotek. VOJ SC následně 

uspořádá tyto jednotky podle vytvořeného plánu a přistaví takto vytvořené vlaky 
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k jámě. Informaci o ukončení procesu opět obdrží dispečink logistiky a dá pokyn 

k popouštění jámou.  

Před tím ovšem dispečer logistiky vytvoří harmonogram dopravy, kde již bude 

uvažováno se svislou dopravou, kolejovou dopravou na překladiště a následně detailní 

harmonogram dopravy závěsné. Takto bude určen přesný čas dopravy, konkrétní 

lokomotiva a k ní přiřazený řidič a pomocník. Dispečer bude dále průběžně sledovat 

pohyb materiálu při svislé dopravě a následně bude organizovat dopravu kolejovou 

směrem na překladiště dle vytvořeného harmonogramu tak, aby tok materiálu mezi 

jámou a překladištěm byl plynulý.  

Současně bude tento dispečer také sledovat pohyb závěsných lokomotiv 

a na základě již vytvořených harmonogramů a bude jednotlivým řidičům přiřazovat 

konkrétní úkoly v dané směně.  

Nejdůležitějším krokem při zavádění nového systému logistiky je vytvoření 

centrálního úseku dopravy. Bude to také ovšem změna nejrazantnější a nejobtížnější. 

Prvním krokem musí být převedení všech řidičů a pomocníků závěsných 

lokomotiv z jednotlivých provozních úseků do úseku centrální dopravy. Tento proces 

musí probíhat postupně po jednotlivých pracovištích a to velmi citlivě. Nesmíme 

opomenout fakt, že dnes jsou tito lidé součástí provozních úseků, znají potřeby tohoto 

úseku a znají také konkrétní trasy v oblasti, kde úsek provádí svojí činnost. Pokud 

bychom tyto zaměstnance bez předešlého zaškolení vyslali v rámci centrálního úseku 

do jiné oblasti k dopravě materiálu, který neznají, mohlo by dojít ke zkolabování celého 

systému a k ohrožení bezpečnosti práce. Proto je zapotřebí tento převod provádět 

uváženě a postupně přibírat jednotlivé pracoviště v reálném čase. 

Jisté a nemalé obtíže vzniknou při převádění zaměstnanců dodavatelských 

organizací, jichž je dnes v celém systému cca 50%. Toto bude ovšem nutné 

na jednotlivých dolech řešit rozdílně.  

Po plném zavedení centrálního úseku dopravy již bude možné tuto řídit 

a plánovat. Nespornou výhodou bude neustálý přehled o pohybu materiálu dle 

jednotlivých druhů a dopravních tras. Hlavní předností takového systému bude 

především značné zvýšení efektivity samotné dopravy, což se příznivě projeví 

na snížení nákladů na směny, naftu a náhradní díly. 
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3.2 Zhodnocení zásadních výhod nového systému logistiky 

Jak jsem již uvedl v předešlé kapitole, zásadním a rozhodujícím krokem pro 

fungování celého systému logistiky bude vytvoření centrálního úseku dopravy 

a dispečinku logistiky. V případě správného nastavení toku informací a jejich pečlivému 

záznamu již nebude nic bránit efektivnímu řízení pohybu jednotek s materiálem. 

Jsou zde vedlejší podmínky, ovšem také nezbytné, které musí být pro správné 

fungování splněny. Je to především řádné značení materiálu štítky hned po naložení 

do přepravních jednotek s uvedením přesné adresy pracoviště, pro které je materiál 

určen. Dále pak stanovení ideálních přepravních kontejnerů včetně stanovení tzv. 

standardů nakládky materiálu v nich. Na tyto procesy navazuje řazení před popuštěním 

dle adres koncových pracovišť tak, aby již nebylo v dole nutné složitě jednotky 

přesunovat ve vztahu k jejich pořadí. 

Dalším významným procesem je realizace centrálního překladiště v dole 

s ohledem na efektivní nakládku standardizovaných kontejnerů pro dopravu po závěsné 

dráze. 

Následuje dispečerské řízení pohybu závěsných lokomotiv a jejich efektivní 

využití na jednotlivých dopravních trasách. 

Zvláštním a velice důležitým procesem je manipulace s materiálem 

na samotném pracovišti. Tento proces vyžaduje mimořádnou pozornost, ale při jeho 

správném zvládnutí se projeví výrazné zvýšení efektivity a bezpečnosti práce, a to 

především při ražení důlních děl.  

Dnes si troufám říci, že dojde-li k zavedení kompletního systému logistiky 

na Dole Darkov, bude to mít za následek snížení nákladovosti pro manipulaci 

s materiálem, a to od naskladnění až po složení na pracovišti o celou jednu třetinu, což 

představuje částku přibližně 100 mil. Kč. 
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4. Systém zavádění nového systému logistiky na Dole Darkov 

4.1 Časový sled vývoje jednotlivých proces 

Jednotlivé procesy musí na sebe navazovat v logickém sledu. Bylo by chybou 

vždy čekat se zavádění nového procesu až po úplné realizaci předešlého a proto je jasné, 

že spousta procesů poběží současně.  

Jedním ze základních kamenů je začít hledat konkrétní chyby v dosavadním 

systému dopravy, analyzovat je a přesně stanovit diagnózu. Prvním z úskalí je 

nedostatečně označený materiál, přičemž řešením je zavedení jednotných čipových 

značek - štítků na dopravovaný materiál do dolu.  

Další optimalizací systému je zahájení přípravných úkonů pro vzniku 

samostatného úseku centrální dopravy. Toto bude nejsložitější krok, protože se budeme 

snažit změnit dosavadní myšlení zaměstnanců a to jak dělníků, tak i techniků. Dnes mají 

k dispozici lokomotivy v podstatě v neomezeném počtu. Mohou být využívány pro 

jakékoliv účely a jejich využití není nikým sledováno. My budeme chtít, aby tyto 

lokomotivy odevzdali a podrobili se našemu systému, ve které budou tyto úseky nuceny 

přesně specifikovat objednávku dopravy materiálu a náhradních dílů, a pak už jen čekat 

až jim bude tento materiál dopraven na pracoviště. Ti, kteří budou rozumní, zjistí, že je 

to pro ně ulehčení práce. Než, aby v průběhu celého dne organizovali spoustu lidí 

účastnících se na dopravě, měli starosti s poruchami lokomotiv a museli hledat 

popuštěný materiál, jen založí požadavek a následně mohou sledovat průběh jeho 

plnění. I tak ale předpokládám, že tato fáze bude jedna z nejnáročnějších.  

V dalším kroku bude nutné perfektně technicky zvládnout výběr v budoucnu 

nakupovaných kontejnerů. Tento úkol není snadný a bude na něm muset pracovat 

skupina sestávající se z odborníků na důlní dopravu, nakládku na povrchu 

a v neposlední řadě také samotných zaměstnanců z provozních úseků, jimž pak bude 

takto materiál dopravován. 

Dalším náročným úkolem bude přesné stanovení obsahu jednotlivých kontejnerů 

a jejich standardizace. Bude to úkol náročný jak časově, tak i technicky. Standardizace 

naložených materiálu následně pomůže centrálnímu úseku efektivně rozvážet materiál 

na jednotlivá pracoviště. Pokud budou kontejnery v rámci vlastního objemu plně 

využity, sníží to celkový počet nutných jízd na jednotlivá pracoviště. 
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V návaznosti na kontejnery bude nutné vybrat a stanovit vhodný typ závěsné 

lokomotivy pro samotnou dopravu v úklonných dílech. Musí splňovat podmínky, 

ve kterých bude následně nasazena: 

• typ závěsné dráhy, 

• současná únosnost závěsných drah, jak v příčném tak v podélném směru, 

• průjezdnost důlními díly (velikost profilu), 

• tažná a brzdná síla. 

Musí ale také splňovat podmínky nového systému logistiky. Jako nutnost 

považuji vybavení lokomotivy soupravou zvedacích zařízení, které budou zapojeny 

do hydraulického okruhu lokomotivy a budou vykazovat dostatečnou zvedací sílu, která 

bude zapotřebí pro manipulaci s kontejnery. 

Pokud již budeme mít vybraný vhodný typ kontejnerů a soupravy pro dopravu je 

zapotřebí stanovit vhodná díla pro realizace centrálních překladišť. Tímto se detailně 

zabývám v kapitole 3.2.8. S realizací překladišť je nutné započít před příchodem 

prvních kontejnerů a souprav tak, aby bylo možné jejich nakládku z podvozků v dole 

vůbec realizovat.  

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vybavenost jednotlivých pracovišť 

důlními manipulátory. Tyto by měly časově předběhnout všechny ostatní procesy. Již 

dnes i bez kontejnerové dopravy mohou zaměstnanci na ražbách tyto manipulátory 

využívat. Na některých pracovištích jsou již dnes nainstalovány, ale jejich počet je stále 

omezený a nedostatečný.  

4.2 Harmonogram zavádění do provozu 

V této podkapitole jsem se pokusil vyjádřit sled jednotlivých procesů tak, jak by 

mělo být jejich zavádění provázáno a synchronizováno. Uvažoval jsem se započetím 

projektu začátkem roku 2012. 



Bc. Marian Hradil: Přinos nového systému logistiky na Dole Darkov 

2012   43 

 

Činnost I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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Obr. č. 10 Harmonogram zavádění nového systému logistiky v roce 2013 
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5. Technické zázemí nového systému logistiky 

Pro zvýšení celkového efektu logistiky je nutná nejen změna organizace celého 

toku materiálu, ale také modernizace stávajícího strojního vybavení a instalace 

mechanizace při těch operacích, které jsou dnes prováděny zásadně ručně. 

5.1 Nakládka na povrchu 

Pro nakládání materiálu do kontejnerů se ze zkušeností v zahraničí jeví jako 

nejlepší nakládač s vyměnitelnou manipulačními jednotkami (magnet, kleštiny, hák, 

atd.) 

Hlavní a neocenitelná součást je právě magnetický manipulační prostředek, díky 

němuž úplně odpadá nutnost využívání jeřábů, které jsou dnes hlavním prostředkem pro 

nakládání. Tímto způsobem lze naložit veškeré díly obloukové výztuže včetně 

spojovacího materiálu do předem připravených kontejnerů během několika málo minut. 

Další výhodou je jeho využití i pro nakládku sypkého materiálu a například i pro 

nakládku šrotu pomocí kleštin do velkoobjemových kontejnerů. Celková 

manévrovatelnost stroje na povrchových pracovištích je výborná a ve srovnání s jeřáby, 

který se pohybuje pouze v rámci jeřábové dráhy a to velmi malou rychlostí, 

neocenitelná. 

 

Obr. č. 11 Nakladač s magnetickou manipulační jednotkou 
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5.2 Doprava po závěsné dráze 

Jednotlivé firmy zaměřily svou pozornost na vývoj svých strojů a to i v oblasti 

závěsných lokomotiv. Velkou předností je, že i české firmy jdou do tohoto boje, a je 

nutné říct, že v mnohém předčí své zahraniční konkurenty. Bude ovšem nutné s těmito 

výrobci komunikovat a využít jejich zkušeností tak, aby budoucí soupravy naprosto 

vyhovovaly novému systému dopravy po závěsné dráze v dole.  

 

 

Obr. č. 12 Závěsná lokomotiva ve zkušebním polygonu 

5.3 Manipulace na pracovišti 

Jedním z nejdůležitějších strojů, které bude nutné podrobit detailní analýze, jsou 

důlní závěsné manipulátory. Na trhu je spousta výrobců, kteří nabízejí různé varianty 

toho stroje, počínaje vzduchovými, přes elektrické až po důlní manipulátory 

s dieselovým pohonem. Každý z nich má jiné vlastnosti, jiné přednosti a slabiny.  
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Obr. č. 13 Důlní elektrohydraulický manipulátor  
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6. Ekonomický přínos 

Cílem celého projektu logistiky je v podstatě zlepšení ekonomických parametrů 

dolu a zvýšení bezpečnosti práce. V této kapitole chci vyjádřit především ekonomický 

přínos, který se při realizaci tohoto projektu musí nevyhnutelně dostavit. 

V závislosti na dnešní poměrně nestabilní situaci na trhu s komoditami je 

hlavním úkolem udržet společnost OKD v oblasti dostatečných zisků tak, aby její 

provoz byl i nadále zajímavý pro akcionáře a zahraniční investory. Vše závisí 

na celkových nákladech na každou jednu vydobytou tunu. Kvalitu samotného produktu 

„uhlí“ nejsme schopni ovlivnit, prodejní cenu snad, ale z větší části je ovlivněna 

nabídkou a poptávkou na trhu. Jediné, co jsme schopni ovlivnit, jsou naše provozní 

náklady. Samotná oblast dobývání a ražení je již tak zpracována mnoha odborníky, že 

hledání zásadních úspor je téměř zbytečné. I to je důvod, proč se ve své práci zabývám 

právě touto oblastí. Z mé následující analýzy vyplývá, že při realizaci všech uvedených 

opatření lze dosáhnout vysokého ekonomického přínosu. 

6.1 Analýza současných nákladů 

Veškeré finanční prostředky vynaložené na dopravu materiálu na jednotlivá 

pracoviště lze rozdělit do několika základních kategorií: 

• náklady na pohonné hmoty, 

• náklady na náhradní díly, 

• náklady na směny zámečníků, 

• náklady na směny řidičů, 

• náklady na směny ostatních zaměstnanců, kteří se účastní dopravního 

procesu (nakládka na povrchu, manipulace u jámy a na překladištích). 

Náklady v současné době, kdy není materiál dopravován v kontejnerech, nejsou 

vybudována centrální překladiště, soupravy nejsou vybaveny zvedacím zařízením 

a na pracovištích jsou instalovány manipulační prostředky jen sporadicky, jsou 

vyjádřeny za rok 2011 v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 Analýza nákladů při dopravě na Dole Darkov za rok 2011 

 

Z výše uvedené tabulky lze snadno vyčíst, že největším dílem se na celkových 

nákladech podílejí náklady na směny řidičů závěsných lokomotiv. Ostatní náklady jsou 

v podstatě částečně vázané právě na tuto kategorii. Pokud dojde vlivem zvýšení 

efektivity závěsné dopravy ke snížení počtu potřebných jízd, dojde pak i ke snížení 

počtu závěsných lokomotiv (vyřazováním starých typů) a tím ke snížení spotřeby nafty 

a náhradních dílů. Současně pak následuje snížení potřeby remízových zámečníků pro 

opravy závěsných lokomotiv. 

6.2 Vyjádření odhadovaných úspor při zavedení projektu 

V rámci celého projektu logistiky bude v běhu mnoho jednotlivých procesů, 

které jsou uvedeny v předcházejících kapitolách. Tyto procesy nikdy nemohou stát 

jednotlivě. Uvedu příklad kdy nákup zmíněných kontejnerů bez předešlé výstavby 

překladiště, nákupu hydraulických zvedacích zařízení souprav nebo důlních 

manipulátorů na pracoviště, nepřinese kýžený efekt, ba naopak budou tyto kontejnery 

při samotné dopravě spíše působit obtíže. 

Každý z procesů se bude určitou měrou podílet na výsledném zvýšení efektivity. 

Je ovšem zřejmé, že například výstavba překladiště může trvat mnoho měsíců, nákup 

kontejnerů a lokomotiv se zvedačkami vyžaduje velký objem financí, nemluvě o změně 

systému nakládky na povrchu, kdy jeden nakládač může dosáhnout ceny i několika 

miliónů. Proto je nevyhnutelné se zaměřit především na organizační změny při závěsné 

a kolejové dopravě. V této oblasti lze očekávat dostupnost efektů okamžitě. 

V dnešním stavu, jak jsem již vyjádřil výše, půjčujeme závěsné lokomotivy 

všem provozním úseků, jak dodavatelským, tak vlastním. Denně takto vyjede 

do důlních tříd až 260 zaměstnanců zabývající se závěsnou dopravou a z toho je až 130 

dodavatelských. Vznikem centrálního úseku pro závěsnou dopravu dojde k převedení 

těchto zaměstnanců do tohoto úseku. Pečlivou organizací a plánováním dopravy, což lze 
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i bez náročné výpočetní techniky a složitého softwarového vybavení, můžeme 

dosáhnout zvýšení efektivity dopravy až o 20%. Bude to způsobeno především tím, že 

dnes si půjčuje lokomotivy každý úsek samostatně a může ji mít, kdy chce. Úseky 

v žádném případě neplánují dopravu a lokomotivy jsou ve většině případů při svých 

jízdách nevytíženy. Pro snadnější pochopení uvedu příklad, kdy vedoucí úseku rubání 

obsazuje závěsnou dopravu v každé směně a to nehovoříme o dopravě osob. 

V odpolední směně má tento vedoucí na překladišti pouze jednu jednotku materiálu. 

I přesto, že lokomotiva dokáže takovýchto jednotek odvést šest, pošle tento vedoucí 

úseku soupravu s jednou jednotkou. Dělal by to tak každý, kdo by měl dostatek 

lokomotiv a řidičů, bez toho, aby musel na konci měsíce skládat účty za naftu, náhradní 

díly a především směny zaměstnanců. Pokud zajistíme řádné fungování centrálního 

úseku, nebude v žádném případě vezena pouze jedna jednotka. Ojediněle se stává, že 

v dané oblasti je pouze jediné pracoviště a proto k takovéto osamocené jednotce pro 

úsek rubání bude přibrán materiál i pro ostatní úseky, které by také dopravovaly své 

jednotky dalšími lokomotivami. Takto lze hned v prvních měsících projektu logistiky 

získat určité úspory. 

Dalšími kroky směřujícími ke kýženým úsporám bude nákup lokomotiv, 

hydraulických zvedacích souprav, kontejnerů, podvozků, nakládačů, manipulačních 

zařízení a realizace důlních staveb jako jsou překladiště, remíze atd. Realizací těchto 

dalších procesů dosáhneme uskutečnění celkových finálních úspor.  

Velikost úspor bude proto přímo závislá na postupu realizace samotného 

projektu logistiky. V prvním roce, kdy předpokládám realizaci organizačních změn, jak 

jsem popsal výše, a snad nákup několika desítek kontejnerů a podvozků, očekávám 

úsporu vyjádřenou v tabulce 2.  
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Tabulka č. 2 Předpokládané úspory pro rok 2013 

Úspory pro rok 2013 vzhledem k roku 2012
směn/

den

Kč/den 

(směny)

směn/

rok

mat. 

náklady
Kč/rok

rubání (1-2 zaměs tnanci  v ranní s měně - průměr 1,5 na  ús ek) 3 9 000        900 2 700 000        

přípravy 3 9 000        900 2 700 000        

doprava jámou 2 6 000        600 1 800 000        

kolejová doprava 3 9 000        900 2 700 000        

pracovníci LZH 40 120 000    12000 36 000 000      

oboustranná kabina 0 -                 0 -                         

odhadovaná úspora nafty 1091118 3 273 354        

odhadovaná úspora náhradních dílů, oleje, nákolky -                 594515 1 783 545        

Součty 51 153 000    15300 1685633 50 956 899       

V druhém roce realizace projektu, kdy by mělo dojít k dokoupení veškerých 

kontejnerů a podvozků, dále k nákupu podstatné části závěsných lokomotiv a důlních 

manipulátorů, očekávám úspory vyjádřené v tabulce 3. 

Tabulka č. 3 Předpokládané úspory pro rok 2014 

Úspory pro rok 2014 vzhledem k roku 2012
směn/

den

Kč/den 

(směny)

směn/

rok

mat. 

náklady
Kč/rok

rubání (1-2 zaměstnanci  v ranní směně - průměr 1,5 na  úsek) 5,25 15 750      1575 4 725 000        

přípravy 6 18 000      1800 5 400 000        

doprava jámou 4 12 000      1200 3 600 000        

kolejová doprava 5 15 000      1500 4 500 000        

pracovníci LZH 64 192 000    19200 57 600 000      

pracovníci údržby LZH 8 24 000      2400 7 200 000        

oboustranná kabina 6 18 000      1800 5 400 000        

odhadovaná úspora nafty 1091118 4 364 472        

odhadovaná úspora náhradních dílů, oleje, nákolky -                 594515 1 783 545        

Součty 98,25 294 750    29475 1685633 94 573 017       

V každém následujícím roce, tzn. 2015, 2016 atd., bude již úspora vždy 

v podstatě obdobná.  

Z výše vyjádřených úspor, které lze dosáhnout realizací projektu logistiky 

na Dole Darkov zřejmé, že tento projekt je jeden z nejpřínosnějších a pokud nebude 

realizován v plné míře, bude to v příštích letech neskutečná ztráta. Když ještě uvážíme, 

že pořád hovoříme o jednom dole z momentálně čtyř fungujících, kdy pouze důl Paskov 

je méně rozsáhlý naproti tomu důl ČSM a Důl Karviná jsou velikostně srovnatelné 

s Dolem Darkov. Roční úspora za celé OKD pak může činit několik stovek miliónů.  



Bc. Marian Hradil: Přinos nového systému logistiky na Dole Darkov 

2012   51 

 

7. Závěr 

Diplomová práce ve své podstatě shrnuje všechny získané zkušenosti 

o současném stavu dopravy a logistiky materiálu na Dole Darkov. Je zcela zřejmé, že 

stávající systém je nedokonalý, nedostatečný a hlavně hodně nákladný a tím se 

nemalým způsobem navyšuji celkové provozní náklady na vyražený metr důlního díla, 

tudíž zákonitě i na jednu tunu vytěženého uhlí.  

Při dnešních velmi komplikovaných ekonomických poměrech je stěžejním 

úkolem téměř každé společnosti minimalizovat provozní náklady, a to především díky 

klesající ceně získávané komodity, kterou uhlí bezesporu je. Ceny materiálu 

a především lidské práce neustále vzrůstají a to je dalším důvodem, proč výše uvedené 

náklady minimalizovat. Nový systém by měl zabezpečit jak plynulý tok materiálu 

za nezanedbatelně nižší náklady, ale také v neposlední řadě zvýšit bezpečnost 

zaměstnanců. Nedávné minulosti jsme zaznamenali hlavně při těchto činnostech 

závažné, ale i smrtelné úrazy. Toto by nový systém logistiky měl eliminovat. Nedílnou 

součástí nového systému je modernizace strojového parku. Je důležité a nezbytné, aby 

materiál byl v daný čas na správném místě a v požadovaném množství. Je zřejmé, že 

prvotní náklady budou dost vysoké a jak bylo v ekonomické části prokázáno, že úspora 

na mzdách zaměstnanců na daných procesech není zanedbatelná, naopak je to stěžejním 

aspektem této práce.  
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