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Anotace 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy materiálových toků při výrobě 

důlního dříví ve vybraném podniku. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a 

praktickou. Teoretická část zaznamenává výrobní technologie a postupy při výrobě důlního 

dříví. V úvodu praktické části se podrobně zaobírám materiálovými toky, které procházejí 

jednotlivými toky ve vybraných procesech. Na základě získaných výsledků je zhodnocen 

stav, kde dochází k největší tvorbě odpadu a s následným návrhem na nápravné opatření 

pro daný podnik s cílem minimalizace odpadu.  
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Summary 

The objective of this thesis was analyze of material flows in the production 

of mining timber in the selected business. The work is divided into two parts, theoretical 

and practical. The theoretical part notes production technologies and practices in the 

production of mining timber. In the introduction to the practical part in detailed devote to 

the material flows through the various flows in selected processes. The obtained results are 

evaluated status where there is the greatest creation of waste with subsequent design of 

remedial measures for the company in order to minimize waste. 
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1 Úvod a cíl práce 
 

Obchodní společnosti, organizace a podniky se v dnešní době musí vypořádávat 

s velkými a stále rostoucími legislativními předpisy a požadavky v oblasti ochrany 

životního prostředí. 

Pro splnění těchto požadavků je nutné začlenit odpovědný přístup k životnímu 

prostředí do výrobních a řídících procesů podniků. Zavedení a plnění příslušných právních 

zákonů, předpisů a norem pak pro daný podnik nepředstavuje zátěž, ale naopak může 

představovat dlouhodobý přínos jak ekonomický tak i environmentální. 

Chránit životní prostředí spotřebitelů i zaměstnanců a rovněž zlepšovat efektivitu, 

rentabilitu i konkurenceschopnost podniku či organizace je hlavním úkolem čistší 

produkce. Tento preventivní postoj neboli strategie nahlíží na odpad jako na draze 

nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v konečný produkt. Právě u těchto 

výrobních procesů, čistší produkce jako taková zahrnuje efektivnější zahrnování surovin, 

různých druhů materiálů a energií s vyloučením nebezpečných odpadů a emisí přímo u 

zdroje výroby. Tímto se docílí jejich odpadů na životní prostředí v rámci celého životního 

cyklu, od vývoje až po jeho využití. 

Cílem této diplomové práce je analýza materiálových toků při výrobě důlního dříví. 

Ukázat na konkrétních příkladech, kde vzniká největší odpad, který by mohl být efektivněji 

využit při celkovém zpracování důlního dříví. 
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2 Metody preventivního přístupu k ochraně životního prostředí 

 

Vedou ke snížení negativních vlivů výroby či provozu na životní prostředí a taktéž k 

posílení postavení podniků na trhu, k zvýšení konkurenceschopnosti, dobré jméno 

organizace a také ke zvýšení zisku. Jedná se o aktivity (metody, postupy), které jsou 

rozpracované na mezinárodní úrovni a podniky je zavádějí dobrovolně, nad rámec 

právních předpisů. [1] 

 

2.1  Životní prostředí 
 

V legislativě České republiky je životní prostředí definované zákonem č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů jako „ Životní prostředí je vše, co 

vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie.“ [2] 

 

2.2 Přístup podniků k ochraně životního prostředí 

 
Preventivní přístupy podniků jsou založeny na třech základních metodách: 

- metoda prevence 

- metoda opatrnosti 

- metoda integrace 

 

2.2.1 Metoda prevence  
 

Jedná se o předcházení vzniku znečištění životního prostředí, které je mnohem 

levnější než jejich následné odstraňování nebo likvidování případných následků. Z tohoto 

principu prevence je patrná metoda soustředění na možnost hledání nových možností jak 

předcházet negativním jevům než se zaměřovat na strategii kontroly a řízení podniků. 
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2.2.2 Metoda opatrnosti 
 

Jedná se o nutnost předcházení vzniku nejen nebezpečných a toxických odpadů, ale 

všem odpadům vůbec. Tato metoda odráží nejistotu o působení látek na životní prostředí 

do nějž jsou vypouštěny. K metodě preventivního přístupu opatrnosti je možno jako 

příklad uvést freony, které katalyzují rozklad ozónu.  

2.2.3 Metoda integrace 

 
Jedná se o strategii prevence, která musí být posuzována neodděleně ve všech jeho 

stádiích a vlivů všech dopadů na životní prostředí. Je tedy nutné zkoumat vždy kvalitu a 

kvantitu všech odpadních toků včetně jejich dopadů na životní prostředí. [3] 

 

2.3 Čistší produkce  
 

Čistší produkce je vnímána jako integrální preventivní strategie aplikovaná ve 

výrobní sféře podniku. Stěžejním úkolem této strategie je odstraňovat příčiny, které 

způsobují znečišťování životního prostředí především v důsledcích u výroby některých 

výrobků nebo u realizace služby. Hlavním nástrojem této strategie je posouzení možností 

čistší produkce. Jedná se o aplikaci jednotného rámcového schématu, kterým  se:  

- prověří materiálově energetické toky daného systému za účelem identifikace 

příčin nežádoucích odpadů 

- následné posouzení možnosti odstranění těchto nalezených příčin, a to jak 

z hlediska snadnosti technické proveditelnosti, tak i z hlediska výsledné ekonomické 

účinnosti a ekologické efektivnosti. 

Z hlediska environmentální politiky organizace patří posuzování možností čistší 

produkce mezi informační dobrovolné nástroje vhodné pro používání v podnicích.[4] 
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3 Charakteristika podniku Pila Salma 

 

3.1  Charakteristika podniku 
 

Provoz Pila Salma VOJ Centra servisních služeb, OKD, a. s. je dřevozpracující 

výrobní podnik. Jeho hlavní náplní je zajištění veškerých požadavků na sortimenty důlního 

dříví a řeziva pro důlní podniky OKD. Z titulu technologie, nacházející se na Pile Salma, je 

tento provoz schopen komplexně zpracovat veškerou dřevní hmotu, která je zde 

dopravena. 80% podíl výroby nachází uplatnění u důlních podniků, zbývající podíl 

představují drobní odběratelé, stavební a obchodní firmy.  

Hlavní výrobní program: 

- manipulace doloviny a tyčoviny v celých délkách na důlní výřezy, důlní tyčové 

výřezy a výřezy pro další zpracování 

- výroba ploštin a resp 

- výroba neopracovaného řeziva (jehličnaté i listnaté), včetně důlních krajin 

- výroba vybraných stavebně-truhlářských výrobků (obložení, podlahovky) 

- sušení řeziva  

- odbyt sekundárního dřevního odpadu (piliny, dřevní štěpka, palivové dříví)[5] 

OKD Pila Salma má výhodnou polohu uprostřed Ostravsko – karvinské aglomerace 

s výbornou infrastrukturou (vlečkové propojení, příjezdová dostupnost). Je vybavena 

výkonnými zdvíhacími zařízeními (portálové jeřáby) pro zabezpečení vykládky a nakládky 

železničních vagónů a kamionové dopravy. Současně disponuje rozsáhlými venkovními 

skladovacími prostory vhodnými pro uskladnění sortimentů vhodných pro venkovní 

uložení. Rovněž je možno využít i vnitřní skladovací prostory v bývalých výrobních 

halách. Tím jsou vytvořeny příznivé podmínky pro realizaci obchodní činnosti jak 

s domácími, tak zahraničními partnery. 
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3.2  Předmět činnosti 
Hlavním předmětem činnosti provozu Pila Salma je výroba důlního dříví pro 

jednotlivé důlní odštěpné závody. Tento objem výroby plně závisí na objemu těžby uhlí 

v rámci OKD. 

OKD Pila Salma vyrábí finální výrobky bez kooperativních vztahů. Má ucelený 

výrobní program a je schopna samostatně zajišťovat výrobu a prodej své produkce. Výroba 

probíhá ve vlastní výrobní základně. V období 80. let minulého století patřila výrobní 

jednotka Pila Salma ve struktuře dřevozpracujících podniků mezi největší zpracovatele 

dřevní hmoty v Československu. V současné době, v důsledku útlumu hornické činnosti 

v Ostravsko – karvinském revíru, je objem zpracování dřevní suroviny cca 30% 

v porovnání k rokům minulým. Ukončení těžby na jednotlivých důlních závodech 

v Ostravské části revíru mělo za následek výraznou změnu z pohledu výrobního programu 

sortimentů důlního dříví na Pile Salma. Nízké sloje jednotlivých důlních podniků 

v Ostravské části (důl Bezruč, důl Hlubina, důl Heřmanice, důl Šverma) vyžadovaly 

poměrně vysoký podíl sortimentů důlního dříví kratších délek a slabších dimenzí. Tento 

podíl byl cca 30% z celkového objemu výroby. Přechodem do vyšších mocností 

jednotlivých o. z. v Karvinské části revíru bylo nutno zásadně přehodnotit systém nákupu 

vstupní suroviny, tzn. zajišťování hmoty silnějších středových průměrů. Z tohoto pohledu 

dochází k celkové změně při manipulaci sortimentů důlního dříví. Tento stav měl za 

následek přehodnocení stávajících technologických postupů pro manipulaci na linkách ML 

25V. Další zásadní změnou je přechod od zpracovávání vstupní suroviny v neodkorněném 

stavu. Touto změnou dochází k nárůstu dřevního odpadu (kůra) cca o 3 % oproti 

zpracovávání odkorněné dřevní hmoty. Nákup suroviny v kůře je zapříčiněn změnou 

technologie zpracování u dodavatelů (lesní společnosti). Surovina je dodávána převážně 

přímo z lesních porostů.[5] 
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3.3  Historický vývoj 
Počátek vzniku Pily Salma je datován do roku 1946, kdy byl ředitelstvím Ostravsko-

karvinských dolů dán podnět k samostatnému zajišťování dřeva pro potřeby důlních 

podniků. 

V roce 1950 začíná vznikat v obvodu Slezská Ostrava ve čtvrti Salma, manipulace a sklad 

dřeva OKR. Místo bylo vybráno hlavně z těchto důvodu: 

- umístění areálu přibližně ve středu revíru 

- dosah Báňské vlečky včetně silniční komunikace 

- dostatečná plocha areálu (11,22 ha) pro další rozvoj 

V roce 1960 dochází k významné investiční akci v podobě výstavby průmyslových 

objektů (výrobních hal) s novou technologií pro manipulaci dříví včetně nových 

zdvíhacích zařízení (jeřábů) pro vykládku a nakládku dřevní suroviny a hotových výrobků. 

Organizačně provoz patří pod důl Petr Cingr a následně pod důl Rudý říjen. Odloučením 

od tohoto dolu v roce 1971 vzniká odštěpný závod OKR Ústřední dřeviště, který v roce 

1976 přechází v koncernovou účelovou organizaci. V roce 1994 vzniká samostatná akciová 

společnost OKD, Pila – Salma. Od 1. 7. 2006 je tato a. s. začleněna jako provoz do VOJ 

Zásobování, OKD, a. s. Poslední organizační změna je datována k 1. 7. 2008, kdy provoz 

Pila Salma je začleněn do VOJ Centrum servisních služeb, OKD, a. s.. Tento stav trvá 

dosud.[5] 

 

3.4  Umístění provozu Pila Salma 
Provoz Pila Salma je situován v katastrálním území Slezská Ostrava (výrobní 

objekty a skladové prostory) a katastrálním území Radvanice (zbývající plocha). Celý areál 

je velmi rozsáhlý cca 11,7 ha, což vyžaduje mimořádné nároky na ostrahu objektu. 
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Obrázek 1  Vyznačená lokalita provozu PILA-SALMA                     Zdroj: [http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz] 

 

Obrázek 2 Letecký snímek provozu PILA-SALMA               Zdroj: [http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz] 
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3.5 Organizační struktura 
Z pohledu organizač

Centrum servisních služeb, OKD, a. s. (

centralizace povrchových č

stacionární stroje. Centralizace povrchových 

elektro oprav s cílem postupné specializace na jednotlivých lokalitách. Samostatnou 

VOJ SC jsou technické provozy bývalé VOJ Zásobování, tj. provozy skladového 

hospodářství a provoz Pila 

 

 

Obrázek 3 Organizační struktura VOJ SC
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ční struktura  
pohledu organizační struktury je provoz Pila Salma k 1. 7. 2008 za

Centrum servisních služeb, OKD, a. s. (dále jen VOJ SC). Cílem tohoto slou

centralizace povrchových činností důlních VOJ mimo úpravárenské komplexy a vybrané 

ární stroje. Centralizace povrchových činností obsahuje především oblast strojních a 

cílem postupné specializace na jednotlivých lokalitách. Samostatnou 

VOJ SC jsou technické provozy bývalé VOJ Zásobování, tj. provozy skladového 

ství a provoz Pila Salma.[5] 

ra VOJ SC                   

 

ů ři výrobě důlního dříví 

8 

1. 7. 2008 začleněn do VOJ 

). Cílem tohoto sloučení byla 

lních VOJ mimo úpravárenské komplexy a vybrané 

ředevším oblast strojních a 

cílem postupné specializace na jednotlivých lokalitách. Samostatnou částí 

VOJ SC jsou technické provozy bývalé VOJ Zásobování, tj. provozy skladového 

                Zdroj:[Interní zdroj VOJ SC] 
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Organizační struktura provozu 

provozu jsou podřízeni vedoucí jednotlivých úsek

činností rozčlenit na: 

- výrobní úsek 

- technický úsek 

- obchodní činnost D

 

 

 

Obrázek 4 Organizač
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ční struktura provozu Pila Salma má liniovou podobu, tzn., že vedoucímu 

řízeni vedoucí jednotlivých úseků. Tyto úseky lze z

 

činnost Dřevoservisu  

Organizační struktura VOJ SC Zdroj:[Interní zdroje OKD, PILA
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má liniovou podobu, tzn., že vedoucímu 

. Tyto úseky lze z hlediska předmětu 

Zdroj:[Interní zdroje OKD, PILA-SALMA] 
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4 Výrobní program vybraného podniku 

 

Hlavní výrobní program provozu Pila Salma je orientován do dvou základních činností: 

- výroba důlního dříví 

- výroba řeziva  

 

4.1 Výroba důlního dříví  
 

Představuje nejdůležitější oblast jak z pohledu objemu výroby, tak ve výnosech 

finančního plánu. Na objemu ročního plánu se výroba důlního dříví podílí cca 80 %. Pila 

Salma je monopolní dodavatel sortimentů důlního dříví do jednotlivých o. z. OKD. Úzká 

specifikace jednotlivých výrobků nemá žádné jiné uplatnění v jiných oborech. Z tohoto 

důvodu i technologické celky pro výrobu např. ploštin a resp jsou v České republice 

ojedinělé.[5] 

4.1.1 Sortimenty důlního dříví 
 

- důlní výřezy  

- ploštiny  

- respy 

- důlní tyčové výřezy 

- výřezy agregátní 

- vlákninové výřezy 

- odkory od resp 

- palivové dříví 

- piliny 
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Důlní výřezy 

Jsou vymanipulované (vykrácené) výřezy z doloviny v celých délkách na 

požadované délky (0,50 m až 5,00 m) a středovém průměru (8/10 cm, 10/13 cm, 14/19 cm, 

19/22 cm) dle požadavků jednotlivých o. z. OKD. Důlní výřezy jsou vyráběny výhradně 

z jehličnatých dřevin.[6] Využití v podmínkách OKD slouží jako pomocná výztuž důlních 

děl při likvidaci porubů atd. 

 

 Obrázek 5 Důlní výřez               Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Ploštiny  

Jsou důlní vzpěry rozpůlené (rozmítnuté) podélným (centrickým) řezem. Vyrábějí 

se z jehličnatých dřevin (SM, JD, BO, MD) vyjímečně z dřevin listnatých (BK, DB, JS, 

HB).[6] Využití v podmínkách OKD: zajišťování stropu při protržení, při stavbě různých 

výklenků atd.  

 

Obrázek 6 Ploština    Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Respy 

Jsou excentricky podélně rozmítnuté důlní výřezy cca 75 – 80% příčné plochy 

výřezu. Vyrábějí se výhradně z jehličnatých dřevin v délkách 3,00 m a 4,00 m a středovém 

průměru 14/19 cm.[6] Využití v podmínkách OKD – při stavbě proti výbuchových hrází, 

při stavbě provizorních větrných dveří, znepřístupnění dočasně opuštěných důlních děl, 

stropů atd.  

 

Obrázek 7 Respa              Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Důlní tyčové výřezy 

Jsou výřezy slabých dimenzí (8/10 cm) vymanipulované z tyčoviny v celých 

délkách. Jsou vyráběny pouze z jehličnatých dřevin v délkách 1,00 m a 1,20 m.[6] Využití 

v podmínkách OKD – dočasné rozpínky mezi výztuží. 

  



Natálie Majerová: Analýza materiálových toků při výrobě důlního dříví 

2012                                       13 
 

Výřezy agregátní 

Jsou vymanipulované výřezy silných tloušťkových stupňů (tj. středový průměr větší 

než 22 cm), které nejsou použitelné pro důlní účely. Tyto agregátní výřezy slouží jako 

vstupní materiál pro výrobu pilařskou na výrobu deskového řeziva (prkna, fošny), hranoly, 

hranolky atd.[7] 

 

Obrázek 8 Agregátní výřez Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Vlákninové dříví  

Jedná se o vymanipulované výřezy různé délky a tloušťky, které neodpovídají 

kvalitativním požadavkům kladeným na výřezy pro důlní vzpěry. Obsahují vyšší podíl 

jakostních vad jako je hniloba, křivost atd. Tento sortiment je odbytován mimo OKD např. 

dřevozpracující závody – BIOCEL Paskov, MSK Velké Karlovice, drobní odběratelé.[8] 

 

 

 

Obrázek 9 Vlákninoví dříví   Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Odkory od resp 

Při výrobě resp (excentrický podélně vedený řez) napadá jako vedlejší produkt tzv. 

odkor od resp. Představuje cca 15 – 20% podíl suroviny při výrobě resp. V podmínkách 

OKD je spotřeba velmi omezená na cca 10-15 m3. Zbývající množství je prodáváno 

maloodběratelům např. jako použití na ohrady, ploty.[5] 

 

Obrázek 10 Odkor   Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Palivové dříví 

Při příčné manipulaci (výroba důlních vzpěr a důlních tyčových výřezů) doloviny 

v celých délkách napadá cca 5-8 % dřevního odpadu. Tento sortiment ve formě 

nepravidelných odřezků je v současné době odbytován jako palivové dříví pro 

maloodběratele (domácnosti). 

 

Obrázek 11 Palivové dříví    Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Piliny 

Tento sekundární odpad vzniká při výrobě důlního dříví stejně jako při výrobě 

neopracovaného řeziva. V závislosti na způsobu manipulace je podíl pilin různý. Nejvíce 

pilin vzniká při výrobě neopracovaného řeziva cca až 18 %, při výrobě ploštin a resp cca 1-

2 %, při příčné manipulaci cca 2-3 %. 

 

4.1.2 Manipulace doloviny a tyčoviny v celých délkách  
Strojní a technologické zařízení: 

- dvě pneumatické manipulační linky ML 25V 

- soustava přísunových a odsunových dopravníků 

- pneumatické tvarovače 

- zdvíhací zařízení (3x jeřáb MB 110B, 1x jeřáb MB 1645 P2) 

- vysokozdvižný vozík DESTA 

- zásobník pilin 

 

Obrázek 12 ML 25V              Zdroj: [Vlastní zpracování] 

  



Natálie Majerová: Analýza materiálových toků při výrobě důlního dříví 

2012                                       16 
 

Obsazení pracoviště – technologická potřeba  

Linka č. 1 

- obsluha jeřábu (zásobování surovinou)   1 

- nakulování suroviny     1 

- operátor pořezu      1 

- ukládání a svazkování      2 

- obsluha jeřábu (odsun a nakládka)    2 

Celkem         7 

 

Linka č. 2 

- obsluha jeřábu       2 

- nakulování suroviny     1 

- operátor pořezu       1 

- ukládání a svazkování      2 

- obsluha jeřábu       2 

Celkem         8 

 

Obsluha vysokozdvižného vozíku pro obě linky   1 

Počet pracovníků celkem                   16 

 

Technologický postup pro příčnou manipulaci na linkách ML 25 V 

Při ranním rozdělení pracovních úkolů je vedoucím výroby zadán operátorům 

pořezu směnový příkaz pro pořez na jednotlivých manipulačních linkách. Na základě 

těchto požadavků jsou pracovníkem obsluhy nastaveny na podélném vstupním dopravníku 

(7) délkové zarážky pro pořez a na výstupním válečkovém dopravníku (8) zarážky pro 

pneumatické vyražeče. 
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 Před spuštěním vlastní manipulace je obsluhou zkontrolován technický stav linky 

(dostatek vzduchu v rozvodných systémech, mechanické překážky na dopravnících atd.) 

následně dochází k spuštění linky.   

Surovina pro zpracování (dolovina v celých délkách popř. tyčovina) je odebrána 

jeřábem (1) z předem určené skládky a přenesena na nakulovací rampu (2). Pracovníkem 

obsluhy, nakulovačem je surovina přes kaskádový dopravník (3) dávkována po jednom 

kuse na podélný hřeblový dopravník (4). Z tohoto dopravníku postupuje dolovina na 

válečkový dopravník (5) před vlastní zkracovací pilou (6). Na tomto dopravníku jsou 

vyznačeny délkové značky pro lepší orientaci operátora pořezu. Po vizuálním zhodnocení 

kvality, středového průměru a délky kmene rozhodne operátor pořezu o optimálním 

krácení daného kusu ve smyslu zadaného směnového příkazu. Po vykrácení kmene na 

jednotlivé sortimenty jako jsou důlní výřezy, agregátní výřezy, důlní tyčové výřezy, 

vlákninové výřezy jsou tyto výrobky unášeny podélným válečkovým dopravníkem (8) 

k jednotlivým odsunovým místům. Operátorem pořezu jsou jednotlivé sortimenty 

pneumaticky vyraženy do tvarovačů (9) nebo příčných odsunových dopravníků (10). Po 

zaplnění odsunových dopravníků je tato produkce odtěžována obslužnými jeřáby (1). 

Jednotlivé vázanky jsou ukládány do stanoveného prostoru skládek hotových výrobků. 

V případě přímé expedice na o. z. jsou výrobky uloženy do přistavených železničních 

vagónů. U linky č. 1 jsou čtyři tvarovací koliby (9) po jejichž zaplnění jsou jednotlivé 

výrobky zasvazkovány pneumatickým svazkovačem a následně vyklopeny na hřeblový 

dopravník (11), který celý svazek dopraví ke krokovacímu dopravníku (12). Následně jsou 

jednotlivé svazky odtěžovány vysokozdvižným vozíkem (13) a odváženy na předem 

určené skládky.[5]  
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Obrázek 13 Schéma příčné manipulace linky ML 25V                  Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1 portálový jeřáb 2 nakulovací rampa 3 kaskádový dopravník 4 podélný hřeblový dopravník 5 válečkový 

dopravník 6 zkracovací pila 7 výstupní dopravník 8 podélný dopravník 9 pneumatický tvarovač 10 příčný odsunový 

dopravník 11 hřeblový dopravník 12 krokovací dopravník 13 vysokozdvižný vozík  

 

4.1.3 Výroba ploštin 

 
Výroba ploštin je zajišťována na dvou pracovištích Bratstvo I(dále jen BRT I) a 

Bratsvo II (dále jen BRT II), přičemž pracoviště BRT I zajišťuje produkci ploštin silnějších 

dimenzí.  

Strojní a technologické zařízení  

- dvě vertikální pásové pily Bratstvo  

- přísunové řetězové dopravníky 

- odsunové řetězové dopravníky 

- příčný řetězový dopravník, nakladač u pracoviště I 

- odsunový dopravník u pracoviště II 

- zásobník pilin   
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Obrázek 14 Bratstvo II                Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Obsazení pracoviště – technologická potřeba  

A) pracoviště Bratstvo I 

- pásovkář        1 

- skulování ploštin       1 

- ukládání ploštin        1 

 

B) pracoviště Bratstvo II 

- pásovkář        1 

- ukládání ploštin        1 

 

Počet pracovníků celkem        5 
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Technologický postup při výrobě ploštin (BRT I, BRT II) 

Vstupní surovina v podobě výřezů je zajišťována buď přímými dodávkami od 

dodavatelů jako jsou např. lesní společnosti nebo ve formě vymanipulovaných výřezů 

z vlastních manipulačních linek. Tyto výřezy jsou roztříděny dle tloušťkových stupňů a 

uloženy na jednotlivé nakulovací skládky (1). Takto připravené výřezy jsou pásovkářem 

nakulovány na vstupní podélný dopravník (2). Tímto dopravníkem je výřez dopraven 

k vertikální pásové pile (3), kde je následně podélně rozmítnut po celé délce. Po rozřezání 

vzniknou dvě ploštiny, které jsou dále unášeny odsunovým řetězovým dopravníkem (4). 

Z tohoto dopravníku obsluha (skulovač ploštin) přesune výrobky na příčný řetězový 

dopravník - nakladač (5), kterými jsou dopravovány  přímo do železničního vagónu (6), 

kde jsou obsluhou (ukladačem) rovnány do samostatných hrání. Při výrobě ploštin na 

pracovišti Bratstvo II je obsluha dvoučlenná. Po nakulení výřezu pásovkářem na vstupní 

dopravník (2) a jeho podélném rozřezání vertikální pilou (3) jsou ploštiny z podélného 

výstupního dopravníku (4) elektrickým vyrážečem vyraženy na příčný odsunový 

dopravník (7), kde obsluha výrobky ukládá do objemových vázanek. Tyto jsou následně 

odtěžovány jeřábem (8) buď k přímé expedici - nakládka do železničních vagónů (6) nebo 

do skladu hotových výrobků (9).[5] 

 

Obrázek 15 Schéma Bratstvo I    Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1nakulovací skládka 2 podélný dopravník 3 pásová pila 4 odsunový dopravník 5 nakladač 6 žel. vagón 7 příčný 

odsunový dopravník 8 portálový jeřáb 9 skládka hotových výrobků   
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Obrázek 16 Schéma Bratstvo II    Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1nakulovací skládka 2 podélný dopravník 3 pásová pila 4 odsunový dopravník 5 nakladač 6 žel. vagón 7 příčný 

odsunový dopravník 8 portálový jeřáb 9 skládka hotových výrobků  

 

4.1.4 Výroba resp 
Respy jsou vyráběny na speciální vertikální pásové pile Bardet výhradně z jehličnaté 

hmoty. 

Strojní a technologické zařízení  

- nakulovací skládky 

- vertikální pásová pila Bardet 

- soustava přísunových a odsunových dopravníků 

- příčný řetězový dopravník 

- zásobník pilin 

 

Obsazení pracoviště – technologická potřeba 

- pásovkář       1 

- skulování resp, odebírání odkorů    1 

- ukládání ploštin       1 

Počet pracovníků celkem       3  
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Technologický postup při výrobě resp 

Vstupní materiál pro výrobu resp je zajišťován stejně jako pro výrobu ploštin tj. 

přímými dodávkami od lesních společností nebo z manipulace doloviny na vlastních 

linkách. Pro výrobu resp je využívána vertikální pásová pila Bardet, která je speciálně 

upravená, aby zajistila excentrický podélný řez výřezem, čímž dochází k výrobě 

primárního produktu – resp, a sekundárního produktu – odkoru. Z nakulovací rampy (1) 

odebírá pásovkář jednotlivé výřezy, které nakuluje na vstupní podélný řetězový dopravník 

(2). Výřezy jsou pásovou pilou Bardet (3) excentricky podélně rozmítnuty na respu a 

odkor. Tyto výrobky postupují na výstupní válečkový dopravník za pilou,(4) z kterého jsou 

pracovníkem obsluhy skulovány respy na nakladač (5), a odkory odebírány k následnému 

kvalitativnímu vytřídění a uložení do příslušného boxu (6). Respa je nakladačem (5) 

dopravena buď k přímé expedici žel. vagónu (7) nebo ukládána obsluhou do tvarovacího 

oplenu. Odtěžování jednotlivých resp ve vázankách je zajišťováno jeřábem (8) a ukládán 

do skladu hotových výrobků (9).[5] 

 

Obrázek 17 Schéma výroby resp                  Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1 nakulovací rampa 2 podélný dopravník 3 pásová pila 4 výstupní dopravník 5 nakladač 6 ukládací box 7 žel. 

vagón 8 portálový jeřáb 9 skladování hotových výrobků  
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4.2 Výroba řeziva 
 

Při manipulaci celých délek na manipulačních linkách ML 25V napadají vedle 

výřezů určených k odbytu na jednotlivé důlní podniky rovněž výřezy, které svým 

charakterem neodpovídají technickým požadavkům sortimentů důlního dříví.[] Jedná se 

převážně o výřezy silnějších dimenzí tj. středový průměr výřezu je více než 23 cm. Prodej 

těchto výrobků mimo OKD by byl neekonomický. Z tohoto důvodu bylo v podmínkách 

Pily Salma rozhodnuto o dalším zhodnocení těchto výřezů ve formě výroby 

neopracovaného řeziva. Tato výroba je zajišťována na dvou pracovištích: 

 

- pracoviště „Malá pilnice“ 

- linka agregátního pořezu 

 

4.2.1 Pracoviště „Malá pilnice“ 
Strojní a technologické zařízení 

- kmenová pásová pila KPP 900H 

- rámová pila RP 50.2 

- omítací pila 

- zkracovací pila 

- soustava řetězových dopravníků 

- zásobník pilin 

- vysokozdvižný vozík 
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Obrázek 18 Malá pilnice                    Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Obsazení pracoviště- technologická potřeba 

- pásovkář        1 

- pomocník pásovkáře       1 

- rámovkář       1 

- pomocník rámovkáře       1 

 

Počet pracovníků celkem        4 

 

Technologický postup výroby řeziva na „Malé pilnici“ 

Vytříděné výřezy dle jakosti, tloušťkových stupňů a délek jsou jeřábovou obsluhou 

uloženy na vstupní dopravník (1) před pásovou pilou KPP 900H (2). Pracovníci obsluhy 

(pásovkář a pomocník pásovkáře) nakulí výřez na dopravník pásové pily (3). Výřez je 

vystředěn a upínacím zařízením zajištěn proti pohybu. 
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 Pásovkář následně provede středové měření výřezu pro následné stanovení 

kubatury pořezu. Na základě zadaného směnového příkazu pásovkář provádí jednotlivé 

podélné řezy, čímž vzniká boční řezivo ve formě odkorů, krajin, prken a potovovar 

(prizma). Boční řezivo je odebíráno pomocníkem pásovkáře k dalšímu zpracování tj. 

vykrácení na zkracovací pile (4), popř. omítáno na ostrohranné řezivo na omítací pile (5). 

Výsledný produkt je ukládán do paketů (vázanek) (6) a následně odvážen vysokozdvižným 

vozíkem do skladu hotových výrobků. Středové řezivo (prizma) je obsluhou pásové pily 

přesunuto na příčný řetězový dopravník (7), kde je vytvořena zásoba pro další 

zpracování.[5] 

Technologický postup při pořezu na rámové pile RP 50.2 

Výchozím produktem pro pořez na rámové pile je prizma, která byla vyrobena na 

pásové pile. Před pořezem provede rámovkář na základě směnového příkazu závěs 

pilových listů, čímž určí vlastní pořez a druh vyráběného sortimentu. Prizma je pracovníky 

obsluhy rámové pily přesunuta z příčného dopravníku (7) na vstupní vozík (8) před 

rámovou pilou (9). Následně je prizma upevněna a navedena do řezu. Výstupním 

produktem podélného rozřezání prizmy jsou hotové výrobky (prkna, hranolky, hranoly 

atd.). Tyto výrobky jsou obsluhou ukládány do paketů (10) a následně odváženy 

vysokozdvižným vozíkem do skladu hotových výrobků.[5]  

 

Obrázek 19  Schéma Malá pilnice    Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1 vstupní dopravník 2 pásová pila 3 dopravník pás. Pily 4 zkracovací pila 5 omítací pila 6 paket výrobků 7 

příčný řetěz. dopravník 8 vstupní vozík 9 rámová pila 10 paket hotových výrobků   



Natálie Majerová: Analýza materiálových toků při výrobě důlního dříví 

2012                                       26 
 

4.2.2 Pracoviště linky agregátního pořezu 

 
Linka agregátního pořezu (dále jen LAP) představuje tzv. novou pilařskou 

technologii. Byla postavena v roce 1982 za účelem komplexního zhodnocení dřevní hmoty 

slabších dimenzí, které v daném období představovalo až 35 % celkové produkce Pily 

Salma. V období roku 2000 bylo strojní zařízení doplněno o tzv. „novou část“, což 

představuje instalaci vysokokapacitní rozmítací pily PAULL. V současné době je zařízení 

LAP využíváno pro výrobu deskového řeziva určeného pro další zhodnocení ve formě 

vysušeného a opracovaného řeziva. Předností technologie pořezu na LAP je 100% 

zhodnocení dřevní hmoty (primární produkt – řezivo, sekundární produkt – jehličnatá 

průmyslová štěpka, piliny). 

 

Obrázek 20 Linka agregátního pořezu        Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Strojní a technologické zařízení 

- obslužný jeřáb BALJER ZEMBROT 

- spirálová sekačka 

- rozmítací kotoučová pila PAULL 

- soustava válečkových dopravníků (vstupní, výstupní) 

- řetězové dopravníky  

- zásobník pilin 

- vysokozdvižný vozík 

 

Obsazení pracoviště – technologická potřeba 

- obsluha jeřábu BALJER ZEMBROT   1 

- operátor pořezu       1 

- pomocník u pily PAULL     1 

- třídění a ukládání hotových výrobků    5 

 

Počet pracovníků celkem       8 

 

Technologický postup při pořezu na LAP 

Vstupní surovinou pro pořez na LAP představují speciálně vymanipulované výřezy 

co do kvality a tloušťkového vytřídění na vlastních manipulačních linkách. Vysoké 

požadavky jsou kladeny zejména na průměrové vytřídění výřezů. Čím kvalitnější vytřídění, 

tím vyšší výtěžnost pořezu. Vytříděné výřezy jsou obsluhou jeřábu BALJER ZEMBROT 

(1) odebírány z boxu (2) a uloženy na nakulovací rampu (3). Příčným dopravníkem (4) 

přes elevátor (5) a dávkovací ledvinu (6) jsou výřezy dávkovány po jednom kuse na 

vstupní dopravník (7), který výřez unáší na středící dopravník (8) před spirálovou sekačku 

(9). Po vystředění je výřez unášen do sekačky, která výřez spirálovými kotouči opracuje na 

polotovar (prizmu) a zbývající podíl hmoty cca 25 % ve formě jehličnaté štěpky padá na 

pásový dopravník (10). Tímto dopravníkem je štěpka dopravována na skládku štěpky (11). 
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 Prizma po opuštění sekačky postupuje soustavou válečkových a řetězových 

dopravníků (12) k dalšímu zpracování. Před rozmítací pilou PAULL (13) je prizma opět 

vystředěna a soustavou pilových kotoučů v pile PAULL podélně rozmítnuta na deskové 

řezivo. Výstupním dopravníkem (14) jsou prkna unášena na třídící dopravník (15), kde 

obsluha (třídiči) kvalitativně roztřídí řezivo do jednotlivých paketů (16). Obsluhou 

vysokozdvižného vozíku (17) jsou jednotlivé vázanky odváženy do skladu hotových 

výrobků.[5] 

 

Obrázek 21 Schéma LAP                      Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Legenda: 1 jeřáb BALJER ZEMBROT 2 skládka výřezů 3 nakulovací rampa 4 příčný dopravník 5 elevátor 6 dávkovací 

ledvina 7 vstupní dopravník 8 středící dopravník 9 spirálová sekačka 10 pásový dopravník 11 sklad štěpky 12 soustava 

dopravníků 13rozmítací pila PAULL 14 výstupní dopravník 15 třídící dopravník 16 paket výrobků 17 vysokozdvižný 

vozík  

 

4.3 Měření prašnosti 
 

Výrobní program při zpracování dřevní suroviny představují zvýšený výskyt 

prašnosti v podobě pevných prachových částic. Pro zajištění stanovených norem je potřeba 

každoročně provádět měření emisí jednotlivých výrobních uzlů.[9] 
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 Vzhledem k tomu, že provoz PILA SALMA se nachází v lokalitě, která 

dlouhodobě vykazuje překračování limitních hodnot polétavého prachu, je povinností 

podniku věnovat této problematice patřičnou pozornost. 

 

Obrázek 22 Měření prašnosti                  Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

4.4  Faktory ovlivňující výrobní program 
 

4.4.1 Ekonomická oblast 

 
Z makroekonomického hlediska je podnik ovlivňován zejména pohybem české 

koruny k zahraničním měnám. Tento pohyb se projevuje hlavně v oblasti nákupu dřevní 

suroviny (ovlivněno zejména dřevozpracujícím podnikem Mayr Melnhof Holz v lokalitě 

Paskov). Tato skutečnost se projevuje v růstu cen na tuzemském trhu, což má za následek 

růst materiálových nákladů pro společnost.  



Natálie Majerová: Analýza materiálových toků při výrobě důlního dříví 

2012                                       30 
 

Tyto materiálové náklady představují cca 60 % celkových nákladů podniku. Dalším 

faktorem ovlivňujícím chod podniku je úvěrová politika bankovních domů. Vysoké 

úrokové sazby nepodporují rozvoj investic, což se projevuje v realizaci pouze 

nejnutnějších investičních akcí resp. oprav.  

 

4.4.2 Mezoprostředí  
Mezoprostředí lze rozčlenit na: 

- dodavatelé 
- zákazníci  
- konkurence 
 

Dodavatelé  

Dřevní surovina pro výrobu důlních sortimentů se nakupuje jako dolovina v celých 

délkách, tyčovina v celých délkách a výřezy v délkách 3 a 4 m. Zpracované dřevo je téměř 

na 100 % výhradně jehličnaté (smrk, borovice, modřín, jedle) bez rozlišení a ve velmi 

malém množství tvrdé listnaté dříví (buk, dub, jasan) výhradně pro potřeby dolu Staříč.  

Nákup suroviny je upřednostňován z blízkého okolí (do 45 km), ovšem vzhledem 

k omezeným možnostem dodavatelů z tohoto okruhu je nutné většinu suroviny dovážet ze 

vzdálenosti od 45 do 150 km. Tato vzdálenost pokryje území Moravskoslezských Beskyd, 

Jeseníků a střední Moravy. Ve výjimečných případech je nutné realizovat ojediněle nákupy 

i ze vzdálenějších lokalit. Možnosti nákupu jsou limitovány několika faktory.  

Hlavním faktorem je politika majoritního vlastníka lesů u nás tj. státního podniku Lesy 

České republiky (dále jen LČR). Většina lesnicko-dřevařských firem je svou činností a 

celkově svým obchodem závislá na této firmě. Jakákoliv změna se proto negativně 

projevuje na plynulosti dodávek a na garanci dodávek. Je to také důvod proč s touto firmou 

Pila Salma neobchoduje, nikoliv však jediný. Riziko realizace dodávek potřebného 

množství dřeva a potřebných sortimentů je proto částečně přenesena na lesnicko-dřevařské 

firmy, které uzavírají smlouvy s LČR na veškeré práce, a tedy i na provedení těžby a 

odkup dříví. Nákup dříví probíhá také od subjektů provádějící práce také pro ostatní 

vlastníky lesa a to lesy v majetku obcí a měst, vojenské lesy a také soukromé vlastníky.  
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Další možností nákupu dříví je ve veřejných soutěžích vyhlášených výše uvedenými 

vlastníky a na komoditní burze. Při těchto nákupech hrozí nebezpečí, že bude dosahováno 

vyšší cenové úrovně a smluvní podmínky by nekorespondovaly se smluvními podmínkami 

OKD, a. s.. Proto tato forma nákupu není realizována. Mezi další limitující faktory je 

možno uvést sezónnost prací v lese, klimatické podmínky a výše zásob na skladu. 

Hlavní požadavky na dodavatele 

 
kvalita   → z kvalitní suroviny lze vyrobit kvalitní výrobek 
cena   → vstupní cena přímo ovlivňuje zisk 
pravidelnost dodávek → základní předpoklad zajištění plynulé výroby 
platební podmínky → zásadním způsobem ovlivňuje finanční tok 
 

Zákazníci 

Hlavním zákazníkem jsou důlní podniky OKD, které odebírají cca 80 % produkce 

Pily Salma (důlní dříví, řezivo neopracované). Zbývajících 20 % produkce jsou pilařské 

výrobky, jehličnatá štěpka, vlákninové dříví a v malé míře sortimenty důlního dříví a 

palivové dříví. 

Jedná se o:  

a) stavební a stolařské firmy   představují cca 60 % zákazníků 
b) řadoví obyvatelé    představují cca 40 % zákazníků 

 

Tito zákazníci nakupující na Pile Salma hlavně z těchto důvodů 

- dlouholetá tradice dřevozpracujícího podniku 

- umístění podniku v průmyslové aglomeraci (není nutno zajíždět kvůli nákupu 

dřevařských výrobků do podhorských oblastí) 

- cílevědomá propagační činnost 

- možnost nákupu nejen pilařských výrobků, ale i hoblovaných výrobků 

- příznivé ceny 
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Konkurence  

Analýzu konkurence je nutno rozdělit do tří základních oblastí 

 
a) konkurence na trhu s důlním dřívím 

b) konkurence na trhu s neopracovaným řezivem 

c) konkurence na trhu s opracovaným řezivem 

Konkurence na trhu s důlním dřívím 

Obchodní politika Pily Salma navazuje na uplynulá léta s tím, že si své postavení 

na trhu v roce 2006 ještě více upevnila, neboť od května 2006 zajišťuje dodávky důlního 

dříví i pro důl ČSM, které převzala po konkurenční firmě Dřevos s. r. o. Tímto pila Salma 

garantuje dodávky důlního dříví všem důlním podnikům, které jsou zajišťovány 

prostřednictvím VOJ Centrum servisních služeb. 

Konkurence na trhu s neopracovaným řezivem 

Vliv konkurence na dodávky do OKD je v této oblasti minimální. Cenová úroveň 

řeziva konkurenčních výrobců (v rámci regionu jsou to provozy bývalých 

Moravskoslezských dřevařských závodů a soukromé pily) je nad úrovní cen Pily Salma. 

Výhodou nabídky dodávek řeziva z Pily Salma do OKD je minimální přepravní 

vzdálenost, možnost vlastní osové přepravy, případně využití přepravy po Báňské dráze a 

tím podstatné snížení přepravních nákladů. Rovněž sortimentní skladba výrobků je velmi 

široká a plně vyhovuje důlním podnikům. 

Vliv konkurence mimo trh OKD se pochopitelně projevuje. V regionu působí cca 

40 výrobců řeziva. Mezi největší lze zařadit 

- Mayr-Melnhof Holz, Paskov 

- Pila MSK Velké Karlovice 

- Pila Carman s. r. o. 

- Kabelové rozvody Praha s. r. o., provoz Budišovice 

- Pila Čajka s. r. o. 

Přes tuto konkurenci je odbyt výroby řeziva v plném rozsahu zajištěn. Pila Salma se 

z hlediska objemu produkce podílí na regionálním trhu z cca 20 %.  
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Konkurence na trhu s opracovaným řezivem 

Hoblovaný program, kde se jedná o výrobu obložení, podlahovek, plotovek má 

v podmínkách Pily Salma dlouholetou tradici. Produkce je v plném rozsahu realizována 

mimo OKD. Vliv konkurence u těchto sortimentů je značný. Kromě tradičních výrobců  - 

dřevařských společností a drobných stolařských provozen je trh zaplavován dovozem 

z Polska, Skandinávie, Slovinska a Běloruska. Této konkurenci musí Pila Salma čelit 

cenovou relací, hlavně však kvalitou opracování a rozšířenou nabídkou výrobků (dřeviny 

smrk, modřín, borovice). Důležitou roli sehrává propagace a nabídka prováděná formou 

účasti na regionálních výstavách nebo inzercí v médiích. Nevýhodou zůstává sezónnost 

použití těchto výrobků a tím nutnost vytváření zvýšeného stavu zásob hotových výrobků 

v zimním období. 

Ostatní konkurenční podniky v rámci OKD v současné době nepůsobí. Jejich 

průnik na trhy v rámci OKD je omezován několika faktory 

- u důlních vzpěr jsou požadavky o. z. výhradně v dimenzích 14/19 cm, čímž tato 

hmota již průměrově i kvalitou odpovídá kulatině pro pilařské zpracování. Proto je pro 

lesní společnosti výhodnější tuto hmotu odbytovat na tuzemském trhu za podstatně vyšší 

cenu než jsou ceny do OKD. U exportních dodávek je tato cena ještě vyšší. Této 

skutečnosti plně využívá obchodní oddělení při nákupech cenově výhodných sortimentů 

surového dříví v celých délkách a následnou manipulací na důlní vzpěry požadovaných 

průměrů a délek dle požadavků důlních podniků. Nabídky obchodních společností ztrácí 

konkurenční schopnost zvýšenou cenou v důsledku obchodních přirážek a ve většině 

případů požadováním plateb v hotovosti, případně s minimální dobou splatnosti, které 

v současné době v rámci OKD nejsou akceptovatelné 

- značný podíl spotřeby důlního dříví představují sortimenty ploštiny a respy. Pro 

tuto výrobu nejsou lesní společnosti jako možný konkurent v dodávkách dostatečně 

vybaveny strojním zařízením. Pokud přesto disponují podobnou technologií, kterou by 

mohli vyrábět ploštiny a respy (horizontální pásové pily) nebyli by kapacitně schopni 

požadované objemy zajistit. Rovněž zhodnocení pořezu výřezů na řezivo se ekonomicky 

jeví daleko výhodnější.  
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- u všech dodávek možných konkurenčních společností je nevýhodou prodloužení 

přepravní vzdálenosti nutnost používání vyšších přepravních tarifů u vagónových zásilek 

ČD. Tím by došlo k podstatnému zvýšení nákladů na přepravu proti stávajícímu způsobu, 

kdy Pila Salma využívá možnosti přepravy po Báňské dráze ve vlastních vagónech 

s použitím snížených tarifů společnosti AWT a. s.. Konkurenční výhodou Pily Salma je 

skutečnost, že centrální manipulace zaručuje pravidelnost a plynulost dodávek na 

jednotlivé o. z.. Umožňuje pružně reagovat na časté množstevní a sortimentní změny ze 

strany důlních podniků, což by při přímých dodávkách od lesních společností nebylo 

garantováno.[5]   
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5 Analýza materiálových toků v podniku 

 Analýza vstupů a výstupů konkretizuje všechny významné energetické, 

materiálové a s nimi spojené peněžní toky, včetně používaných pomocných látek. Zde 

hodnotíme i toky, které se nepřímo podílí na výrobním procesu.[10] 

 Z hlediska výrobního programu na Pile Salma jsem si vybrala pro analýzu 

materiálových toků důlního dříví 3 pracoviště. Jedná se o manipulaci doloviny a tyčoviny 

v c. d., výrobu ploštin a výrobu resp. Tyto pracoviště jsem si zvolila proto, že si myslím, že 

zde dochází k největšímu vzniku dřevního odpadu. V následujících kapitolách podrobně 

rozeberu veškeré materiálové toky, které procházejí jednotlivými procesy na linkách. 

 

5.1  Výroba a expedice důlního dříví 
 

 Při stanovení předpokládaného objemu výroby bylo vycházeno z expedice 

výrobků důlního dříví v roce 2010. 

Potřeba suroviny pro pokrytí požadavků důlních podniků 

Pro zajištění výše uvedených objemů sortimentů důlního dříví jsou v podmínkách 

Pily Salma instalovány dvě manipulační linky ML 25V, které zpracovávají surovinu 

v celých délkách a příměs tyčí na požadované finální výrobky určené k přímé expedici a 

výřezy pro další zpracování (ploštiny, respy). 

Výkonová norma linky ML 25V při pořezu [11] 

- dolovina v celých délkách    71,57 m3/sm 
- příměs tyčoviny     46,02 m3/sm 

Dle odborného posouzení představuje při manipulaci na linkách ML 25V 80 % využití 

fondu pracovní doby při zpracování doloviny v celých délkách a 20 % při zpracování 

příměsí tyčoviny.[5] 

- dolovina   71,57 m3 x 80 %  57,26 m3/sm 
- příměs tyčí  46,02 m3 x 20 %  9,20 m3/sm  

Celkem        66,46 m3/sm 
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Dvě linky   2 x 66,46 m3   132,92 m3/sm 

Výroba na linkách ML 25V za rok: 

132,92 m3 x 241 směn     32 034 m3 

z toho 

- dolovina v c. d.   2 x 57,26 m3 x 241 sm = 27 599 m3 
- tyčovina příměs   2 x 9,20 m3 x 241 sm = 4 435 m3  

viz tabulka č. 2 

 

Zastoupení vyráběných sortimentů (%) 

             Tabulka 1 Vyráběné sortimenty  

výřezy přesílené  8,00% 2 563 m3 

výřezy ø 14/19 cm  56,00% 17 939 m3 

výřezy ø 10/13 cm 11,00% 3 523 m3 

tyčové výřezy  6,00% 1 922 m3 

vlákninové výřezy  8,00% 2 563 m3 

palivové dříví  8,00% 2 563 m3 

piliny 2,50% 801 m3 

kůra 0,50% 160 m3 

Celkem 100,00% 32 034 m3 
          Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 

Objem dodávek dle sortimentů 

- důlní výřezy     11 000 m3 
- ploštiny       14 700 m3 
- respy         6 300 m3 
- důlní tyčové výřezy       1 900 m3 

Celkem        33 900 m3 

Pro důlní účely je možno z vymanipulovaných sortimentů využít pouze dimenze  

ø 14/19 cm, tj. 17 939 m3. Tento objem plně pokryje požadavky na důlní výřezy (11 000 

m3). Zbývající množství tj. 6939 m3 bude využito jako vstupní materiál pro výrobu ploštin 

a resp. 
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Odbyt ploštin a resp 

14 700 m3 + 6 300 m3       21 000 m3 

+ 8 % zásoba hotových výrobků        1 680 m3 

+ 1,5 % piliny            315 m3 

+ 0,5 % kůra            105 m3  

Celkem        23 100 m3 

23 100 m3 – 6939 m3       16 161 m3 

 

Objem 16 161 m3 bude nutno přikoupit od dodavatelů ve formě výřezů ø 14/19 cm 

v délkách 3,00 m a 4,00 m. 

  

Náklady při manipulaci 

Tabulka 2 Náklady při manipulaci 

Surovina 

Dolovina 27 599 m3 x 1 216 Kč/m3 33 560 tis. Kč 

Příměs tyčí   4 435 m3 x    550 Kč/m3 2 439 tis. Kč 

Doprava   32 034 m3 x    200 Kč/m3  6 407 tis. Kč 
Energie   240,9 MW x 3600 Kč/MWh 867 tis. Kč 

Opravy a udržování   32 034 m3 x      16 Kč/m3 513 tis. Kč 
Ostatní služby     160 tis. Kč 
Osobní náklady včetně 
odvodů     2 823 tis. Kč 
Odpisy     205 tis. Kč 
Celkem     46 974 tis. Kč 

ø nákladová cena   46 974 tis. Kč : 32 034 m3 1 466 Kč/m3 
         Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 
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Tržby dle sortimentů 

Tabulka 3 Tržby dle sortimentů 

výřezy přesílené 2 563 m3 x 1 466  Kč/m3 3 757 tis. Kč 

výřezy ø 14/19 11 000 m3 x 1 829 Kč/m3 20 119 tis. Kč 

výřezy ø 14/19 6 939 m3 x 1 466 Kč/m3 10 173 tis. Kč 

výřezy ø 10/13 3 523 m3 x 1 875 Kč/m3 6 606 tis. Kč 

tyčové výřezy 1 922 m3 x 1 350 Kč/m3 2 595 tis. Kč 

vlákninové výřezy  2 563 m3 x    750 Kč/m3 1 922 tis. Kč 

palivové dříví 2 563 m3 x    800 Kč/m3 2 050 tis. Kč 

piliny 801 m3 x      480 Kč/m3 384 tis. Kč 

kůra 160 m3 x        0 Kč/m3 0 Kč 

Celkem 32 034 m3 47 606 tis. Kč 

ø realizační cena 47 606 tis. Kč : 32 034 m3 1 486 Kč/m3 
             Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 
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Schéma:  Výroba a expedice důlního dříví vztažení na 1m3 

 

 

Obrázek 23 Schéma výroby a expedice důlního dříví na 1 m3           Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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5.1.1 Vstupy 

 

Jedná se o 1. – 6. Proces. 

Dopravné 

Dopravné za surovinu je stanoveno v technických podmínkách uzavřených kupních smluv 

na dodávky dřevní hmoty s dodavateli a činí 200 Kč/m3.  

Surovina 

Surovina =
   ý  é á ří ě  č

é ž í
  =

  .   .

  
 = 1 124Kč/m3 

Lidská práce 

Lidská práce je zastoupena dle technologické potřeby pracovníků. Jednotliví pracovníci 

jsou zařazeni dle katalogu dělnických profesí do tarifních tříd. 

Energie 

Energie je vypočtena ze jmenovitých hodnot odběru energie dle štítkových hodnot el. 

motorů.  

Opravy a udržování  

Opravy a udržování =
   ž á í 

é ž í
 =

 . č

  
= 16 Kč/m3 

Tato hodnota byla expertním odhadem přerozdělena pověřeným pracovníkem dle zatížení 

strojních celků.  

Odpisy 

Jsou dány dle příslušných směrnic pro odpisování strojního zařízení.  

Broušení řezného nástroje  

Broušení =
 š í  

é ž í
 =

 .

 
 = 5 Kč/m3  
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5.1.2 Výstupy  

 
Při stanovení váhy 1 m3 suroviny bylo vycházeno z hodnot uvedených v tabulkách 

pro jehličnaté dříví. Hodnota 630 kg/m3 byla stanovena jako průměrná hodnota pro dříví 

proschlé (570 kg/m3) a dříví syrové (690 kg/m3).[12] 

Stanovení ceny odpadu v rámci jednotlivých procesů 

V rámci prvního procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 23): 

- kůra  

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci prvního procesu ohodnocena 

vstupní surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tedy má také cenu 

1 354 Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

             Tabulka 4 Cena vstupů 1. procesu 

Doprava 200 Kč 
Energie 9 Kč 
Lidská práce 18 Kč 
Surovina 1 124 Kč 
Opravy 2 Kč 

Odpisy 1 Kč 

Celkem 1 354 Kč 
          Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Výpočet objemu odpadu (kůra, dřevní smetky, piliny) 

Objem odpadu =
ý   á  

á   
= 152,5 m3 

Celková ceny kůry produkovaného z tohoto procesu za 1 rok je 1354 Kč x 152,5 m3 = 206 

543 Kč/rok, a cena dřevních smetků produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1354 x 

50,8 m3 = 68 783 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci prvního procesu je 275 328 Kč/rok. 
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V rámci druhého procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů z 2. procesu a k této hodnotě byla přičtena koncová cena 

z předchozího procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

               Tabulka 5 Cena vstupů 1. a 2. procesu 

 

 

 

 

 

        Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Ve druhém procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 23): 

- emise 

- piliny  

- palivové dříví 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci druhého procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má 

tedy cenu 1 384 Kč. 

Celkovou cenu emisí jsme zanedbali, protože jejich cena je nižší než 1 Kč,[9] celková cena 

pilin produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1384 x 813,6m3 = 1 126 022 Kč/rok, a 

cena palivového dříví vyprodukovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1 384 x 2 563m3  = 

3 547 192 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci druhého procesu je 4 673 214 Kč/rok. 

  

Energie 6 Kč 
Lidská práce 14 Kč 
Opravy 4 Kč 
Broušení 5 Kč 
Odpisy 1 Kč 

Cena vstupů 1. procesu 1 354 Kč 

Celkem 1 384 Kč 
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 V rámci třetího procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů z 3. procesu a k této hodnotě byla přičtena koncová cena předchozího 

procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

      Tabulka 6 Cena vstupů 2.a 3. procesu 

Energie 2 Kč 
Mazadla 2 Kč 
Odpisy 1 Kč 
Cena vstupů 2. procesu 1 384 Kč 

Celkem 1 389 Kč 
     Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Ve třetím procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 23): 

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci třetího procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tedy má 

tedy cenu 1 389 Kč. 

Celková cena dřevních smetků vyprodukovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1 389 x 2 

5,4m3  = 35 186 Kč/rok. 

V rámci čtvrtého procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů ze 4. procesu a k této hodnotě byla přičtena koncová cena 

z předchozího procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

                Tabulka 7 Cena vstupů 3. a 4.  procesu 

Lidská práce 13 Kč 

Energie 4 Kč 

Opravy 1 Kč 

Odpisy 1 Kč 

Cena vstupů 3. procesu 1 389 Kč 

Celkem 1 408 Kč 
          Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Ve čtvrtém procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 23): 

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci čtvrtého procesu ohodnocena 

vstupní surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tedy má tedy cenu 

1 408 Kč. 

Celková cena dřevních smetků vyprodukovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1 408 x 

10,16 m3 = 14 318 Kč/rok. 

V 5. a 6. procesu nevzniká žádný dřevní odpad, který by bylo možno finančně vyhodnotit.  

 

Závěr 

Celková cena odpadu je 4 998 044 Kč.  

Tabulka top twenty 

Postup analýzy - sledujeme všechny materiálové toky ve sledované části prostoru, 

tedy vstupy i výstupy, včetně pomocných látek a to i těch, které se přímo procesu 

nezúčastňují a zjistíme velikost všech těchto toků.  

K získávání maximálního množství informací o sledované části výroby a 

materiálových tocích slouží dotazníky Top Twenty (TT). Tuto fázi projektu nazýváme fáze 

sběru dat a právě tyto informace se stanou základem pro hledání řešení. Tyto informace 

slouží pro provádění materiálových bilancí zkoumaného procesu. Bilance jednoduchého 

systému obecně vypadá takto: 

             Tabulka 8 Top twenty 

Palivové dříví  2. proces 3 547 192 Kč 

Piliny 2. proces 1 126 022 Kč 

Kůra 1. proces 206 543 Kč 

Dřevní smetky  1. proces 68 783 Kč 

Dřevní smetky 3. proces 35 186 Kč 

Dřevní smetky 4. proces 14 318 Kč 
    Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Z pohledu zhodnocení můžeme konstatovat:  

- palivové dříví je prodáváno maloodběratelům (tržby za rok byly 2 050 000 

Kč/rok) 

- piliny prodávány soukromým firmám (384 000 Kč) rok. 

Kůra v současné době není finančně zhodnocena, je vyvážena na vlastní skládku, kde je 

následně prováděna rekultivace. Vhodnou úpravou, drcením s rozlišením frakcí by bylo 

možno tento produkt prodávat pro účely dekoračního a zahradnického mulčování. 

Tabulka 9 Srovnání 

Produkt 

Tržby 
podniku za 
negativní 
produkty 

Ohodnocení 
negativních 

produktů 1dle 
MFCA 

Ekonomická 
ztráta 

Odbytováno/ 
neodbytováno 

Palivové dříví 2 050 400 Kč 3 547 192 Kč -1 496 792 Kč Odbytováno 

Piliny 384 480 Kč 1 126 022 Kč  -741 542 Kč Odbytováno 

Kůra 0 Kč 206 543 Kč - 206 543 Kč Neodbytováno 
Dřevní 
smetky 0 Kč 118 287 Kč -118 287 Kč Neodbytováno 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky č. 9 vyplývá, že prodejní cena palivového dříví je 

v současné době podhodnocena stejně jako prodej pilin. Kůra a dřevní smetky, které 

v současné době nejsou odbytovány je možno vhodnou úpravou zhodnotit, tak aby byly 

pro podnik přínosem. 

5.2 Výroba ploštin  
Dodávky ploštin představují 43% podíl celkových dodávek důlních sortimentů na 

o. z. OKD.  

V současné době je výroba ploštin zajišťována na dvou vertikálních kmenových 

pásových pilách. Tyto strojní celky, výrobce Bratstvo – Slovinsko, jsou provozem značně 

opotřebovány (instalace v roce 1961) a vyžadují zvýšenou potřebu prováděných 

údržbářských prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální strojní zařízení, jakákoliv 

oprava je mimořádně ekonomicky nákladná.  

                                                 
1 Negativní produkt: v rámci MFCA není negativní produkt vnímán jen jako odpad, ale jako všechny vynaložené materiály, 
energie a další ekonomické zdroje, které nebyly dále přeměněny na kladné produkty a končí nevyužity v odpadních 
proudech.[13] 
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Náhradní díly jsou nedostupné, proto je nutno opravovaný segment zpracovat ve 

výkresové dokumentaci a zadat do výroby. 

Rovněž charakter technologického toku výrobku vyžaduje značnou fyzickou 

námahu obsluhy spojené s rizikem vzniku pracovního úrazu, zejména za zhoršených 

klimatických podmínek (sníh, déšť, námraza).  

Ekonomický propočet 

 
-  odbyt do OKD     14 700 m3 

- 8% zásoba hotových výrobků     1 176 m3 

- 1,5 % piliny          221 m3 

- 0,5 % kůra             73 m3 

Celkem        16 170 m3 

Z tohoto objemu je cca 180 m3 listnatých ploštin, jejichž výroba je časově náročnější než 

výroba jehličnatých ploštin. 

Výkonové normy pro výrobu ploštin (jehličnatých) [11] 

- pracoviště Bratstvo I    63 m3/sm 
- pracoviště Bratstvo II    42 m3/sm 
 
Při výrobě (pořezu) listnatých ploštin    12 m3/sm 
 
a) fond pracovní doby na zajištění výroby ploštin 
 
- ploštiny jehličnaté 
16 170 m3 – 180 m3     15 990 m3 
 
Výrobní kapacita pracoviště BRT I 
 
- výkonová norma     63 m3/sm 

241 pracovních dnů/rok x 63 m3/sm   15 183 m3 
 
15 990 m3 – 15 183 m3     807 m3 
 
Objem 807 m3 je nutno vyrobit na pracovišti BRT II současně s požadovaným množstvím 
listnatých ploštin. 
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Výrobní kapacita pracoviště BRT II 

 
- výkonová norma      42 m3/sm 
807 m3 : 42 m3/sm     19 směn 
 
Pořez listnatých ploštin 
180 3 : 12 m3/sm      15 směn 
 
 
b) obsazení pracoviště 
- pracoviště BRT I     3 pracovníci 
- pracoviště BRT II    2 pracovníci 
 

Počet směn celkem na výrobu ploštin (včetně obsluhy jeřábů) 

 
- BRT I   3 x 241 dnů    723 směn 
- BRT II  2 x 34 dnů     68 směn 
- obsluha (jeřáb)     262 směn 
Celkem                   1 053 směn 

 

c) energetická náročnost  
 
- BRT I       57 kW 
- BRT II      53 kW 
 
 
 
d) Řezný nástroj – pásová pila Uddeholm  

U této pily je průměrná spotřeba 1 ks pilového pásu/132 m3 pořezu ploštin. 

Při stanové roční spotřebě je spotřebováno 123 Ks pilových listů za rok. 

Cena byla stanovena na základě nákupní ceny 1 ks pilového pásu Uddeholm, která je 

odebírána za cenu 2000Kč. 

 

123 x 2000     246 000 Kč/rok 
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Ekonomické vyhodnocení pořezu ploštin 

Tržby při výrobě ploštin 

    Tabulka 10 Tržby při výrobě ploštin 

ploštiny jehličnaté  15 682 m3 x 1 900 Kč/m3 29 796 tis. Kč 

piliny jehličnaté      218 m3 x    480 Kč/m3 105  tis. Kč 

ploštiny listnaté       194 m3 x 2 000 Kč/m3 388  tis. Kč 

piliny listnaté          3 m3 x    540  Kč/m3 2  tis. Kč 

kůra        73 m3 x        0 Kč/m3 0 Kč 
celkem 30 291  tis. Kč 

ø realizační cena  30 291 tis. Kč : 16 170 m3 1 873 Kč/m3  
            Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 

Náklady při výrobě ploštin  

Tabulka 11 Náklady při výrobě ploštin 

výřez z doloviny v celých délkách  6 939 m3 x 1 466 Kč/m3 10 172  tis. Kč 

výřez od dodavatelů  

9 033 m3 x 1 307,21 Kč 11 808 tis. Kč 

198 m3 x 1 460 Kč/m3 289 tis. Kč 

dopravné    9 231 m3 x    200 Kč/m3 1 846 tis. Kč 

energie 98,3 MWh x 3 600 Kč/MWh 354 tis. Kč 
osobní náklady včetně odvodů  941 tis. Kč 

opravy a udržování  517 tis. Kč 
vedlejší náklady  812 tis. Kč 
odpisy  25 tis. Kč 
Náklady celkem  26 764 tis. Kč 

ø nákladová cena  26 764tis. Kč : 1 670 m3 1 655 kč/m3 
    Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 

Produktivita práce 
 

Výroba ploštin celkem    16 170 m3 
Počet směn celkem    791 směn 
 
PP = 16 170 m3 : 791 sm   20,44 m3/sm/hl 
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Schéma:  Výroba ploštin vztažená na 1m3 

 

 

Obrázek 24 Schéma výroby ploštin na 1 m3     Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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5.2.1 Vstupy 
Jedná se o 1. – 4. proces. 

Dopravné 

Celková cena dopravného je ovlivněna množstvím výřezů, které je nutno přikoupit od 

dodavatelů, abychom pokryli celkovou potřebu pro výrobu ploštin 

Cena dopravného =
ž í ří   é

á ý  š
 =

    č/  

  
 = 114 Kč/m3 

Surovina 

Dtto jako u dopravného.  

Cena polotovaru = 1466 Kč/m3 

Cena výřezů jehličnatých = 1307,21 Kč/m3 

Cena výřezů listnatých = 1460 Kč/m3 

Surovina =
ž í ž í ří

á ý  š
  =

    ,   
=

  . č

 
 = 1377 Kč/m3 

Lidská práce 

Lidská práce je zastoupena dle technologické potřeby pracovníků. Jednotliví pracovníci 

jsou zařazeni dle katalogu dělnických profesí do tarifních tříd. 

Energie 

Energie je vypočtena z jmenovitých hodnot odběru energie dle štítkových hodnot el. 

motorů.  

Opravy a udržování  

Opravy a udržování =
   ž á í 

é ž í
 =

 . č

  
= 32 Kč/m3 

Tato hodnota byla expertním odhadem přerozdělena pověřeným pracovníkem dle zatížení 

strojních celků.  
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Odpisy 

Jsou dány dle příslušných směrnic pro odpisování strojního zařízení.  

Broušení řezného nástroje  

Broušení =
 š í  

é ž í
 =

 .

 
 = 50 Kč/m3 

 

 

5.2.2 Výstupy  
Při stanovení váhy 1 m3 suroviny bylo vycházeno z hodnot uvedených v tabulkách 

pro jehličnaté dříví. Hodnota 630 kg/m3 byla stanovena jako průměrná hodnota pro dříví 

proschlé (570 kg/m3) a dříví syrové (690 kg/m3). [12] 

Stanovení ceny odpadu v rámci jednotlivých procesů 

V rámci prvního procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 24): 

- kůra  

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci prvního procesu ohodnocena 

vstupní surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má také cenu 

1 508 Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 12 Cena vstupů 1. procesu 

Doprava 114 Kč 
Surovina 1 377 Kč 
Opravy 2 Kč 

Energie 2 Kč 

Lidská práce 13 Kč 

Celkem 1 508 Kč 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Výpočet objemu odpadu (kůra, dřevní smetky, piliny) 

Objem odpadu =
ý   á  

á   
 

Celková ceny kůry produkovaného z tohoto procesu za 1 rok je 1508 x 77 m3 = 116 116 

Kč/rok, a cena dřevních smetků produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1508 x 25,7 

m3 = 38 756 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci prvního procesu je 154  872 Kč/rok. 

V rámci druhého procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty jednotlivých 

vstupů z 2. procesu a k této hodnotě byly přičtena koncová cena předchozího procesu. 

Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

         Tabulka 13 Cena vstupů 1.a 2. procesu 

Energie 14 Kč 
Lidská práce 13 Kč 
Opravy 24 Kč 

Odpisy 2 Kč 

Vedlejší náklady 50 Kč 

Cena vstupů 1. procesu 1 508 Kč 

Celkem 1 611 Kč 
     Zdroj: [Vlastní zpracování] 

V druhém procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 24): 

- emise 

- piliny  

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci druhého procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má 

tedy cenu 1 611 Kč. 

Celkovou cenu emisí jsme zanedbali, protože jejich ceny je nižší než 1 Kč.[9] Celková 

cena pilin produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1611 x 256,7 m3 = 413544 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci prvního procesu je 413544 Kč/rok. 
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V rámci třetího procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů z 3. procesu a k této hodnotě byla přičtena koncová cena předchozího 

procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

   Tabulka 14 Cena vstupů 2. a 3. procesu 

Energie 4 Kč 
Lidská práce 10 Kč 
Opravy 2 Kč 

Cena vstupů 2. procesu 1 611 Kč 

Celkem 1 627 Kč 
Zdroj: [Vlastní zpracování] 

V  třetím procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 24): 

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci třetího procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má 

tedy cenu 1 627 Kč. 

Celková cena smetků vyprodukovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1 627 x 7,7 m3 = 12 

528 Kč/rok. 

Ve čtvrtém procesu nevzniká žádný dřevní odpad, který by bylo možno finančně 

vyhodnotit.  

Závěr 

Celková cena odpadu je 580 944 Kč.  

Tabulka top twenty 

Tabulka 15 Top twenty 

Piliny 2. proces 413 544 Kč 

Kůra 1. proces 116 116 Kč 

Smetky 1. proces 38 756 Kč 

Smetky 3. proces 12 528 Kč 
              Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Z pohledu zhodnocení můžeme konstatovat:  

- piliny prodávány soukromým firmám (107 000 Kč) rok. 

Kůra v současné době není finančně zhodnocena, je vyvážena na vlastní skládku, kde je 

následně prováděna rekultivace. Vhodnou úpravou, drcením s rozlišením frakcí by bylo 

možno tento produkt prodávat pro účely dekoračního a zahradnického mulčování. 

Tabulka 16 Srovnání 

Produkt 

Tržby 
podniku za 
negativní 
produkty 

Ohodnocení 
negativních 

produktů 2dle 
MFCA 

Ekonomická 
ztráta 

Odbytováno/ 
neodbytováno 

Piliny 106 260 Kč 413 544 Kč 307 284 Kč Odbytováno 

Kůra 0 Kč 116 116 Kč 116 116 Kč Neodbytováno 
Dřevní 
smetky 0 Kč 51 284 Kč 51 284 Kč Neodbytováno 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky č. 16 vyplývá, že prodejní cena pilin je v současné době 

podhodnocena. Kůra a dřevní smetky, které v současné době nejsou odbytovány je možno 

vhodnou úpravou zhodnotit, tak aby byly pro podnik přínosem.  

                                                 
2 Negativní produkt: v rámci MFCA není negativní produkt vnímán jen jako odpad, ale jako všechny vynaložené materiály, 
energie a další ekonomické zdroje, které nebyly dále přeměněny na kladné produkty a končí nevyužity v odpadních 
proudech.[13] 
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5.3 Výroba resp 
 

Dodávky resp představují 19 % podíl celkových dodávek důlních sortimentů na o. z. 

OKD. Výroba resp je zajišťována vertikální pásovou pilou Bardet, která je speciálně 

upravená pro excentrický podélný řez. Stejně jako pásové pily pro výrobu ploštin je i pila 

Bardet značně opotřebována provozem (instalace v roce 1959) a jakákoliv oprava vyžaduje 

značné problémy se zajištěním plynulosti dodávek resp na jednotlivé důlní závody. Jedním 

z negativních faktorů při výrobě resp je vysoká fyzická namáhavost, zejména při odebírání 

odkorů. Rovněž doprava jednotlivých výrobků po nakladači a jejich následné ukládání 

ohrožuje obsluhu z hlediska bezpečnosti práce.  

Ekonomický propočet 

- odbyt do OKD        6 300 m3 

- 8 % zásoba hotových výrobků        504 m3 

- 1,5 % piliny            95 m3 

- 0,5 % kůra             31 m3 

Celkem         6 930 m3 

 

a) fond pracovní doby na zajištění výroby resp 

- respy jehličnaté        6 930 m3 

Výrobní kapacita pracoviště Bardet 

- výkonová norma  [11]      63 m3/sm 

6 930 m3 : 63 m3/sm       110 směn 

 

b) obsazení pracoviště               3 pracovníci 

Počet směn celkem na výrobu resp (včetně obsluhy jeřábů): 

- Bardet   3 x 110 dnů      330 směn 

- Obsluha (jeřáb)         55 směn 

Celkem          385 směn 
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c) Energetická náročnost 

- Bardet       55 Kw 

 

d) řezný nástroj – pásová pila Uddeholm 

ø spotřeba 1 ks pilového pásu/132 m3 pořezu ploštin 

tj. 

6 930 m3 : 132 m3         53 ks 

Cena 1 kusu pilového pásu Uddeholm               2000 Kč 

53 x 2000        106 tis. Kč/rok 

 

Ekonomické vyhodnocení pořezu resp 

Tržby při výrobě resp  

Tabulka 17 Tržby při výrobě resp 

respy 6 804 m3 x 2 100 Kč/m3 14 288 tis. Kč 

piliny      95 m3 x    540 Kč/m3 51 tis. Kč 

kůra      31 m3 x         0 Kč/m3 0 Kč 
celkem 14 339 tis. Kč 

ø realizační cena  14 339 tis. : 6930 m3 2 069 Kč/m3 
  Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 
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Náklady při výrobě resp 

Tabulka 18 Náklady při výrobě resp 

výřez od dodavatelů  6 930 m3 x 1 307,21 Kč 9 059 tis. Kč 

dopravné 6 930 m3 x 200 Kč/m3 1 386 tis. Kč/m3 
energie 30,2 MWh x 3600 Kč/MWh 109 tis. Kč 

osobní náklady včetně odvodů  291 tis. Kč 
opravy a udržování  222 tis. Kč 
vedlejší náklady 349 tis. Kč 
odpisy 5 tis. Kč 
Celkem 11 421 tis. Kč 

ø nákladová cena  11 421 tis. Kč : 6930 m3 1 648 Kč/m3 
       Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 

 

Produktivita práce 

- výroba resp      6 930 m3 

- počet směn celkem     385 směn 

PP = 6 930 m3 : 385 směn     18,00 m3/sm/hl 
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Schéma: Výroba resp vztažená na 1 m3 

 

Obrázek 25 Schéma výroby resp na 1 m3     Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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5.3.1  Vstupy 
Jedná se o 1. – 4. proces. 

Doprava 

Dopravné za surovinu je stanoveno v technických podmínkách uzavřených kupních smluv 

na dodávky dřevní hmoty s dodavateli a činí 200 Kč/m3.  

Surovina 

Cena suroviny = cena výřezů od dodavatelů, které je nutno přikoupit = 1307 Kč/m3  

Lidská práce 

Lidská práce je zastoupena dle technologické potřeby pracovníků. Jednotliví pracovníci 

jsou zařazeni dle katalogu dělnických profesí do tarifních tříd. 

Energie 

Energie je vypočtena z jmenovitých hodnot odběru energie dle štítkových hodnot el. 

motorů.  

Opravy a udržování  

Opravy a udržování =
   ž á í 

é ž í
 =

 . č

  
= 32 Kč/m3 

Tato hodnota byla expertním odhadem přerozdělena pověřeným pracovníkem dle zatížení 

strojních celků.  

Odpisy 

Jsou dány dle příslušných směrnic pro odpisování strojního zařízení.  

Broušení řezného nástroje  

Broušení =
 š í  

é ž í
 =

 .

 
 = 50 Kč/m3 
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5.3.2 Výstupy  

Při stanovení váhy 1 m3 suroviny bylo vycházeno z hodnot uvedených v tabulkách 

pro jehličnaté dříví. Hodnota 630 kg/m3 byla stanovena jako průměrná hodnota pro dříví 

proschlé (570 kg/m3) a dříví syrové (690 kg/m3).[12] 

Stanovení ceny odpadu v rámci jednotlivých procesů 

V rámci prvního procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 25): 

- kůra  

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci prvního procesu ohodnocena 

vstupní surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má také cenu 

1511 Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 19 Cena vstupů 1. procesu 

Doprava 200 Kč 
Surovina 1 307 Kč 
Energie 2 Kč 

Opravy 2 Kč 

Celkem 1 511 Kč 
              Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Výpočet objemu odpadu (kůra, dřevní smetky, piliny) 

Objem odpadu =
ý   á  

á   
 

Celková ceny kůry produkovaného z tohoto procesu za 1 rok je 1511 x 22 m3 = 33 242 

Kč/rok, a cena dřevních smetků produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1511 x 11 m3 

= 16621 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci prvního procesu je 49 863 Kč/rok. 
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V rámci druhého procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů z 2. procesu a k této hodnotě byla přičtena koncová cena předchozího 

procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

         Tabulka 20 Cena vstupů 1.a 2. procesu 

Energie 9 Kč 
Vedlejší náklady 50 Kč 
Lidská práce 14 Kč 

Opravy 20 Kč 

Odpisy 1 Kč 

Cena vstupů 1. procesu 1 511 Kč 

Celkem 1 605 Kč 
         Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

V druhém procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č.25): 

- emise 

- piliny  

 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci druhého procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má 

tedy cenu 1 605 Kč. 

Celkovou cenu emisí jsme zanedbali, protože jejich cena je nižší než 1 Kč,[9] celková cena 

pilin produkovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1605 x 88 m3 = 141 240 Kč/rok. 

Celková cena odpadu v rámci prvního procesu je 141240 Kč/rok. 
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 V rámci třetího procesu byla cena odpadu stanovena jako součet hodnoty 

jednotlivých vstupů z 3. procesu a k této hodnotě byly přičtena koncová cena předchozího 

procesu. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce: 

    Tabulka 21 Cena vstupů 2.a 3.  procesu 

Energie 3 Kč 
Lidská práce 13 Kč 
Opravy 5 Kč 

Cena vstupů 2. procesu 1 605 Kč 

Celkem 1 626 Kč 
               Zdroj: [Vlastní zpracování] 

V třetím procesu vzniká následující odpad (viz obrázek č. 25): 

- dřevní smetky 

Cena tohoto odpadu je stejná jako cena, kterou byla v rámci třetího procesu ohodnocena 

zpracovávaná surovina (po načtení všech příslušných cen jednotlivých vstupů) tady má 

tedy cenu 1 626 Kč. 

Celková cena dřevních smetků vyprodukovaných z tohoto procesu za 1 rok je 1 626 x 2,2 

m3 = 3577 Kč/rok. 

Ve čtvrtém procesu nevzniká žádný dřevní odpad, který by bylo možno finančně 

ohodnotit. 

Závěr 

Celková cena odpadu je 194 680 Kč.  

Tabulka Top twenty 

      Tabulka 22 Top twenty 

Piliny 2. proces 141 240 Kč 

Kůra 1. proces 33 242 Kč 

Smetky 1. proces 16 621 Kč 

Smetky 4. proces 3 577 Kč 
                Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Z pohledu zhodnocení můžeme konstatovat:  

- piliny prodávány soukromým firmám (51 tis. Kč) rok. 

Kůra v současné době není finančně zhodnocena, je vyvážena na vlastní skládku, kde je 

následně prováděna rekultivace. Vhodnou úpravou tj. drcením a přimícháním vápence by 

bylo možno z napadané kůry vyrábět mulčovací kůru, která by mohla být prodávána jak 

soukromníkům, tak firmám zaobírajícími se zahradnickou činností. 

Tabulka 23 Srovnání 

Produkt 

Tržby 
podniku za 
negativní 
produkty 

Ohodnocení 
negativních 

produktů 3dle 
MFCA 

Ekonomická 
ztráta 

Odbytováno/ 
neodbytováno 

Piliny 51 300 Kč 141 240 Kč 89 940 Kč Odbytováno 
Kůra 0 Kč 33 242 Kč 33 242 Kč Neodbytováno 
Dřevní 
smetky 0 Kč 20 198 Kč 20 198 Kč Neodbytováno 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky č. 23 vyplývá, že prodejní cena pilin je v současné době 

podhodnocena. Kůra a dřevní smetky, které v současné době nejsou odbytovány je možno 

vhodnou úpravou zhodnotit, tak aby byly pro podnik přínosem. 

  

                                                 
3 Negativní produkt: v rámci MFCA není negativní produkt vnímán jen jako odpad, ale jako všechny vynaložené materiály, 
energie a další ekonomické zdroje, které nebyly dále přeměněny na kladné produkty a končí nevyužity v odpadních 
proudech.[13] 
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6 Návrh nápravných opatření 

 

Z výše uvedených vypočtených hodnot v kapitole 5. Analýza materiálových toků, je 

zcela zřejmé, kde podnik přichází ke ztrátě. V následujících podkapitolách navrhuji 

nápravné opatření. 

 

6.1  Navrhované řešení manipulace na linkách ML 25V 
 

Stávající manipulace doloviny a příměsi tyčí (příčné krácení) je plně závislé na 

subjektivním posouzení (zhodnocení) zpracovávaného materiálu operátorem pořezu. Tento 

stav zásadně ovlivňuje výslednou ekonomiku pořezu. Pro zvýšení ø realizační ceny a 

úsporu materiálových nákladů včetně dopravného navrhuji realizaci „Optimalizaci pořezu 

na manipulačních linkách“. Tento způsob je založen na vyhodnocení sběrných dat 

(středový průměr a délka zpracovávaného kmene). Na základě těchto hodnot program 

vyhodnotí optimální vykrácení kmene dle požadovaných délek a tloušťkových stupňů 

s minimalizací dřevního odpadu (palivové dříví). Předpokládaný pokles sortimentů 

palivového dříví bude cca 4 %. 

Instalací optimalizačního zařízení na obě manipulační linky dojde k efektivnímu 

zhodnocení dřevní hmoty, což bude mít v konečné fázi kladný dopad na ekonomiku 

podniku.  

Předpokládané zastoupení 4 % objemu výrobků po realizaci: 

- 2 % výřezy pro důlní účely   640 m3 

- 1 % tyčové výřezy    320 m3 

- 1 % výřezy podslabené    320 m3 

Navýšením podílu výřezů ø 14/19 cm dojde k snížení nutnosti příkupu těchto výřezů od 

dodavatelů. 
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Ekonomický přínos 

- úspora materiálových nákladů  

640 m3 x 1307,21 Kč/m3    837 tis. Kč 

- úspora dopravného  

640 m3 x 200 Kč/m3   128 tis. Kč 

Celkem      965 tis. Kč 

Tržby dle sortimentů po realizaci 

Tabulka 24 Tržby po realizaci 

výřezy přesílené   2563 m3 x 1400 Kč/m3 3588 tis. Kč 

výřezy ø 14/19 18580 m3 x 1829 Kč/m3 33982 tis. Kč 

výřezy ø 10/13   3844 m3 x 1875 Kč/m3 7208 tis. Kč 

tyčové výřezy   2242 m3 x 1350 Kč/m3 3027 tis. Kč 

vlákninové výřezy   2563 m3 x   750 Kč/m3 1922 tis. Kč 

palivové dříví   1281 m3 x   800 Kč/m3 1025 tis. Kč 

piliny     961 m3 x   480 Kč/m3 461 tis. Kč/m3 

Celkem 32034 m3 51213 tis. Kč/m3 

ø realizační cena 51213 tis. Kč : 32034 m3 1599 Kč/m3 
   Zdroj: [Interní zdroj PILA SALMA] 

Celkový ekonomický přínos 

- zvýšení tržeb  51 213 000 – 50 032 000   1 181 000 Kč 

- úspora materiálových nákladů          837 000 Kč 

- úspora na přepravném         128 000 Kč 

Celkem         2 146 000 Kč 

Náklady na realizaci 

- 2 x optimalizační zařízení      2 000 000 Kč 

- energie               6 000 Kč 

- projektové práce            50 000 Kč 

- montáž             50 000 Kč 

- odpisy           320 000 Kč 

Celkem         2 426 000 Kč 
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6.2  Návrh řešení výroby ploštin a resp 
Stávající výroba ploštin a resp je v současné době realizována na dvou 

vertikálních pilách Bratstvo (výroba ploštin) a jedné speciální pásové pile Bardet (výroba 

resp). Vzhledem k tomu, že sortiment ploštiny a respy jsou z ekonomického hlediska 

nejdůležitější prvky zabezpečující plnění ekonomiky podniku, je velmi důležité zajistit 

bezporuchový chod těchto strojních celků a následnou plynulost dodávek do OKD. 

Stávající vertikální pásové pily tuto záruku neposkytují. Rovněž vysoký podíl lidské práce, 

namáhavost, bezpečnost obsluhy a vysoké náklady na pomocný materiál (řezný nástroj) si 

vynucují najít nové řešení těchto technologických uzlů.  

Návrh 

Investičně zakoupit novou pásovou pilu značky PRIMULTINI. 

Tato investice plně nahradí stávající zastaralá strojní zařízení, dojde ke zvýšení 

bezpečnosti a hygieny práce, úspoře osobních nákladů, elektrické energie, snížení spotřeby 

pomocného materiálu (řezný nástroj). Nedílnou součástí realizace je vliv na životní 

prostředí. Dojde ke snížení podílu prašnosti. Nová vertikální pásová pila bude splňovat 

veškeré požadavky kladené na tento druh strojního zařízení.  

 

6.2.1 Umístění pásové pily PRIMULTINI  

 
Pila bude instalována v krytém prostoru o délce 30 m a šířce 10 m. součástí 

technologického celku bude skládka pořezového materiálu s nakulovacím dopravníkem 

včetně vyvážecích dopravníků pro hotový výrobek a odpad. Veškeré dopravníky budou 

umístěny v návaznosti na výrobní cyklus návozu dřevní hmoty a odsunu hotových výrobků 

důlního dříví. Nová pásová pila bude umístěna do bývalé Přířezovny 3, která se nachází 

v prostoru mezi stávajícím pracovištěm Bratstvo I a pracovištěm Bardet. 
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6.2.2 Základní technické parametry pily PRIMULTINI 

 
- litinový robustní stojan 

- oběžná kola – pásovnice průměr 1 300 mm, šířka 165 mm 

- řezný nástroj – pilový pás 9 480 – 9990 x 180 x 1,3 

- hydraulické napínání pilového pásu 

- hydraulické vedení pásu 

- pevná tlaková vodítka 

- centrální mazání 

- hlavní motor 55 kW 

- motorová brzda 

 

6.2.3 SWOT analýza nové výrobní linky a staré výrobní linky 

 
Jedná se o metodu, kde identifikujeme silné a slabé stránky.  Díky této metodě je 

možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. 

Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.[14] 

Pořízení nové pásové pily včetně příslušenství tj. navážení suroviny a odtěžování 

výrobků patří mezi strategické a především bezpečnostní investice.  
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Nová výrobní linka   Staré výrobní linky 

Výhody – bezpečnost 

- obsluha (pilař) ovládá linku 
z velínu, nepřichází do kontaktu 
se surovinou 

- obsluha není vystavena 
povětrnostním a klimatickým 
vlivům 

- pomocí obsluhy nepřicházejí do 
kontaktu se strojním zařízením 
a rovněž nejsou vystaveni 
povětrnostním vlivům 

 
 
 
 
 
 
 

Strategické výhody 

- nové zařízení nebude vykazovat 
množství poruch (snížení 
nákladů na opravy a udržování) 

- výroba obou sortimentů na 
jednom stroji jen přestavěním 
pily 

- úspora osobních nákladů, 
zvýšení PP 

- úspora energie 
- snížení podílu pevných částic 

do ovzduší 

Nevýhody – bezpečnost 

- obsluha (pilař) nakuluje a 
urovnává surovinu na pohybující 
se řetězový dopravník ručně 
v plně venkovním prostředí 

- nebezpečí sjetí, především mokré 
suroviny z hromady 

- pomocný pracovník obsluhy na 
BRT I skuluje hotový výrobek 
z pohybujícího se dopravníku na 
nakladač ručně 

- pomocný pracovník ukládá 
padající výrobky z výšky cca 2,5 
m do hrání přímo ve vagonu, kde 
je rovněž vystaven vlivům, hrozí 
úraz pádem výrobku na 
jakoukoliv část těla. 

 

Strategické nevýhody 

- strojní zařízení jsou značně 
opotřebovány provozem 

- časté poruchy 
- výrobní nespolehlivost strojů, 

ohrožení potřeb důlních závodů 
- z výše uvedeného důvodu 

nutnost vytváření vyššího stavu 
zásob hotových výrobků 

- není zajištěn kvalitní řez a tím 
kvalitní výrobek 

- účelovost jednotlivých strojních 
celků (pouze výroba resp a pouze 
výroba ploštin) 

Obrázek 26 SWOT analýza          Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Personální obsazení nové linky 

Současný stav zaměstnanců na tuto výrobu je 8.  

K obsluze nové linky budou zapotřebí 3 zaměstnanci a to jak na výrobu resp, tak na výrobu 

ploštin. 

Jedná se o tyto činnosti: 

- obsluha pily – velín 

- obsluha dopravníku 

- manipulace, ukládání výrobků [5] 
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7 Závěr 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zaměření na analýzu materiálových 

toků při výrobě důlního dříví a konkrétní příklady, poukazující na vznik největšího odpadu, 

který by mohl být efektivněji využit při celkovém zpracování důlního dříví s návrhem 

nápravného opatření k minimalizaci těchto odpadů. 

V jednotlivých kapitolách se věnuju popisu metod preventivního přístupu 

k ochraně životního prostředí, charakteristikou dřevozpracujícího podniku a popisem jeho 

výrobního programu. 

Na konkrétních příkladech ve vybraných třech pracovištích jsem provedla 

podrobně analýzu materiálových toků při výrobě důlního dříví. V rámci těchto vybraných 

pracovišť byla vždy provedena analýza vstupních a výstupních hodnot, které vstupují do 

jednotlivých procesů v rámci pracoviště. Na tuto analýzu navazuje ekonomický propočet, 

který je následně srovnán s tržbami. 

Analýzou jsem došla k výsledkům, které ukazují, že současné ekonomické 

zhodnocení vzniklého odpadu není náležitě zhodnoceno. Vhodnou úpravou, týkající se 

zejména odpadu kůra, je možno navýšit hospodářský výsledek podniku. 

Z analýzy vyplývá, že provoz PILA SALMA má velmi důležité zastoupení ve 

společnosti OKD. Pro svou specifičnost (atypické výrobní procesy při výrobě ploštin a 

resp) je z hlediska dodávek důlního dříví cizím dodavatelem nenahraditelná. Z pohledu 

materiálových toků je nutno konstatovat, že stávající strojní zařízení je natolik 

opotřebované a zastaralé, že snížení podílu odpadních produktů je nutno realizovat 

modernizaci jednotlivých uzlů formou strojních investic. U manipulace na linkách ML 

25V se jedná o instalace optického měření laserem vstupní suroviny před vlastní 

manipulací. Stávající zastaralé strojní zařízení na výrobu ploštin a resp nahradit instalací 

nové pásové pily PRIMULTINI. 

Z rozboru vyplývá, že i přes poměrně vysoké investiční náklady bude výsledný 

efekt v podobě ekonomického přínosu pro podnik zásadní. Při výpočtech jsem došla 

k přepokládané úspoře u manipulace 2 146 000 Kč. Instalací pily PRIMULTINI dojde 

k sjednocení tří pracovišť, čímž dojde k úspoře pracovní síly, zvýšení bezpečnosti a 
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hygieny práce. Ekonomická analýza byla výsledně doplněna i SWOT analýzou slabých a 

silných stránek starých výrobních linek a nové výrobní linky PRIMULTINI. 

.  
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