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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Černušek, P. Návrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní 

jednotky kolejových vozidel: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 48 s. Vedoucí práce: Ing.Míková, J. Ph.D 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh logistického zajištění pískového hospodářství       

ve vybrané provozní jednotce. V teoretické části této práce se věnuji významu křemičitého 

písku v hnacích vozidlech, parametrům pískování a jeho složení. V druhé teoretické části 

jsou popsány strategie a modely řízení zásob. V praktické části práce se věnuji 

charakteristice stávajícího stavu pískového hospodářství a také novému návrhu 

modernizace včetně logistického zabezpečení. V závěru práce jsem provedl ekonomicko-

technické zhodnocení navrhovaného projektu. 

  

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Černušek, P. Design of the Sand Supply Logistic Solution for the Selected Railway Vehicle 

Depot: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of 

Mechanical Engineering, Institute of transport, 2012, 48 p. Thesis head: Ing.Míková, J. 

Ph.D 

 

This bachelor paper focuses on plan of logistical support of sand management in a selected 

operating unit. In the theoretical part of this paper, I deal with the importance of siliceous 

sand in propelling vehicles, sandblasting parameters and its structure. In the second part, 

strategies and plans of supply management are described. In the practical part of this paper, 

I examine the characteristic of  current condition of sand management and also a new plan 

for modernization, which includes logistical support. In the final part of this paper, I 

conducted an economic and technical evaluation of the proposed project. 
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Seznam použitých zkratek 

DKV    Depo kolejových vozidel 

HV     Hnací vozidlo 

PJ     Provozní jednotka 

ŽST    Železniční stanice 

ŽKV    Železniční kolejové vozidlo 

ČD     České dráhy 

NPV    Čistá současná hodnota 

IRR    Vnitřní výnosové procento 

SŽDC     Správa železniční dopravní cesty 

Fo     Tažná síla na obvodu kol 

Fa     Adhezní tažná síla  

Os     Osobní vlak 

Ex     Expresní vlak 

R     Rychlík 

IC     Inter City (vlak vyšší kvality) 
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0 Úvod 

Použití křemičitého písku v hnacích vozidlech je důležitou součástí jejich provozu. 

Křemičitý písek je u hnacích vozidel použit pro zvýšení adheze mezi hnacím kolem           

a temenem kolejnice, aby nedošlo k prokluzu kola a ztrátě přenosu výkonu hnacího 

vozidla. K značnému snížení adheze dochází při působení nepříznivého počasí, a také 

vlivem velké tažné síly přenášené mezi kolem a kolejnicí, případně síly brzdné. 

V posledních letech se klade větší důraz na správnou funkci pískovacího zařízení. Jsou 

známy případy, kdy nebyla zajištěna správná funkce pískovacího zařízení. Například: 

tragická nehoda v Moravanech v květnu roku 2008, která byla zaviněna poruchou 

pískovače na hnacím vozidle řady 163. Ve stejném roce, ale v měsíci říjnu, došlo k dalším 

mimořádným událostem, kdy staniční zabezpečovací zařízení označilo kolej obsazenou 

vlakem za volnou. Jednalo se o vlak s hnacím vozidlem řady 810 na tratí 255 Mutěnice - 

Hodonín. Posléze došlo k další podobné mimořádné události ve stanici Hulín. Obě situace 

se obešly bez zranění díky pohotové reakci zaměstnanců ČD.  

 

V bakalářské práci se věnuji problematice logistického zajištění pískového 

hospodářství v provozní jednotce Českých drah v Brně - Maloměřicích. Pískové 

hospodářství sleduje nejen logistické zajištění nákupu, skladování a distribuce písku        

do okolních provozních jednotek, ale také udržuje zařízení sloužící pro sušení a dopravu 

písku. Cílem mé práce je navrhnout nový systém zásobování, skladování a sušení 

křemičitého písku. V druhé části bakalářské práce se věnuji návrhu modernizace vlastního 

zařízení pro sušení a dopravu písku do zbrojícího zařízení. Pro bakalářskou práci jsem si 

vybral provozní jednotku Brno - Maloměřice, kde ještě probíhá vlastní sušení mokrého 

křemičitého písku a svou prací bych chtěl přispět ke snížení nákladů a zvýšení efektivnosti 

tohoto pracoviště. Provozní jednotka Brno - Maloměřice je součástí depa, které spolu 

s přidruženými provozními jednotkami zajišťuje osobní dopravu v Jihomoravském kraji. 

Stávající zařízení pro sušení písku je zastaralé a technický stav neodpovídá daným 

potřebám provozní jednotky. Většina provozních jednotek si křemičitý písek pro svá hnací 

vozidla suší sama i přes vysoké náklady na sušení a proto se v mém návrhu budu zabývat 

také nahrazením dnes již neekonomického způsobu přípravy písku pro hnací vozidla. 

V závěru práce se budu věnovat technicko-ekonomickému zhodnocení návrhu a výpočtům 

nákladů pro jeho případnou realizaci. Uvedu také dobu návratnosti celého projektu 

v letech. 
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1 Význam křemičitého písku v hnacích vozidlech  

Všechna kolejová vozidla se pohybují po kolejích za přispění adhezní síly. Výjimku 

mohou tvořit ozubnicové dráhy, dráhy lanové a také vozidla s lineárním motorem, neboli 

dráhy elektromagnetické.  Pokud chceme zvýšit adhezní sílu, použijeme u hnacích vozidel 

pískování křemičitým pískem. Nejvíce křemičitý písek používáme v situacích, kdy je 

povrch koleje nepříznivě ovlivněn okolními podmínkami a dochází ke snížení koeficientu 

adheze v místě styku kolo-kolejnice (déšť, spadané listí, zmrzlý povrch kolejnice). 

Zvýšením jmenovaného koeficientu adheze můžeme zabezpečit plynulý přenos tažné síly 

v místě styku kolo-kolejnice k plynulému rozjezdu nebo také brzdění hnacího vozidla.  

Dotyková plocha kolo-kolejnice je v ideálním případě tvořena elipsou, tento fakt definoval 

Gustav Ludwig Hertz již v 19. století. Dotyková plocha je relativně malá oproti silničním 

vozidlům, kde je styčná plocha podstatně větší a tedy může silniční vozidlo dosahovat 

lepších adhezních podmínek. V případě suché koleje můžeme dosáhnout u součinitele 

adheze hodnoty cca 0,4, která umožní lepší přenos tažné síly na kole. U znečištěné 

kolejnice dosahujeme hodnot podstatně nižších asi 0,1. 

 

1.1 Zvýšení koeficientu adhezní síly 

Existuje spousta faktorů, které mohou ovlivňovat adhezní sílu v místě styku kolo-

kolejnice. Lze popsat možnosti, jak zvýšit adhezní sílu, aby nedocházelo k prokluzu kol 

hnacího vozidla. 

 Použitím písku před prokluzující nápravy vozidla se zvýší drsnost povrchu 

kolejnice a část písku přilne na kolo hnacího vozidla 

 Zmenšením tažné síly na obvodu kol, lze dosáhnout také menšího nebo dokonce 

úplného odstranění skluzových sil na kole. Současně se ovšem snižuje rychlost 

vlaku. Proto se použití tohoto způsobu ke zvýšení koeficientu adhezní síly používá 

jen na velmi krátkou dobu. 

 Zvýšit koeficient adheze lze také mechanickým přibrzděním hnacího vozidla.       

Při tomto způsobu nedochází k přerušení tažné síly HV a rychlost neklesá tak 

značnou rychlostí jako v předchozím případě. 
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1.1.1 Adhezní tažná síla 

Maximální sílu, kterou je možné realizovat, nazýváme adhezní tažnou sílou Fa. 

Velikost této síly je závislá na kvalitě styku kolo-kolejnice a lze ji vypočítat podle vzorce 

č. 1
1
. 

 

Fa= Ga∙μa∙ Ɛ   [N]               (1) 

 

Kde: 

Ga     Adhezní tíha vozidla  [N] 

μa      Součinitel adheze    [-]  

Ɛ      Součinitel využití adheze [-] 

 

V případě, že: 

Fo > Fa dojde k porušení podmínky klidu dotykových ploch a dojde ke vzniku 

relativního pohybu.  Mezi plochami nepůsobí adheze, ale tření.  

 

1.2 Parametry křemičitého písku 

1.2.1 Sušený křemičitý písek do hnacích vozidel 

Hlavní požadavky na křemičitý písek dle předpisu SŽDC 31700/08-OAE a jiných 

předpisů jsou:  

 tvrdost 

 zrnitost 

 ostrohrannost 

Důležitou vlastností je také velký obsah oxidu křemičitého. 

 

K pískování musí být použit křemičitý písek s následujícími parametry:
2
 

 Střední velikost zrna 0,82mm 

 Rozsah zrnitosti 0,3mm - 1,6mm 

 Obsah SiO2 větší než 95% 

 

 

 

                                                           
1
 ŠIROKÝ, J. Mechanika v dopravě. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 121 s. ISBN 80-248-0536-7 

2
 Předpis SŽDC 31700/08-OAE „Použití písku pro trakční účely“ 
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Tab. 1 Parametry suchého křemičitého písku pro hnací vozidla
3
 

  Zrnění v mm 

Menší než 

0,5 
0,5-1,0 1,1-2,0 2,1-4,0 

Složení v % Max. 10 Min. 80 nevymezeno 0,1 

 

1.2.2 Parametry mokrého křemičitého písku 

U Českých drah a.s. se využívá slévárenského písku PR 30 od dodavatele Provodínské 

písky a.s. Tato společnost nabízí odběratelům písky pro různé využití od roku 1913.
4
 

V následujících tabulkách uvádím podrobné rozdělení písku typu PR 30. Tabulky jsou 

převzaty od dodavatele Provodínské písky a.s.
5
 

 

Tab. 2 Rozdělení zrnitosti (ve hmotnostních procentech) 

Označení  PR 30 

AFS   18 

D50 [mm] 0,75 

D75/25 [mm] 56 

 

Tab. 3 Třída zrnitosti 

 Třída zrnitosti   

[mm] 
Podíl v hmotnostních procentech 

>  2 1,5 
    

    2            -  1,4 7,5 
    

    1,4         -  1 19 2 1 0,5 
 

    1            -  0,71 30 9 3,5 2 0,1 

    0,71       -  0,5 30 49 19 9 1,4 

    0,5         -  0,355 10 31 32 30 27 

    0,355     -  0,25 1,5 8 29 37 44,5 

    0,25       -  0,18 0,5 1 12 16 20 

    0,18       -  0,125 
  

2,5 3,5 4,5 

    0,125     -  0,063 
  

1 2 2,5 

<  0,063 
     

 

 

 

 

                                                           
3
 ŠKAPA, P. Provoz dep II. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 117 s. ISBN 80-248-0670-3 

4
 PROVODÍNSKÉ PÍSKY A.S. [online]. [cit. 15. 5. 2012]. < http://www.pisky.cz > 

5
 PROVODÍNSKÉ PÍSKY A.S. [online]. [cit. 15. 5. 2012]. < http://www.pisky.cz > 
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Tab. 4 Chemické a fyzikální vlastnosti písku

SiO2   [%] 99 

Fe2O3  [%] 0,03 

Al2O3   [%] 0,3 

 

 

 

 Vyplavitelné látky [%] 0,15 

 Ztráty žíháním 

(1100 
o
C) [%] 

0,3 

 Spékavost [
o
C] > 1500 

 Vlhkost (vlhký / 

sušený) [%] 
6 / 0,1 

1.2.3 Parametry pískovacího zařízení 

Tyto požadavky jsou uvedeny v předpisu SŽDC 31700/08-OAE a pojednávají              

o správné funkčnosti pískování hnacího vozidla (dále HV) v jejich předepsaných 

hodnotách a míře sypání písku které nesmí být rozdílné od předepsaných hodnot. 

 

Maximální povolené množství písku na písečník za 30 sekund je:
6
 

Pro rychlosti < 140 km/h: 400 g + 100 g 

Pro rychlosti > 140 km/h: 650 g + 150 g  

Množství písku musí být poměrné k daným hodnotám času a vlastního měření. 

 

Písek je zakázáno používat: 

 V prostoru výhybek a kolejového křížení (splitka, odbočka) 

 Na spádovišti 

 Při brzdění v rychlosti nižší než 20 km/h 

 

Porucha pískovače 

V případě poruchy pískovače, nesmí být jízda daného HV povolena v žádném případě. 

Mezi nejčastější poruchy patří: trvalé pískování, nedostatečné pískování, případně 

pískování žádné. Prohlídky pískovacího zařízení se provádí v halách provozního ošetření, 

kde dochází také k vlastnímu měření pískování a opravám v případě menší poruchy 

(například omezení průchodnosti pískovače v zimním období.) Část této prohlídky v hale 

provozního ošetření po uvolnění průchodnosti pískovače můžeme vidět na obrázku č. 1.  

Velkým nebezpečím u trvalého pískování HV je ztráta kontaktu se zabezpečovacím 

systémem, který zajišťuje bezpečnou jízdu na dané trati. V tomto případě by mohlo dojít 

k nehodě zapříčiněné jízdou dvou různých drážních vozidel (vlaků) po stejné koleji. 

Jednalo by se o porušení předpisu §34 odst. 1 písm. i) vyhlášky 173/1995 Sb. „Dopravce 

                                                           
6
 Předpis SŽDC 31700/08-OAE „Použití písku pro trakční účely“ 
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musí zajistit, aby nebylo ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo provozování drážní 

dopravy.“ Předpisy umožňují také tzv. nouzové brzdění, kdy může také dojít k přerušení 

soudržnosti drážního zabezpečovacího systému, a však zaměstnanec ČD, který tuto 

mimořádnou situaci způsobí, musí neprodleně informovat dispečera o své poloze, aby 

mohlo dojít k bezpečnému řešení mimořádné události bez vážných následků. 

 

 

Obr. 1: Kontrola funkčnosti pískovače (autor) 
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2 Charakteristika současného stavu pískového hospodářství 

Pískové hospodářství v provozní jednotce Brno - Maloměřice se provádí následovně: 

 Objednávka a nákup mokrého písku z centrálního skladu  

 Sušení písku pro potřeby provozní jednotky ve vlastní sušárně 

 Doprava do provozního zásobníku 

 

 

Obr. 2:Schéma současného řešení pískového hospodářství v PJ (autor) 

 

2.1 Popis technologie sušení písku v PJ Brno 

Velmi důležitou částí pískového hospodářství v provozní jednotce (dále jen PJ) je 

sušárna mokrého písku, kde dochází k realizaci vlastního sušení a manipulaci s pískem. 

V následující části popisuji hlavní prvky sušárny v PJ Brno, kterými jsou: 

 

 Skládka mokrého písku 

 Objekt vlastní sušárny 

 Zásobník suchého písku 

 

Skládka mokrého písku v DKV 

Před samotnou vykládkou mokrého písku je vůz dopraven od dodavatele po železnici 

do provozní jednotky na vykládkovou kolej, která leží v přímé blízkosti skládky mokrého 

písku a sušárny. Mokrý písek je následně vyložen z vysokostěnného nákladního vozu 

mostovým jeřábem vybaveným drapákem, který je součástí budovy pískového 

hospodářství. Písek je následně uložen na krytou skládku mokrého písku, kde je chráněn 

před povětrnostními vlivy a před zamrznutím. Později je mokrý písek opět mostovým 

jeřábem přemístěn do násypky na budově sušárny. Pohled na skládku mokrého písku je na 

obrázku č. 3  
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Obr. 3: Skládka mokrého písku v PJ Brno (autor) 

 

Vlastní sušárna písku 

Jedná se o místnost, kde je umístěno hlavní zařízení pro sušení písku - sušící pec. 

V této sušárně PJ Brno probíhá sušení písku vznosem na rozdíl od většiny PJ, kde byly 

umísťovány pece vertikální nebo bubnové. Princip sušení je však u všech tří typů pecí 

obdobný, tedy horkým vzduchem. V PJ Brno se vychází z koncepce původního zařízení, 

které zde bylo funkční na mazut. V minulých letech bylo zařízení přestavěno na zemní 

plyn a je dále využíváno na sušení křemičitého písku. Popis zařízení je zobrazen                        

na obrázku č. 4. 

 

Zařízení sušárny písku se v PJ Brno skládá z těchto hlavních částí: 

 Šnekový podavač 

 Spalovací komora 

 Sušící pec 

 Dopravní potrubí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Sušící pec PJ Brno (autor) 
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Šnekový podavač 

Šnekový podavač slouží k plynulému přísunu mokrého písku do sušící pece a jeho 

následné pozvolné sušení. Součástí tohoto zařízení je také filtr, který má za úkol oddělovat 

nečistoty od kvalitního křemičitého písku ještě před tím, než se dostane do sušící pece       

a dále do zásobníků. Nad šnekovým podavačem se nachází násypná nádoba, do které se 

zvedacím zařízením s drapákem může umístit až 500 kg mokrého písku na vysušení. 

 

Spalovací komora 

Spalovací komora je velmi důležitou částí celé sušárny, slouží k výrobě media, které 

následně suší mokrý písek. U provozní jednotky Brno je použit plynový hořák značky 

BENTONE - BG 300. Tento typ hořáku je vybaven jednostupňovou regulací výkonu. 

Jedná se o spolehlivý typ hořáku, který pracuje na principu spalování zemního plynu nebo 

propan-butanu. Konstrukčně je hořák řešen jako monoblokový. Hořák je plně automatický. 

Součástí plynového hořáku tohoto typu může být také tlumič hluku, který ale v provozní 

jednotce Brno není nainstalován. Plynový hořák PJ Brno můžete vidět na obrázku č. 5. 

 

 

Obr. 5: Plynový hořák Bentone-BG 300 v PJ Brno (autor) 

 

Zásobník suchého písku 

Zásobník suchého písku je umístěn na zbrojícím zařízení v blízkosti haly provozního 

ošetření. Jedná se o venkovní zbrojící stanoviště, tento fakt můžete vidět na obrázku č. 6. 

Nevýhody tohoto typu stanoviště se projevují zejména v zimním období. Dochází zde        

k zamrzání a tuhnutí písku na zbrojícím zařízení, případně v sychravém počasí v průběhu 

celého roku může písek vlhnout a stává se tak dočasně nepoužitelným. V zásobníku je 

písek uložen pro potřeby zbrojení hnacích vozidel, které probíhá samospádem bez použití 

dalších zařízení. Zbrojení HV probíhá pomocí pryžových hadic se speciální uzávěrou, aby 
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nedocházelo ke ztrátám písku. Výhodou tohoto typu zbrojícího stanoviště je zbrojení 

libovolného hnacího vozidla jak trakce nezávislé, tak i trakce závislé za pomoci svážné 

koleje, která umožňuje vlastní příjezd i odjezd hnacího vozidla. Plnění písku si zajišťuje 

strojvůdce hnacího vozidla sám. 

 

 

      Obr. 6: Zásobník písku a zbrojící stanoviště PJ Brno (autor) 

 

2.2 Ekonomické zhodnocení současného stavu zásobování pískem 

Mokrý křemičitý písek typu PR 30 je dodáván do PJ Brno ze zásobovacího centra 

materiálu Českých drah v České Třebové pomocí vysokostěnných železničních vozů.  

Zásobovací centrum ČD je zásobováno výhradně křemičitým pískem od společnosti 

Provodínské písky a.s.
7
 

 

Za rok 2011 bylo objednáno a celkem dodáno 40 tun mokrého písku.
 
Cena mokrého 

písku v roce 2011 činila 1 114 Kč za 1 tunu písku. Mokrý křemičitý písek je nutné odebírat 

vždy od zásobovacího centra ČD, tak jako ostatní materiál pro provozní jednotku, za jejich 

pevně stanovenou cenu. Nákladní vůz s křemičitým pískem určený pro PJ Brno je       

v žst. Brno - Maloměřice odstaven z vlaku a později pomocí posunu dopraven 

k vykládkové koleji do provozní jednotky Brno - Maloměřice. Do celkových nákladů        

na sušení písku je nutné započítat také ceny za pohon jednotlivých zařízení. Ta jsou 

poháněna jak elektrickou energii, tak plynem pro vlastní sušení písku a tvorbu sušícího 

média. Je nutné taktéž započítat práci všech pracovníků podílejících se na sušení písku. 

Vstupní hodnoty zde uvedené, byly získány v DKV Brno dne 15. 11. 2011 z osobního 

                                                           
7
 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno - Maloměřice [cit. 3. 5. 2012] 
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sdělení Ing. Cigánka a spotřeba jednotlivých zařízení byla zjištěna osobní prohlídkou 

zařízení pro sušení písku. 

 

Vstupní údaje: 

 

Příkon elektrických zařízení potřebných pro sušení písku: 

Tab. 5: Příkon elektrických zařízení
8
 

Motor šnekového dopravníku 4 kW 

Motor plynového hořáku 0,2 kW 

Motor kompresoru    27 kW 

 

Celková elektrická energie spotřebovaná při sušení písku v provozní jednotce Brno    

za jednu hodinu činí 31,2 kWh. 

 

Náklady na sušení písku v DKV Brno v roce 2011 

Tab. 6: Vstupní hodnoty nákladů
9
 

Nákupní cena písku 1 114 Kč/t 

Spotřeba energií 

- Elektrická energie 4,61 Kč/kWh 

- Plyn 14,26 Kč/m
3
 

Mzdové náklady 120 Kč/h 

Vykládka písku - jeřáb 1 000 Kč/h 

Přistavení žel. vozu 180 Kč/h 

 

Náklady na sušení písku za jednu hodinu provozu 

Za jednu hodinu provozu je zařízení schopné vysušit 100 kg mokrého křemičitého 

písku. Elektrická zařízení, která se na sušení písku podílejí, spotřebují za hodinu provozu 

31,2 kWh. Pro vlastní sušení písku je potřeba uvnitř sušící pece vytvořit sušící médium, 

tato spotřeba zemního plynu za hodinu provozu dosáhla 18 m
3
. Pro obsluhu sušárny je 

potřeba přítomnost jednoho pracovníka, který dohlíží na celkový provoz sušícího zařízení. 

Jednotlivé náklady za hodinu sušení jsou blíže rozepsány v tabulce č. 7. 

 

                                                           
8
 Osobní sdělení p. Slovák, obsluha sušárny PJ Brno - Maloměřice [cit. 3. 5. 2012] 

9
 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno - Maloměřice [cit. 3. 5. 2012] 
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Celkové náklady na sušení písku v roce 2011 

Za rok 2011 bylo v provozní jednotce vysušeno 40 tun mokrého písku. Sušení 

probíhalo cca 400 hodin.  Elektrická zařízení nezbytná pro vlastní sušení písku za celý rok 

2011 spotřebovala 12 480 kWh. Pro tvorbu sušícího media bylo potřeba celkem 7 200 m
3
 

plynu. Všechny tyto hodnoty jsou seskupeny do tabulky č. 7 včetně celkových nákladů    

na sušení křemičitého písku, které dosahují částky 236 744Kč. 

 

Tab. 7: Náklady na sušení písku 

a)Množství spotřebovaného materiálu a energie 

  

písek 

[kg] 

plyn              

[m
3
] 

elektrická energie [kWh] 

Spotřeba za 1 hodinu 100 18 31,2 

Spotřeba za rok 2011 40 000 7 200 12 480 

 

b) Jednotlivé náklady na sušení písku v korunách 

  písek plyn elektrická energie mzda 

Náklady na zpracování 

za hodinu provozu [Kč] 
111,4 256,68 143,83 120 

Náklady na zpracování 

za rok 2011 [Kč] 
44 560 92 404,8 51 779,52 48 000 

 

c) Celkové náklady na sušení písku 

Celkové náklady na sušení písku za 1h 635 Kč 

Celkové náklady na sušení písku za rok 2011 236 744 Kč 

 

Náklady spojené se skladováním písku 

Pro přistavení nákladního železničního vozu z žst. Brno - Maloměřice je použit posun, 

který nám zvyšuje náklady na vlastní sušení písku. Musíme počítat se spotřebou hnacího 

vozidla a jeho obsluhou. Přistavení a následné odstavení železničního vozu trvá asi          

60 minut. Spotřeba HV je cca 12 l/h. Cena paliva pro přistavení a následné odstavení činí 

420 Kč. Dodávka mokrého písku se provádí jednou ročně v požadované roční spotřebě a to 

40 tun mokrého písku. Pro vyložení mokrého písku se v provozní jednotce využívá 

mostový jeřáb s drapákem. Vyložení nákladního vozu tj. 40 tun písku trvá obsluze             

2 hodiny. Mzda obsluhy celkem činí 600 Kč. Vykládka písku jeřábem PJ stojí 2 000 Kč. 

Celkové náklady na vyložení vozu dosáhli částky 3 020 Kč a jsou sestaveny v tabulce č. 8.  
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Tab. 8: Náklady spojené se skladováním písku 

  Náklady [Kč] 

Spotřeba hnacího vozidla posunu 420 

Provoz mostového jeřábu 2 h 2 000 

Mzda obsluhy za 2 h práce 600 

Celkové náklady na vyložení vozu 3 020 

 

Provoz a údržba sušící pece 

Údržba sušící pece musí být pravidelnou a nedílnou činností provozu strojního 

zařízení. Údržba je rozdělena na pravidelné měsíční prohlídky v rozsahu jedné hodiny. 

Údržba s vyšším rozsahem se provádí jednou za půl roku v trvání tři hodiny. Celkem je 

prováděna plánovaná údržba 16 hodin ročně. Mzda pracovníka za údržby strojního zařízení 

činní celkem 1 760 Kč. V roce 2011 bylo nutné provést výměnu síta na křemičitý písek, 

protože hrubší křemičitý písek ucpával modernizované pískovače na hnacích vozidlech. 

Cena výměny byla 6 000 Kč.
10

 Přehled jednotlivých a celkových nákladů na provoz v roce 

2011 je uveden v tabulce č. 9. 

 

Tab. 9: Celkové náklady na provoz v roce 2011 

  Náklady [Kč] 

Nákup mokrého písku 40 t  + doprava 44 560 

Vlastní sušení písku 192 184 

Náklady na vyložení a přistavení ŽKV 3 020 

Náklady na údržbu 7 760 

Celkové náklady 247 524 

 

Celkové náklady ročně vynaložené pro zásobení PJ pískem jsou 247 524 Kč. 

 

2.3 Vývoj ceny křemičitého písku 

Cena křemičitého písku je důležitým faktem, který je nezbytný pro výpočet optimální 

strategie zásob. Do zásob ukládáme značnou část kapitálu podniku a je tedy nutné, aby 

zásob bylo nakupováno přesně tolik, kolik bude potřeba. Nejen, že v posledních letech 

rostou ceny energii na samotné sušení písku, ale také za vlastní nákup mokrého 

křemičitého písku se každým rokem platí více. Ceny samotného křemičitého písku rostou  

o několik korun ročně na jednu tunu, ale při započítání dopravy jsou ceny o poznání vyšší. 

Křemičitý písek je nezbytné odebírat z centrálního skladu v České Třebové, a proto se 
                                                           
10

 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno - Maloměřice [cit. 3. 5. 2012] 
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věnuji srovnání cen právě od tohoto dodavatele za poslední roky. Vývoj cen v letech  

2009-2012
11

 je sestaven do tabulky č. 10 a následně jsou tyto hodnoty vyobrazeny            

ve spojnicovém grafu, který můžete vidět na obrázku č. 7. Je zřejmé, že cena za nákup 

křemičitého písku má stále vzestupnou tendenci, což má za následek potřebu větší 

investice pro tvorbu stejného množství zásob. Proto se strategie nákupu zásob stává                

při vlastním zpracování objednávky velmi důležitou částí. Tedy kdy tyto zásoby nakoupit, 

v jakém množství a také co pro nás bude signálem, že zásoby podniku klesají                 

pod stanovenou mez. 

 

Tab. 10: Srovnání cen křemičitého písku 

Rok Kč/t 

2009 1 034  

2010 1 063  

2011 1 114  

2012 1 145  

 

 

Obr. 7 Graf vývoje ceny mokrého křemičitého písku (autor) 

 

 

 

                                                           
11

 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno - Maloměřice [cit. 19. 4. 2012] 
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2.4 Vozový park PJ Brno 

Pro pokrytí turnusové potřeby jsou v DKV Brno různé řady hnacích vozidel, které je 

potřeba zásobovat křemičitým pískem. Každé HV se liší nejen velikostí zásobníků, ale také 

různou potřebou křemičitého písku. Motorové vozy a motorové jednotky zde nebudou 

uváděny, protože jsou v oddělené části depa Brno - Horní Heršpice, které je na tento typ 

HV uzpůsobeno a je zásobováno křemičitým pískem pomocí Big-Bagů.
12

 V bakalářské 

práci si velmi jednoduše popíšeme jednotlivé řady HV hlavně s ohledem na pískovací 

zařízení a také zásobníky písku. Úplná charakteristika HV není pro tuto práci nezbytná. 

 

Elektrická lokomotiva 242 

Lokomotivy řady 242 jsou určeny pro osobní dopravu na tratích se závislou trakcí, 

přesněji trakcí střídavou. Aktuálně mají častější využití v osobní dopravě na tratích 

s malým sklonovým poměrem u osobních vlaků výjimečně rychlíků či expresů.  

Lokomotiva má skříňovou konstrukci se 4 nápravami. Maximální rychlosti dosahuje        

ve 120 km/h a celková zásoba písku činí 1 800 kg. Písek je uložen v zásobnících                 

po obvodu skříně a jeho doplňování musí probíhat ze střechy HV. 

 

Elektrická lokomotiva 362 

Lokomotivy řady 362 jsou nejčetnějšími HV v DKV Brno. Jsou určeny pro osobní 

dopravu vlaků tříd: Os, R, Ex, IC na tratích se závislou trakcí. Jedná se o nejrychlejší HV  

v depozitu DKV Brno. Maximální rychlost je stanovena na 140 km/h. Lokomotiva je 

uzpůsobena pro provoz na střídavé i stejnosměrné trakci. Celková zásoba písku                       

v 8 zásobnících po obvodu skříně činí 1 500 kg a jejich plnění probíhá ze střechy hnacího 

vozidla. 

 

Motorová lokomotiva 754 

Lokomotivy řady 754 byly navrženy pro dopravu těžších osobních vlaků a rychlíků   

na neelektrifikovaných tratích. Lokomotiva řady 754 je nezávislé trakce s elektrickým 

stejnosměrným přenosem výkonu. Lokomotiva má skříňovou konstrukci se 4 nápravami. 

Hnaná jsou všechna 4 dvojkolí a lokomotiva může dosáhnout rychlosti 100 km/h. Celková 

zásoba písku v 8 pískojemech činí 350 kg. Jak vypadá rozvod křemičitého písku k dvojkolí 

a také základní části zařízení pro pískování HV můžete vidět na obrázku č. 8 

 

                                                           
12

 Big Bag - velkoobjemový textilní vak vhodný zejména pro přepravu sypkých materiálů. Používá se u PJ 

s nižší spotřebou křemičitého písku, písek je dodáván sušený.  
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Obr. 8: Pískovací zařízení na HV řady 754 (autor) 

 

Motorová lokomotiva 714 

Lokomotivy řady 714 jsou určeny pro posunovací službu a zejména lehkou osobní 

traťovou službu. Lokomotivy jsou uzpůsobeny pro provoz s osobními vozy 010 a dosahují 

maximální rychlosti 80 km/h. Lokomotiva je koncipována jako kapotová s věžovou 

kabinou strojvedoucího a neděleným čelním sklem. Jedná se o lokomotivu nezávislé trakce 

s elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu.  Celková zásoba písku je 400 kg. 

 

2.5 Provoz hnacích vozidel se zaměřením na spotřebu písku 

V provozní jednotce Brno jsou provozována jak vozidla trakce závislé, tak i trakce 

nezávislé jak bylo uvedeno v kapitole 2.4. V provozní jednotce Brno se nachází především 

lokomotivy, protože provozní jednotka Brno má i svou oddělenou část depa v Horních 

Heršpicích se zaměřením právě na motorové vozy a jednotky. U lokomotiv závislé trakce 

řad 242, 362 a lokomotiv trakce nezávislé 754 a 714 jsou dle předpisů umístěny pískovače, 

a proto budeme řešit spotřebu všech těchto řad hnacích vozidel. 

 

Tab. 11: Inventární stav HV
13

 

ŘADA HV 242 362 754 714 

Celkový počet vozidel 

dle jednotlivých řad 
34 47 22 12 

Velikost pískojemů HV 1 800 kg 1 500 kg 350 kg 400 kg 

 

                                                           
13

 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno-Maloměřice [cit. 16. 11. 2011] 
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2.5.1 Provozní potřeba hnacích vozidel  

Provozní potřeba je nezbytný údaj, který nám stanoví počet udržovaných HV v DKV. 

Vypočíst tuto hodnotu provozní potřeby můžeme dle vzorce č. 2
14

 za předpokladu, že 

známe všechny nezbytné informace, tedy turnusovou potřebu HV a provozní zálohu. 

 

Pp=Tp ∙  
    

   
     [-]               (2)   

 

Kde: 

Tp    Turnusová potřeba    [-] 

Pz   Stanovená provozní záloha   [%] 

Pp   Provozní potřeba     [-] 

 

Maximální provozní záloha pro HV jednotlivých trakcí je stanovena následovně:
15

 

 U trakce 10-60 (elektrické lokomotivy a jednotky)       30% 

 U trakce 70 (motorové lokomotivy)          40%  

 U trakce 80 (motorové vozy a jednotky)         35% 

 

HV nad vypočtenou provozní potřebu nebudou v DKV udržována a budou následně 

odstavena. DKV si může tato vozidla ponechat jako zálohu, nebo nabídnout HV k využití 

jiné PJ ve vlastnictví ČD. HV, která nebudou mít i přes uvedené možnosti své využití, 

budou následně nabídnuta k prodeji nebo vyřazena z provozu. Následně budou rozebrána   

a sešrotována. Výpočet provozní potřeby se provádí vždy k zahájení nového JŘ a k 1. 1. 

nového kalendářního roku. Do výpočtu provozní spotřeby se nezahrnují historické HV    

(M 131, 475.101). 

 

Tab. 12: Tabulka s výpočty provozní potřeby HV 

ŘADA HV 
Tp – Turnusová 

potřeba
16

 

Pz – Stanovená 

provozní záloha 

Pp – Provozní 

potřeba 
Celkem HV 

242 25 30 32,8 33 

362 32 30 41,9 42 

754 14 40 19,9 20 

714 7 40 9,9 10 

 

                                                           
14

 ŠKAPA, P. Provoz dep I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 93 s. ISBN 80-248-0540-5 
15

 ŠKAPA, P. Provoz dep II. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 117 s. ISBN 80-248-0670-3 
16

 Osobní sdělení Ing. Cigánek, PJ Brno-Maloměřice [cit. 3. 5. 2012] 
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2.5.2 Provozní potřeba křemičitého písku 

Pro vlastní zjištění aktuálního způsobu zásobování je potřeba také zjistit aktuální 

spotřebu křemičitého písku jednotlivých typů hnacích vozidel. V PJ Brno je ovšem získat 

takové informace velice složité. Spotřeba písku je v provozní jednotce vedena pouze jako 

celoroční, nikoliv jako spotřeba jednotlivých typů hnacích vozidel. Tato informace by byla 

pro tuto práci přínosnější. Skutečné měření by bylo velmi složité. Zařízení pro plnění 

nejsou vybavena měřicími přístroji a díky tomu se jen těžko odhaduje, kolik písku            

do hnacího vozidla bylo skutečně doplněno. Proto v této práci použiji odhad zaměstnanců 

provozní jednotky pro jednotlivé typy hnacích vozidel. Tyto hodnoty spotřeby jsou 

sestaveny v tabulce č. 13. Zde je uvedena také celoroční spotřeba písku jednotlivých řad 

HV. Pro lepší přehlednost spotřeby křemičitého písku v čase, jsou tyto hodnoty sestaveny 

do sloupcového grafu na obrázku č. 9. Hnací vozidla dnes již nejsou nasazována pouze      

v určité turnusové skupině, ale vyjíždějí dle potřeby. Spotřeba písku se proto stává 

rovnoměrnou i u HV které obsluhují turnusové skupiny s větším převýšením, jako jsou 

například HV řady 754 obsluhující úsek Brno - Jihlava. 

 

Tab. 13: Spotřeba písku v kilogramech dle rozdělení HV
17

 

  

Spotřeba písku [kg] 

HV 

ř.242 

HV 

ř.362 

HV 

ř.754 

HV 

ř.714 

Leden 80 70 100 60 

Únor 60 70 90 60 

Březen 40 40 70 50 

Duben 40 40 70 40 

Květen 40 40 60 40 

Červen 40 40 60 40 

Červenec 40 40 60 40 

Srpen 40 40 60 40 

Září 40 40 60 40 

Říjen 60 50 70 50 

Listopad 70 80 80 60 

Prosinec 90 90 100 60 

Celkem 640 640 880 580 

 

 

 

                                                           
17

 Osobní sdělení zaměstnanců DKV Brno [cit. 30. 7. 2012] 
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2.5.3 Spotřeba křemičitého písku v průběhu roku 

Z tabulky č. 13 se dá předpokládat, že každá řada hnacího vozidla má jinou spotřebu 

křemičitého písku. Rozdílnou spotřebu lze zaznamenat také u stejné řady hnacího vozidla 

z důvodu různého nasazení HV nebo také stylu řízení strojvedoucího. Nejvíce ovšem 

vzrůstá spotřeba písku při nepříznivém počasí nebo v obdobích, kde je vznik nepříznivého 

počasí nejvíce předpokládán. 

 

 
Obr. 9: Spotřeba křemičitého písku v roce 2011 (autor) 

2.5.4 Zvýšená spotřeba písku s ohledem na roční období 

Na obrázku č. 9 si můžeme všimnout, že se spotřeba písku v jednotlivých měsících 

mění. Tento fakt je zapříčiněn změnou ročního období tedy změnami počasí, které 

ovlivňují součinitel adheze a je proto nezbytné častější použití křemičitého písku k jeho 

zvýšení. Popíšeme si jednotlivé roční období vzhledem ke spotřebě křemičitého písku. 

 Zima - Můžeme očekávat sníh či případné namrzání kolejí  

 Podzim - Můžeme očekávat spadané listí na kolejích nebo častější deště 

 Jaro, Léto - V tomto období se spotřeba písku vyrovnává a stává se konstantní 

 

2.6 Zásobování v provozní jednotce Brno 

V PJ Brno spravuje pískové hospodářství jeden zaměstnanec, který je pověřen jak 

vlastním sušením písku, tak i správou zásob, aby nedošlo k jejich vyčerpání. 

V jednoduchosti můžeme popsat povinnosti pracovníka pískového hospodářství. 

Zaměstnanec má za úkol, aby za celé zásobovací období nedošlo k vyčerpání zásob 

křemičitého písku pro zbrojení HV. Zásoby má za úkol objednávat pouze jednou ročně a to 

v požadovaném množství 40 tun, které dostačují potřebám poptávky po celý rok. 
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Objednávka nových zásob se provádí jen tehdy, dojde-li k vyčerpání zásob. Zaměstnanec 

dle zkušeností dovede předpokládat, kdy zásoby objednat, aby nedošlo k přerušení 

dodávky písku pro HV. Mokrý písek je po doručení do provozní jednotky uložen              

na skládku, pomocí mostového jeřábu s drapákem zaměstnancem provozní jednotky. Dle 

potřeby je dále písek sušen a upravován. Zaměstnanec zabývající se správou zásob             

a sušením písku není na stanovišti pískového hospodářství permanentně. Je pověřen také 

přípravou vody do chladících okruhů motorových lokomotiv a motorových jednotek včetně 

správy automatické olejárny. Abychom si lépe představili výhody a nevýhody tohoto 

způsobu zásobování a zpracování křemičitého písku v PJ Brno - Maloměřice jsou tato 

fakta sestavena do tabulky č. 14 

 

Tab. 14: Výhody a nevýhody zásobování a sušení písku 

Výhody + Nevýhody - 

Tradice vlastního sušení písku v DKV  Pro PJ Brno neekonomické vlastní sušení 

Sušení jen potřebného množství písku Problémy se skladováním suchého písku 

Naskladnění zásob na celé zásob. období Náročnost na prostor a hygienu 

  Potřeba skládky mokrého písku 

  Velká investice do tvorby zásob 

  Karcinogenní křemičitý prach 

  Poruchovost zařízení a náročná údržba 

 

Podle získaných informací můžeme předpokládat, že se v provozní jednotce Brno - 

Maloměřice jedná o deterministickou strategii řízení zásob. Tato strategie nám umožňuje 

předpokládat, že v průběhu roku je úbytek křemičitého písku konstantní, i když                

ve skutečnosti není. Ale ve výsledku se větší odběr křemičitého písku v zimních                 

a podzimních měsících vyrovnává s menší poptávkou křemičitého písku v jarních a letních 

měsících. Výhodou této strategie je také fakt, že nemusí být pevně dány dodací cykly 

zásob, a je tedy možné zásoby doobjednat až to bude skutečně nutné. 
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3 Strategie a modely řízení zásob v provozních jednotkách 

Zásobování je jednou z nejdůležitějších podnikových aktivit. Tvorba zásob znamená 

investovat značnou část kapitálu do zboží či materiálu k jeho další spotřebě v určitém 

období. Jedná se tedy nejen o velmi důležitou, ale také nákladnou činnost, která může mít 

pro podnik význam pozitivní, ale i negativní. Pozitivní význam značí schopnost podniku 

reagovat pružně na výkyvy poptávky a zajistit tak plynulý přísun materiálu. Negativní 

význam jej naopak udržuje v nejistotě, že pokud zásob bude mít více, než potřebuje, 

mohou se stářím znehodnotit. Nebo se tato komodita může stát neprodejnou a podnik tak 

přijde o vloženou část kapitálu. Proto je nezbytné, aby se řízení zásob věnovala patřičná 

pozornost, a byla zvolena optimální strategie řízení zásob u jednotlivých podniků.  

 

3.1 Strategie řízení zásob
18

 

Optimální úroveň zásob v logistickém systému se liší volbou vhodné strategie řízení 

zásob. Rozlišujeme tři základní strategie: 

 řízení poptávkou 

 řízení plánem 

 řízení pružné 

 

Řízení poptávkou 

Velikost a pohyb zásob se řídí požadavky zákazníků. Doplňování zásob se uskutečňuje 

až tehdy, když jejich stav klesne pod stanovenou hranici. Uplatnění této strategie vyžaduje 

splnění následujících podmínek: 

 Neomezená zásoba poptávaného zboží u dodavatele 

 Poptávka po určitém typu zboží je relativně stabilní 

 Dodávky musí být větší než poptávka v průběhu dodacího cyklu 

 Délka dodacího cyklu nesmí být závislá na velikosti poptávky, aby bylo možné 

zajistit dané zboží v případě nárůstu poptávky 

 

Řízení plánem 

Velikost a pohyb zásob se řídí plánem, který je předem stanoven bez ohledu               

na aktuální požadavky zákazníků. Tato strategie poskytuje detailní přehled o požadavcích 

na zásoby v jednotlivých plánovacích horizontech. Nejčastěji se řízení plánem vztahuje 

                                                           
18

 DANĚK, J. Logistika. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 190 s. ISBN 80-248-0705-X 
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k jednotlivým týdnům a to proto, aby se zabránilo značným finančním ztrátám podniku. 

Proto tato strategie vyžaduje, aby byl pro každý časový úsek určen: 

 Předpokládaný odběr zboží dle požadavků zákazníků 

 Plánovaný příjem zboží do skladu 

 Plánované doplňovací objednávky 

 Stav zásob, které mají být v určitém čase skladem 

 

Řízení pružné 

K zjištění jaká bude velikost a pohyb zásob se u této strategie využívá kombinací 

předchozích variant. Jaký princip použijeme v určitém období, se rozhoduje dle 

následujících kritérii: 

 zda je poptávka závislá nebo nezávislá 

 rizika plynoucí z nejistoty při nákupu zásob 

 kapacita zařízení, pro které nakupujeme 

 

3.2 Deterministické modely zásob 

Deterministické řízení zásob je takové, kdy zásoby doplňujeme v jednom časovém 

okamžiku a to v okamžiku vyčerpání. Předem je známá velikost nakupovaného množství 

zásob a také jeho spotřeba. Ta se předpokládá konstantní v čase, aby nedošlo 

k předčasnému vyčerpání zásob. Pomocí této strategie můžeme určit v jak velkých 

dávkách a jak často musíme zásoby doplňovat, aby náklady spojené s pořizováním             

a udržováním zásob byly co nejmenší. Důležitým faktem, který ovlivňuje volbu 

deterministického modelu zásob, je také to, že zboží musí být v případě potřeby dostupné 

v krátkém časovém úseku. Průběh cyklů deterministického modelu zásob je znázorněn     

na obrázku č. 10.  
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Obr. 10: Deterministický model zásob (autor) 

Legenda: 

Q   Maximální množství zásob 

x   Průměrné množství zásob ve skladu (Q/2) 

tc   Celkový čas jednoho cyklu 

T   Celkový čas měřeného období 

 

Výpočet deterministického modelu zásob
19

 

Optimální velikost objednávky 

Qopt= 
      

      
      [kg]         (3) 

Optimální počet objednávek 

o= 
 

    
        [-]          (4) 

Dodací cyklus 

tc= 
 
 

    

       [den]         (5) 

Denní spotřeba 

   
 

 
        [kg]         (6) 

Náklady na pořízení a skladování materiálu (nezahrnuje se cena zboží) 

N=                  [Kč]         (7) 

Signální hladina potřeby nových zásob 

                  [kg]         (8) 

 

                                                           
19

 GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 

432 s. ISBN 80-247-0421-8 
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Kde: 

S  očekávaná spotřeba    [kg] 

T  sledované období    [-] 

c  cena položky     [Kč] 

nj  náklady na objednání   [Kč] 

ns  náklady na udržování   [%/Kč] 

o  počet dodávek zboží    [-] 

Qopt  optimální velikost dodávky  [kg] 

R  pojistný činitel     [-] 

to  termín vyřízení objednávky  [dny] 

 

3.3 Stochastické řízení zásob 

Stochastické řízení zásob se využívá v podnicích, které potřebují zabezpečit zásoby    

na určité období při náhodné nebo neznámé poptávce po daném druhu zboží. Využití 

stochastického řízení zásob je vhodné také tam, kde po určitém čase zboží stárne a ztrácí 

svoji původní hodnotu. Nebo je dodávka nových zásob problematická s ohledem na čas. 

Při tvorbě stochastického modelu zásob musíme také předpokládat, že může dojít 

k předčasnému vyčerpání zásob a nebude možné plnit aktuální požadavky zákazníků.  Tak 

může docházet ke ztrátám zisku celého podniku. Musíme respektovat také fakt, že 

poptávka po zboží neprobíhá rovnoměrně v čase a je tedy nezbytné, abychom dokázali 

odpovědět na dvě základní otázky: Kdy zásoby doplňovat a v jakém množství, abychom 

dokázali uspokojit všechny zákazníky našeho systému. Jak vypadá jeden ze stochastických 

modelů zásob, můžeme vidět na obrázku č. 11. Zde je také dobře vidět signální hladina 

zásob „x“ a doba „t01“ která znázorňuje čas, který je nezbytný k vyřízení objednávky 

nových zásob.   
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Obr. 11: Stochastický model zásob (autor) 

Legenda: 

Q   Maximální množství zásob 

x   Signální hladina zásob pro objednávku 

t01-03  Čas potřebný k dodávce zboží 

tc1   Celkový čas jednoho cyklu 

T   Celkový čas měřeného období (rok, týden, měsíc) 

 

 

Výpočet stochastického modelu zásob
20

 

Optimální velikost objednávky 

       
      

      
                                      [kg]        (9) 

 

Průměrná délka dodacího cyklu 

   
   

 
 

 
 

    
 
                                          [den]         (10) 

 

Počet dodávek 

     
 

  
                                                 [-]         (11) 

 

Odhad pojistné zásoby 

              [kg]        (12) 

 

Signální stav zásob 

                                            [kg]         (13) 
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 GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 

432 s. ISBN 80-247-0421-8 
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Celkové náklady 

                                [Kč]         (14) 

 

Kde: 

S  Očekávaná spotřeba    [kg]  

Nj  objednací náklady    [Kč] 

T  Sledované období    [den] 

C  Cena položky     [Kč] 

Ns  Náklady na udržování zásob  [%] 

T  Sledované období    [den] 

Os  Směrodatná odchylka   [kg] 

Sp  Průměrná týdenní spotřeba  [kg] 
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4 Návrh logistického zajištění provozní jednotky 

Doplňování zásob písku v PJ Brno – Maloměřice probíhá vždy v jednom časovém 

okamžiku a to jednou ročně v dané velikosti 40 tun mokrého písku. Jedná se tedy               

o deterministické řízení zásob. Tyto zásoby jsou po celý rok uloženy na skládce mokrého 

písku v PJ. Dle zkušeností zaměstnance je předem znám požadavek na nakupované 

množství písku za celé období jednoho roku a stejný zaměstnanec dává pokyn k vlastnímu 

doplnění zásob v době, kdy se zásoby blíží vyčerpání. Proto navrhuji využití 

deterministického modelu s předpokladem, že zásoby nebudou doplňovány jen jednou 

ročně a bude nakupován již sušený křemičitý písek. Podnik při použití tohoto návrhu 

nebude muset odvádět větší část kapitálu do tvorby zásob. V následující části práce bude 

proveden výpočet, z hodnot v tabulce č. 15 pomocí vzorců týkajících se deterministického 

řízení zásob a následného návrhu řešení nového zásobování provozní jednotky Brno. 

 

Tab. 15: Hodnoty pro výpočet 

Objednací náklady 120 Kč 

Termín vyřízení objednávky 10 dnů 

Náklady na skladování 0.02/kg 

Předpokládaná spotřeba písku 40 000 kg 

Cena položky 1,353Kč/kg 

Délka období 365 dnů 

Sledované období 1 rok 

Pojistný činitel V textu 

 

Optimální velikost objednávky 

      
      

      
 =  

            

            
  18 835,26 kg   18 835 kg 

 

Průměrná délka dodacího cyklu 

  
   

 
 

 
 

    
 
 = 

   

 
      

      
 
 = 171,87   172 dnů 

                    

Počet dodávek 

     
 

  
    = 

   

   
 = 2,12   2 dodávky zásob 

 

Denní spotřeba 

d= 
     

   
 = 109,6   110 kg/denně 
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Náklady na pořízení a skladování materiálu (nezahrnuje se cena zboží) 

                             = 509,68   510 Kč  

 

Signální hladina potřeby nových zásob  

Signální hladinu zásob můžeme vypočíst podle vzorce č. 15. Abychom ji mohli 

vypočíst, musíme si zvolit hodnotu pojistného činitele (R). Pojistný činitel je hodnota, 

kterou si můžeme zvolit dle důležitosti vytvářených zásob. Vše se odvíjí od základních 

otázek: Smí být zásoby zcela vyčerpány? Na jak dlouho budou zásoby stačit? Abychom si 

lépe mohli představit tuto situaci, vypočteme si signální hladinu se třemi různými 

pojistnými činiteli.  

Zo= (1+R)  to md                (15) 

 

Pojistný činitel R=1 – Nízká priorita 

Zo= (1+1)  10 109,6 = 2 192 kg 

Pojistný činitel R=1,5 – Střední priorita 

Zo= (1+1,5)  10 109,6 = 2 740 kg 

Pojistný činitel R=2 – Vysoká priorita 

Zo= (1+2)  10 109,6 = 3 288 kg 

 

Z vypočtených hodnot získáváme hodnoty hranice, kdy by mělo docházet k objednání 

nových zásob. Za předpokladu, že denně spotřebujeme na zbrojení HV cca 110 kg písku, 

bude nám dostačovat i hodnota pojistného činitele R=1. Z výpočtu vyplývá, že v době, kdy 

bude zboží pravděpodobně naskladněno, v zásobníku stále zůstane cca 1 100 kg. Tato 

zásoba tvoří rezervu pro případné výkyvy ve spotřebě křemičitého písku v době objednání 

nových zásob. 

 

Signální hladinu pro objednání nových zásob stanovuji na 2 192 kg. 

 

Křemičitý písek by bylo nejvhodnější objednávat v množství cca 18 835 kg. Dodací 

cyklus, který by zajistil plynulý přísun zásob do PJ je 172 dnů. Náklady na objednávku a 

následné uskladnění písku dosahují částky 510 Kč. Celková cena písku za celé zásobovací 

období včetně nákladů na uskladnění zásob bude činit 51 478 Kč. 
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5 Návrh uspořádání zbrojního stanoviště 

V současnosti je v PJ Brno – Maloměřice zajištěno kompletní pískové hospodářství, 

které zahrnuje jak vlastní sušení písku tak i zbrojení do hnacích vozidel. Skládka písku, 

sušárna a také zbrojící stanoviště je umístěno v přímé blízkosti hal provozního ošetření 

hnacích vozidel. Zařízení související s vlastním sušením písku jsou zastaralá                       

a neekonomická i přes moderní způsob sušení písku vznosem. Vzhledem ke stáří zařízení 

by bylo vhodné v nejbližší době tato zařízení modernizovat výměnou důležitých částí, aby 

se snížila spotřeba jak plynu, tak i elektrické energie a v neposlední řadě také náročnost 

obsluhy tohoto zařízení. Zařízení pro sušení písku v PJ jsou také velmi hlučná a jediná 

ochrana zaměstnance PJ proti vdechnutí křemičitého prachu je, aby se v přímé blízkosti 

sušící pece vůbec nevyskytoval. Zbrojící stanoviště neumožňuje zbrojit více hnacích 

vozidel současně a v případě příjezdu více lokomotiv na zbrojení, dochází k nechtěným 

prodlevám. Příjezd ke zbrojícímu stanovišti je umožněn HV nezávislé trakce, ale také HV 

trakce závislé, které přijíždějí výběhem. Stanoviště mohou hnací vozidla opustit pouhým 

odbrzděním lokomotivy, protože kolej pro zbrojení HV je svážná a vozidlo tedy může 

opustit prostor bez použití trakce. Náklady na modernizaci stávajícího zařízení by byly 

neúnosné a tato modernizace by nevyřešila všechny požadavky kladené na moderní 

pracoviště pískového hospodářství. Proto budu navrhovat nové řešení, které splňuje 

veškeré požadavky. 

 

5.1 Charakteristika modernizace zařízení 

Cílem mého návrhu je nahradit stávající zařízení pískového hospodářství v provozní 

jednotce. Vlastní sušení písku bude zrušeno a nahrazeno dodávkami již sušeného písku    

do provozní jednotky. K hale provozního ošetření bude přistavěna část budovy, ve které se 

bude nacházet komorový podavač a zásobník suchého písku. Tímto řešením bude 

umožněno plnit písečníky hnacích vozidel při vlastních provozních prohlídkách. Křemičitý 

písek bude dopravován pneumaticky, to zajistí bezprašnost prostředí pro obsluhující 

zaměstnance. Zavedením této modernizace se zlepší ekonomická stránka přípravy písku 

pro hnací vozidla v PJ Brno i za cenu vyšších investic do modernizace. V neposlední řadě 

se zvýší bezpečnost pracovníků obsluhujících tato zařízení. Také se sníží náklady             

na zaměstnance, který bude toto zařízení obsluhovat jen v rámci plnění zásobníku suchého 

písku. Celý proces přípravy písku se zjednoduší, jak je názorně vidět na obrázku č. 12. 

V schématu odpadá celý článek vlastního sušení a dopravy písku. A taktéž se zkrátil čas 

určený pro manipulaci s křemičitým pískem. 
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Obr. 12: Schéma nového návrhu pískového hospodářství v PJ (autor) 

 

Popis technického řešení modernizace 

Modernizace zařízení začíná již na vykládkové koleji. Sušený písek bude dovážen 

ložený v nádržkovém voze a pomocí pneumatické dopravy bude písek dopraven                

do zásobníku suchého písku. Zásobník musí být větší, než je velikost dodávaného množství 

křemičitého písku, aby se zamezilo problémům v případě, kdy zásoby nebudou 

vypotřebovány zcela a část jich v nádržce zůstane. Proto dle výpočtů v kapitole č. 4 volím 

velikost zásobníku 22 m
3
. V zásobníku je písek uložen do doby potřeby písku 

v zásobnících v hale provozního ošetření. Doprava písku je zajištěna pneumaticky pomocí 

komorového podavače, který písek dopraví do provozních zásobníků. Můj návrh 

technického řešení je zobrazen na obrázku č. 13. Popsány jsou nezbytné strojní součásti 

potřebné k realizaci dopravy a také pro uložení již suchého křemičitého písku. Prostor pro 

zásobník a komorový podavač je řešen formou přístavby k budově, aby byl ochráněn před 

vlivy počasí. Celý řez budovy provozního ošetření HV je zobrazen na přiložených 

stavebních výkresech. 

 

Obr. 13: Řez přístavbou budovy provozního ošetření HV (autor) 
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5.1.1 Komorový podavač 

Mezi nejdůležitější části zvolené pneumatické dopravy patří komorový podavač.        

Po konzultaci se zástupcem firmy Rayman s.r.o.
21

, jsem zvolil komorový podavač MINI 

PKM – 100, který se zdál být nejvhodnějším řešením pro PJ Brno - Maloměřice. 

Předpokládáme také použití antiabrazivní výstroje komorového podavače, aby se zabránilo 

rychlejšímu opotřebení. Hlavní části a komponenty nezbytné pro vlastní pneumatickou 

dopravu jsou použity od společnosti Rayman s.r.o. 

 

Středotlaký komorový podavač MINI  PKM - 100  (RK 12 1416) 

Komorový podavač PKM slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu ve vznosu 

malými a středními dopravními výkony. Komorový podavač PKM je vhodný pro dopravu 

sypkých, nelepivých materiálů. Komora podavače je navržena, dimenzována a vyrobena 

pro maximální provozní tlak 200 kPa. Podavač pracuje cyklicky a není potřeba stálý dozor 

pracovníka obsluhy, tuto funkci zajišťuje řídící jednotka. 

 

Hlavní části komorového podavače: 

 Nádoba podavače 

 Provzdušňovací dno podavače 

 Směšovač 

 Řídící jednotka 

 Vpádový uzávěr 

 Odvzdušňovací hrdlo 

 Vstupní a výstupní hrdla vzduchu a materiálu 

 
Obr. 14: Komorový podavač PKM-100 (zdroj: Rayman s.r.o) 

                                                           
21

 Osobní sdělení Ing. Petr Rayman za firmu Rayman s.r.o. [cit. 10. 5. 2012] 



40 

 

5.2 Technologie přípravy písku 

Technologie přípravy písku se skládá: 

 Vykládka železničního nádržkového vozu 

 Plnění provozních zásobníků 

 Plnění HV 

 

Vykládka železničního nádržkového vozu 

Vysušený křemičitý písek bude dopraven do PJ v nádržkovém železničním voze. Bude 

přivezeno optimální množství písku, dle mého výpočtu cca 19 tun. Po přistavení ŽKV     

na vykládkovou kolej obsluha připojí pomocí bajonetové spojky potrubí pro dopravu písku 

do zásobníku. Písek je dopravován do zásobníku a současně je zásobník odprašován přes 

filtr, abychom odstranili nežádoucí křemičitý prach. Jakmile je ŽKV vyprázdněn, obsluha 

odstraní plnící potrubí a vůz může být odstaven mimo prostor vykládkové koleje. Aby 

nedocházelo k vlhnutí křemičitého písku v zásobníku, nebo při průběhu pneumatické 

dopravy, navrhuji použití sušiče vzduchu PoleStar smart. 

 

Plnění provozních zásobníků 

Plnění bude zajišťovat automatický komorový podavač, který bude pomocí cyklů 

dopravovat diskontinuálně křemičitý písek do provozního zásobníku v halách provozního 

ošetření.  Počty cyklů jsou volitelné a záleží na obsluze, kolik křemičitého písku bude 

připraveno v provozních zásobnících. Vlastní princip této pneumatické dopravy spočívá 

v naplnění komory podavače, kdy při dosažení potřebného množství křemičitého písku se 

uzavře uzávěr podavače. Následně bude písek dopravován pomocí dopravního média tedy 

vzduchu. Po ukončení dopravy písku se ukončí činnost zařízení, které slouží pro vlastní 

pneumatickou dopravu. Výjimku tvoří odprašování zásobníku, které bude vypnuto 

s prodlevou. 

 

Plnění HV 

Plnění hnacích vozidel bude probíhat obdobnou formou, jako tomu bylo dříve. 

Výhodou této modernizace ovšem bude plnící pistole se zařízením pro odsávání 

křemičitého prachu. Odsávání prachu umístěné na plnící pistoli zajistí, že nedojde při 

správném plnění HV křemičitým pískem k nežádoucímu úniku křemičitého prachu          

do ovzduší v hale provozního ošetření. Tento prach by mohl ohrožovat zdraví pracovníků 

PJ obzvláště v uzavřených prostorech, protože je karcinogenní. Jak bude plnící pistole 
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vypadat, můžete vidět na obrázku č. 15. Tato plnící pistole se používá v PJ Břeclav, kde se 

používá obdobné zbrojící technologie, jakou zde navrhuji pouze s rozdílem, že pochází od 

německého výrobce a nachází se zde pouze jedno zbrojící stanoviště. 

 

 

Obr. 15: Modernizovaná pistole pro plnění HV pískem (autor) 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení  

Hlavním cílem této práce je nejen modernizovat stávající zařízení, ale také snížit 

celkové náklady a náročnost celého pískového hospodářství. V neposlední řadě je tu také 

ochrana zdraví pracovníků. Jak již bylo několikrát v této práci řečeno křemičitý prach je 

karcinogenní. Návrh musí být z ekonomického hlediska dobrý, abychom ho mohli 

doporučit k realizaci. Mohl by přinést znatelné zlepšení pískového hospodářství v PJ a 

snížit také jeho finanční závislost na tvorbu zásob. Abychom toto zhodnocení mohli 

provést, je potřeba ještě jednou uvést stávající náklady pro sušení písku, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 16. 

 

Tab. 16: Celkové náklady na sušení 40 tun písku v roce 2011 

  Náklady [Kč] 

 Nákup mokrého písku 40 t + doprava 44 560 

Vlastní sušení písku 192 184 

Náklady na vyložení a přistavení ŽKV 3 020 

Náklady na údržbu 7 760 

Celkové náklady 247 524 

 

Jediná nevýhoda, navrhovaného systému zásobování je, že bude nutné nakupovat 

dražší křemičitý písek a to sušený. Cena za 1 tunu činí 1 353 Kč
22

, tedy náklady na tvorbu 

zásob budou sice trochu vyšší, ale nároky PJ Brno - Maloměřice nejsou tak vysoké aby se 

nám vyplatilo modernizovat a znovu zavádět vlastní sušení písku. Výhody modernizace 

ovšem převládají. Docílíme nižší poruchovosti celého systému, ale také se výrazně 

zjednoduší příprava písku pro HV. Tato příprava spočívá pouze v dopravě písku               

do zásobníků. V tabulce č. 17 jsou uvedeny náklady po celkové modernizaci zařízení. 

 

Tab. 17: Celkové náklady na křemičitý písek po modernizaci 

  Náklady [Kč] 

Nákup suchého písku 40t + doprava 51 478 

Náklady na dopravu písku (spotřeba energií) 9 220 

Náklady na údržbu 1 760 

Celkové náklady  62 458 

 

 

                                                           
22

 Osobní sdělení Ing. Jiří Kopřiva,  MTZ - PJ Česká Třebová [cit. 16. 8. 2012] 
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6.1 Ekonomické zhodnocení 

Před praktickým výpočtem ekonomického zhodnocení zde uvádím teoretický rozbor 

vzorců nutných pro jeho vlastní výpočet. Hodnoty vypočtené z následujících vzorců, velmi 

ovlivní rozhodování o případné realizaci projektu. 

 

Metoda doby návratnosti 

Někdy se také doba návratnosti označuje dobou splacení nebo úhrady. Jedná se o 

určité období (počet let, resp. měsíců), za které tok příjmů přinese hodnotu rovnající se 

původním nákladům na investici. Jsou-li příjmy v každém roce investice stejné, pak dobu 

splacení DS zjistíme dělením investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých 

peněžních příjmů, jak je vidět na uvedeném vzorci č. 16.
23

 

 

    
 

  
 [roky]                (16) 

 

Kde: I   - náklady na investici   [Kč] 

   CF   - roční peněžní toky (cashflow)  [Kč] 

 

Čím je kratší doba splacení, tím je investice výhodnější. Důležitým faktem je také to, 

že doba splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice. Tato metoda nám může 

ukázat míru rizika, kterou bychom podstoupili realizací vybraného projektu. Nevýhodou 

této metody je, že nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů 

v době splácení. Nevýhodu rozložení výnosů v době splácení lze odstranit diskontováním. 

Metoda doby splacení proto nemůže být použita všeobecně pro posuzování investic. 

 

Metoda čisté současné hodnoty - NPV 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

příjmů a nákladů na investici. Je-li čistá současná hodnota investice kladná, investici 

můžeme přijmout, neboť zvyšuje hodnotu firmy. Pro výpočet NPV je použit vzorec č. 17.
24

 

 

              
   

      
     

    [-]         (17) 

 

 

                                                           
23

 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1 
24

 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1 
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Metoda vnitřního výnosového procenta - IRR 

Použití metody vnitřního výnosového procenta spočívá v nalezení diskontní míry, při 

které současná hodnota očekávaných výnosů z investice se rovná současné hodnotě výdajů 

na investici což znamená, že čistá hodnota investice se rovná nule. Vnitřní výnosové 

procento investice je možné vypočíst dle vzorce č. 18.
25

 

 

     
   

      
 
                   (18) 

Lze zapsat i takto: 

PVCF - IN=0 

 

Kde: NPV  -čistá současná hodnota investice      [Kč] 

PVCF  -současná hodnota výnosů z investice     [Kč] 

CF   -očekávaná hodnota výnosů z investice v období t  [Kč] 

 K  -kapitálové náklady na investici       [Kč]  

N   -doba životnosti investice        [roky] 

I   -náklady na investici         [Kč] 

T  -období 1 až n           [roky] 

 

Hodnoty nezbytné pro ekonomické zhodnocení 

Před vlastním výpočtem ekonomického zhodnocení je nezbytné znát také všechny 

investice, které je potřeba provést pro realizaci tohoto projektu modernizace pískového 

hospodářství PJ Brno. Po konzultaci s firmou Baest a.s. jsem zvolil zásobník o velikosti 

22m
3
 (tato hodnota vyplývá z výpočtů z kapitoly č. 4) za cenu 200 000 Kč

26
 a komorový 

podavač, který byl již v této práci zmiňován, od firmy Rayman s.r.o. typu MINI PKM-100 

za cenu 395 800 Kč včetně veškerého příslušenství. Vysoké investice si vyžádají také 

nezbytné stavební úpravy. Ze stavebního výkresu bylo možné vypočíst cenu stavebních 

úprav podle cen získaných od společností RTS Brno
27

 a ÚRS Praha
28

. Celková cena         

za stavební úpravy byla konzultována s Ing. Petrem Koukolíčkem
29

 a dosáhla hodnoty 

468 000Kč. Všechny položky investice jsou sestaveny v tabulce č. 18 včetně celkových 

nákladů, které činní 1 163 800Kč. 

 

                                                           
25

 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1 
26

 Osobní sdělení Ing.Jaromír Dvořák za Baest a.s. [cit.20.8.2012] 
27

 Systémy pro řízení stavební firmy – RTS,a.s. [online]. [cit. 26. 8. 2012].   < http://www.rts.cz > 
28

 Činnost – ÚRS PRAHA a.s. [online]. [cit. 26. 8. 2012].  < http://www.urspraha.cz > 
29

 Osobní sdělení Ing. Petr Koukolíček za PROGAS s.r.o. [cit. 28. 8. 2012] 
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Tab. 18 : Nezbytné náklady na investici 

Položky modernizace Cena [Kč] 

Zásobník na suchý písek (Baest a.s) 200 000 

Komorový podavač MINI PKM-100 395 800 

Pneumatická zařízení a příslušenství 100 000 

Stavební úpravy nezbytné pro modernizaci  468 000  

Náklady celkem   1 163 800  

 

Výpočet ekonomického zhodnocení navrhovaného projektu 

Aby byl proces výpočtu ekonomického zhodnocení zjednodušen, byl použit pro vlastní 

výpočet program Kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
30

. Program 

umožňuje po zadání vstupních hodnot vypočíst požadované hodnoty pro zjištění 

efektivnosti investice v mnohem kratším čase než by byla realizace výpočtu ručně          

bez použití výpočetní techniky. Výpočet neobsahuje odpisy za stavební úpravy.              

Pro zjednodušení je použita odpisová skupina s nejkratší dobou odpisů a to je strojní. 

 

Podle odpisové skupiny na strojní zařízení volím  životnost   10 let. 

 

Celková investice 

Náklady na zařízení a úpravy            1 163 800 Kč 

Celková úspora oproti zastaralému zařízení       185 066 Kč 

Roční změna výnosu            3% 

Diskont                7% 

 

Vypočítané hodnoty: 

 

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

NPV - čistá současná hodnota projektu:        302 020 Kč 

Roční ekvivalentní finanční toky investice:         43 001 Kč 

Doba návratnosti:             6 let 

Diskontovaná doba návratnosti:          8 let 

IRR - vnitřní výnosové procento investice:       12 % 

 

                                                           
30

 TZB-info-stavebnictví, úspory energii, technická zařízení budov. [online]. [cit. 20. 8. 2012].                                

< http://www.tzb-info.cz > 
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Z vypočtených hodnot vyplývá, že tento projekt je schopen být při jeho realizaci 

výnosný. Provedeme si tedy analýzu jednotlivých hodnot: 

 

NPV- Čistá současná hodnota projektu 

Čistá současná hodnota projektu podle vypočtených výsledků vyšla kladná. Projekt 

tedy můžeme doporučit k realizaci z hlediska NPV. Čím je NPV vyšší, tím je pro nás 

projekt zajímavější. 

 

Doba návratnosti a diskontovaná doba návratnosti 

Výsledná doba návratnosti vyšla 6 let, tato hodnota nám, ale k posouzení návratnosti 

investice nestačí. V době návratnosti investice nejsou zahrnuty odpisy. Proto máme 

vypočtenu také hodnotu diskontované doby návratnosti projektu, která vyšla 8 let. 

Výsledná hodnota je stále nižší než zvolená životnost projektu 10 let. Projekt tedy můžeme 

doporučit. Ve výpočtu také nejsou zahrnuty odpisy stavebních úprav. Aby byl celý výpočet 

zjednodušen, použili jsme pro celou investici odpisy za strojní skupinu. Můžeme 

předpokládat, že po zavedení stavebních odpisů do tohoto projektu by návratnost investice 

mohla dosáhnout hodnot nižších (v letech), a tedy by projekt mohl být splacen již okolo 

poloviny životnosti projektu. 

 

IRR-Vnitřní výnosové procento investice 

Výsledná hodnota je zobrazena v procentech a tedy můžeme říci, že čím je 

procentuální hodnota vyšší, tím bude vybraný projekt výnosnější. Nesmíme zapomenout, 

že tato hodnota se vztahuje pouze k deseti letům provozu tohoto zařízení, při jeho dalším 

používání za předpokladu stejné spolehlivosti může být výnosové procento investice větší. 

 

6.2 Technické vyhodnocení navrhovaného projektu modernizace 

Modernizace, kterou zde navrhuji, spočívá ve změně celé technologie pískového 

hospodářství v PJ Brno - Maloměřice. Navrhuji zrušit stávající technologii přípravy písku 

pro hnací vozidla přesněji sušení mokrého písku, a zavést novou technologii přípravy písku 

a to již písku sušeného, který budeme moci ihned po vykládce z železničního vozu plnit  

do hnacích vozidel. Doprava písku bude probíhat pneumaticky. Tímto způsobem bude 

ochráněno zdraví pracovníků provozní jednotky, protože veškeré manipulace budou 

bezprašné. Způsob modernizace je značně nákladný, ale přínos provozní jednotce by byl 

z dlouhodobého hlediska pozitivní a návratnost investice by byla v polovině životnosti 

projektu. Ve velké míře dojde ke snížení nákladů na provoz, jak z hlediska energetického 
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jako je například plyn či elektřina, tak z hlediska dlouhých prostojů či času pro manipulaci 

s křemičitým pískem. Nové zařízení bude pracovat automaticky, zaměstnanec bude 

provádět pouze činnosti nezbytné k úplné funkci zařízení. Zařízení nám také bude 

umožňovat sledování spotřeby písku včetně upozornění při dosažení minimální hladiny, 

která bude signalizovat potřebu tvorby nových zásob. Taktéž se realizací tohoto projektu 

sníží náklady na údržbu zařízení. Při provedení výpočtu ekonomického hodnocení 

investice není žádná hodnota v záporných číslech a lze tedy projekt doporučit k vlastní 

realizaci. Podobný projekt modernizace pískového hospodářství byl již realizován 

v provozní jednotce Liberec firmou Rayman s.r.o.
31

 Obdobné zařízení můžeme nalézt 

v provozní jednotce Břeclav. Za období využívání této modernizace v provozních 

jednotkách nebyly hlášeny žádné vážné závady na instalovaném pneumatickém zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Osobní sdělení Ing.Petr Rayman za firmu Rayman s.r.o. (cit. 4. 4. 2012) 
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7 Závěr 

V první části bakalářské práce jsem se věnoval popisu pískového hospodářství 

v provozní jednotce Brno - Maloměřice a také vlastní charakteristice křemičitého písku 

používaného pro hnací vozidla. Úkolem této práce bylo navrhnout novou logistickou 

strategii tvorby zásob a také navrhnout nové řešení uspořádání zbrojního stanoviště 

případně nový způsob přípravy písku, je-li to nezbytně nutné. Všechny návrhy, které jsem 

provedl, musí být přínosné z ekonomického hlediska, aby případná realizace vedla k větší 

efektivnosti pracoviště a také úsporám finančních prostředků. Po vlastní charakteristice 

stávajícího pískového hospodářství v provozní jednotce Brno - Maloměřice se věnuji 

ekonomickému zhodnocení současného stavu. Zde uvádím jednotlivé náklady 

spotřebovaného materiálu a energie, které jsou nezbytné pro vlastní přípravu písku 

k použití v provozní jednotce. Důležitým bodem v ekonomickém zhodnocení je také 

rostoucí cena křemičitého písku v posledních letech. Proto se v další části práce věnuji 

teoretickému zhodnocení spotřeb křemičitého písku u jednotlivých řad hnacích vozidel. 

Aby nedocházelo k zbytečnému udržování hnacích vozidel, které jsou v provozní jednotce 

nadbytečné, uvádím také výpočet provozní potřeby hnacích vozidel podle inventárního 

stavu. Po zjištění spotřeb křemičitého písku hnacími vozidly a také aktuální strategie 

zásobování bylo nezbytné vytvořit nový návrh zásobování z pohledu logistiky. Pro lepší 

přehlednost této práce z pohledu logistiky je tato část rozdělena na teoretickou a praktickou 

část včetně uvedení nezbytných vzorců pro výpočet a samotného výpočtu deterministické 

strategie zásob. Druhou praktickou částí této práce je samotný návrh zbrojního stanoviště 

včetně nezbytných zařízení pro realizaci. Tato modernizace by z pohledu ekonomického, 

ale i praktického měla přinést zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance, informace   

o množství doplnění křemičitého písku a také rychlost a jednoduchost celého procesu 

plnění. Celý návrh modernizace jsem podrobil ekonomické analýze. Byla vypočtena 

efektivnost celé investice a úspora proti stávajícímu zařízení. Ta dosáhla částky 185 066 

Kč. Z výsledků vyplývá, že je možné tento návrh doporučit k realizaci a návratnost celého 

projektu je reálně dosažitelná. Za zmínku stojí také fakt, že úspory finančních prostředků 

bychom mohli dosáhnout i za předpokladu nákupu suchého křemičitého písku přímo       

od dodavatele.  

 


