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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na současný stav logistiky v OKD, předpokládaný 

vývoj a možnosti. Zaměřuji se zde na podrobnější popis logistiky na povrchových 

pracovištích v OKD. V další časti je provedena analýza nákupu materiálu a služeb v roce 

2011, od externích dodavatelů, popis nového postupu zajišťování požadavků VOJ a řešení 

projektu centralizovaného zásobování v OKD. Součástí práce je popis stavu skladového 

hospodářství, řešení skladových zásob v OKD, návrhy na jejich snižování. V OKD je v 

současné době realizován nový projekt logistiky a projekt SAPu, které jsou vzájemně 

propojeny. Velmi důležitou součástí logistiky je zásobování dolů v OKD vodou, popisuji 

zde současný stav a nové navržené řešeni. V závěru je provedeno ekonomické zhodnocení 

přínosů jednotlivých projektů.  

Klíčová slova: logistika v OKD, zásobování, projekt, nová řešení 

 

Summary 

The thesis is focused on the present state of logistics in OKD, its expected progress 

and possibilities. I focus here on a more detailed description of the surface logistics in 

OKD. In the next part I carry out an analysis of material and services purchasing from 

external suppliers, furthermore description of a new procedure of VOJ requirements 

ensuring and project solution of OKD centralized supply. Part of this thesis is description 

of the state of warehouse management, inventory solutions in OKD and inventory 

reduction proposals. New logistics and SAP projects are being implemented in OKD at the 

moment. These two projects are mutually interconnected. Water supply is a crucial part of 

OKD mines logistics for which I outline the current status and new proposed solutions. 

Economical evaluation of the benefits of individual projects concludes the whole thesis. 
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ÚVOD 

V bakalářské práci se zaměřují na logistiku v OKD na povrchových pracovištích, 

která je nedílnou součástí celého procesu vedoucího k zajištění požadavků provozu 

technologickým materiálem a důlní technologií, plynule navazuje na důlní dopravu. Důlní 

doprava představuje nejdůležitější obslužný proces každé hornické činnosti. Bývá členěna 

na vertikální s těžními zařízeními v jámách a šibících, na horizontální a úklonnou na 

patrech a ve slojích. Svislá důlní doprava spolu s dopravou vodorovnou tvoří jednu ze 

základních složek provozu celého dolu a výrazně ovlivňuje celkovou efektivnost hlubinné 

těžby. 

 Historický vývoj důlní dopravy v OKD odpovídá světovým technickým tendencím. 

Ve vodorovné dopravě se postupně přecházelo od ruční dopravy táčkami a jednoduchými 

důlními vozíky (hunty) k tažení důlních vozíků koňmi a následně motorovými 

lokomotivami nebo lanovkami.  

Charakter důlní dopravy v OKD po roce 1945 odpovídal malé koncentraci těžby. 

Většina důlní dopravy byla prováděna po kolejových tratích důlními vozy. Používané vozy 

měly různé rozměry a objemy od 0,5m³ do 1,6m³, jako tažný prostředek byly používány 

důlní lokomotivy.  V karvinské části revíru byly po jistou dobu provozovány důlní 

lokomotivy poháněné vysokotlakým vzduchem. V  roce 1974 byly do této části revíru 

dodány lokomotivy s dieselhydraulickým  pohonem. Zlom v horizontální kolejové dopravě 

nastal v polovině 60 let, kdy bylo vedením OKD rozhodnuto soustředit těžbu do úsekových 

zásobníků a použít velkoprostorové vozy.  

Na pracovištích v dobývání a přípravách se používaly dopravníky žlabové (mrtvé a 

nátřasné), pásové a později hřeblové. Žlabové dopravníky byly většinou používány 

k přímému odtěžení pracovišť, tj. porubů a ražeb. Pro omezenou dopravní výkonnost a 

podmínky užití (těžba po úklonu) byly postupně v 50. letech nahrazovány hřeblovými 

dopravníky, které se používají k odtěžování z porubů a jako sběrné. Největší využití 

v dolech OKD našla doprava pásovými dopravníky. Na výkon pásových dopravníků jsou 

kladeny stále větší nároky, mění se nejen šířka pásových potahů od 600 do1400mm, ale i 

rychlost od 1,25m/s po současné 3,15 až 4m/s. Koncem 80 a 90let se začalo těživo 

dopravovat tímto způsobem až do centrálních zásobníků skipových těžních zařízení. 
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 Narůstající požadavky na důlní dopravu, zejména v druhé polovině 50 let a počátkem 

šedesátých, vedly k vývoji a zavedení závěsné dopravy. Nosným elementem byla kolejnice 

80/14 zavěšená s pomoci řetězu na výztuži důlního díla, měla označení ZD 80. S rozvojem 

technologie pro dobývání uhlí byly kladeny stále větší požadavky na únosnost závěsné 

dráhy. V roce 1975 byla na Dole Dukla instalována nová dráha ZD 24, jejímž základním 

prvkem byl válcovaný profil I 155. Označení ZD 24 je používáno dodnes, postupně 

docházelo k zesílení závěsů, zkracování délky zavěšovaných profilů. Pro speciální dopravu 

těžkých břemen byla vyvinuta ZD 24 HMZ TDS a různá manipulační zařízení, například 

hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 – DUO, které je využíváno u speciální 

dopravy těžkých břemen (sekce firmy Bucyrus o váze až 38t). K dopravě, jako tažné 

prostředky byly využívány těžní vrátky řady VTA vyráběny firmou Ostroj Opava, 

postupně se začalo využívat závěsných lokomotiv.  

Součástí vodorovné dopravy v dole je doprava osob prováděna po koleji, závěsné 

drážce, pásovým vlekem, lanovkou a pásovým dopravníkem.      

K svislé dopravě byly z historického hlediska používány různé vraty (žentoury) 

poháněné vodním kolem, zvířecí nebo lidskou silou. Rozvoj ve svislé dopravě nastal v 19. 

století, kdy se k pohonu těžních zařízení začaly používat parní stroje, které byly ve 

dvacátém století vytlačovány elektromotory. Postupně se přestalo těžit uhlí na povrch 

důlními vozy, přešlo se na skipovou dopravu, která je realizována ve výdušných jámách 

jednotlivých dolů. Celý proces těžby tímto zařízením je plně automatizován, obsah 

skipových nádob se pohybuje u různých zařízení v rozmezí od 7,5t do 35t. Vytěžené uhlí je 

na povrchu dopravníky převezeno do úpravárenských komplexů. [1] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

3 

1. LOGISTIKA V OKD a.s. 

Logistika je nedílnou součástí těžby uhlí a byla již popsaná v mnoha pracích. Chci se 

zaměřit na část, která je zajišťována v současné době na povrchových pracovištích OKD 

zaměstnanci VOJ SC. Servisní centrum vzniklo v roce 2008, jako samostatná VOJ 

zajišťující požadavky důlních VOJ. Zajišťuje opravárenskou činnost v povrchových 

dílnách, řídí skladové hospodářství, autodopravu, pilu na dodávku dřeva, nakládku a 

vykládku veškerého materiálu, dodávku vody a provádí údržbu povrchových objektů. 

1.1 Logistika na povrchových pracovištích 

V minulosti si veškeré práce na povrchových pracovištích zajišťovala každá důlní 

VOJ samostatně, s plněním náročných úkolů vypomáhali pracovníci z důlních provozů. Po 

převedení povrchových činností pod VOJ SC proběhla v opravárenství centralizace 

pracovišť, na lokalitách důlních VOJ byla provedena výstavba nových ložných ploch, 

investovalo se do moderní technologie pro nakládání a vykládání materiálů. Uvedené 

investice jsou spojeny s realizací celorevírních projektů OKD, Centralizovaného 

zásobování, Logistiky a SAPu V následujících bodech popisuji část logistiky zajišťující 

nakládku, vykládka a skladování materiálu, strojů a zařízení. Celý proces začíná při vzniku 

potřeby použití materiálu, strojů a zařízení k zajištění důlního provozu vystavením 

elektronické žádanky důlním pracovníkem. 
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Obrázek 1 – Logistika OKD 

1.1.1 Požadavky na výdej a dopravu materiálu z povrchu do podzemí 

Elektronická žádanka 

Požadavky na zajištění materiálu zadává žadatel s oprávněním (vedoucí úseku, 

mechanik úseku) vystavit takzvanou „Elektronickou žádanku“. Tyto požadavky na 

materiál jsou shromažďovány u příslušného materiálového hospodáře provozu. Po 

schválení žádanky materiálovým hospodářem je žadatelem vytvořena elektronická 

výdejka. 

 

Elektronická výdejka 

V současné době při vzniku potřeby použití materiálu založí žadatel elektronickou 

výdejku, jednu na jeden den. Výdejku vytiskne, odnese do skladu a sám organizuje 

přepravu.  

Nový systém vytvoření elektronické výdejky s podporou SAP umožňuje, výdejku 

rozvrhnout na více dnů podle požadovaného data dodání materiálu a výdejka je provázána 

s dopravou. Žadatel musí zadat, zda se jedná o osobní odběr nebo požaduje dopravu. 

V případě, že požaduje dopravu, zadá informace potřebné pro plánování přepravy 

(pracoviště, staničení). 

 



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

5 

Operativní evidence ražeb (OER) 

Jedná se o nový způsob objednávání materiálu v systému SAP. Požadavek pro 

vyskladňování a dopravu zadává materiálový hospodář příprav každý den. Vychází 

z aktivního technického režimu na daný měsíc. Na základě plánovaného postupu v metrech 

a kusovníků, což jsou seznamy materiálu potřebného na 1 m ražby, aplikace navrhuje 

požadované množství materiálu automaticky. Navrhované hodnoty upravuje materiálový 

hospodář. Jako doklad pro sklad o výdeji materiálu přes OER slouží tiskopis „Výdejka 

materiálu z OER“.  

 

Plánované vytváření požadavku na dopravu (zdroje): 

 Elektronická výdejka  

Požadavek vytvořený Elektronickou výdejkou byl již popsán 

 Na základě požadavku pracovníků odboru plánování a řízení údržby 

(OPRU)  

V současné době, vytváří OPRU požadavek na dopravu přes elektronické výdejky.  

Nově s podporou SAP, technik řízení údržby zadá do „Zakázky na údržbu“ technické 

místo (pracoviště), staničení a požadované datum dodání materiálu, požadavek je vytvořen 

automaticky. 

 Z technického režimu ražeb (OER) 

V SAP je založen technický režim (s kusovníkem materiálu), zadaný materiálovým 

hospodářem příprav. Požadavek na přepravu se v této aplikaci automaticky vytvoří na 

základě potvrzení objednávky materiálu. 

 Důlně technické služby (DTS) 

Požadavek vytváří materiálový hospodář DTS prostřednictvím „Elektronické 

výdejky“.  

 

Neplánované vytváření požadavků na dopravu (zdroje) 

 Mimořádná doprava 

Na základě elektronické výdejky. Elektronická výdejka s datem dodání méně než 48 

hodin se žadateli zablokuje, nevytvoří se automaticky dopravní zakázka. Zablokované 

elektronické výdejky schvaluje dispečer výroby na základě nutnosti řešení mimořádných 

situací (zavalení třídy, změna provozních podmínek) 
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 OPRU (při poruše na základě hlášení z dolu) 

Nově technik řízení údržby zadá do „Zakázky na údržbu“ technické místo (pracoviště) 

staničení a požadovaný datum dodání materiálu. Z těchto údajů se automaticky generuje 

elektronická výdejka s dopravou. 

 Přímé zadání havarijní přepravy 

Zadá dispečer logistiky na příkaz velitele likvidace havárie (VLH), na základě úrazu, 

mimořádné události. 

 

Obrázek 2 - Generování požadavků na přepravu 

1.1.2 Vytvoření přepravních jednotek (balení) 

Balení materiálu je vytvoření přepravních jednotek. Přepravní jednotky se skládají z 

přepravního prostředku (kontejner, klanicový vůz, podvozek) a materiálu. Vytváření 

přepravních jednotek je prováděno podle základních vlastností materiálu (rozměr, 

hmotnost), místa doručení nákladu a počtu volných přepravních prostředků. Do 8.00 hod. 

nahlásí mistr nádvoří, nebo jeho zástupce stav volných přepravních prostředků 

použitelných pro nakládku. Dispečer logistiky provede na základě všech těchto údajů 

elektronické zabalení přepravních jednotek v aplikaci SAP. 
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Automaticky se v tomto systému zabalí materiál s předepsaným standardem 

nakládky, z operativní evidence ražeb. Standardem je seznam materiálu potřebného na 1m 

ražby. 

Ručně zabalí ostatní materiál. 

Balení je ukončeno tím, že vytvořené přepravní jednotky jsou uvolněné pro nakládku. 

1.1.3 Nakládka materiálu 

Nakládka materiálu začíná po ukončení balení uvolněním vytvořených přepravních 

jednotek pro nakládku. Pověřený pracovník VOJ SC vytiskne nakládkový list a štítky 

s čárovým kódem, se specifikací naloženého materiálu, adresou pracoviště, pro které je 

materiál určen, viz obrázek 3. Po naložení přepravní jednotky je provedeno její řádné 

označení 2ks štítků a pomoci PDA přečtením čárového kódu je potvrzena nakládka. 

Informace o naloženém materiálu je elektronickou formou předána dispečerovi logistiky 

důlní VOJ a žadateli o nakládku na důlní VOJ. 

Materiál, který nebude součástí elektronického objednávkového systému, nebude 

popuštěn do dolu (mimo případ havarijní dopravy). 

1.1.4 Evidence materiálu 

Po přečtení čárového kódu na štítku pomocí PDA a potvrzením statusu „Naloženo“, 

proběhne odepsání volně loženého materiálu do spotřeby v systému SAP.  
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Obrázek 3 - Štítek 

1.1.5 Doprava materiálu 

Po ukončení nakládky všech předepsaných přepravních jednotek na povrchu a jejich 

elektronickém načtení do systému, dispečer logistiky důlní VOJ začne zpracovávat 

grafikon dopravy, to je řazení přepravních jednotek do logických celků – vlaků. Grafikon 

(jízdní řád) vytvoří rozdělením přepravních jednotek podle oblasti dopravy, pracoviště, 

kapacity lokomotiv a směn řidičů lokomotiv. Po uzavření grafikonu následuje tisk štítků 

pro řazení vlaků. 

Štítky pro řazení vlaků vytiskne pověřený pracovník VOJ SC a předá je zodpovědným 

osobám, které seřazení na základě těchto štítků provedou. Každá přepravní jednotka je 

označena vlastním štítkem s informací, ke které jámě bude přistavena, číslem vlaku a 

pořadím přepravní jednotky. Po seřazení všech jednotek a vlaků podle stanoveného pořadí 
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jsou průběžně přistavovány k jámě na popouštění. Lokomotivář povrchovým PDA před 

stažením vlaku k jámě, provede načtení všech přepravních jednotek podle pořadí do SAP, 

dispečer logistiky uvidí v systému, zda jde vše podle plánu a může v případě nejasností 

kontaktovat lokomotiváře telefonicky přes PDA. 

Předávacím místem naloženého materiálu důlní dopravě je šachetní budova, kde dojde 

k opětovnému sejmutí čárového kódu z identifikačního štítku pracovníkem důlní VOJ 

(narážečem) pomocí důlního PDA terminálu, a to při popouštění materiálu do dolu. 

1.1.6 Mimořádná a havarijní doprava 

Mimořádná doprava je proces, kdy požadovaný materiál není zařazen řádně do 

systému požadavků na materiál, nebo doba realizace jeho dodání na pracoviště je kratší než 

48 hodin. Takto zadán „Požadavek na dopravu“ bude zařazen do systému na základě 

povolení dispečera logistiky. 

Havarijní doprava materiálu a osob představuje výjimku v dopravě, kdy je přímo 

spojená s odvrácením nebezpečí ohrožení zdraví a života důlních pracovníků a odvrácení 

nebezpečí z prodlení. Havarijní přepravu povoluje Vedoucí likvidace havárie a má 

absolutní přednost před ostatními činnostmi. 

1.1.7 Doprava materiálu s prioritou kryté sklady 

Jedná se o materiál, který je přednostně popuštěn do dolu (lepidla, elektromotory 

apod.). Dispečer přednostně zabalí tyto jednotky po dohodě s materiálovým hospodářem a 

odešle do systému tlačítkem – dílčí nakládka a s tímto označením se zobrazí na 

nakládkových listech jednotlivých skladů. V praxi to znamená, že vlak je seřazen a v místě 

jednotky s materiálem s tímto označením se nachází pouze podvozek. V případě, že začíná 

popouštění materiálu do dolu, je tato přepravní jednotka doplněna do sestavy 

vysokozdvižným vozíkem.   

 

1.1.8 Důlní doprava v SAP 

Řízení důlní dopravy se uskuteční v nové aplikaci SAP – Transport monitor.  Tato 

aplikace umožní sledování dopravy přepravních jednotek podle jízd v grafikonu (jízdního 
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řádu). V transport monitoru lze zakládat mimořádnou dopravu, překliz, výkliz materiálu 

atd.  Transport monitor generuje práci pro každou směnu, rozdělení práce jednotlivým 

řidičům je v kompetenci vedení úseku. Tuto důlní činnost dále nerozvádím. 

1.2 Výkliz materiálu z dolu na povrch 

Výkliz přepravních jednotek na povrch bude automaticky proveden po 48 hodinách 

setrvání na daném pracovišti. Pokud bude požadovat vedoucí úseku, případně mechanik či 

revírník ponechání přepravní jednotky na pracovišti nad stanovený limit, musí požádat 

dispečera logistiky, který provádí pravidelně vyhodnocení výkazových jednotek. 

1.2.1 Objednaný výkliz materiálu 

Technik úseku provede označení přepravních jednotek určených k výklizu červeným 

štítkem, viz obrázek 4. Štítek má své číslo, obsahuje informaci odkud je přepravní jednotka 

vyklizena a kdo ji k výklizu označil včetně specifikace vyklizeného materiálu. Následně je 

číslo přepravního lístku a přepravní jednotky nahlášeno dispečerovi logistiky, který 

přepravní jednotku zařadí do plánu výklizu (dopravy). 

1.2.2 Rozdělení vyklizeného materiálu na povrch a jeho identifikace 

Přepravní jednotky vydávané na povrch s materiálem musí být označeny řádně 

vyplněným červeným štítkem s vyznačením, kdo materiál požadoval vyklidit a místa 

odkud je materiál vyklizen. Štítky jsou vyrobeny ze syntetického, neroztržitelného, vodě 

odolného materiálu, který bude možno popisovat. 

Základní členění vyklizeného materiálu na předávacím místě provádí pověření 

pracovníci VOJ a VOJ SC.  
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Vyklizený materiál rozdělí na: 

 Nepotřebný materiál (kovový odpad, komunální odpad, nebezpečný 

odpad), následně zajistí bezodkladné naložení do určených kontejnerů 

včetně odvozu.   

 Materiál určený ke znovupoužití (technologický materiál). 

 Materiál určený k opravě – stroje a zařízení (dále SaZ), ND. 

 O dalším využití materiálu určeného k znovupoužití a opravě rozhodují      

 pracovníci důlní VOJ. 

 

 

Obrázek 4 - Vzor štítku pro  výkliz materiálu na povrch 

1.2.3 Evidence vyklizeného materiálu 

Vyklizený materiál, SaZ, ND, který byl pracovníky důlní VOJ identifikován jako 

materiál určený ke znovupoužití nebo k opravě bude předán s číslem SAP (číslem 

materiálu), bude následně zaevidován pracovníky VOJ SC do příjmu na sklad v systému 

SAP-MM s nulovým oceněním. Tento zaevidovaný materiál zůstává nadále v majetku 
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důlní VOJ. Informace o naskladněném materiálu určeném k znovupoužití a opravě v 

systému SAP v modulu MM jsou dostupné oprávněným uživatelům všech VOJ. Tento 

materiál v systému SAP je rozlišen šarží. 

Hodnoty šarží: 

 NOVY – nový materiál 

 KOPR-B – materiál určený k opravě 

 POUZ-B – Materiál po opravě bez ceny 

 POUZ-C – Materiál po opravě s cenou   

1.2.4 Ocenění vyklizeného materiálu 

Vyklizený použitý materiál bude v systému SAP MM oceněn nulovou hodnotou. Za 

tuto (nulovou) hodnotu bude také vyskladněn při jeho opětovné spotřebě na dané VOJ. 

Pokud je vyklizený materiál spotřebován na jiné VOJ, než která jej vyklidila, náleží 

předávající VOJ kompenzace ve výši 70% z ceny nového materiálu v den spotřeby. Tato 

kompenzace bude zaúčtována jako náklad na materiál na odebírající VOJ a zároveň jako 

snížení nákladů na materiál na předávající VOJ. Případnou opravu materiálu zajišťuje 

odebírající VOJ. Náklady na opravu budou naúčtovány na odebírající VOJ. Následně o 

tyto náklady je ponížena kompenzace a to maximálně do výše její hodnoty.  

 

 

Obrázek 5- Základní proces evidence navrácení použitého ND, jeho oprava a následná spotřeba na dané 

VOJ 

 



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

13 

 

Obrázek 6 - Evidence použitého materiálu v systému SAP 

1.3 Skladování materiálu 

Za skladování veškerého materiálu a manipulaci v krytých skladových budovách, 

venkovních volných skládkách na jednotlivých lokalitách důlních VOJ zodpovídají 

pracovníci VOJ SC. Materiál pro znovupoužití je skladován odděleně od materiálu nového. 

O množství materiálu nového a určeného ke znovupoužití je vedena evidence v systému 

SAP. Za správnou evidenci skladovaného materiálu zodpovídají pracovníci VOJ SC. 

Skladování pro dodavatelské společnosti  

Na jednotlivých lokalitách jsou rovněž vytvořeny sklady materiálu a ND pro zajištění 

provozu smluvních zhotovitelů důlně stavebních prací (DSP) v OKD. Uvádím seznam 

firem provádějících uvedené práce: 

CARBOKOV s.r.o. 

POLCARBO Spol. s.r.o. 

ALPEX PBG 

TKBČ s.r.o. 

POL-ALPEX s.r.o. 

WPBK-BIS CZ s.r.o. 

VOKD, a.s. 

CZ BASTAV 
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1.3.1 Skladování použitého materiálu 

Pro skladování použitého materiálu byly v systému SAP vytvořeny nové sklady a 

naskladněnému materiálu jsou přiřazeny šarže (NOVÝ, POUŽ, KOPR), viz. tabulka č.1.  

Tvorba čísla skladu: 

31 – Lokalita Darkov 

A – Uložení na ploše „A“ 

5 – Uložení v sektoru 5 na ploše A 

 

Tabulka 1 – Způsob evidence použitého matriálu 

 

1.3.2 Využití použitého a renovovaného materiálu 

Útvar náměstka pro centrální nákup a opravy VOJ SC provádí kontrolu požadavků na 

objednávku (POBJ) vystavených a schválených na důlních VOJ obsahujících materiál 

vybraných skupin materiálu na základě nově navrhnutého jednotného systému schvalování. 

Pokud zjistí, že POBJ obsahuje materiál/ND, strojní uzel, který je možno nahradit využitím 

materiálu ze stávajících skladových zásob, z renovace, případně provedením opravy, POBJ 

neschválí a navrhne pověřenému pracovníkovi důlní VOJ korekci požadavku. Za využití 

technologického materiálu z renovace jsou zodpovědní materiáloví hospodáři důlních VOJ, 

za znovupoužití ND a strojních uzlů jsou zodpovědní pracovníci útvaru TN. Cílem je 

maximální využití skladových zásob materiálu strojů a zařízení všech šarží pro zajištění 

provozu důlních VOJ a snížení nákladů. 
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2. NÁKUP 

Na základě zadání projektu GŘ OKD "Centralizované zásobování" vznikl projekční 

tým, který provedl analýzu vynaložených nákladů na nákup materiálu, náhradních dílů a 

služeb v roce 2011 cca 11 miliard Kč, které společnost OKD nakupuje od externích 

dodavatelů.  Cílem bylo sloučit nákupní aktivity v rámci společnosti mezi důlními VOJ, 

Centrem servisních služeb a útvary Správy, zjednodušení všech nákupních aktivit 

v centralizovaném útvaru zásobování za účelem zajištění lepší vyjednávací pozice (větších 

slev) u dodavatelů [3]: 

 Větší objemy 

 Konkrétnější, předem specifikované termíny dodávek 

2.1 Analýza nakupované skupiny materiálu a služeb v roce 2011 

v OKD 

Provedením podrobné analýzy objemu materiálu, náhradních dílů a služeb od 

externích dodavatelů jsme zjistili výslednou vynaloženou částku, kterou jsme následně 

rozdělili na jednotlivé nakupované skupiny. Přiložená tabulka znázorňuje celkové 

rozdělení nákladů. Bylo zjištěno, že největší položku dle provedené analýzy tvoří nákup 

materiálu a náhradních dílů. Následně jsme provedli podrobný rozbor jednotlivých 

nákladových skupin a zvážili jsme, kde vzniká potenciál k vyššímu stupni centralizace a 

možnost vzniku úspor dosahovaným především sjednocováním dodavatelů a cen za jejich 

služby. Po konzultaci s provozním ředitelem OKD byla práce projektového týmu zaměřena 

na oblast nákupu materiálu, ND a oprav. 

Tabulka 2 - Rozložení celkových nákladů OKD vynaložených na materiál, ND a nákup služeb od externích 

dodavatelů v roce 2011 
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2.1.1 Analýza skupiny materiál a náhradní díly 

Nákup materiálu a náhradních dílů pro OKD, a.s. je centralizovaný na útvaru nákupu 

obchodního ředitele. Podrobnější analýzou byla částka 4 902 255(tis.Kč) rozložena na 

3 801 748(tis.Kč) za nákup materiálu a 1 100 507(tis.Kč) za náhradní díly. Následně jsme 

provedli podrobný rozbor nákladů na jednotlivé položky, zapsali do tabulek a vytvořili 

grafy. Vyšlo nám, že největší položku tvoří stavební materiál pro přípravy, následují 

lepidla hornin, která jsou využívána ve stižených geologických podmínkách k lepení 

stropu, případně pilíře. Potenciál vzniku úspor v oblasti nákupu materiálů a náhradních dílů 

jsme našli v: 

 Dokonalejším plánování spotřeby 

 Znovupoužití strojních uzlů, technologických celků 

 Smlouvách dlouhodobějšího charakteru 

Očekávány přínos:  

 Zlepšení plnění dodacích termínů 

 Zlepšení pozice pro Nákup při cenovém jednání 

 Částečné snížení výdajů na pořízení nových strojních uzlů a celků 

 Přínosy v podobě stabilizace cen a zajištění stability dodávek   

2.1.2 Analýza skupiny Oprav strojních, elektro a stavebních 

U těchto nákladových položek jsme zjistili, že byla výběrová řízení centrálně 

prováděná komisí na VOJ SC. Bylo navrženo zapojit do procesu nákupu externích 

stavebních a strojních oprav útvar Nákupu OKD ve dvou etapách: 

 účast zástupců útvaru Nákupu při výběrech dodavatelů výše uvedených 

služeb jako členů výběrové komise 

 kompletní převod zodpovědnosti za výběr dodavatele na útvar Nákupu 

2.1.3 Analýza zajišťování Důlně stavebních prácí (DSP)  

Nákup DSP je organizován centrálně přes útvar Provozního ředitele. Analýzou bylo 

zjištěno, že centralizace proběhla již v roce 2007. Aktuálně jsou platné 4 rámcové smlouvy 

o dílo na: 



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

17 

 dobývání černého uhlí 

 provozní ražby 

 investiční ražby 

 vybavování a likvidace a ostatní práce (přibírky, zmáhání, ...) 

Smluvními zhotoviteli pro OKD, a.s. je nyní 8 dodavatelských firem vybraných na 

základě veřejných zakázek. Jednotlivé důlní VOJ si uzavírají dílčí smlouvy k rámcovým 

smlouvám. 

Výhody centralizace: 

 jednotnost smluvních vztahů pro všechny důlní VOJ a zhotovitele 

 koordinace požadavků VOJ 

 řízení smluvních vztahů s dodavateli s cílem optimálního využití 

dodavatelských kapacit 

 zjednodušení procesu výběru zhotovitele pro konkrétní důlní dílo 

 úspory nákladů a činností na správu a administrativu dodavatelských 

vztahů 

 

Tabulka 3 - Seznam zhotovitelů DSP dle uzavřených rámcových smluv 

 

2.1.4 Analýza skupiny Ostatní služby 

Analýzou finančních výkazů OKD za období roku 2011 bylo zjištěno, že v rámci 

položky „ostatní služby“ OKD eviduje náklady v celkové výši 2,1 mld. Kč. Na základě 

této podrobné analýzy dále doporučuje projektový tým pokračovat v podrobnějším rozboru 

u položek: Manipulace na skládkách, Úklid a údržba, Praní a opravy prádla, Přepravné 

(mimo koks a uhlí) a Odpadové hospodářství (cca 700 mil. Kč). Tyto položky představují 

podle projektového týmu potenciál k vyššímu stupni centralizace a možným úsporám 

dosahovaným především sjednocováním dodavatelů a cen za jejich služby.  

1 2 3 4 5 6 7 8

CARBOKOV 

s.r.o.

POLCARBO, 

spol. s r.o.

ALPEX, PBG, 

Sp. z o.o.

TKBČ, s.r.o., 

org. složka

POL - ALPEX, 

s.r.o.

WPBK-BIS 

CZ, s.r.o.
VOKD, a.s.

CZ BASTAV 

s.r.o.

3 ANO ANO ANO

6 ANO ANO ANO ANO ANO ANO

4 ANO ANO ANO ANO

5 ANO ANO ANO ANO ANOVybavování a likvidace

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

DSP 2012-2014

počet 

zhotovitelů

Ražba investiční

Ražby provozní

Dobývání černého uhlí



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

18 

Návrh způsobu centralizace výše uvedených služeb, které si jednotlivé VOJ v 

současné době zajišťují na základě výběrových řízení samy, by měly být nově řízeny VOJ 

SC.  Změna organizace a jednotné řízení výše uvedených služeb umožní OKD: 

 Vyjednávat centrálně s dodavateli o dílčím až celém objemu zajišťování 

dané služby (tj. hospodařit s celým rozpočtem) 

 Jednotně nastavovat délku zajišťování daných služeb 

 Sjednocovat parametry smlouvy a smluvní závazky 

 Vytvářet tlak na dlouhodobě nízké ceny a zachování konkurenčního 

prostředí 

2.2 Nákup materiálu a náhradních dílů v roce 2012, nové řešení 

V této části práce popisuji systém zajišťování materiálu a ND v OKD a realizované 

změny. 

2.2.1 Stav před realizací projektu 

Na schématu je znázorněn zjednodušeně systém nákupu materiálu a ND v OKD před 

realizací změn vzniklých na základě projektu centralizace zásobování a SAP. Důlní VOJ 

vystaví požadavek na objednávku (POBJ), oddělení nákupu vystaví objednávku na 

dodavatele a dodavatel přes sklady VOJ SC dodá objednaný materiál. Jednoduché z 

hlediska zajišťování dodávek, ale není řešena možnost snižování nákladu důlních VOJ na 

základě využití vzniklého monitoringu materiálu strojů a zařízení včetně evidence 

v systému SAP určeného ke znovupoužití.  

 

Obrázek 7 – Schéma původního systému 
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2.2.2 Nové realizované řešení nákupu ND a materiálů 

Řešení je výsledkem projektu centralizace zásobování. Do původního jednoduchého 

systému je vložen nový prvek VOJ SC, které zajišťuje provádění kontrol POBJ s ohledem 

na využití skladových zásob materiálu a strojních částí ze znovupoužití v systému SAP. 

Evidence těchto zásob je prováděna pracovníky VOJ SC na základě již zmíněné přejímky 

vyklizeného materiálu z dolu na povrch. 

 

Obrázek 8 -  Nové řešení zajišťování materiálu a ND v OKD 

 

2.2.3 Vystavení ucelených POBJ pro vybavování v SAP 

Nová aplikace v systému SAP umožňuje vystavení jediného POBJ pro celou akci, což 

sníží administrativní práci pracovníků důlní VOJ i oddělení nákupu. Přínos této aplikace je 

rovněž v plánování termínů vystavování těchto požadavků na objednávku a tím i umožnění 

stanovení reálného termínu dodávky ND. Vzniká rovněž možnost sjednocení POBJ za více 

VOJ a tím se vytváří lepší vyjednávací pozice pro oddělení nákupu při jednání o cenách 

s dodavateli. 
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2.2.4 Zajišťování materiálu a ND pro servisní zásahy 

Při nákupu nových technologií jsou podepsány servisní smlouvy s dodavateli, kde je 

stanoveno jak postupovat v případě vzniku poruchy na zařízení. Na základě této smlouvy 

je možno zavolat na servisní telefonickou linku a objednat si technickou podporu 

kvalifikovaného servisního pracovníka včetně dodávky ND k provedení opravy. Firma 

provádějící opravu vystavuje fakturu za poskytnutou službu. V případě možnosti 

odstranění poruchy na zařízení vlastním zaměstnancem je požádána firma jen o zajištění a 

doručení ND. Dodávky takto zajišťovaných náhradních dílů jsou kontrolovány pracovníky 

skladového hospodářství dle dodacího listu. Následně na základě dodacího listu musí byt 

dodatečně provedena objednávka ND. 

 

Obrázek 9 - Schéma zajišťování ND na servisní zásahy 

2.2.5 Zajišťování externích oprav  

Na základě tohoto provedené centralizace jsou prováděna výběrová řízení v centrální 

komisi řízené útvarem nákupu OKD.  
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3. ŘEŠENÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB V OKD  

3.1 Skladové hospodářství VOJ SC 

Nedílnou součástí logistiky je skladové hospodářství, jehož úkolem je skladovat 

materiál a ND pro zajištění provozu všech VOJ s nejmenším množstvím vázaných 

prostředků v zásobách, v OKD je řízeno VOJ SC. Pro možnost řízení množství skladových 

zásob a dosažení výše uvedeného cíle, je stanoven plán zásob pro jednotlivé VOJ. 

Dodržování stanovených limitů je pravidelně jednou měsíčně vyhodnocováno. Pro 

představu o jak velké částky se jedná, uvádím plánovaný limit skladových zásob za celé 

OKD na rok 2012 stanoven ve výši 380 000 000Kč. V současné době jsou v OKD 

provozovány tyto sklady: 

 Sklady materiálů a ND  

 Prodejní sklady 

 Konsignační sklady 

 Sklady prvotního vybavení  

 Centrální sklad provozní jistoty 

 Sklady s materiálem k znovupoužití 

 Mimo OKD - Slady dodavatelů nových technologií 

 

3.1.1 Sklady materiálů a ND 

 Na lokalitách důlních VOJ jsou provozovány sklady materiálů a ND zajišťující 

provoz všech VOJ, jedná se o kryté haly i ložné plochy, na kterých je prováděno 

skladování, výdej a nakládka materiálu. 

3.1.2 Prodejní sklady 

Součástí skladového hospodářství jsou i prodejní sklady kde výše zásob je řízena 

oddělením nákupu OKD, z kterých jsou zásobováni smluvní zhotovitelé důlně stavebních 

prací.  



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

22 

3.1.3 Konsignační sklady (KS) 

Materiál a ND uskladněný v KS je majetkem dodavatelských firem, slouží k zajištění 

provozu důlních VOJ a centralizovaného opravárenství VOJ SC. O sortimentu skladů je 

pravidelně jednáno se zástupci firem na základě vzniklých potřeb provozu. Konsignační 

sklady umožňují snižování vlastních skladových zásob. Na základě nových dohod 

s dodavateli byly zřízeny nové konsignační sklady, tím dojde k snížení skladových zásob 

OKD o 1,865 mil. Kč.  

 

Tabulka 4 - Nově provozované konsignační sklady 

 

3.1.4 Sklady prvotního vybavení 

Ve skladech prvotního vybavení jsou umístěny ND zakoupeny k zajištění provozu 

nových technologií nakoupených v rámci projektu POP 2010. Pro využívání těchto 

skladových zásob byla stanovena pravidla:  

 Přednostně využívat ND ze skladu prvotního vybavení pro zajišťování 

provozu a pravidelnou údržbu, včetně odstraňování poruch v rámci 

servisních zásahů. 

 Přednostní využití těchto ND pro opravy prováděné v dílnách VOJ SC a 

externími dodavateli. 
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3.1.5 Centrální sklad provozní jistoty CSPJ 

Jsou zde umístěny vybrané náhradní díly ze všech VOJ, které již byly pro zajištění 

provozu nových technologií zakoupeny. Cílem je snížení potřeby nákupu nových strojních 

částí k zajištění provozu zakoupených razicích a dobývacích komplexů na důlních VOJ. 

Náhradní díly je možno použít k plánované výměně, případně odstranění poruchy. Tento 

sklad se bude postupně rozšiřovat a tím nabývat na významu. Hodnota naskladněných 

náhradních dílů v současné době přesahuje 60 000 000Kč.  

 

 

Obrázek 10 - Proces navrácení použitého ND, jeho oprava a následná spotřeba 

3.1.6 Sklady dodavatelů nové technologie 

Tyto sklady s ND jsou majetkem firmy, se kterou byla podepsána servisní smlouva o 

technické podpoře, provádění oprav a dodávce ND. Ve skladu hlavního dodavatele nových 

technologií v současné době firmy CAT, jsou skladem ND v hodnotě 10 000 000EUR. 

Jedná se o strategické ND pro zajištění provozu technologií dodaných touto firmou.    

 

3.1.7 Skladové plochy s technologickým materiálem 

Skladové plochy na jednotlivých lokalitách důlních VOJ byly řešeny v rámci projektu 

logistiky, se záměrem zavedení kontejnerové dopravy a využívání moderní technologie k 

nakládání materiálu (nakladačů). Změny realizované v systému skladování materiálu, 

strojů a zařízení jsou zachyceny na fotografiích ploch před a po provedené rekonstrukci, 

viz obrázek 11. Nové přepravní prostředky, takzvané kontejnery, usnadňují dopravu 

v dole, vytvářejí možnost sestavování ucelených vlaku na jednotlivá pracoviště. Důlní 
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lokomotivy s vozíky vybavenými zvedacím zařízením nadjedou nad připravený vlak, 

rychle a bezpečně provedou naložení kontejnerů. Z takzvaných přepravních jednotek na 

překladišti zůstanou samostatné podvozky na které budou naloženy kontejnery z vyklizu: 

 Kontejner pro TH výztuže a příslušenství 

 Univerzální kontejner 

 Kontejner pro pohonné hmoty 

 Kontejner pro pytlované sypké hmoty (zatím v návrhu) 

 

Obrázek 11 - Fotografie skladovací plochy na lokalitě Darkov (vlevo – před rekonstrukcí, vpravo – po 

rekonstrukci) 

 

Pro vyřešení nakládky balených sypkých hmot, které jsou dodávány na europaletách 

jsme navrhli kontejner zvláštního tvaru, viz obrázek 12, který umožňuje jednoduché a 

rychlé naložení palet pomoci vysokozdvižného vozíku a stejně jednoduché je vyložení 

hydraulickým zvedacím zařízením v dole.    

 

Obrázek 12 - Návrh kontejneru na balené sypké hmoty 
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3.1.8 Skladové plochy se stroji a strojními částmi 

Veškeré plochy na kterých je skladován materiál, stroje a zařízení na všech lokalitách 

důlních VOJ jsou v operativní správě VOJ SC. Na těchto plochách je prováděn nepřetržitý 

monitoring. Evidence je v současné době prováděna v programu Excel viz obrázek 14. 

 

Obrázek 13 - Schéma znázorňuje zavedení jednotného postupu při přejímce vyklizeného materiálu a 

monitoringu na jednotlivých lokalitách 

 

Pro jednoducho orientaci při skladování strojního zařízení jsou ložné plochy v mapách na 

jednotlivých lokalitách označeny jako sklady a sektorově rozděleny. V příloze č.2 je 

zakresleno rozmístění ložných ploch na lokalitě Darkov. Vytvořené seznamy skladovaných 

strojních uzlů jsou stejně označeny dle ploch, na kterých jsou uskladněny. Seznamy jsou 

pro čtení dostupné všem zaměstnancům OKD. V této evidenci najdeme všechny strojní 

uzly a strojní celky, které jsou na povrchu všech lokalit OKD uskladněny.  

 

 

Obrázek 14 – Dočasná evidence strojů a zařízení v programu Excel 
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4. INTEGRACE LOGISTIKY OKD V SYSTÉMU SAP 

Cílem projektu Integrace logistiky OKD v systému SAP je propojit několik na sobě 

nezávislých modulů, které nyní mezi sebou nekomunikují. Výhodou propojení těchto 

modulů pro všechny uživatele bude práce s jednotnými daty plánů a skutečností ze všech 

důlních VOJ. Na obrázku č. 15 je vidět propojení jednotlivých modulů v systému SAP. 

Modul plánování a řízení výroby (PP/PS) se propojí s modulem materiálového 

hospodářství (MM) a modulem podzemní dopravy (UT). Z hlediska plánování, propojení 

umožní využívat forecasty ražeb pro objednávání TH výztuže a následně její dopravu na 

pracoviště. Přesnějšími údaji o výsledcích dosažených jednotlivými stroji dojde 

automaticky z plánu výroby ke zpřesnění nákladů na odpisy.   

 

 

Obrázek 15 - Integrace logistiky – propojení jednotlivých modulů v SAP 

 

Výhody plynoucí z propojení modulů v SAPu: 

 Přístup ke všem verzím plánů za VOJ i OKD 

 Práce s jednotnými daty plánů a skutečností 

 Okamžitý přístup k požadovaným výrobním i nákladovým analýzám  

 Přístup k reportům z jednoho místa zefektivní práci běžných uživatelů  

 Zvýšení operativnosti nákupu 

 Zrychlení rozhodovacích procesů  

 Zavedení evidence použitého materiálu povede ke snížení nákladů na 

nový nákup  
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 Snížení skladových zásob  

 Využití kusovníků pro plánování nákupu a kalkulaci nákladů na ražby  

 Okamžitý přístup k potřebným analýzám  

 Zvýšení produktivity podzemní dopravy 

 Zlepšení organizace a plánování  

 Snížení počtu důlních lokomotiv a obsluh 

 Snížení nákladů na nákup ND 

 Zvýšení úspor v oblasti čerpání PHM 

 Snížení nákladů na opravy lokomotiv 

 Snížení četnosti jízd do lokalit, zvýšení bezpečnosti 

 Jasný a jednoznačný přehled o dopravovaném materiálu 

 Eliminování zbytečného hromadění materiálu v dole 

 Zvýšení produktivity údržby 

 Snížení prostojů SaZ z důvodu poruchy 

 Snížení nákladů na nákup ND, uzlů a strojů 

 Snížení skladových zásob a nákladů na opravy 

 Zvýšení provozní spolehlivosti SaZ, optimalizace produkce 
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5. ZÁSOBOVÁNÍ OKD VODOU 

 Jednou ze strategických částí logistiky je zásobování důlních VOJ vodou. Tato 

oblast je rozdělena na vodní hospodářství karvinské části revíru a Paskov. Vodní 

hospodářství spadá do správy VOJ SC. 

5.1 Zajištění karvinské části revíru vodou  

5.1.1 Odběry vod a legislativa 

Roční spotřeba vody karvinské části revíru je příbližně 16 000 000 m
3
. Legislativně je 

odběr vody zajištěn povolením k odběru povrchové vody z vodního díla Těrlicko a 

povolením k odběru povrchové vody z řeky Olše vydané Magistráty měst Havířova a 

Karviné. 

Zdroje vody pro zásobování této části revíru jsou: 

 ČS Těrlicko s povoleným ročním odběrem 12,7 mil.m
3
, skutečný               

9 mil.m
3
.  

 ČS Špluchov a Sovinec, roční odběr povolený 8,6 mil.m
3
, skutečný           

7 mil.m
3
. 

Tabulka 5 - Průtokové odběry surové vody dle jednotlivých lokalit v karvinské části revíru 

 

 

 



Boleslav Reitz: Logistika v uhelném hornictví 

2013 

 

29 

Páteřním potrubím systému je potrubní řad DN 800 z ČS Těrlicko na Důl Darkov, 

který zajišťuje zásobování dolů ČSM Sever, ČSM Jih a Darkov. Je také havarijní zálohou 

pro zásobování dolů 9. květen a Lazy. 

 

 

 

Obrázek 16 - Systém zásobování karvinské části OKD provozní vodou 

 

 

5.1.2 Technický stav 

Systém je budován od 60. let minulého století. Technologie úpravy vody jsou 

zastaralé s minimální automatizací. Technická zastaralost je 20 let ve srovnání se 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi. Filtry, čerpadla, armatury a systémy řízení 

jsou na hranici životnosti. Vodovodní řady z ocelového potrubí budované v 60. letech 

minulého století jsou opotřebené a zkorodované, korozivní úbytek se blíží kritické hranici 

25%. Stav potrubí je místy značně ovlivněn vlivy poddolování. Systém jako celek je 

dlouhodobě používán, jeho obnova neodpovídá míře opotřebení. To vede ke zvyšování 

četnosti i závažnosti poruch [4]. 
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5.1.3 Rizikové faktory pro provozování v nejbližším období 

Čerpací stanice Sovinec a čerpací stanice Špluchov mají krátkou životnost vzhledem k 

prognózám těžby. Od roku 2016 způsobí poddolování poruchy sedimentačních a sacích 

jímek, filtrů a budov. Z důlních map výhledu těžby vyplývá, že není možné čerpací stanici 

ochránit před důlními vlivy. Na čerpacích stanicích budou působit na okraji kotliny 

poklesy a vlivy naklonění a podélného přetvoření. Těžba v této oblasti způsobí 

nepředvídatelnou změnu toku řeky Olše. Udržování existence čerpací stanice v této oblasti 

není technicky řešitelné. Ukončením provozu čerpacích stanic na řece Olši bude ve vodním 

hospodářství karvinské části OKD chybět zdroj o kapacitě 8,6 mil. m3/rok. Těrlická 

přehrada chybějící zdroj vody nenahradí - nemá dostatečnou kapacitu. 

U čerpací stanice Těrlicko je rizikovým faktorem opotřebení provozem a korozí [4]. 

5.1.4 Návrh nového systému zásobování karvinské části OKD provozní vodou 

Na základě provedené analýzy technického stavu páteřních rozvodů vody a 

předpokládaných vlivů těžby na čerpací stanici Sovinec a čerpací stanici Špluchov byl 

vypracován návrh strategické inovace vodního hospodářství karvinské části revíru.  

 

 

 

Návrh strategické inovace vodního hospodářství karvinské části revíru: 

 Vybudovat náhradní odběr z Olše za stávající ČS ve stejném odběrném 

množství pro doly ČSA a Darkov. 

 Vybudovat novou úpravnu vody jako náhradu za úpravnu vody v ČS 

Sovinec pro důl ČSA. 

 Revitalizovat čerpací stanici Těrlicko a páteřní potrubí čerpací stanice 

Těrlicko. 

Vedlejší efekty nového systému: 

 Menší provozní náklady nové čerpací stanice. 

 Opuštění hlavních řadů DN 700 z ČS Těrlicko směr 9. květen a 

DN500/300 na lokalitu Dukla a lokalitu Lazy.      
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Rozdělení návrhu do tří etap: 

 Revitalizace páteřních rozvodů 

 Náhrada úpravny vody ČS Sovinec 

 Nový zdroj vody – nová čerpací stanice 

 

 

Obrázek 17 - Návrh nového systému zásobování karvinské části OKD provozní vodou 

5.1.5 Revitalizace páteřních vodovodů ( č.1) 

Systém po revitalizaci je znázorněn na obrázku č. 19. Jsou zde navržena vybudování  

potrubí nahrazující plnohodnotně stávající DN 800 AK ČSM Sever  –  ČS Těrlicko, délka 

cca 4700 m, investiční náklady cca 94 mil. Kč. Potrubí DN 500 AK „A“ Stovava  – ČSM 

Jih, délka cca 1280 m s investičními náklady cca 13 mil. Kč. Dále 2 x DN 800 ČS Těrlicko 

– Akumulační nádrže Kostelec, v délce 1500 m. Náklady na opravu cca 35 mil. Kč. 

Potrubí 2 x DN 700 úpravna vody Darkov – lokalita ČSA pro propojení systémů s 

investičními náklady 10 mil Kč [4]. 
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5.1.6 Náhrada úpravny vody ČS Sovinec (č. 2) 

Čerpací stanice Sovinec je vybavena pískovou filtrací a zařízením na desinfekci vody. 

Nahradit tuto úpravnu vody lze výstavbou nové úpravny vody na lokalitě ČSA (120 

mil.Kč), rozšířením kapacity ÚV Darkov (90 mil.Kč). 

5.1.7 Nový zdroj vody – nová čerpací stanice (č. 3 ) 

Nová čerpací stanice (30 mil.Kč) s kapacitou nahrazující čerpací stanici Sovinec a 

čerpací stanici Špluchov musí být situována na území, které nebude po dobu 

předpokládané životnosti OKD ovlivněno těžbou. Čerpací stanice bude propojena s 

úpravnou vody Darkov potrubím v podzemním provedení (20 mil. Kč).  Projednání 

dokumentace dle stavebního zákona v územním a stavebném řízení trvá až 12-24 měsíců. 

[4] 

 

V tabulce 7 je zpracován návrh časového harmonogramu při realizaci vypracovaného 

návrhu.  

 

Tabulka 6 - Návrh časového harmonogramu realizace 
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5.1.8 Rizika navrženého projektu 

Rizikové legislativní faktory, které vyžadují zvláštní pozornost:  

 Jednání s Povodím Odry s.p a Magistrátem města Havířova o sloučení 

povolených odběrů z Těrlické přehrady pro souhrnný odběr OKD.  

 Jednání s Povodím Odry s.p. a Magistrátem města Karviné o povolení k 

odběru z řeky Olše pro novou ČS. 

 Kladné vypořádání majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků pro stavby 

na nových i stávajících pozemcích s uzavřením příslušných smluv. 

Rizika v případě nekonání strategických inovací ve výhledu 2013-2018:  

 Hlavní vodovodní řady jsou na hranicí životnosti, ohroženy jsou všechny 

doly OKD.  

 Útlum vodních zdrojů na Olši kolem r. 2018 -  výpadek 54 % vodních 

zdrojů OKD. 

 Narůstající poruchy na úrovni průmyslových havárií mohou způsobit 

omezení těžby.   

 

Obrázek 18 - Koroze 

 

Obrázek 19 - Koroze 
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5.2 Zajištění ostravské části revíru vodou  

5.2.1 Provoz vodního hospodářství Paskov, hodnocení stavu zařízení 

 Zařízení čerpací stanice je morálně zastaralé, udržované. 

 Potrubí páteřních rozvodů provozní a pitné vody je opotřebované, dochází 

k častým poruchám. Rozvod provozní vody na lokalitě Sviadnov je 

netěsný, uniká kolem 300m³ za den.   

 V akumulačních a sedimentačních nádržích se vyskytuje škeble rybničná, 

při havarijním odběru musí být obnažené škeble vráceny do nádrží, jsou 

zaneseny sedimenty.   

 

 

 

Obrázek 20 - Paskov celkové schéma 

 

5.2.2 Plán investic vodního hospodářství Paskov na rok 2013 

 Modernizace zařízení 500 000Kč 

 Strojní opravy 1 600 000Kč 

 Stavební opravy 7 600 000Kč 
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6. ZHODNOCENÍ  

6.1 Projekt logistiky 

Realizaci projektu logistiky na povrchových pracovištích i v dole je věnována 

maximální pozornost a jsou zapojeni všichni pracovníci jednotlivých VOJ. Řízení logistiky 

je propojeno se systémem SAP, při vlastní realizaci se objevují nové detaily, které jsou 

průběžně řešeny. V časovém harmonogramu zavedení systému na všech lokalitách je 

uvedeno datum 30.4.2013.   

6.1.1 Ekonomické hodnocení projektu logistiky 

Velikost vzniku úspor bude přímo závislá na uspěšnosti realizace projektu logistiky. V 

prvním roce, to je 2013, kdy je předpokládána realizace organizačních změn, jak jsem 

popsal výše, ukončení nákupu několika desítek kontejnerů s podvozky, je očekávaná 

úspora realizačním týmem projektu logistiky vyjádřena v tabulce 8.  

Předpoklad úspor z projektu logistiky [2] 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 - Předpokládané úspory pro rok 2013 

Úspory pro rok 2013 vzhledem k roku 2012
směn/

den

Kč/den 

(směny)

směn/

rok

mat. 

náklady
Kč/rok

rubání (1-2 zaměstnanci  v ranní směně - průměr 1,5 na  úsek) 3 9 000        900 2 700 000        

přípravy 3 9 000        900 2 700 000        

doprava jámou 2 6 000        600 1 800 000        

kolejová doprava 3 9 000        900 2 700 000        

pracovníci LZH 40 120 000    12000 36 000 000      

oboustranná kabina 0 -                 0 -                         

odhadovaná úspora nafty 1091118 3 273 354        

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

Součty 51 153 000    15300 1685633 50 956 899      
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V druhém roce realizace projektu, kdy by mělo dojít k dokoupení veškerých 

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

manipulátorů, očekává tým úspory vyjádřené v tabulce 9. Takto byly prezentovány vedení 

OKD. 

 

Tabulka 8 - Předpokládané úspory pro rok 2014 

Úspory pro rok 2014 vzhledem k roku 2012
směn/

den

Kč/den 

(směny)

směn/

rok

mat. 

náklady
Kč/rok

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

přípravy 6 18 000      1800 5 400 000        

doprava jámou 4 12 000      1200 3 600 000        

kolejová doprava 5 15 000      1500 4 500 000        

pracovníci LZH 64 192 000    19200 57 600 000      

pracovníci údržby LZH 8 24 000      2400 7 200 000        

oboustranná kabina 6 18 000      1800 5 400 000        

odhadovaná úspora nafty 1091118 4 364 472        

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

Součty 98,25 294 750    29475 1685633 94 573 017      

 

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

obdobná. 

6.2 Projekt Centralizované zásobování 

V projektu je řešeno maximální využití všech strojů, uzlů důlní technologie a ND 

nově naskladněných v systému SAP s šarží POUŽ. Jsou zavedeny nové postupy ve 

skladovém hospodářství OKD, dochází k centralizaci výběrových řízení a unifikaci 

materiálu strojů a zařízení.   

6.2.1 Ekonomické hodnocení projektu 

Předpokládaná výše úspor na základě realizace schválených návrhů projektového 

týmu je v roce 2013 stanovena ve výši 50 000 000Kč. 
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6.3 Projekt Vodní hospodářství 

Realizace jednotlivých částí projektu závisí na plánované těžbě důlních VOJ 

v oblastech ovlivňujících prostředí čerpacích stanic Sovinec a Špluchov, včetně možnosti 

vynaložení značných investic.   

6.3.1 Ekonomické hodnocení projektu  

 Odhad nákladů na optimalizaci vodního hospodářství činí celkem 285 mil. Kč. 

Náklady na realizaci představují zhruba 15. násobek předpokládané denní ztráty při 

přerušení těžby na základě zastavení dodávky vody. Z dlouhodobého hlediska je realizace 

optimalizace vodního hospodářství pro provoz důlních VOJ v karvinské části revíru 

nezbytná. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsou shrnuty důležité poznatky z celorevírních projektů Logistiky, 

SAPu a Centralizovaného zásobování, uvádím jejich části zaměřené na povrchová 

pracoviště.  Projekty jsou velmi rozsáhlé a vzájemně propojené, na jejich základě jsou 

provedeny značné investice, organizační a personální změny, ale ani tyto vstupy nezaručují 

předpokládané přínosy uvedené v ekonomickém hodnocení. Záleží na tom, jak budou 

získané informace ze systému SAP zaměstnanci OKD k vzniku úspor využívány. 

Základem fungování celého systému je přesně sestavený plán výroby (ražeb a těžby uhlí), 

následně jsou plánovány náklady na realizaci. Některé postupy vedoucí k snižování 

plánovaných nákladů pomoci systému SAP jsou popsány v jednotlivých částech této práce.  

Je důležité, že investice vynaložené v OKD do nových technologií v rámci již 

ukončeného projektu POP 2010 umožňují těžit uhlí v těžších podmínkách, což je jeden 

z klíčových předpokladů pro perspektivu firmy. Druhý předpoklad podporující firmu je, 

těžit ekonomicky a tím vytvářet konkurenceschopnost vůči ostatním firmám. Nové 

projekty a vynaložené investice v OKD podporují tyto záměry, zaměřují se nejen na 

eliminaci vícepráce a snížení fyzické námahy, ale především na zvýšení bezpečnosti.  
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