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Anotace  

Tématem mé diplomové práce je zmapování nákladovosti vozového parku nákladní 

automobilové dopravy, efektivita přepravních operací v rámci jednotlivých činností a 

úvaha nad stanovením podmínek reprodukce vozidel společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. Praktická část práce je zaměřena na analýzu nákladů typově 

zastaralých vozidel v porovnání s jejich modernějšími nástupci. Společně s tím navrhuji 

doporučení na stanovení vhodné periody reprodukce některých vozidel s ohledem na 

dosažení maximální efektivity provozu. 

Klíčová slova: efektivita, přepravní kapacita, technické vybavení, vozový park 

 

The annotation  

The subject of my diploma thesis surveys the expenses of the cargo fleet vehicles, 

efficiency of transport operations in the context of particular activities and contemplation 

(thought) about determining the conditions of vehicle replacement at Sokolovska Uhelna, 

pravni nastupce, a.s. Practical part of the thesis is focused on the analysis of the expenses, 

comparing outdated vehicles with their contemporary successors by type. In the thesis I 

also suggest recommendations for determining of appropriate replacement period of some 

vehicles, taking into account reaching of maximal operation efficiency. 

Key words: efficiency, transport capacity, technical equipment, vehicle fleet 
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1 ÚVOD 

Důlní společnosti, stejně jako většina průmyslových společností, řeší v současných 

nelehkých ekonomických podmínkách pokles poptávky po jejich produkci, což logicky 

přináší nutnost výrazných úspor provozních nákladů za účelem udržení zisku, či eliminace 

ztrát. Otázkou však je, do jaké míry jsou přijatá úsporná opatření únosná a rentabilní 

z hlediska dlouhodobého rozvoje společnosti.  

Předmětem této práce je analýza nákladů a posouzení přijatých úsporných opatření 

s jejich vlivem na budoucí udržitelný rozvoj ve společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s., IČO: 263 48 349 se sídlem: Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01.  

Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v České 

republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Firma byla založena v 

roce 1994 a to Fondem národního majetku. O deset let později došlo k její plné privatizaci 

a vzniku následnické organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Hlavními 

výrobky společnosti je energetická energie, teplo, energetické uhlí a karbochemické 

produkty. [1] 

Vzhledem k velikosti společnosti, která zaměstnává 4109 zaměstnanců a skládá se 

z několika divizí, které se dále rozdělují na jednotlivé sekce a provozy, jsem se ve své práci 

zaměřil na vypracování analýzy nákladovosti sekce Autodoprava, respektive jednotlivých 

typů nákladních a specielních automobilů používaných při zajišťování podnikatelské 

činnosti společnosti.  

Cílem mé diplomové práce je doporučení optimálního a efektivního řešení zajišťování 

nákladní automobilové přepravy pro jednotlivé výrobní a obslužné provozy důlní 

společnosti s důrazem na maximální využití přepravních kapacit a nalezení optimální 

hranice mezi rentabilitou provozních nákladů a investicemi do obnovy vozového parku. 

Dílčím cílem je také posouzení maximální doby efektivní použitelnosti jednotlivých typů 

vozidel v těžkých podmínkách důlních provozů.  
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro zjištění a pochopení stávajícího stavu organizace a úlohy nákladní automobilové 

dopravy ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. jsou důležité následující 

pojmy zakotvené v interních dokumentech společnosti. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Akciová společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s.) byla 

založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské smlouvy uzavřené zakladateli 

ve formě notářského zápisu. Původní název obchodní firmy zněl Sokolovská těžební, a.s. 

Ke změně obchodní firmy Společnosti došlo převzetím obchodní firmy společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v souvislosti s převzetím jejího jmění v souladu 

s ust. § 220p a násl. Obchodního zákoníku. [2] 

2.2 Orgány a útvary řízení a kontroly 

Valná hromada - nejvyšší orgán SU, a.s. 

Představenstvo - statutární orgáne SU, a.s., jenž řídí činnosti a jedná jejím jménem. 

Dozorčí rada - kontrolní orgán společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti SU, a.s. 

Vrcholové vedení (management) zabezpečuje řízení a správu společnosti, tvoří jej 

generální ředitel, ředitelé úseků, divizí a představitel vedení pro prevence závažných 

havárií. [3] 

2.3 Základní principy vytváření systému organizace řízení  

Při vytváření systému řízení společnosti jsou uplatňována tato hlediska: 

 částečné samofinancování divizí;  

 maximální pružnost systému organizace řízení umožňující provádět rychlé změny 

a neustále přizpůsobovat systém působení vnějších i vnitřních podmínek; 

 vytváření konkurenčního prostředí uvnitř společnosti navazováním vnějších 

smluvních vztahů s vnějším prostředím zejména při výběru dodavatelů 
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za výhodnějších podmínek (cenových, kvalitativních, termínových, atd.), 

uplatňování smluvních cen v hospodářských vztazích mezi útvary společnosti 

(vyjma smluvních vztahů centrálně zajišťovaných); 

 vytváření efektivních kooperačních vztahů; 

 vytváření systému hmotné zainteresovanosti zaměstnanců na hospodaření 

společnosti; 

 pronajímání nevyužívaného majetku společnosti k jeho efektivnějšímu využití 

a dosahování vyššího zisku společnosti;  

 financování podnikatelských záměrů a projektů, zejména pokud jejich realizace 

předpokládá zvyšování zisku společnosti. [4] 

2.4 Útvarové názvosloví ve společnosti 

V rámci organizační struktury společnosti se používají tyto pojmy: 

 útvar - pro obecné označení jakéhokoliv organizačního celku bez ohledu 

na předmět či rozsah jeho činnosti, velikost, důležitost, organizační úroveň, 

nadřízenost či podřízenost; 

 akciová společnost (a.s.) - pro označení právní subjektivity existujícího 

společenství tržně orientovaných podnikatelských a útvarových struktur utvořených 

v zájmu komplexního, koncepčního a odborného řízení a koordinace podnikání; 

 úseky ředitelů - pro označení vrcholových útvarů společnosti přímo se podílejících 

na podnikání a tvorbě zisku. Jejich činnosti mají charakter metodicky nebo 

strategicky koncepční, výhledový a rozvojový; 

 divize - pro označení ekonomicky relativně samostatně podnikající organizační 

jednotky; 

 sekce - pro označení útvaru vytvořeného k dosažení racionální dělby práce 

a podnikání v rámci divizí a úseků ředitelů, k vymezení dílčí odpovědnosti 

za dosahování zisku společnosti a podílu útvaru na jeho tvorbě a rozdělování.  

 oddělení, provoz - zabezpečuje ucelenou správní činnost, provoz ucelenou výrobní 

činnost bez dalších odpovědností za dosahování zisku společnosti a podílu útvaru 

na jeho tvorbě a rozdělování. [4] 



Libor Škarda: Analýza podmínek reprodukce vozového parku důlní společnosti 

2013  4 

2.5 Základní organizační členění SU, a.s. 

 úseky ředitelů  - úsek generálního ředitele, zkratka ÚGŘ 

- úsek technického ředitele, zkratka TÚ 

- úsek výrobního ředitele, zkratka VÚ 

- úsek ekonomického ředitele, zkratka EÚ  

- úsek obchodního ředitele, zkratka OÚ 

- úsek personálního ředitele, zkratka PÚ 

 divize  - divize Těžba, zkratka DT 

- divize Zpracování, zkratka DZP 

- divize Služby, zkratka DS 

Divize se člení na sekce, popř. oddělení, sekce se mohou členit na oddělení nebo 

provozy. [4] 

2.6 Hlavní zásady dělby práce a participace útvarů SU, a.s.  

Zásady dělby práce a participace útvarů vycházejí z předpokladu, že nesmějí bránit 

působení vnějšího prostředí a tím i tržního mechanismu. Hlavními zásadami 

uplatňovanými v SU, a.s. jsou: 

 úseky ředitelů a divize hospodaří s majetkem, který jim byl svěřen do užívání, 

samostatně a jejich povinností je tento majetek plně a hospodárně využívat 

k hospodářské činnosti, řádně ho udržovat a nepotřebný efektivně likvidovat; 

 úseky ředitelů a divize odpovídají za majetek, předcházejí jeho možnému 

znehodnocování, ztrátám, zneužívání a rozkrádání, vedou evidenci majetku, který 

jim byl svěřen do užívání, evidují též jeho využití, přírůstky a úbytky; 

 úseky ředitelů a divize jsou povinny vzájemně spolupracovat a orientovat se na co 

nejvyšší participaci k dosažení cílů podnikatelského záměru společnosti, jsou 

oprávněny a povinny poskytovat si vzájemně výrobky a služby za úplatu podle 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy; 

 divize jsou povinny vůči sobě navzájem uplatňovat náhradu škod, které jim byly 

způsobeny; 
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 v případě, že divize zneužívá monopolního postavení, nedosahuje požadované 

rentability nebo jinak ohrožuje ekonomickou stabilitu společnosti nebo porušuje 

pravidla řízení a podnikání, je generální ředitel společnosti oprávněn proti takové 

divizi zavést mimořádný režim spočívající v podstatném omezení práv ve smyslu 

těchto pravidel, personální změně až po uplatnění sankcí;  

 reorganizace a změna postavení útvarů se provádí formou vnitřní organizační 

změny; 

 generální ředitel navrhuje představenstvu zakládání dceřiných společností 

a ekonomický pronájem majetku společnosti; 

 útvary vystupují ve vztahu ke kontrolním orgánům a orgánům státního dozoru 

(pokud není stanoveno jinak) samostatně a zodpovídají za provoz a údržbu 

vyhrazených dozorovaných zařízení; 

 divizím a úsekům ředitelů se stanovuje povinnost předcházejícího projednání všech 

činností ovlivňujících podnikatelské záměry, hospodaření společnosti a činností 

ovlivňujících činnost jiných divizí, s příslušnými řediteli úseků a řediteli 

ovlivňovaných divizí. [4] 
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3 ÚLOHA NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY VE 

VÝROBNÍM PROCESU SPOLEČNOSTI 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti SU, a.s. je těžba, úprava a prodej hnědého 

uhlí. Vzhledem k uspořádání povrchových dolů, objemům a technologii těžby pomocí 

kolesových velkostrojů, je přeprava skrývkových hornin a samotného uhlí řešena 

kontinuální dopravou, pomocí soustavy pásových dopravníků a s nimi spojených 

navazujících technických zařízení. Podíl nákladní automobilové přepravy na samotné těžbě 

je tedy minimální. Nákladní automobilová doprava je svojí skladbou vozidel koncipována 

tak, aby maximálně pokryla požadavky obslužných, opravárenských a doplňkových 

provozů společnosti. Zejména na těžebních divizích je nákladní automobilová doprava 

vnímána jako nezbytný proces pro zabezpečení těžby a údržby těžebních zařízení. Úměrně 

k rozvoji či útlumu těžby narůstají, případně klesají požadavky na přepravní kapacity.  Jako 

největší priorita je v oblasti autodopravy vnímána přeprava osob na pracoviště, dále pak 

zabezpečení údržby těžebních a dopravních pásových zařízení, resp. nenahraditelnost 

autojeřábů při údržbě a opravách. Ve zpracovatelské části společnosti je zajišťována 

především přeprava vedlejších produktů teplárenské, odsiřovací a karbochemické 

technologie, v podobě popela, mourů, energosádrovce a dehtů.  

Vzhledem k relativně nízkému podílu nákladů na autodopravu vůči celkovým 

nákladům společnosti, je však autodoprava pokládána za nákladově zanedbatelný obslužný 

proces, který v rámci společnosti nemá prvořadou prioritu Tabulka 1. Následkem toho je 

náročnější prosazování změn zaběhlých dlouholetých dopravních procesů, stejně jako 

potřebná obnova vozového parku.  

Tabulka 1: porovnání nákladů 

 SU, a.s. AD podíl nákladů AD 

2011 8,700 (mld. Kč) 0,159 (mld. Kč) 1,830 (%) 

2012 10,213 (mld. Kč) 0,189 (mld. Kč) 1,850 (%) 

Pramen: (podnikové účetetnictví) 
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3.1 Vývoj organizačního uspořádání vozidel 

Skladba vozového parku je úzce spjata s organizačním uspořádáním a má svůj 

historický vývoj. Způsob řízení autodopravy byl v minulosti značně roztříštěn, každá 

divize řídila „svoji“ autodopravu zcela samostatně a nekoordinovaně vůči ostatním 

divizím. Nezřídka docházelo k situacím, kdy se jeden provoz potýkal s nedostatkem 

přepravních kapacit a musel najímat vozidla externích dopravců, zatímco na jiných 

provozech byla vozidla nevyužita, či odstavena. Výrazným způsobem se tak zvyšovaly 

celkové náklady společnosti na zajištění provozních přepravních operací. V souladu 

s dalším vývojem společnosti docházelo k přesouvání vozidel mezi jednotlivými 

provozními úseky, případně k jejich vyčlenění do samostatných celků s následnou 

částečnou privatizací. Nebyla vytvořena ani připravena ucelená jasná koncepce a strategie 

v této oblasti. 

V průběhu dalšího vývoje společnosti se některé z předešlých kroků ukázaly jako 

nevýhodné a neekonomické, především z hlediska operativy nasazení vozidel vzhledem 

k aktuálním potřebám úseků a využitelnosti vozidel. Tato skutečnost přiměla vedení SU, 

a.s. k zadání podrobné analýzy stávajícího stavu auditorské společnosti, jejímž úkolem 

bylo posouzení celkové strategie a koncepce, realizované v praxi, se zaměřením zejména 

na organizační a ekonomickou efektivitu autodopravy v rámci celé společnosti SU, a.s. 

Auditorská společnost analyzovala základní činnosti spojené s řízením autodopravy, 

duplicitní činnosti, způsob a úroveň vedení evidence a vykazování výkonů dopravních 

prostředků. Dále pak prověřila využívání vlastních dopravních prostředků, využívání, 

ekonomickou výhodnost a kritéria nákupu externích dopravních služeb. Vzhledem 

k neochotě vedení společnosti nabízet přebytečné volné kapacity k externímu využití, 

vedla podrobná analýza k postupné redukci počtu vozidel se zachováním jen těch 

nejnutnějších z hlediska jejich předpokládaného vytížení a pravidelnosti nasazení 

v provozech SU, a.s. Současný redukovaný vozový park s jeho typovou skladbou 

zachycuje Tabulka 2.  
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Tabulka 2: typové složení vozového parku společnosti 

typy vozidel účel použití počet 

sklápěčková přeprava sypkých materiálů 29 

valníková přepravu kusového zboží a strojních dílů 27 

kontajnerová variabilní přeprava materiálu, strojních dílů a odpadů 3 

skříňová přeprava osob a výbušnin 14 

pojízdné dílny zázemí opravárenských čet 119 

cisternová přeprava pohonných hmot, vody a odpadů 5 

dumpry přeprava materiálu mimo pozemní komunikace 9 

pracovní stroje nakládka sypkých materiálů a dokončovací zemní práce 17 

autojeřáby zvedání a přemisťování břemen 19 

montážní plošiny práce ve výškách 2 

komunální posyp a úklid komunikací 3 

tryskáč rozmrazování těžebních technologií 2 

Pramen: (elektronický SW AD) 

3.2 Rozdělení vozidel společnosti do organizačních celků 

V návaznosti na předloženou analýzu nezávislého auditu a na návrh nové koncepce, 

doplněné navazujícími opatřeními souvisejícími s vnitropodnikovým vyjednáváním, 

přistoupilo vedení společnosti k realizaci navrhovaných změn. Rozhodujícím krokem 

k přijetí změn byla snaha o ucelené, organizačně jednoduché a ekonomicky výhodné 

uspořádání vedoucí k operativnímu rozhodování v dané oblasti. V současné době je 

nákladní automobilová doprava ve společnosti SU, a.s. rozdělena do dvou základních 

skupin podle způsobu jejího využití a organizace práce řidičů na úsekovou a dispečersky 

řízenou nákladní automobilovou dopravu.  
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3.2.1 Úseková nákladní automobilová doprava 

Do této oblasti spadají nákladní automobily, speciální vozidla a kolové mechanismy 

(dále jen vozidla), jejichž opakovanou každodenní činností je zabezpečován specifický 

provoz jednotlivých úseků bez možnosti jejich dlouhodobějšího využití v ostatních 

provozech SU, a.s. Tabulka 3. Obsluhu vozidel zabezpečují zaměstnanci úseku, jejichž 

hlavní pracovní profese nikterak nesouvisí s řízením vozidla a řízení provádí jen jako 

doplňkovou činnost na základě uzavřené referentské dohody. Z převážné části se jedná 

o vozidla, v jejichž nástavbě je umístěna zámečnická, elektrikářská či jiná dílna poskytující 

zázemí opravárenským profesím, případně o vozidla zabezpečující překládku, nakládku 

a úklid sypkých materiálů na daném pracovišti úseku. Nasazení vozidel probíhá na základě 

přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům vedoucími pracovníky úseku. Úseky nesou 

náklady spojené s provozem, údržbou a pořízením vozidel ze svých předem stanovených 

limitů nákladů a investic.  

Tabulka 3: počet a typy vozidel úsekové nákladní automobilové dopravy 

tovární značka typ počet vozidel 

Praga PV3S pojízdná dílna 91 

MB Unimog pojízdná dílna 9 

MB Atego pojízdná dílna 3 

Praga PV3S valník 11 

Praga PV3S sklápěč 3 

celkem  117 

Pramen: (elektronický SW AD) 

3.2.2 Dispečersky řízená nákladní automobilová doprava 

Samostatná sekce centralizované nákladní automobilové dopravy (dále jen sekce 

autodoprava) v rámci divize služby, jejíž činností je, podobně jako u ostatních sekcí divize, 

nabízet a zajišťovat své služby na základě objednávek a smluvních vztahů provozním 

úsekům.  

Vozidla sekce autodoprava jsou z hlediska druhů přeprav a opakujících se přepravních 

procesů rozdělena do čtyř základních organizačních celků: 
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 přeprava osob – zabezpečuje přepravu osob na předem stanovených pravidelných 

trasách pro jednotlivá střediska, resp. pracovní místa těžebních částí lomu a rekultivací. 

Jedná se především o přepravu osádek těžebních velkostrojů a dělnic provádějících 

rekultivační činnost na výsypkách. Přepravy jsou z převážné části realizovány po 

nezpevněných vnitřních komunikacích v lomech a na výsypkách 8 nákladními vozidly 

pro přepravu osob s kapacitou 19 a 20 osob v jedné směně Tabulka 4. Přepravu 

zajišťuje 12 řidičů zařazených do dělených směn, s pracovní dobou od 4
30

-10
00

 hod. 

a 16
30

-19
00

 hod., podřízených dispečerovi přepravy osob na dispečinku autodopravy. 

Samotná přeprava osob probíhá dvě hodiny v první i druhé části směny. Zbývající 

pracovní dobu první části směny jsou řidiči využíváni garážmistrem k převozu vozidel 

za účelem realizace jejich oprav.  

Tabulka 4: vozidla přepravy osob 

Značka typ Počet vozidel 

MB Unimog přepravník osob 4 

PV3S přepravník osob 7 

Praga UV80 přepravník osob 1 

Celkem  12 

Pramen: (elektronický SW AD) 

 těžká mechanizace – zahrnuje pracovní stroje pro nakládku a přepravu velkých objemů 

materiálu na vzdálenost do tří kilometrů. Tyto pravidelně se opakující přepravní operace 

mimo silniční komunikace podléhající silničním zákonům, umožňují přepravu 

několikanásobně větších hmotností nákladu než silničními nákladními vozidly. Jedná se 

především o vyvážení kazet plavených popílků a mourů a lokální těžbu skrývky a uhlí 

v místech lomu, nedostupných pro technologické celky pasové dopravy.  

Tabulka 5: pracovní stroje těžké mechanizace 

Značka typ užitečná nosnost [kg] Počet vozidel 

CAT 730 dumper  28120 3 

CAT 735 dumper 32700 3 

VOLVO  dumper 27560 2 

KOMATSU dumper 27380 1 

VOLVO rypadlo - 1 

LIEBHERR nakladač - 1 

Celkem   11 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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 technologická přeprava – jedná se o přepravu sypkých materiálů, kusových materiálů 

a strojních výrobků. Přeprava je zabezpečována především nákladními vozidly, 

zařazenými do režimu tzv. kolony, tedy vozidel soustředěných ve větších počtech 

uskutečňujících přepravu totožného materiálu na stejné trase a pro stejného 

objednavatele. Kolona je objednávána jednotlivými zástupci provozních úseků SU a.s. 

prostřednictvím tzv. týdenní burzy v elektronickém systému autodoprava. Největší 

objem přeprav technologické dopravy zaujímá převoz vytěžené produkce kamenolomu 

na těžební divize k výstavbě přístupových cest v lomech a k výstavbě podkladních tras 

pásových dopravníků. Další výrazný objem přepravy je uskutečňován ve zpracovatelské 

části společnosti převozem vedlejších energetických produktů (plavený popílek 

a energosádrovec) vznikajících v technologickém procesu při výrobě elektrické energie. 

V rámci ranní směny jsou vozidla technologické přepravy rozpuštěna na jednotlivé 

výrobní provozy a využívána samostatně na základě požadavků a dispozic pověřených 

zaměstnanců provozních úseků. Pro zajištění technologické přepravy je vyčleněno 

celkem 25 sklápěčkových vozidel několika typů a nosností včetně jednoho vozidla pro 

nakládku sypkých materiálů Tabulka 6. Vozidla obsluhuje 50 řidičů ve dvousměnném 

provozu podřízených dispečerovi technologické přepravy na dispečinku autodopravy. 

Z pohledu pracovníků dispečinku sekce AD jsou požadavky na tento druh dopravy 

relativně stabilní, s výjimkou jednorázových mimořádných akcí. 

 

Tabulka 6: vozidla technologické přepravy 

značka typ nosnost [kg] počet vozidel 

T163 6x6 sklápěč 12220/19220 4 

T163 6x6 PS sklápěč 14000/23510 3 

T815 6x6 sklápěč 12500 11 

T815 8x8 sklápěč 15800/24800 5 

T815 tahač návěsů 24680 2 

T815 UDS dokončovací stroj - 1 

Celkem   27 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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 speciální přeprava – v rámci tohoto celku jsou soustředěna vozidla, jejichž využití je 

úzce spjato s opravárenskou, údržbářskou, stavební a zásobovací činností provozních 

úseků SU, a.s. Převážnou část vozidel zde tvoří autojeřáby různých nosností, dále pak 

montážní plošiny, vozidla pro přepravu strojních dílů a zásobovacího materiálu 

a vozidla cisternová. Vozidla jsou objednávána jednotlivými zástupci provozních úseků 

SU a.s. prostřednictvím tzv. týdenní burzy v elektronickém systému autodoprava. 

Příslušný dispečer provádí přidělování vozidel na základě předkládaných požadavků 

s ohledem na kapacitu vozového parku. V případě přetlaku požadavků na určitý typ 

vozidla na daný den, hledá ve spolupráci s pověřenou osobou objednavatele alternativní 

náhradu či přesun požadavku na jiné období. Teprve v případě vyčerpání všech 

možností uspokojení požadavku vlastními vozidly SU, a.s. a nemožnosti přesunu 

požadavku, je povoleno poptat a smluvně zajistit vozidlo externího dopravce. V rámci 

tohoto celku je provozováno 40 vozidel s personálním obsazením 36 řidičů 

v jednosměnném provozu a 8 řidičů ve směnném nepřetržitém provozu Tabulka 7. 

Řidiči jsou podřízeni dispečerovi speciálních vozidel. 

 

Tabulka 7: vozidla specielní přepravy 

značka typ počet  

T815  autojeřáb AD 28 3 

T815  autojeřáb AD 20 9 

T148 autojeřáb AD 20 3 

PV3S  autojeřáb AD 080 3 

T148 autojeřáb AB 060 1 

T815  montážní plošina MP 27 2 

PV3S valník 3 

T815  valník 4 

T815 valník s hydraulickou rukou 3 

T815, IVECO cisterna PHM 3 

T815 cisterna CAS 3 

MB Unimog skříň EXIII ADR 1 

MB Unimog zametač, sypač 1 

IVECO nosič kontejnerů 1 

Celkem  40 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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3.2.3 Údržba a opravy vozidel 

Významnou nákladovou položkou provozu vozidel jsou opravy. Vlastní opravárenský 

provoz vozidel SU, a.s. je zaměřen na komplexní opravy nejrozšířenějších značek vozidel 

vyskytujících se ve společnosti SU, a.s. Tatra, Praga PV3S a omezených oprav 

mechanických částí vozidel značky Mercedes Benz UNIMOG a ATEGO. Jako velice 

pozitivní je skutečnost, že v těchto dílnách byla provedena certifikace resp. před audit 

firmy TATRA, pro udělení oficiálního statutu autorizovaného servisního střediska.  

Opravárenský provoz dále provádí měření emisí vozidel s dieselovými motory včetně 

osobních vozidel, opravy a seřizování vstřikovacích čerpadel, soustružnické práce pro 

potřeby údržby vozidel a karosářské práce. Pro všechny typy nákladních vozidel je zde 

prováděna prohlídka P1. Opravárenskou činnost v dílnách oprav vozidel zabezpečuje 17 

pracovníků. Předák dílen, 8 automechaniků, elektrikář, karosář, 2 čerpadláři, kteří 

provádějí emisní kontroly, soustružník, 2 skladnice a zásobovač. 

Celková užitná plocha bez okolních budov je cca 1400 m
2
, z toho 1070 m

2
 je vlastní 

plocha dílen, 155 m
2
 jsou skladovací prostory a 170 m

2
 ostatní prostory (kanceláře, 

sociální zařízení, kompresorová stanice apod.). Dále jsou v areálu další dvě zastřešená 

technická stání pro nákladní vozidla o celkové ploše cca 120 m
2
. 

Součástí sekce autodoprava je také pneuservis zajišťující opravy a výměnu pneumatik 

pro všechna vozidla společnosti. Obsluhu pneuservisu zabezpečují 2 pracovníci 

v jednosměnném provozu. V rámci pneuservisu je také provozován konsignační sklad 

a vlastní pohotovostní sklad pneumatik. 

Dalším provozem údržby sekce autodoprava je myčka vozidel. Obsluhu myčky 

zajišťují 2 pracovníci v jednosměnném dvanáctihodinovém provozu. 
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4 POSUZOVANÉ OBLASTI NÁKLADŮ  

Na vybraných typech používaných vozidel bude provedena analýza jejich stavu 

za účelem získání potřebných dat nezbytných k realizaci cíle této diplomové práce. 

4.1 Životní cyklus vozidel  

Ekonomika společnosti je ovlivněna řadou faktorů. Jedním z nich jsou jistě také 

náklady spojené s provozem vlastních dopravních kapacit. Již několik let se proto 

ve společnosti posuzují náklady spojené s pořízením vozidla, jeho provozem, opravami, 

údržbou i likvidací. Tento pohled je znám pod pojmem náklady životního cyklu (LCC). 

Nutnost hledání ekonomických úspor vedla výrobce a provozovatele vozidel rozpracovat 

a analyzovat životní cyklus na jednotlivé etapy. Tyto etapy nejsou vzájemně izolovány, 

ale představují logicky navazující oblasti [8]. 

Základní podmínky hodnocení LCC: 

 orientační doba provozu vozidla delší než jeden rok, 

 náklady na pořízení vozidla představují menší část celkových nákladů na vozidlo  

běhen jeho životnosti. 

Náklady životního cyklu vozidel v etapách: 

1. Etapa koncepce a stanovení požadavků.  

2. Etapa návrhu a vývoje.  

3. Etapa výroby. 

4. Etapa uvedení do provozu.  

5. Etapa provozu. 

6. Etapa likvidace. 

Náklady životního cyklu výrobku tvoří:  

LCC = Np + Nv (LCC – Life Cycle Cost)  

kde: Np - pořizovací náklady vlastníka vozidla [Kč]. Jsou obecně zřejmé a lze je vyhodnotit před 

rozhodnutím o pořízení vozidla. 

Nv - vlastnické náklady [Kč], jsou tvořeny náklady na provoz, údržbu, opravy a likvidaci 

vozidla. Tvoří hlavní skupinu nákladových položek LCC, nejsou však tak dobře 

„viditelné", obtížně se odhadují, nese je především uživatel vozidla. 
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Obrázek 1: dělba nákladů LCC 

Pramen: (vlastní zpracování) 

4.2 Optimální doba vyřazení vozidel 

Pro výpočet optimální doby vyřazení vozidel jsem použil metodu exponenciálních 

trendů [7]. Shromážděné informace o nákladech na provoz, údržbě a opravách za minulá 

období umožní zhodnocení trendů, ze kterých bude následně možné určení optimální doby 

vyřazení. 

Metoda exponenciálních trendů je vhodná pro objekty, na kterých se provádí údržba 

a opravy výměnným způsobem, tedy je měněno vždy určité množství prvků nebo celků 

uvažovaného systému v určitém období. Tato skutečnost má za následek charakteristický 

průběh ceny uvažovaných objektů ve tvaru klesající exponenciály: 

                   č  

N (t) - hodnota objektu v závislosti na čase (t) [Kč]  

C - pořizovací cena [Kč] 

α - koeficient rychlosti poklesu zůstatkové ceny [-]  

tc - celková doba stáří objektu [roky] 

Náklady na provoz a údržbu se projeví charakteristickou rostoucí exponenciálou: 

                   č  

Nu (t) - náklady na údržbu objektu v závislosti na čase (t) [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů [Kč] 

ß - koeficient rychlosti nákladů na údržbu [-] 

tc - celková doba stáří objektu [roky] 
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Součtem obou dílčích vztahů dostáváme celkovou cenu zkoumaného objektu: 

                            č  

Ze vztahu představujícího celkovou cenu objektu hledáme extrém podle času, který 

získáme: 

      

  
                             č  

 

C - pořizovací cena [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů [Kč]  

α - koeficient odpisové exponenciály [-]  

ß - koeficient nákladové exponenciály [-]  

tc - celková doba stáří objektu [roky] 

Optimální životnosti zkoumaného objektu zjistíme ze vztahu: 

     
 

   
    

   

   
          

Průběh těchto nákladových funkcí je zobrazen na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 2: průběh nákladových funkcí 

Pramen: (vlastní zpracování) 
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4.3 Spolehlivost vozového parku 

Analýza spolehlivosti byla provedena za účelem získání přehledu o průběhu vývoje 

činitelů spolehlivosti během celého předešlého provozu vozidel. Dosažená úroveň 

provozní spolehlivosti vozidel úzce souvisí s vynaloženými náklady na provoz těchto 

výrobních prostředků a s jejich obnovou.  

Spolehlivost výrobních zařízení podstatně ovlivňuje plnění přepravních požadavků 

realizovaných ve výrobním procesu společnosti. Spolehlivý výrobní prostředek, spolu 

s kvalifikovanou obsluhou, tvoří záruku vysoké produktivity. Pravidelná a kvalitní údržba 

je velmi důležitá pro spolehlivost výrobních zařízení. S úrovní údržby však úzce souvisí 

i velikost některých vlastnických nákladů na provoz těchto zařízení. 

Vlastnické náklady související s úrovní bezporuchovosti: 

 Náklady na údržbu (náklady spojené s odstraňováním poruch). 

 Náklady na preventivní údržbu (náklady spojené s prováděním preventivní údržby 

podle předepsaných kritérií se zaměřením na snížení pravděpodobnosti výskytu 

poruchy). 

 Náklady z důvodu nepohotovosti vozidel (prostoje technologických celků, 

nedodržení termínů oprav v těžebních provozech)  

 

 
Obrázek 3: vztah mezi spolehlivostí a náklady 
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5 ANALÝZA NÁKLADŮ SOUČASNÉHO VOZOVÉHO 

PARKU 

Vzhledem k typové rozmanitosti nákladních vozidel provozovaných ve společnosti 

jsem, pro názornou analýzu nákladů, zvolil ta nejpočetněji zastoupená s ohledem 

na možnost porovnání výsledných hodnot s hodnotami vozidel předurčených k jejich 

budoucí obměně. K analýze byla využita data z účetního a ekonomického systému 

společnosti v kombinaci s provozními údaji archivovanými v software autodoprava. 

Zavedení elektronického sběru a archivace dat ze všech provozů společnosti, s rozkladem 

na jednotlivá vozidla, umožnilo nejen meziroční porovnání a vývoj nákladovosti všech 

používaných vozidel obou segmentů, ale především ukázalo rozdíly v nákladech 

jednotlivých provozovaných typů vozidel. Z hlediska porovnání nákladů je potřeba rozlišit 

rozdílné využití vozidel stejných typů a podvozků a využít již popisované rozdělení 

do organizačních celků.  

Typickým představitelem úsekové nákladní dopravy je skříňový speciál na terénním 

podvozku Praga PV3S. Původně vojenský speciál, lidově zvaný vétřieska, vejtřaska, VSka 

nebo Vejda, se začal vyrábět v roce 1953 a byl určen zejména pro armádu. Automobil se 

vyráběl až do 80. let 20. století. Svou konstrukcí, spojující nejlepší myšlenky obdobných 

válečných a poválečných vozů celého světa, na které se podíleli pracovníci několika 

domácích automobilek, patřila Praga V3S k nejlepším terénním nákladním vozidlům své 

doby. Díky konstrukci nápravových převodovek (nápravy jsou umístěny vysoko nad osou 

otáčení kol) má velkou světlost podvozku i při relativně malém průměru kol. Tato 

konstrukce na jedné straně zajišťuje dobrou průchodnost terénem, ale na druhou stranu 

omezuje maximální rychlost na 60 km/h. Vzduchem chlazený dieselový motor je sice 

poměrně hlučný, ale spolehlivě funguje i v extrémních teplotních podmínkách. 

Pro usnadnění spouštění v zimních podmínkách se vozidla vybavovala nastřikovacím 

zařízením JIKOV 132 pro vstřikování snadno zápalné směsi (éter) do sacího potrubí. [6] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pravov%C3%A1_p%C5%99evodovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1prava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvozek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethery
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5.1 Technické parametry analyzovaných vozidel 

 Praga PV3S 

 

Obrázek 4: technická data Praga PV3S 

Pramen: (technická dokumentace vozidla) 

 

Všeobecné údaje Technické údaje 

 

Celková hmotnost  11.350 kg Palivová nádrž  120 l 

Pohotovostní hmotnost  5.850 kg Motor 

Nosnost  

 - na silnici  5.500 kg - typ  T 912-5 

 - v terénu  3.500 kg - počet válců  6 v řadě 

Brodivost  1,1 m - palivo  nafta 

Rozměry - výkon  88 kW 

 - délka  6,91 m - chlazení  vzduchem 

 - šířka  2,32 m Spojka  suchá, jednokotoučová 

 - výška  2,55 m Převodovka 4+1 

Rozvor  3,58+1,12 m Přídavná převodovka  2° 

Rozchod přední/zadní  1,87/2,03 m Nápravy  tuhé 

Světlá výška  0,4 m Pérování  listové pružiny 

Ložná plocha  4,01x2,1x0,5 m Řízení  šnek s kladkou 

Maximální rychlost  75 km/h Brzdová soustava  pneumatická dvouokruhová 

Stoupavost  75 % Pneumatiky 

Nájezdový úhel  - vpředu 72° - rozměr  8,25-20 

 - vzadu 32° - huštění  individuální 

Spotřeba paliva  45 l 
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Obrázek 5: Praga PV3S 

Pramen: (vlastní zpracování) 

5.2 Náklady a nákladovost  

Výroba vozidla Praga PV3S byla ukončena v roce 1988 a tomu odpovídá i zhoršující 

se dostupnost náhradních dílů. Doposud se nákup náhradních dílů řešil přes obchodníky 

nabízející nepotřebné armádní zásoby. Ani tyto zdroje však nejsou bezedné a vznikající 

druhovýroba, reagující na rostoucí poptávku, je dražší a nekvalitní.  

Pro sestavení přehledu o nákladovosti sledovaných vozidel jsem z dostupných údajů, 

vzhledem k datu pořízení vozidel a praktické nemožnosti posouzení rentability vztažené 

k pořizovací ceně, vytvořil průměrná vozidla, jejichž hodnoty budou dále použity pro 

porovnávací výpočty. Výhodou tohoto postupu je možnost eliminace drobných výkyvů 

v nákladech jednotlivých vozidel způsobených nešetrnou obsluhou.   

5.2.1 Vozidla úsekové dopravy 

Vozidla úsekové nákladní dopravy jsou určena pro technické zázemí dílenských 

profesí, čemuž odpovídá nízký kilometrový proběh a vysoký počet motohodin pro pohon 

agregátů, či jiných zařízení nástavby. Při posuzování nákladovosti je třeba tento fakt brát 

v úvahu a porovnávat jen vozidla se stejným účelem využití.  
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Tabulka 8: náklady na údržbu a opravy vozidel ÚD 

Náklady vozidla 

Typ vozidla Rok výroby 

Praga PV3S 1977 

Druh nástavby pojízdná dílna 

Rok 

Náklady na 

údržbu a 

opravy 

[Kč] 

Kumulativní 

náklady na 

údržbu a 

opravy [Kč] 

2006 62030 62030 

2007 78469 140499 

2008 83858 224357 

2009 88407 312764 

2010 96024 408788 

2011 89624 498412 

2012 102683 601095 

Pramen: (podnikové účetnoctví) 

 

 

Obrázek 6: graf průběhu kumulativních nákladů současných vozidel ÚD 

 

5.2.2 Vozidla dispečerské dopravy 

Přeprava osob  

Stejně jako u úsekové nákladní automobilové dopravy je i tento segment provozován 

převážně vozidly na podvozcích Praga PV3S. Na rozdíl od úsekové dopravy však vozidla 

přepravy osob vykazují výrazně vyšší kilometrový proběh.  

  

y = 62170e0,3552x 
R² = 0,9252 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

K
č 

Rok 

Kumulativní náklady  



Libor Škarda: Analýza podmínek reprodukce vozového parku důlní společnosti 

2013  22 

Tabulka 9: náklady na údržbu a opravy vozidel DD 

 Náklady vozidla 

Typ vozidla Rok výroby 

Praga PV3S 1977 

Druh nástavby BUS 

Rok 

Náklady na 

údržbu a 

opravy 

[Kč] 

Kumulativní 

náklady na 

údržbu a 

opravy [Kč] 

2006 215470 215470 

2007 236914 452384 

2008 206724 659108 

2009 227231 886339 

2010 213046 1099385 

2011 159057 1258442 

2012 165102 1423544 

Pramen: (podnikové účetnictví) 

 

Obrázek 7: graf průběhu kumulativních nákladů současných vozidel DD 

5.2.3 Porovnání nákladů posuzovaných segmentů dopravy 

Z níže uvedeného srovnání (Obrázek 8) je patrný rozdíl v nákladech stejného typu 

vozidla provozovaného ve srovnatelných podmínkách, avšak s jiným účelem a intenzitou 

využití. Tento faktor bude důležitý pro stanovení pořadí obnovy dosluhujících vozidel.  
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Obrázek 8: graf porovnání kumulativních nákladů současných vozidel ÚD a DD 

5.2.4 Spolehlivost a provozuschopnost vozidel 

Základní doba preventivní údržby vozidel je stanovena na základě doporučených 

údržbových plánů výrobců jednotlivých vozidel. U starších vozidel, která se nevyznačují 

přílišnou inherentní spolehlivostí, se preventivní údržba přizpůsobuje intenzitě poruch, 

jejichž výskyt je v závislosti na stáří výrobních zařízení vyšší. Toto opatření s sebou 

přináší navýšení provozních nákladů daného výrobního zařízení. Vzniklé navýšení se však 

diametrálně liší od ztrát, které by nastaly v důsledku jejich nepohotovosti. Nepohotovost 

vozidel tak výrazně ovlivňuje nepřímé náklady na jeho provoz.  

Elektronický systém sledování výkonů vozidel dispečerské dopravy umožňuje 

vyobrazení údajů o provozuschopnosti a prostojích vozidel Tabulka 10.  

Tabulka 10: údaje o provozu vozidel DD v roce 2012 

SPZ Značka 

Celkem Provoz Oprava Prostoj Vytížení 

(A) (B)     (B/A) 

[dny] [dny] [dny] [dny] [%] 

1K2 9109 Praga V3S 261 105 35 121 40% 

2K0 7432 Praga V3S 261 148 28 85 57% 

2K0 7435 Praga V3S 261 128 40 93 49% 

2K0 7549 Praga V3S 261 131 53 77 50% 

2K0 7559 Praga V3S 261 82 63 116 31% 

2K1 2242 Praga V3S 261 169 20 72 65% 

SOA 1216 Praga V3S 261 143 36 82 55% 

SOA 1277 Praga V3S 261 153 29 79 59% 

SOA 1417 Praga V3S 261 144 24 93 55% 

  C E L K E M 2349 1203 328 818 51% 

Pramen: (elektronický SW AD) 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

K
č 

Rok 

Porovnání nákladů 



Libor Škarda: Analýza podmínek reprodukce vozového parku důlní společnosti 

2013  24 

6 ANALÝZA NÁKLADŮ OBNOVENÉHO VOZOVÉHO 

PARKU 

Jak již bylo v části 4.1 uvedeno, byla výroba vozidla Praga V3S v 80. let 20. století 

ukončena a pořídit vozidlo nové, srovnatelných parametrů, prověřené náročným provozem 

povrchového dolu, bylo takřka nemožné. Roky 1995 až 2005 byly ve znamení hledání 

a zkoušení prototypů vozidel tuzemských společností, snažících se zaplnit chybějící článek 

typové škály nákladních vozidel na našem trhu. Tato doba však nepřála tuzemským 

inovacím a smělé projekty bez patřičného kapitálu a investic do vývoje byly předem 

odsouzeny k nezdaru. Ani společnost SU, a.s. nestála stranou a snažila se o zařazení 

nových vozidel do vozového parku společnosti, avšak ani jeden ze zakoupených prototypů 

(Praga UV 80 nebo VIZA) neměl odpovídající kvalitu a spolehlivost. Také proto 

přistoupilo vedení společnosti k nákupu armádou ověřených vozidel zahraniční výroby 

značky Mercedes Benz Unimog a Mercedes Benz Atego, vozidla sice vyšší pořizovací 

ceny, avšak spolehlivá a se zajištěnou servisní sítí a dostupností náhradních dílů. Otázka 

provozních nákladů však byla v době nákupu velkou neznámou.  

 

Obrázek 9: přeprava osob na pracoviště těžebních provozů 

Pramen: (vlastní zpracování) 
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6.1 Technické parametry analyzovaných vozidel 

 Mercedes-Benz Unimog 

 

Obrázek 10: MB Unimog 

Pramen: (technická dokumentace vozidla) 

Všeobecné údaje Technické údaje 

 

Celková hmotnost     8.500 kg Palivová nádrž  120 l 

Pohotovostní hmotnost  6.050 kg Motor 

Nosnost  

 - na silnici  2.450 kg - typ  OM 904 LA  

 - v terénu  2.450 kg - počet válců  4 v řadě 

Brodivost  1,0 m - palivo  nafta 

Rozměry - výkon  130 kW 

 - délka  6,95 m - chlazení  vodou 

 - šířka  2,40 m Spojka  suchá, jednokotoučová 

 - výška  3,20 m Převodovka 8+6 

Rozvor  3,85 m Přídavná převodovka  2° 

Rozchod přední/zadní  1,87/2,03 m Nápravy  tuhé 

Světlá výška  0,48 m Pérování  vinuté pružiny 

Ložná plocha  4,01x2,1x0,5 m Řízení  ZF servocom 

Maximální rychlost  85 km/h Brzdová soustava  vzduchová dvouokruhová 

Stoupavost  100 % Pneumatiky 

Nájezdový úhel  - vpředu 41° - rozměr  335/80 R20 

 - vzadu 31° Spotřeba paliva  34 l 
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6.2  Náklady a nákladovost 

Na rozdíl od vozidel PV3S je u obnovených vozidel možno plně využít metodu 

exponenciálních trendů a získat tak ucelenou představu potřebnou ke stanovení hranice 

vyřazení vozidel. Způsob využití vozidel obou segmentů přepravy je totožný s již 

popsaným způsobem stávajícího vozového parku včetně přibližně stejných kilometrových 

a motohodinových proběhů. 

Použitím metody exponenciálních trendů lze zkoumat vozidla z hlediska jejich 

hodnoty. Výsledná hodnota je složena ze dvou složek: 

První složkou je klesající cena vozidla v důsledku stárnutí a opotřebení provozem. 

Vychází se většinou z ceny stanovené trhem ojetých vozidel. Jelikož však námi 

analyzovaná vozidla nemají na trhu s ojetými vozidly zastoupení, zvolil jsem zůstatkovou 

cenu jako pořizovací cenu poníženou o odpisy. V čase pak má hodnota zůstatkové ceny 

tvar klesající exponenciály. 

Druhou složkou jsou rostoucí náklady na údržbu a opravy vozidla. Náklady 

jednotlivých let jsou kumulativně přičítány a tvoří hodnotu rostoucí exponenciály. 

Výsledná hodnota vozidla je definována jako součet obou křivek a při pohledu 

na výslednou křivku lze vidět, že výsledná hodnota vozidla klesá do svého lokálního 

minima a potom opět roste. V uvedeném extrému je doporučeno vozidlo prodat, neboť 

od tohoto bodu narůstá hodnota vozidla tvořená náklady. Náklady překročily zbytkovou 

hodnotu vozidla.  

Data jsou zpracována pomocí tabulkového procesoru EXCEL. Amplituda udržovacích 

nákladů A, a koeficient rostoucí exponenciály β a koeficient klesající exponenciály α, byly 

získány z grafu z rovnic exponenciál průběhu kumulativních nákladů na údržbu vozidla a grafu 

průběhu zůstatkové ceny vozidla viz obr. č. 11 a obr. č. 12. 
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6.2.1  Vozidla úsekové dopravy 

Tabulka 11: náklady na údržbu a opravy obnovených vozidel ÚD 

Náklady vozidla 

Typ vozidla Rok výroby Pořizovací cena [Kč] 

MB Unimog 2008 
3493900 

Druh nástavby pojízdná dílna 

Rok 

Náklady na 

údržbu a 

opravy [Kč] 

Kumulativní 

náklady na 

údržbu a 

opravy [Kč] 

Zůstatková cena [Kč] 

2009 30338 30338 3039688 

2010 18943 49281 2657380 

2011 34904 84185 2275072 

2012 41207 125392 1892764 

Pramen: (podnikové účetnictví) 

 

Obrázek 11: graf průběhu kumulativních nákladů obnovených vozidel ÚD 

 

Obrázek 12: graf poklesu zůstatkové ceny obnovených vozidel ÚD 

Tabulka 12: data získaná z regresních analýz v prostředí Microsoft EXCEL 

Hodnoty pro výpočet 

Amplituda udržovacích nákladů - A 19019 

Koeficient rostoucí exponenciály -β 0,4793 

Koeficient klesající exponenciály - α -0,16 

Pořizovací cena vozidla -C[Kč]  3493900 

Pramen: (vlastní zpracování) 
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6.2.2 Vozidla dispečerské dopravy 

Tabulka 13: náklady na údržbu a opravy obnovených vozidel DD 

Náklady vozidla 

Typ vozidla Rok výroby Pořizovací cena [Kč] 

MB unimog 2006 
2940800 

Druh nástavby BUS 

Rok 

Náklady na 

údržbu a 

opravy 

[Kč] 

Kumulativní 

náklady na 

údržbu a 

opravy [Kč] 

Zůstatková cena [Kč] 

2007 203438 203438 2494774 

2008 249202 452640 2112466 

2009 75554 528194 1730158 

2010 206831 735025 1347850 

2011 233760 968785 965542 

2012 187849 1156634 583234 

Pramen: (podnikové účetnictví) 

 

Obrázek 13: graf průběhu kumulativních nákladů obnovených vozidel DD 

 

Obrázek 14: graf průběhu zůstatkové ceny obnovených vozidel DD 

y = 188904e0,3229x 
R² = 0,9297 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

K
č 

Rok 

Kumulativní náklady   

y = 3 702 296,70e-0,28x 
R² = 0,96 

0 

1000000 

2000000 

3000000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

K
č 

Rok 

Zůstatková cena 



Libor Škarda: Analýza podmínek reprodukce vozového parku důlní společnosti 

2013  29 

Tabulka 14: data získaná z regresních analýz v prostředí Microsoft EXCEL 

Hodnoty pro výpočet 

Amplituda udržovacích nákladů - A 188904 

Koeficient rostoucí exponenciály -β 0,3229 

Koeficient klesající exponenciály - α -0,28 

Pořizovací cena vozidla - C[Kč]  2940800 

Pramen: (vlastní zpracování) 

     
 

           
    

            

             
                  

6.2.3 Spolehlivost a provozuschopnost obnovených vozidel 

Tabulka 15: údaje o provozu vozidel DD v roce 2012 

SPZ Značka 

Celkem Provoz Oprava Prostoj Vytížení 

(A) (B)     (B/A) 

[dny] [dny] [dny] [dny] [%] 

2K6 3124 MB ATEGO 261 227 5 29 87 

2K1 0733 MB U 4000 261 191 2 68 73 

2K1 0734 MB U 4000 261 194 11 56 74 

2K1 0735 MB U 4000 261 195 9 57 75 

2K4 2211 MB U 4000 261 207 10 44 79 

2K7 0233 MB U 4000 261 215 6 40 82 

  C E L K E M 1566 1229 43 294 78 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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7 ANALÝZA EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOZIDEL  

Další oblastí výrazně ovlivňující přepravní náklady společnosti, je organizace 

pracovních úkonů navazujících bezprostředně na přepravní operace a s tím související 

efektivní využívání dopravních prostředků. Obecně lze říci, že efektivnějším využíváním 

a výběrem vozidel kapacitně odpovídajících povaze přepravy, lze snížit jejich počet, což 

v konečném důsledku znamená nemalé úspory nákladů.  

7.1 Technologická přeprava 

Organizace přepravních operací této ucelené skupiny vozidel je založena na předem 

stanovených množstvích přepravovaného materiálu, jeho struktury, přepravních 

vzdálenostech, stavu přístupových komunikací a kapacitě nakládky a vykládky.  

K podrobné analýze efektivnosti využití jsem použil data z několika na sobě 

nezávislých elektronických systémů a doplnil je fyzickou evidencí vykládky z jednotlivých 

provozů. Je tak možno, poměrně přesně, zmapovat činnosti vozidel probíhající během 

přepravy. Takřka devadesát procent přepravních operací technologické dopravy je 

uskutečňováno na trase kamenolom – jednotlivé části uhelného lomu. Nakládka materiálu 

v kamenolomu probíhá buď přímo z řezů (rozval – netříděný lomový kámen) z  násypek 

výrobní technologie (tříděný kámen do frakcí), nebo z depa materiálů kolovým 

nakladačem, kam je v případě malého odběru z násypek materiál přepravován a uchováván 

k pozdějšímu odběru. Díky on-line údajům o vážení vozidel při nakládce, je možné 

vyhodnocovat nejen přepravované množství materiálu, ale také časy nakládky příloha 1. 

Chronologicky seřazené časy pak v časové ose denního výkonu vozidla zobrazují počet 

a periodu obrátek. Podobně vypovídající jsou i údaje o vykládce a údaje získané 

z elektronické evidence výkonu vozidla evidované digitálním či elektronickým zařízením 

ve vozidle (Tachograf) příloha 2 a 3.  

Během pozorovacího období bylo v provozu 18 ks sklápěčkových vozidel čtyř 

konstrukčních typů a užitečných hmotností. Pro porovnání výkonnosti a nákladovosti 

jednotlivých typů vozidel jsem použil údaje z podnikového účetnictví Tabulka 16, 

elektronických zařízení ve vozidlech a z elektronické váhy v kamenolomu.   
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Tabulka 16: náklady skupin vozidel 

 

Pramen: (účetní výkazy) 

Náklady sledovaného přepravního výkonu jsem stanovil výpočtem ze skutečných 

průměrných hodnot skupiny typově stejných vozidel za období roku 2012. Přepočtem 

nákladů na skutečný hodinový výkon sledovaných směn jednoho týdne a podílem 

přepraveného množství materiálu ve směně, jsem získal průměrné náklady jednotlivých 

typů vozidel na jednu přepravenou tunu nákladu. Vzhledem k tomu, že se všechna vozidla 

v posuzovaných směnách pohybovala na stejné trase, lze porovnáním nákladů na 

přepravenou tunu materiálu určit typově efektivnější druh přepravy. Vozidla typu 

tahač/souprava se v uvedeném přehledu jeví jako nejvíce efektivní. Bohužel je, díky jejich 

nízké manévrovatelnosti, nelze použít pro návoz materiálu za hranu lomu Tabulka 17. 

  

č. řádku

výkazu hosp.

008 4449 2645 3525 1974 1174 1058

2219 1429 1573 910 681 572

003,118 6668 4074 5098 2884 1855 1630

021,119,120 1689 855 758 433 612 342

030,122,124 128 84 104 49 52 34

057 6317 2953 4432 2266 1399 1181

088 0 0 1403 0 110 0

028,062,072,114,107 335 175 152 93 224 177

6652 3128 5987 2359 1733 1358

10048 5960 7166 4037 2936 2414

293 179 224 127 82 72

107 65 83 46 28 29

1163 703 899 498 307 308

16700 9088 13153 6396 4669 3772

215 14366 8275 10948 6087 3790 3791

151 78 456 223 97 20 21

14444 8731 11171 6184 3810 3812

-2256 -357 -1982 -212 -859 40

Počet vozidel ks 10 5 6 3 2 2

Doba jízdy h 13788 7254 10494 5630 2833 2902

Rozsah Ložná manipulační práce h 7167 2529 3839 1831 1887 1012

činnosti Doba zdržení h 376 350 422 352 187 140

Výkon celkem h 21331 10133 14755 7813 4907 4053

Najeté kilometry km 309060 153002 239525 120702 69190 61201

km/h 14,49 15,10 16,23 15,45 14,10 15

Kč/km 32,51 38,96 29,92 33,45 42,43 39

Kč/h 471,07 588,20 485,69 516,69 598,25 596

Kč/h 311,85 308,69 405,76 301,93 353,17 335

Kč/h 782,92 896,90 891,45 818,62 951,42 931

Kč/h 677,14 861,64 757,10 791,50 776,44 940

Kč/h -106 -35 -134 -27 -175 10

Celkové jednicové náklady

Jednicové tržby

Zisk - ztráta

Tržby celkem                                                

Hospodářský výsledek                                  

Jednicové náklady

Jednicové variabilní náklady

Jednicové fixní náklady

Správní režie                                               

Režie AD                                             

Vlastní náklady výkonu                                 

Tržby interní                                                    

Tržby externí                                                   

Odpisy                                                           

Ostatní náklady                                               

Fixní náklady                                             

Variabilní náklady                                        

Zásobovací režie  KF (mat.celk.ř.č.132*4,4/100)  KF=4,4

Výsledná kalkulace skupin vozidel 1-12/2012

T 815 6x6 skl. T 815 8x8 skl. T 163 6x6 skl. T 163 6x6 skl. PS T 815 6x6 náněs

Spotřeba paliv - PHM                                      

Spotřeba ostatního materiálu           

Materiál                                                          

Opravy a udržování                                          

T 815 6x6 souprava

Služby                                                           

Osobní náklady                                               
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Tabulka 17: náklady na jednotku přepraveného množství 

 

Pramen: (vlastní zpracování) 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím efektivitu výkonu je plné využití fondu 

pracovní doby. Souhrnná data pro analýzu efektivního využití časového fondu vozidel 

ve směně zobrazuje Tabulka 18. Časový průběh činností vozidel ve směně je znázorněn 

také graficky Obrázek 15. 

Tabulka 18: hodnoty časoměrní 

činnost zahájení činnosti doba trvání činnosti 

přistavení 14:00 0:29   

1 obrátka 14:29 0:21 0:51 

2 obrátka 15:41 0:19 1:00 

3 obrátka 17:00 0:20 0:58 

přestávka 18:18 0:45   

4 obrátka 19:03 0:37 0:57 

5 obrátka 20:37 0:23 0:15 

odstavení 21:15 0:45   

      jízda k nakládce 

  jízda k vykládce 

  neproduktivní časy 

  přestávka 

Pramen: (vlastní zpracování) 

h 40,5 27 27 20,25 14 13

převezený náklad t 313,3 292 246,6 208,2 483,6 649

ujetá vzdálenost km 912 608 608 456 188 234

Kč/km 32,51 38,96 29,92 33,45 42,43 39,44

počet vozidel ks 6 4 4 3 2 2

počet obrátek 5 5 5 5 10 13

km 30,4 30,4 30,4 30,4 8 8

km/h 22,52 22,52 22,52 22,52 13,43 18,00

Kč 19078,33 15881,47 13113,55 10462,96 8375,52 7742,21

Kč 3179,72 3970,37 3278,39 3487,65 4187,76 3871

Kč 12629,79 8334,75 10955,54 6114,14 4944,37 4357

Kč 2104,96 2083,69 2738,89 2038,05 2472,18 2178

Kč/směna 5284,69 6054,05 6017,27 5525,70 6659,94 6050

Kč/t 101,21 82,93 97,60 79,62 27,54 19

T 815 6x6 skl. T 815 8x8 skl. T 163 6x6 skl. T 163 6x6 skl. PS T 815 6x6 tahač

Výpočet nákladů na přepravené množství materiálu

náklady

T 815 6x6 souprava

výkon

obrátka

Celkové variabilní náklady výkonu skupiny                                          

Variabilní náklady výkonu  jednoho vozidla                                       

Celkové fixní náklady výkonu skupiny                                           

Fixní náklady výkonu  jednoho vozidla                                       

Celkové náklady výkonu  jednoho vozidla                                       

Náklady výkonu                                         
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Obrázek 15: Ganttův diagram pro zobrazení činností ve směně 

Ve sledovaném období jsem rovněž zaznamenal snahy rozdělit počet vozidel ve směně 

na menší skupiny a zavážet materiál do několika lokalit lomu najednou. Právě tyto kroky 

však vedou k prodražování přepravních operací. Ideální počet vozidel na přepravní 

vzdálenost 16 km je 12. Při tomto počtu probíhají přepravní operace včetně nakládky 

a vykládky bez neproduktivních časů. V případě rozdělení počtu vozidel na dvě části 

dochází ke zdvojnásobení vozidel zajišťujících nakládku a úpravu prostor na vykládce 

a jejich prostojům v důsledku nízké kapacity přepravy.  

Přepravních operací prováděných podobným neekonomickým způsobem jsem 

v průběhu pozorování zaregistroval hned několik.  

 

Obrázek 16: nakládka vozidel v řezu kamenolomu 

Pramen: (vlastní zpracování) 

  

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 

přistavení 

1 obrátka 

2 obrátka 

3 obrátka 

přestávka 

4 obrátka 

5 obrátka 

odstavení 
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8 NÁVRH SNÍŽENÍ NÁKLADOVOSTI VOZOVÉHO PARKU 

Na základě výsledků prováděných analýz se v tomto bodě zaměřuji na návrh opatření 

vedoucích ke snížení nákladovosti jak provozu vozidel, tak přepravních operací.  

8.1 Změna systému realizace přepravních operací 

V prvé řadě navrhuji změnu objednávání přepravních výkonů technologické dopravy 

z dosavadního systému zadávání požadavků na jednotlivá vozidla a den v elektronickém 

systému autodopravy na objednávku druhu a množství přepravovaného materiálu formou 

ročních a měsíčních režimů. Roční režimy již dnes stanovují požadavky úseků 

na předpokládaný odběr produkce kamenolomu a bylo by tedy jen otázkou 

administrativního úkonu doplnit touto formou požadavky na objemy ostatních převážených 

materiálů. V měsíčních režimech by pak bylo možné rozplánovat objemy přeprav dle 

konkrétních požadavků na dané období s ohledem na připravenost cílových lokalit 

a na povětrnostní podmínky.  

Nedílnou součástí změny objednávání by mělo být důkladné zmapování opakujících se 

přepravních operací včetně přepravních tras. Na základě zjištěných skutečností navrhuji 

stanovit závazné minimální normy pro počet obrátek na stanovených trasách. Důsledně 

vyžadovat vysvětlení řidiče v případě nedodržení normy (zápisem do záznamu o provozu 

vozidla). Provádět namátkové kontroly pracovišť nadřízeným pracovníkem řidičů 

k zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek (zajištění bezpečné sjízdnosti tras, 

míst pro vyhýbání a otáčení, úprava míst pro vykládku). 

Zásadní změnu navrhuji uskutečnit v systému přepravy materiálu z kamenolomu 

do prostor těžební části společnosti. Díky výsledkům analýzy nákladů přepravních operací 

v kapitole 7, která ukázala výhody přeprav vozidly nabízejícími vyšší kapacitní využití, 

navrhuji vytvoření dvou nových dep materiálu na patě lomu. Na tyto a na již provozované 

depo pro nakládku do kolejových vozidel, by byla přepravována veškerá produkce 

kamenolomu dle režimovaných požadavků sekcí s nakládkou přímo z násypných 

zásobníků technologie kamenolomu. Přepravu by zajišťovala 4 vozidla se sklápěcím 

vanovým návěsem a 4 vozidla s vlekem. Oba typy souprav s užitečnou nosností 25 tun. 

Dle vysledované obrátkovosti by tento počet vozidel zajišťoval pokrytí vývozu produkce 

kamenolomu. Pro rozvážku materiálu z dep na těžební provozy navrhuji využít vozidla 
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T163 PS Jamal. Tato vozidla vykazují nejnižší provozní náklady a poskytují nejvyšší 

užitečné zatížení mimo silniční komunikace. Svou konstrukcí jsou předurčena k provozu 

v těžkém terénu důlních provozů. I přes nutné investiční náklady do pořízení nových 

vozidel je navrhovaný systém výrazně ekonomičtější než stávající. Ekonomické 

zhodnocení je uvedeno v příloze 4.  

8.2 Obnova vozidel 

Poskytnutá a analyzovaná data ukazují na vznikající obtíže udržitelnosti stávajícího 

vozového parku v provozuschopném stavu, bez nutnosti navyšování provozních nákladů. 

I přes to se však ukázalo, že vozidla zastaralé konstrukce nemají výrazně vyšší náklady 

na opravy a údržbu než vozidla obnovená. Rozdíl ovšem spatřuji především 

v provozuschopnosti, kde obnovená vozidla díky minimálním prostojům vykazují výrazně 

vyšší výkonnost. Také s ohledem na vznikající nedostupnost náhradních dílů a pracnost, 

především klempířských činností při opravách, doporučuji postupnou obnovu stávajících 

vozidel. Je také více než jisté, že by případná obnova umožnila snížit celkový počet 

vozidel společnosti. 

Analýza rovněž ukázala, že i typově stejná vozidla mají díky odlišnému způsobu 

využití rozdílné vypočtené lhůty obnovy. Při plánování budoucí obnovy je potřeba tento 

fakt také zohlednit. Paradoxně výsledky analýz ukázaly, že také vozidla obnovená již 

dosahují vypočtené hranice obnovy, anebo se k ní blíží. Dle praktické zkušenosti 

zaměstnanců údržby vozidel a odborného posouzení technického stavu, však vozidla 

doposud nevykazují vážnější závady a není potřeba je vyřazovat. Dle vyjádření technika 

opravny vozidel, na obnovených vozidlech provádí pouze běžné opravy opotřebených 

podvozkových částí elektroinstalace a brzd. Bohužel cena náhradních dílů drobné opravy 

výrazně prodražuje a tím takřka srovnává jejich výši se závažnějšími opravami současných 

vozidel. Je tedy na individuelním posouzení a zvážení, zda vozidlo udržet v provozu 

po doporučeném termínu obnovy. 
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9 ZÁVĚR 

Na základě analýz provedených v diplomové práci byla navržena opatření 

a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity nákladní automobilové dopravy společnosti. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem získaným během praktických zkoumání však nelze 

jednoznačně aplikovat termín obnovy současných vozidel vozového parku a to hned 

z několika důvodů. Jedním z nich je velké množství provozovaných vozidel po teoretickém 

datu obnovy. Okamžitá obnova vozidel by byla vzhledem k výši jednorázové investice 

téměř nereálná. Další důvod je bezprostředně navázán na probíhající restrukturalizaci 

společnosti. Díky tomuto kroku dochází zejména u úsekové nákladní dopravy k přebytku 

používaných vozidel. Jejich postupné vyřazování a rozebírání na náhradní díly zatím 

umožňuje ostatní typově stejná vozidla udržovat v provozuschopném stavu za relativně 

nízkých nákladů. 

Nastavení doby životnosti již obnovených vozidel také není zcela jednoznačné. 

Hlavním důvodem je neexistence trhu ojetých vozidel této kategorie a absence praktických 

zkušeností se skutečnou technickou životností nových vozidel.  

Nákladní automobilová doprava důlní společnosti je tedy v mnoha ohledech specifická 

a nelze zde jednoznačně aplikovat postupy používané u fleetových vozových parků 

společností provozujících silniční nákladní dopravu. 
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