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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá tématikou možností rozvoje Dolu Darkov v oblasti 

údržby a oprav strojů používaných pro otvírku a přípravu uhelných zásob k těžbě. 

První část popisuje historii a geologické podmínky Dolu Darkov. V dalších částech 

jsou popsány používané strojní technologie a jejich fyzický stav.  

Stěžejní část práce se zabývá možnostmi řízení údržby, oprav strojů a především 

hledání rezerv a úspor v této řešené oblasti. 

V závěru jsou shrnuta doporučení a postřehy, které by za určitých okolností přiblížily 

možnost prodloužení životnosti dolu. 

 

 

 

Klíčová slova: razicí technologie, údržba strojů, SAP PM, systém trvalého zlepšování, 

řízení životnosti strojů 

 

 

 

 

 

Summary 

 

 This thesis deal with thema of possibilities the development Darkov coal mine in 

the section of maintenance and repair of machines which are used for opening and 

preparing the coal reserves for the mining. The first part is describing the history and 

geological conditions of Darkov coal mine. In the following parts are describing the 

used technologies and their physical condition.  

The main part this thesis solve the options of the management of the maintenance and 

repairing, first of all searching of reserves and savings in this area solved. 

In conclusion are summarized the recommendations and insights, which under certain 

circumstances, closer to the possibility of extending the life of the mine. 
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Úvod 

 

Předmětem této diplomové práce je snaha o nalezení a popsání možných mezer, rezerv 

a nedostatků v oblasti ražení otvírkových a přípravných důlních děl, které by mohly při jejich 

eliminaci zlepšit ve finálním stavu hospodaření dolu.  

Ve velmi specifické části, jakou je příprava uhelných zásob k dobývání, existuje 

mnoho důlních činností s bezpočtem vstupů ovlivňujících výsledný ekonomický efekt. 

Detailně se zabývám popisem stavu strojního vybavení pro uvedené činnosti, 

skutečným a morálním opotřebením těchto strojů, příčinami a důsledky tohoto stavu.  

Rovněž je popsán stav věcí, které donedávna byly brány jako neměnný standard pro 

rozsáhlou činnost údržby. Avšak s příchodem praktických zkušeností a názorových směrů, 

vytvořených a také aplikovaných v německých černouhelných revírech, dochází postupně ke 

změnám úhlu pohledu i u vedoucích manažerů Dolu Darkov. Mění se zvolna i přístup 

techniků na středních a nižších stupních řízení k provádění a vykazování údržbářských 

činností. 

Samostatnou kapitolou, a také jednou z možností úspor vynaložených nákladů, je 

problematika úrovně kvality oprav důlních zařízení v dceřiné společnosti Závod servisních 

služeb. Na straně pomyslné protiváhy, a také cenové konkurence, stojí externí opravy ve 

firmách, které tato zařízení vyrábějí. 

Sběrem dat a informací, jejich tříděním a porovnáním, chci dojít k nástinu možností za 

jakých podmínek a okolností lze dosáhnout zefektivnění a zkvalitnění údržby a z toho 

vyplývající zvýšení spolehlivosti strojů. 

V současné neutěšené ekonomické situaci, ve které se OKD nachází, je každá úspora 

nezbytností pro další možnost fungování nejenom OKD, ale v širších souvislostech tady jde  

o fungování celého zdejšího regionu. 
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1 Charakteristika a důlně geologické podmínky Dolu 
Darkov, OKD, a.s. 

 

1.1 Historie dolu 

 

Důl Darkov provádí hornickou činnost v dobývacích prostorech Darkov, Karviná Doly 

II a Stonava. Předmětem tohoto výpočtu zásob je ložisko černého uhlí v dobývacím prostoru 

Darkov, ve kterém provádí těžbu sušských a sedlových slojí závod 2, lokalita Darkov. 

V dobývacím prostoru Karviná-Doly II provádí těžbu sušských a sedlových slojí závod 2, 

lokalita Gabriela a v dobývacím prostoru Stonava těží sedlové sloje závod 3 - 9. květen. 

Historie Dolu Darkov sahá do poloviny 19. století, kdy v DP Karviná Doly II byl 

v roce 1852 odvrtán v blízkosti starého karvinského kostela hlubinný vrt, který zastihl 

v hloubce 104 m první uhelnou sloj o mohutnosti 79 cm. Toto hornické počínání prováděli 

hrabě Zdeněk Žerotín a hormistr František Handverk. Ihned po ověření uhelné sloje bylo 

započato s hloubením první jámy, která byla nazvána jménem hraběnky Žerotínové 

„Gabriela“. Tato jáma sloužila po rekonstrukci až do konce dvacátého století jako větrní jáma 

č. 3 závodu 2, lokality Gabriela. V roce 1854 byla započata těžba, která se prováděla pomocí 

parního vratu, v sudech zavěšených na lanech. 

V dobývacím prostoru Stonava byly zahájeny průzkumné práce v roce 1867 odvrtáním 

prvního vrtu Horní Suchá 1. Po pauze byly v roce 1909 odvrtány vrty Stonava I, Stonava II a 

po další pauze v roce 1941 vrt Stonava III. S masivním vrtným průzkumem bylo započato až 

po 2. světové válce, kdy bylo v období let 1945 – 1956 odvrtáno 18 vrtů z povrchu a proveden 

výpočet zásob. V 50-tých letech byly vyhloubeny jámy Barbora V, PG-3, Stonava II a v roce 

1957 zahájena těžba v DP Stonava bývalým Dolem 1. máj. V roce 1961 byla zahájena těžba 

nově vybudovaným Dolem 9. květen, v současné době závodem 3 Dolu Darkov. 

V dobývacím prostoru Darkov a blízkém okolí byly zahájeny průzkumné práce již ve 

druhé polovině 19. století. Bylo zde provedeno několik vrtů z povrchu za účelem čerpání 

jodobromových vod. Tyto vrty nedosáhly povrchu karbonu, takže jejich význam je omezen 

pouze na pokryvný útvar. Další vrty zde byly provedeny v období let 1908 – 1914 společností 

Larisch Mönisch (vrty Fryštát I, Fryštát II). Vrtný průzkum pokračoval až po 2. světové válce 

a v dubnu roku 1949 bylo započato hloubení větrní jámy Mír IV, která je v současné době 

přebudována na skipovou jámu v lokalitě ústředního závodu Darkov. Samotná otvírka nového 

závodu 2 v ploše dobývacího prostoru Darkov byla zahájena v roce 1972 ražbou 

průzkumného překopu v úrovni 8. patra (-284 m) východním směrem do lokality budoucích 
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jam pomocného závodu Darkov. Následně byly vyhloubeny jámy Darkov 1 a Darkov 2 na 

pomocném závodě a jáma Mír 5 v lokalitě ústředního závodu. V roce 1982 byla zahájena 

těžba z ražeb a po rozfárání doubravské sloje 3a+b v oblasti 1. těžební kry, byla v roce 1984 

započata těžba z prvního porubu. 

V roce 1988 bylo na novou lokalitu Darkov přemístěno organizační a správní centrum 

podniku, který tehdy nesl jméno Důl 1. máj. Od 1. 4. 1988 byl k Dolu 1. máj připojen také 

Důl 9. květen, který se v roce 1990 osamostatnil a od 1. 7. 1995 opětovně připojil. Po 

výbuchu metanu a uhelného prachu na závodě 1 Barbora dochází 2. 5. 1991 k přejmenování 

Dolu 1. máj na Důl Darkov. Úbytek těžebních kapacit na Barboře bylo nutno kompenzovat 

rozšířením dobývání v oblasti závodu Darkov a v důlním poli závodu Gabriela. Dne 1. ledna 

1993 dochází k organizačnímu spojení závodů Gabriela a Darkov do těžebního závodu 2 

s lokalitami Gabriela a Darkov [příloha č. 1]. Veškerá těžba ze všech dobývacích prostorů 

Dolu Darkov je dolem dopravována na ústřední závod Darkov, sídlo podniku, kde je 

zpracovávána na úpravně o kapacitě vodního prádla 750 tun.hod
-1

. Od roku 1995 těžba Dolu 

Darkov dosahuje výše cca 4 miliony tun ročně, převážně koksovatelného uhlí. 

Dne 1. 1. 2015 byly sloučeny v rámci OKD a.s. doly Důl Darkov a Důl Karviná pod 

názvem Důlní závod 1. 

 

1.2 Průzkum ložiska 

 

Dobývací prostor Darkov byl prozkoumáván důlním provozem i vrty z povrchu (tzv. 

NP vrty), jejichž osová vzdálenost se pohybuje od 200 m do 1050 m. Jen necelá polovina 

z třinácti vrtů se dostala do hloubky přesahující kótu -1000 m a ověřila sedlové sloje. Po 

vyražení průzkumných chodeb mohl být započat průzkum důlními vrty. Těmito vrty bylo 

ověřeno prakticky celé karvinské souvrství se zaměřením na ověřování zásob tehdejších 

stávajících a projektovaných pater. Vrtný průzkum se soustředil tedy pouze na vývoj sušských 

a sedlových slojí. Ostravské souvrství je příliš hluboko, proto se upustilo od jeho ověření. 

Do roku 1992 byl průzkum financován z centrálního fondu GPP, do něhož přispívaly 

jednotlivé důlní podniky v rámci OKD. Po zrušení fondu jsou průzkumné práce sestávající se 

z vrtů a ražeb projektovány v rámci důlně technických plánů a střednědobých výhledů 

jednotlivých dolů a jsou jimi po odsouhlasení vedením OKD financovány. Výsledky 

geologického průzkumu se vyhodnocují a slouží jako podkladový materiál pro zpracování 

výpočtů zásob. 
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V současné době je v dobývacím prostoru Darkov vybudována základní síť vrtů do 

hloubky -400 až -1200 m, jimiž je ověřen vývoj produktivního karbonu ve stratigrafickém 

rozsahu - svrchní sušské, spodní sušské a sedlové sloje. Tuto síť lze pro těžební záměry 

podniku nejméně do roku 2028, kdy základ těžby spočívá v sedlových slojích, pokládat za 

nedostačující. Pro zajištění informací o stavbě a uhlonosnosti karbonského pohoří bude nutno 

realizovat novou síť průzkumných vrtů délek 650 m. 

Druhá průzkumná síť vrtů délek do 150 m s roztečí 200 - 550 m zahušťuje síť základní 

a je zdrojem informací pro krátkodobý výhled hornické činnosti dolu. Vrty byly vrtány do 

roku 1993 převážně vlastním úsekem, (dále převzal tuto činnost Green Gas DPB, a.s., 

Paskov). Posledním typem průzkumných vrtů jsou provozní vrty ručními soupravami 

průměru 38 - 42 mm. Dnes slouží spíše k ověřování mocnosti přibudovaného uhlí. Donedávna 

však sehrávaly významnou roli při ověřování blízkých slojí a tektonické stavby ložiska. 

Veškeré průzkumné práce jsou vyhodnocovány a zhotovená dokumentace je 

archivována na OMG dolu. Průzkumné vrty vrtané vlastním provozním úsekem jsou 

profilovány geologem podniku a vzorky uhlí zpracovány v laboratořích Green Gas DPB, a. s., 

Tyto vrty jsou karotovány pouze výjimečně. 

Vrty vrtané Green Gas DPB, a. s., Paskov jsou zpracovány dodavatelem po všech 

stránkách včetně trvalé dokumentace. Vrty jsou automaticky karotovány, způsob a rozsah 

vyhodnocení vrtného jádra je dohodnut při skartaci s geologem podniku. 

Ražené chodby jsou běžným způsobem profilovány. V jednoduchých případech je 

zakreslován tzv. pilířový bok, ve složitějších případech boky oba. Zásekové vzorky jsou 

odebírány pracovníky odboru řízení jakosti a zpracovány v místní laboratoři. Tyto vzorky 

jsou vedeny digitálně ve speciální databázi. 

 

1.3 Geologie vlastního ložiska 

 

Dobývacímu prostoru Darkov náleží část uhlonosného souvrství východně od 

stonavské poruchy, mezi doubravským zlomem a poruchou „X“ až téměř k polské státní 

hranici. Produktivní karbon je zde uložen v hloubce 230 až 680 m pod pokryvnými útvary 

miocénu a kvartéru. Rozkládá se převážně na severovýchodním svahu ostravsko-karvinského 

hřbetu pohřbeného karbonského pohoří. Reliéf karbonu je členitý s rozdílem výšek až 250 m. 

Produktivní karbon je zastoupen karvinským souvrstvím s úplným sledem vrstev sedlových, 

sušských, doubravských a částečně vyšších doubravských a ostravským souvrstvím s 

vrstvami porubskými. Geologická stavba ložiska je charakterizována ležmým uložením, 
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vrstvy jsou dislokovány četnými poruchami převážně poklesového charakteru. Uhelné sloje 

jsou poměrně stálé, v sušských a sedlových vrstvách místy rozštěpené, vrstvy porubské nejsou 

v předmětné oblasti prozkoumané.  

 

1.4 Pokryvné útvary karbonu 

 

Jsou zastoupeny sedimenty miocénu a kvartéru, přičemž nejstarším členem kvartéru je 

pleistocén tvořený glaciofluviálními sedimenty reprezentovanými hrubozrnnými písky 

s místními polohami štěrků a štěrkopísků. Dále jsou to sedimenty fluviální, vytvářející 

terasový systém podél toku řeky Olše a Stonávky, tvořený štěrkopísky a štěrky s polohami 

jílů ve svrchních partiích vrstevního sledu. Nejmladším členem kvartéru jsou eolické 

usazeniny sprašových hlín zachované ojediněle v depresích. Výskyt kvartérních sedimentů je 

plošně proměnlivý, průměrná mocnost jejich poloh je cca 8 až 9 m.  

Miocén ležící v podloží kvartéru je zastoupen monotónními pelitickými sedimenty 

spodního bádenu. Hlavní složkou je nazelenalý vápnitý jíl – tégl, obsahující v nepravidelných 

intervalech laminy a vrstvičky jemnozrnných písků. Ty se mohou místně nahromadit v 

několik m až desítek metrů mocné zóny nasycené proplyněnou vodou.  Na bázi miocénu na 

styku s karbonem leží bazální klastika tvořená štěrkovými polohami přecházejícími až do tzv. 

plážových písků. Vlastní povrch karbonu má charakter zvětralinového pláště. Tento tzv. detrit 

tvoří výplně depresí karbonského reliéfu a za vhodných podmínek může vytvářet zvodnělé, 

proplyněné horizonty nebezpečné hornickému provozu. Detrit pokrývá téměř celou plochu 

karbonského svahu, vyjma úzkého pruhu karbonského hřbetu v jižní části dobývacího 

prostoru Darkov. Mocnost sedimentů miocénního stáří se pohybuje od 200 m do 550 m, 

narůstá severním směrem k dětmarovické vymýtině. 

Znalosti pokryvných útvarů od doby řádného výpočtu 1987 nedoznaly zásadních 

změn, neboť v tomto časovém intervalu v nich nebyly prováděny žádné průzkumné ani 

otvírkové práce. Detailní popis těchto poloh je proveden v textové části výpočtu zásob pole 

Fryštát – Darkov (Uhelný průzkum Ostrava – Hrabová, 1962). 

 

1.5 Reliéf karbonu 

 

Reliéf karbonu je tvořen dvěma hlavními morfologickými jednotkami. Převážnou část 

tvoří příčně členěný severovýchodní svah ostravsko-karvinského hřbetu, který se v oblasti DP 
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Darkov štěpí na dva výběžky, a to darkovský a fryštátský. V severovýchodní části tohoto 

dobývacího prostoru je vyvinuta dětmarovická vymýtina. 

Nejblíže k povrchu je reliéf karbonu v okolí demarkačního bodu 154, kde dosahuje 

kóty –10 m Bpv. Od tohoto bodu se táhne směrem na východ darkovský výběžek ostravsko-

karvinského hřbetu a upadá směrem na SZ, SV i JV poměrně příkře do obklopujících ho 

depresí až k úrovni –500 m Bpv. Průměrný sklon svahů dosahuje 8
o
 až 10

o
. Dalším výběžkem 

ostravsko-karvinského hřbetu je příčný hřbet fryštátský, severovýchodního směru, který je 

méně rozsáhlý a od darkovského je oddělen širokou, tzv. fryštátskou vymýtinou, v jejíž ose 

leží vrty NP 373, NP 376, NP 374. Jižně od darkovského hřbetu probíhá vymýtina, která je 

označována jako vymýtina darkovská. Nejnižší část reliéfu v jihovýchodním rohu předmětné 

oblasti dosahuje hloubky od –300 m do –450 m. 

Při tvorbě mapy reliéfu karbonu byly využity poznatky získané při hornické činnosti 

ve slojích, které byly zahrnuty do orientačního bezpečnostního celíku detritu (OBC). Při 

provádění průzkumných a provozních ražeb v bližším pásmu OBC byl zabezpečovacími vrty 

často navrtán reliéf karbonu buď v suchém, nebo zvodnělém stavu. Na základě výsledků 

těchto zabezpečovacích vrtů a jejich interpolací s výsledky vrtů z povrchu byly pracovníky 

OMG Dolu Darkov vytvořeny pracovní sekce map reliéfu karbonu v měřítku 1 : 1000. Tyto 

pracovní mapy byly při operativním výpočtu zásob v roce 2001 upřesněny a zpracovány do 

digitální mapy v měřítku 1 : 5000. 

 

1.6 Úložní poměry a tektonika 

 

Hornickými pracemi v dobývacím prostoru Darkov, které byly zahájeny v roce 1972 

ražbou průzkumného překopu v úrovni 8. patra východním směrem do oblasti jam 

pomocného závodu a dalším průzkumem a těžbou probíhající až do dnešní doby, byly na 

ložisku ověřeny úložní poměry a četná tektonika. 

Ověřen byl průběh širokého S - J tektonického pásma albrechtické poruchy, 

pokračujícího na severu do dobývacího prostoru Karviná-Doly I a na jihu do dobývacího 

prostoru Louky. Toto význačné poruchové pásmo rozčleňuje dobývací prostor Darkov na část 

západní a část východní. 

  

Část západní, která je tvořena příkopovou propadlinou mezi tektonickými poruchami 

stonavská a albrechtická se vyznačuje četným výskytem slojové tektoniky, značnými úklony 
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vrstev až do 20° a úplným sledem karvinských vrstev od slojí vyšších doubravských až po 

sedlové. 

Část východní, ležící východně od tektonické poruchy albrechtická, má klidnější 

úložní poměry, hlavně v oblasti 5. kry, s méně četnou slojovou tektonikou. Vrstevní sled zde 

začíná doubravskou slojí č. 806 – 16 a pokračuje přes sloje sušské, sedlové a porubské až do 

sloje č. 424 – Heřman. Vývoj hlouběji uložených porubských a jakloveckých slojí nebyl 

doposud prozkoumán. 

Úklon vrstev se pohybuje od 8
°  

v části 5. kry, až do 20
°
 ve východní části 1. kry. 

Generální směr vrstev je SSZ – JJV. Průběh a úklon vrstev jsou patrné z patrových map  

a  zásobových map jednotlivých slojí.  

Zlomové deformace vytvářejí v dobývacím prostoru síť tektonických poruch se dvěma 

dominantními směry: podélný S - J (tzv. sudetský směr) a příčný  VJV – ZSZ a VSV – ZJZ. 

Do této základní kostry se místy vkládají další dislokace diagonálních směrů. Z hlediska 

velikosti amplitud jsou zastoupeny poruchy od 0,1 do 400 m. Mimo poruch o amplitudě větší 

než 10 m, které jsou zpravidla respektovány jako hranice ker nebo geologických bloků se 

vyskytuje četná slojová tektonika o menší velikosti skoku.  Vyznačuje se složitým 

prostorovým vývojem a nepravidelným průběhem. Vertikálním dosahem je slojová tektonika 

omezena na jednu sloj případně na skupinu sblížených slojí. To činí problémy s její 

předpokládanou lokalizací v podložních slojích.  

Převážná část tektonických poruch náleží k poklesovým dislokacím. Teprve při 

dobývání porubu č. 231 500 ve sloji 31 v 5. kře byla nafárána první tektonická struktura 

přesmykového charakteru, která se pak dále objevuje v podložních sedlových slojích. Jedná se 

o přesmyk známý z dobývacího prostoru Louky, který pak dále pokračuje do oblasti 9. kry 

lokality Jan-Karel závodu ČSA, Dolu Karviná.  

 

Význačné tektonické poruchy v DP Darkov: [příloha č. 2] 

Tektonické poruchy příčné (VJV – ZSZ a VSV – ZJZ) : 

Doubravský zlom  - je nejvýznamnější příčnou tektonickou strukturou směru VJV – 

ZSZ. Do dobývacího prostoru Darkov přichází z DP Karviná Doly I a pokračuje směrem do 

Polska. Tvoří přirozenou hranici mezi 7. a 8. těžební krou. Velikost amplitudy doubravského 

zlomu klesá východním směrem od 250 m při vstupu do DP Karviná-Doly I až na 150 m na 

hranici s ložiskem Fryštát. Úklon doubravského zlomu se pohybuje v rozmezí 65° - 70° 

směrem na sever. 
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Poruchy č. 3 a č. 7 - jedná se o tutéž poruchu, která má západně od albrechtické 

poruchy název porucha č. 3 a východně od albrechtické poruchy název porucha č. 7. Má 

stejný směr jako doubravský zlom. Na západě pokračuje do DP Karviná-Doly I pod názvem 

Eleonora a na východě do ložiska Fryštát a dále do Polska. Odděluje od sebe těžební kry č. 2, 

3 a 4, 7. Velikost amplitudy je 50 m s úklonem dislokační plochy 65° k severu.  

 

Poruchy č. 1 a č. 4 – jedná se o tutéž poruchu, která má západně od albrechtické 

poruchy název porucha č. 1 a východně od albrechtické poruchy název porucha č. 4. Má směr 

VSV – ZJZ, na západě končí na stonavské poruše, na východě pokračuje do ložiska Fryštát  

a dále do Polska. Odděluje od sebe těžební kry č. 1, 2 a č. 4, 5. Velikost amplitudy se mění od 

40 m v oblasti 1. kry do 90 m v západní části 4. kry. Úklon se pohybuje v rozmezí 60° – 75° 

směrem k JV. 

 

Porucha č. 2 -  je více diagonální než předchozí poruchy, směru JJZ – SSV. Jedná se o 

diagonální tektoniku poklesového charakteru situovanou do těžební kry č. 2 mezi tektonické 

struktury stonavská a albrechtická. Výška skoku se pohybuje od 40 do 60 m s úklonem 

dislokační plochy 65° k SZ. 

 

Porucha X – tvoří přirozenou hranici dobývacího prostoru Darkov s DP Louky a 

současně jižní hranici těžební kry č. 1. Výška skoku se pohybuje od 100 m u stonavské 

poruchy do 140 m u albrechtické poruchy, kde se spojuje s poruchou mírovskou. Úklon 

poruchy X je 70° směrem k jihu. 

 

Porucha č. 6 – tvoří částečně přirozenou hranici dobývacího prostoru Darkov s DP 

Louky a dále od sebe odděluje těžební kry č. 5 a 6. Její směr je VSV – ZJZ. Její průběh začíná 

u albrechtické poruchy a pokračuje východním směrem do ložiska Fryštát a dále do Polska 

pod názvem „podswiniszowska“. Velikost skoku poruchy č. 6 byla ověřena východně od 

hranice dobývacího prostoru, kde dosahuje hodnoty 60 m. Západním směrem se její velikost 

amplitudy zmenšuje na pravděpodobně 10 m u albrechtické poruchy. Úklon poruchy je 65° 

směrem k severu. 

 

Tektonické poruchy podélné (S-J): 

Porucha stonavská - představuje hraniční tektonickou strukturu, která odděluje 

dobývací prostor Darkov od dobývacích prostorů Karviná-Doly I a Karviná-Doly II. Současně 
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tvoří západní hranici těžebních ker č. 1, 2 a 3. Velikost amplitudy narůstá jižním směrem od 

60 m při vstupu do DP Karviná Doly I do 350 m v DP Louky. Její úklon se pohybuje od 65° - 

70° směrem k východu. 

 

Porucha albrechtická – jde o nejvýznamnější tektonickou strukturu v dobývacím 

prostoru Darkov. Charakteristická je širokým poruchovým pásmem od 100 m na severu až 

350 m na jihu. Celková výška skoku se pohybuje od 350 m na severu do 400 m na jihu. Úklon 

dislokační plochy je 65° k západu. Tvoří východní hranici těžebních ker č. 1, 2, 3 a západní 

hranici těžebních ker č. 4, 5, 7 a 8. Společně se stonavskou poruchou vytvářejí příkopovou 

propadlinu s nepříznivými úložními poměry a četnou doprovodnou tektonikou. Zvlněný 

průběh, prochází centrem dobývacího prostoru západně od sušské synklinály. 

 

Zvláštní postavení v tektonické stavbě zaujímá přesmyk, který do důlního pole 

zasahuje z dobývacího prostoru Louky. Poprvé byl nafárán v sušské sloji 31 a dále 

v sedlových slojích 36b1b2, 37c a 38b. Velikost amplitudy se pohybuje od 0,3 m do 20 m a 

úklon 25° - 35° k severu. Jeho průběh patrně souvisí s tzv. centrálním přesmykem lokality 

Jan-Karel, závodu ČSA Dolu Karviná. 

 

1.7 Ochranné pilíře 

 

V současné době jsou v dobývacím prostoru následující ochranné pilíře, chránící před 

důlními vlivy povrchové objekty a jámy: OP ústředního závodu Darkov, OP pomocného 

závodu Darkov, DPDO lázní Darkov, chráněné území města Karviné a Důlní ochranný 

prostor. 

Ochranný pilíř jam Mír 4, Mír 5 (ústřední závod) byl schválen OBÚ v Ostravě pod č.j. 

9071/1976-465. Na povrchu je vymezen chráněnou plochou ve tvaru nepravidelného 

pětiúhelníka. V horninovém masívu má ochranný pilíř kuželový tvar s úklonem povrchových 

přímek 60° v pokryvu a 70° v karbonu. 

Ochranný pilíř jam Da 1 a Da 2 (pomocný závod) byl schválen OBÚ v Ostravě pod 

č.j. 1244/1980-465. Na povrchu je vymezen chráněnou plochou ve tvaru nepravidelného 

pětiúhelníka. V horninovém masívu má ochranný pilíř kuželový tvar s úklonem povrchových 

přímek 60° v pokryvu a 70° v karbonu. V roce 1992 byla schválena OBÚ v Ostravě pod č.j. 

3628/1992-135 změna ochranného pilíře pomocného závodu Darkov. Tato změna spočívá 

v tom, že stávající ochranný pilíř kuželového tvaru zůstane nezměněn po úroveň 8. patra  
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(-284 m) a odtud bude veden ve slojích sušského souvrství jako osmiboký hranol se svislými 

stěnami. Od sedlové sloje 35a je pak jeho konstrukce stupňovitá. 

Ochranný pilíř lázní Darkov byl pod názvem důlní pásmo dočasné ochrany (DPDO) 

schválen OBÚ v Ostravě pod č.j. 8927/1976-631. Na povrchu je vymezen chráněnou plochou 

ve tvaru nepravidelného osmiúhelníka. V horninovém masívu má ochranný pilíř kuželový 

tvar s úklonem povrchových přímek 55° v pokryvu a 65° v karbonu. 

Nařízením vlády ze dne 10. června 1998, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk 

závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace, se stanovuje 

chránit území města Karviné, před důsledky těžby uhlí, hranicí přípustné těžby. Zmiňovanou 

hranicí se rozumí na povrchu pravý břeh řeky Olše. 

 

 

Obrázek 1: Konstrukce ochranného pilíře. 
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Pro ochranu státních hranic s Polskem byl stanoven důlní ochranný prostor (DOP) a 

hraniční pilíř (HP). DOP byl stanoven na základě vyhlášky č. 16/86 Sb. ministerstva 

zahraničních věcí ze dne 10. 1. 1986. HP je zakreslen na důlních mapách o šířce 50 m po 

každé straně společné státní hranice. DOP je určen na povrchu pásmem o šířce 20 m po každé 

straně společných státních hranic, v pokryvu plochou pod úhlem 60° od okraje tohoto pásma a 

v karbonu pod úhlem 70°. Konstrukce DOP a HP je znázorněna na obrázku. 

 

1.8 Způsob otvírky ložiska a dobývání 

 

Ložisko černého uhlí v DP Darkov je otevřeno 3 šachtami. Výdušná jáma Mír 4 a 

vtažná jáma Mír 5 jsou umístěny na západním okraji DP a vtažná jáma Darkov 1 je umístěna 

uprostřed DP. Základní otvírka je provedena překopy z centra, jen 1. a 2. kra je rozfárána 

z ústředního závodu. Většinou paralelně s těmito překopy jsou mezi spodním a horním 

nafáráním sloje vedeny mezipatrové větrní základny, které slouží k rozfárání a vydobytí slojí 

v jednotlivých krách. Původní směrníky cca S – J, používané k rozfárávce, byly od 31. sloje 

po 35. sloj otočeny na V-Z (z důvodu zvýšení směrných délek porubů). Z důvodu tektonické 

členitosti se směr rozfárávky opět vrátil na S – J. 

 

 

Obrázek 2: Areál Dolu Darkov (foto převzato z iUHLI.cz)  
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2 Současný stav technologií pro hlubinné dobývání uhlí 

 

Nynější stav je výsledkem dlouhodobých a poměrně často se měnících vnějších vlivů, 

úzkých soukromých zájmů a nekoncepčního rozvoje v OKD, které se, k neprospěchu věci, 

velmi přesně odrazily v přílišné typové rozmanitosti přípravářských strojů a zařízení. 

Vedle sebe jsou zde používány stroje s rokem výroby v rozptylu 1984 až 2010, 

přičemž jejich technické parametry nejsou u některých příliš rozdílné, ale jejich technická 

složitost, náročnost údržby, ceny a dostupnost náhradních dílů jsou přinejmenším 

diskutabilní. 

 

2.1 Používané technologie 

 

Metráž v objemu 12.919 m vyražená v roce 2014 je ze 75 % realizována razicími 

kombajny, dalších 24 % klasickým způsobem (vrtací vůz + nakladač) a pouze 1 % je řešeno 

dalšími způsoby. 

 

Tabulka 1: Objemy vyražené metráže dle typů a druhů razicích technologií 

 

 

 

Strojní park v oblasti ražení důlních děl disponuje několika typy technologií.  

 razicí kombajny 5 druhů  

 vrtací vozy 5 druhů  

 nakladače 3 druhy  

 

– viz porovnání rozhodujících technických parametrů v tabulkách uvedených níže.  

metráž plocha kubatura směny provozní dny obložení
denní 

postup
výkon denní výlom výkon

m m2 m3 103 den směny/den m/den m3/sm m3/den cm/sm

raz. komplex 1 540 25,15 38 736 12 219 732 16,7 2,10 3,17 52,92 12,60

DH klasika 1 567 25,21 39 505 9 135 524 17,4 2,99 4,32 75,39 17,15

ostatní 122 22,99 2 805 1 055 60 17,6 2,03 2,66 46,75 115,64

AM 6 109 24,24 148 086 21 636 1 245 17,4 4,91 6,84 118,94 28,24

MR 340 1 852 23,10 42 776 4 518 256 17,6 7,23 9,47 167,09 40,99

MR 220 1 253 20,87 26 148 3 649 227 16,1 5,52 7,17 115,19 34,34

R75 476 25,81 12 287 1 460 82 17,8 5,80 8,42 149,84 32,60

CELKEM 12 919 24,02 310 343 53 672 3 126 17,2 4,13 5,78 99,28 24,07

technologie 
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Tabulka 2: Technické údaje razicích kombajnů z provozních dokumentací 

 

Technické údaje razicích kombajnů 

typ stroje hmotnost výška řezu 
šířka 

řezu 
podříznutí průřez 

pevnost 

hornin 
úklon 

  [t] [mm] [mm] [mm] [m²] [Mpa] příčný [°] podélný [°] 

         AM 50 24 4400 5050 100 20,3 100 4 ±16 

         AM 50/132  27 4400 5050 100 20,3 80 4 ±16 

         MR 240X - Ex 29 4200 5190 190 21 80 8 ±18 

         MR 340X - Ex 66 4870 7450 205 34 100 8 ±18 

         R 75 77,5 4700 7100 200 31 100 8 ±18 

 

 

Tabulka 3: Technické údaje klasických technologií z provozních dokumentací 

 

Technické údaje klasických technologií 

typ stroje hmotnost 
hnací 

motor 

objem 

lžíce 
typ 

výklopu 

lžíce 

 vrtací 

jednotky 
úklon 

  [t] [kW] [m³] [ks] příčný [°] podélný [°] 

vrt. vozy 

       VVH 1 B 9,1 45 - - 1 5 ±18 

        VVH 1 U 8,6 45 - - 1 5 ±18 

        VSU 1 E 11,5 45 - - 1 5 ±20 

        DT 1 11,6 75 - - 1 8 ±18 

        DT 2 21 2 x 75 - - 2 8 ±18 

nakladače 

       D 1131 P1 7,3 45 0,6 boční - 5 ±16 

        PSU 9000 8 55 0,6 boční - 5 ±16 

        L 1200 15,5 75 1,475 boční - 8 ±20 
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2.2 Fyzický stav strojního vybavení 

 

Standardně používané razicí kombajny typu AM 50 pořízené v osmdesátých až 

devadesátých letech jsou dosud nasazovány, samozřejmě po nezbytných generálních 

opravách. Jejich jednoduchá mechanická konstrukce a jednoduchý hydraulický obvod je 

přímo předurčuje pro použití v náročných důlních podmínkách s nešetrným zacházením a 

minimálními nároky na údržbu. V porovnání s ostatními razicími kombajny (pořízenými 

v rámci POP 2010 a PERSPEKTIVA 2015, typové řady MR firmy Sandvik a R 75 firmy 

Deilmann Haniel mining systems) je metráž vyražená touto „starou“ technologií téměř 

dvojnásobná.  

Klasické lopatové nakladače jakožto stroje nejvíce opotřebovávané jsou nepoměrně 

mladšího data pořízení. Všechny byly nakoupeny až po roce 2000. Nejstarší z klasických 

vrtacích vozů byly pořízeny v roce 1989 a technicky zhodnocovány v letech 2002 a 2003. 

Porovnání vyražené metráže u klasických razicích technologií POP vs. ne POP 

vychází v poměru 1:1, takže v tomto ohledu není situace nějak výjimečná. 

 

2.3 Údržba strojního parku 

 

Základem dobrého fyzického stavu a vysoké provozní spolehlivosti je provádění 

pravidelné, odborné a pečlivé údržby používaných strojů a zařízení, což není v náročných a 

často velmi složitých důlních podmínkách snadná činnost. Navíc u novějších, a také podstatně 

složitějších, technologií POP jsou tyto aktivity mnohem sofistikovanější a časově náročnější.  

Tím se dostáváme do situace, kdy je nutno pravidelnou údržbu provádět větším 

počtem údržbářů tak, abychom byli schopni dodržet časový úsek vymezený k jejímu 

provedení. Z pohledu ekonoma je však toto řešení v podstatě navýšením počtu směn, přičemž 

musí být navýšen i denní postup ražby tak, aby byl zachován čelbový výkon.  

Stav a kvalita prováděné údržby v předchozích letech, až do počátku roku 2013, byla 

silně závislá na schopnostech a především zodpovědnosti členů vedení jednotlivých 

provozních úseků. V extrémních případech, především u polských dodavatelských firem, byla 

velice zanedbávána, což ve svém důsledku přineslo navýšení nákladů na opravy a výměny 

příliš rychle opotřebených nebo nezřídka poškozených strojních uzlů. Dalším aspektem 

vedoucím k těmto situacím je legislativně [ 24 ] velice náročné a složité dokazování zavinění 

poškození ze strany uživatele strojního zařízení, a tím jistá „bezzubost“ vlastníka stroje 

v možnostech restrikcí proti uživateli. 
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Tato skutečnost byla jednoznačně ověřena a potvrzena provozem v letech 2011 a 2012 

při ražbě spojovacího překopu č. 2983 mezi Dolem Darkov a Dolem Karviná.  

Stroje použité pro ražbu velkoprofilového důlního díla byly polské dodavatelské firmě 

Pol-Alpex pronajaty – tudíž veškerá zanedbání údržby, či poškození způsobená na strojním 

parku byly financovány v režii firmy. Vedení firmy tedy zaujalo zcela rozdílný přístup 

k preventivním prohlídkám a údržbě, což se razantně projevilo ve snížení počtu a doby trvání 

poruchových stavů strojního vybavení. 

Dokladem tohoto tvrzení jsou informace získané ze systému Dispečink OKD o 

poruchovosti uvedených strojů za rok 2012, ve kterém figuruje pouze 5 poruch (strojní + 

elektrické) v celkovém součtu 4005 minut a výpadku v ražené metráži 4 m, což je 

zanedbatelný poměr nedosahující ani 0,5 % z roční metráže vyražené touto technologií. 

Naopak, u ostatních standardních ražeb s nepronajatou technologií jsou hodnoty 

poruchovosti ve zcela jiných dimenzích. Opět dokladováno ze systému Dispečink OKD.  

 

 

 

 

Obrázek 3: Dvoulafetový vrtací vůz DT 2 firmy DHMS (foto autor) 
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3 Rozvojové trendy 

 

Jak bylo zmíněno výše, do přelomu let 2012/2013 probíhala údržba strojů a zařízení 

poměrně benevolentním způsobem. Již v roce 2011 byl zahájen v OKD pilotní projekt 

Logistiky, jehož nedílnou součástí byl i projekt, který se zabýval a dopodrobna řešil právě 

problematiku využití strojů a zařízení a především údržby.  

Na každém z důlních závodů OKD byl vytvořen Odbor plánování a řízení údržby 

(dále je OPRU) s potřebným vybavením a obsazením. Celý systém byl koncipován na bázi 

aplikace SAP modul PM (Plant Maintenance – údržba závodu) s následujícími očekávanými 

přínosy: 

 zvýšení produktivity údržby  

 snížení prostojů SaZ z důvodu poruchy  

 snížení nákladů na nákup ND, uzlů a strojů  

 snížení skladových zásob  

 snížení nákladů na opravy  

 okamžitý přístup k potřebným analýzám  

 zvýšení provozní spolehlivosti SaZ, optimalizace produkce  

 

 

Obrázek 4: Schéma propojení výroby se systémem OPRU  
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3.1 Řízení údržby 

 

Po přípravném období obnášejícím dořešení funkcionalit samotné aplikace SAP PM, 

proškolení personálu v ovládání aplikace SAP PM, poté sběr dat znamenající zmapování  

a označení všech míst v dole i na povrchu a zároveň veškerého strojního vybavení na těchto 

místech, byl v osmém měsíci roku 2012 spuštěn zkušební provoz dispečinku OPRU. 

Následně od ledna roku 2013 byl zahájen ostrý provoz celého systému. V nepřetržitém 

provozu se zde střídají čtyři dvojice operátorů sbírající data z provozu a zajišťující provoz 

údržby. V případě poruchy řeší jejich odstranění – zajištění ND, dopravy na místo, vyslání 

zámečníků specialistů atd. 

Plánováním údržby, údržbou systému SAP PM ve stavu odpovídajícím skutečnosti, 

vytvářením plánů údržby, zajišťováním oprav náhradních dílů, objednáváním servisních 

zásahů a dalšími činnostmi se zabývají čtyři odborní technici plánování a řízení údržby. To 

vše je zastřešeno vedoucím OPRU, který zodpovídá za svoje oddělení hlavnímu mechanikovi 

Důlního závodu 1. 

3.1.1 Možnosti a procesy systému 

Celý systém stojí na rozsáhlé denně aktualizované databázi informací sestávající se 

v podstatě ze dvou nejdůležitějších údajů: 

 TM – technické místo. Je to adresa konkrétního fyzického místa, na kterém se 

nachází strojní zařízení. 

 VYB – vybavení. Je konkrétní fyzické zařízení nacházející se na technickém 

místě a je předmětem údržby. 

 

 

 

Obrázek 5: Ukázka - strom TM (převzato z aplikace SAP PM) 
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Obrázek 6: Ukázka - strom VYBAVENÍ (převzato z aplikace SAP PM) 

 

Při bližším pohledu se rozsah informací a možnosti jejich konkretizace pomocí 

nesčetných záložek, ve kterých je specifikace pomocí typů, druhů, atributů, statusů a spousty 

dalších pohledů rozlišení, rozvedena do nejjemnějších detailů. Je zde tedy množství možností 

třídění a řazení požadovaných dat. Z tohoto hlediska je možno generovat požadované tiskové 

sestavy obsahující data důležitá pro jednotlivé typy uživatelů. 

3.1.2 Výstupy systému a jejich praktické využití 

Z přiložených dokumentačních obrázků generovaných ze živého systému SAP PM je 

patrné, jak vypadá například sestava: přehled převodovek řezných orgánů razicích kombajnů 

řady AM 50.  

Každé strojní zařízení nebo i jen jeho část jsou jednoznačně determinovány číslem 

Vybavení, číslem Materiálu – pod tímto číslem materiál nakupujeme. Technické místo říká, 
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kde se materiál nachází a Uživatelský status vypovídá o tom, jestli je materiál ve stadiu 

přesunu nebo v externí či interní opravě. 

 

 

 

Obrázek 7: Seznam převodovek řezných orgánů AM 50 (převzato z aplikace SAP PM) 

 

Vygenerovaný seznam poskytuje kompletní přehled o tom, kde se v tuto chvíli 

jednotlivé převodovky nacházejí, na které ražbě jsou nasazeny a v jakém fyzickém stavu jsou. 

Pokud bychom chtěli detailnější informace o délce a místě nasazení, provedených vibro-

diagnostických měřeních, či výměnách a doplňování olejových náplní, lze tady rovněž 

generovat patřičnou sestavu detailně vypovídající o těchto faktech.  

Všechny tyto nástroje nám dávají celkový přehled o skutečném stavu stroje a jsme 

schopni posoudit a naplánovat jednak možnosti dalšího nasazení a také reálný podklad 

k plánování středních či generálních oprav. 
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3.1.3 Porovnání poruchovosti 

 

Tabulka 4: Porovnání vývoje poruchovosti a délky údržby v letech 2012 – 2014 [ 17 ] 

 

Porovnání poruchovosti a délky údržby za roky 2012 – 2014 

rok 

poruchovost 

POP technologie ne POP technologie POP + ne POP technologie 

strojní elektro suma strojní elektro suma strojní elektro suma 

[min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

          

2012 
40 057 43 560 83 617 93 007 57 923 150 930 133 064 101 483 234 547 

2,5 2,7 5,2 1,6 1 2,6 1,8 1,4 3,2 

          

2013 
14 862 11 905 26 767 74 792 45 921 120 713 89 654 57 826 147 480 

1,6 1,3 2,9 1,6 1 2,6 1,6 1 2,6 

          

2014 
13 700 11 806 25 506 71 648 28 909 100 557 85 348 40 715 126 063 

1,2 1,1 2,3 1,6 0,6 2,2 1,5 0,7 2,2 

          
  údržba 

          

 

[min] [min] [min] 

[%] [%] [%] 

          

2012 
355 576 144 485 500 061 

22,4 19,6 20,2 

          

2013 
213 815 107 548 321 363 

23,1 23,3 23,3 

          

2014 
262 093 83 221 345 314 

23,6 23,7 23,6 

 

 

Při porovnání krajních hodnot poruchovosti u POP technologií došlo ve sledovaném 

období k jejímu poklesu na téměř polovinu. U ostatních technologií nebyl tento pokles tolik 

markantní. V celkovém porovnání poruchovosti a jejího vývoje v letech 2012 až 2014 je 

zřetelný posun hodnot ve prospěch roku 2014, tj. po zvýšení důrazu na provádění preventivní 

údržby nutností denního kontaktu s operátorem OPRU, měsíčním vyhodnocováním provádění 

údržby – prostě tlakem oddělení OPRU na provozní úseky.  

Pro ilustraci uvádím i výsledek výpočtu „navíc“ vyražené metráže, které bylo 

dosaženo díky snížení poruchovosti ze 3,2 % na 2,2 % z celoročního pracovního fondu 
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stanoveného pro ražby. 1 % činí 57.301 minuta, což při časové náročnosti 490 minut na 

vyražený metr dává výslednou hodnotu 117 m v celoročním objemu. 

 

Tabulka 5: Grafy vývoje poruchovosti a délky údržby v letech 2012 – 2014 [ 17 ] 
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Zkvalitnění údržby je všeobecně bráno jako krok ke zvýšení provozní spolehlivosti 

SaZ, ale v některých případech v tomto ohledu stále přetrvává laxní přístup k provádění 

prevence a údržby ze strany zodpovědných technicko-hospodářských zaměstnanců.  

Pro ilustraci je přiložena tabulka členěná po měsících, která dokládá, jaký je přístup 

k provádění údržby v ražených čelbách a protiváhou je přístup zámečníků specialistů. Klíčem 

k posouzení úspěšnosti hlášení je poměr podaných hlášení k počtu provozních dnů pracovišť 

v daném měsíci. 

 

Tabulka 6: Porovnání úspěšnosti provádění údržby v jednotlivých měsících roku 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 suma

přípravy 71% 71% 73% 68% 64% 64% 65% 52% 65% 73% 77% 78% 68%

ZSP 85% 82% 90% 98% 80% 87% 88% 81% 86% 90% 100% 93% 88%

suma 78% 76% 81% 83% 72% 76% 77% 67% 76% 82% 89% 86% 78%

Sledování počtu hlášení z pracovišť dle 

Pracovního pokynu TN č. 1/2013 za 1. - 12. měsíc 2014
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3.2 Externí opravy mimo OKD 

 

Byly zaměřeny pouze na stroje pořízené v rámci akcí POP 2010 a PERSPektiva 2015, 

to jsou razicí kombajny řady MR firmy Sandvik, razicí kombajny R 75 a klasické technologie 

firmy Deilmann Haniel – vrtací vůz DT 2 a nakladač L 1200. 

Z toho dvě generální opravy (1x MR 340 a 1x R 75) byly vynuceny haváriemi po 

asanacích důlních záparů. Stroje byly zatopeny požární vodou použitou při hašení. Předtím 

byly ještě vystaveny teplotám přes 110°C a po likvidaci havárie (zatopením celého důlního 

díla) absolvovaly více než dvouměsíční pobyt pod vodní hladinou, což se na jejich fyzickém 

stavu velmi výrazně projevilo. 

 

 

 

Obrázek 8: Razicí kombajn MR 340 firmy Sandvik (převzato z fotobanky OKD [ 23 ]) 

 

*Ceny externích oprav u zahraničních firem jsou pro přehlednost v tabulce uváděny 

v české měně za použití kurzu 27,- Kč/Euro (v té době aktuální). 

Teprve v plánu investic a oprav na rok 2014 byly odborem hlavního mechanika 

prosazeny generální opravy důlních technologií u tuzemských firem Duvas Uni s.r.o. pro 

opravy 2 ks vrtacích vozů VVH 1U a nákup 2 ks nakladačů PSU 9000 od firmy Ferrit s.r.o.  
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Tabulka 7: Ceny oprav razicích technologií 

 

Ceny oprav razicích technologií 

druh a typ výrobní oprava cena * 

stroje číslo typ druh   

     
razicí kombajny 

    
MR 340 203 interní SO               8 134 838 Kč  

     
MR 340 191 interní SO             11 025 887 Kč  

     
MR 340 203 externí GO             38 745 000 Kč  

     
R 75 1 externí GO             30 300 000 Kč  

     
R 75 3 interní SO               6 149 606 Kč  

     
MR 240 801 externí GO             17 550 000 Kč  

     
vrtací vozy 

    
VVH 1 U 25556 externí GO               3 850 000 Kč  

     
VVH 1U 25557 externí GO               3 850 000 Kč  

     
DT 1 1262 interní GO               2 152 618 Kč  

     
DT 1 1233 externí GO               3 781 348 Kč  

     
DT 2 1317 externí GO               6 480 000 Kč  

     
nakladače 

    
L 1200 147 externí GO               3 473 313 Kč  

     
L 1200 151 externí GO               2 823 790 Kč  

 

 

3.3 Interní opravy v OKD 

 

Standardně jsou poskytovány Závodem servisních služeb (dále jen ZSS) a za práci je 

účtována vnitropodniková sazba (pro rok 2015) ve výši 2.160,- Kč/směnu. Průběh prací je 

vzhledem k dosažitelnosti opravárenských dílen – cca 10´ jízdy automobilem mezi lokalitou 

Darkov a lokalitou Lazy, kde jsou opravy prováděny – snadno korigovatelný a 

kontrolovatelný ze strany zadavatele oprav, tj. důlního závodu. Tato operativnost a možnosti 
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průběžných zásahů zadavatele v průběhu prováděných prací vede v důsledku ke snížení 

výsledné ceny opravy a finančním úsporám. 

Druhou stranou problému, nikoliv však pozitivní, je však skutečnost, že ZSS 

neposkytuje faktickou záruku na opravu tak, jako je tomu u externích oprav SaZ.  

Při opravách strojů pořízených v rámci akcí POP 2010 a PERSPektiva 2015 chybí 

ZSS potřebné zkušenosti, vyškolení pracovníci a navíc je špatná dostupnost některých částí 

dokumentace (výrobní výkresy) opravovaných strojů. Nedostatky tohoto typu jsou potom 

řešeny:  

 využitím praktických zkušeností důlních pracovníků ZSP – důlní směny na 

povrchu 

 využitím servisních a LCM směn kmenových zaměstnanců firem dodávajících 

tyto technologie  

 

Tyto náklady však zatěžují výslednou cenu opravy, ale bez toho, že se objeví jako 

pohledávka ZSS vůči důlnímu závodu. Přehled účtovaných oprav obsahuje pouze vlastní 

směny ZSS a spotřebované ND, takže je zkreslen a nepodává zcela relevantní informace o 

všech skutečně vynaložených nákladech. Při posuzování výsledné ceny těchto oprav je tedy 

nutno k účtované ceně ještě připočíst náklady důlního závodu vynaložené k pokrytí 

odpracovaných směn důlních zámečníků specialistů a externích pracovníků v systému LCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bc. Ivo Liberda                                    Možnosti rozvoje Dolu Darkov - oblast údržby a oprav 

ROK 2015 Stránka 26 
 

4 Vývojové trendy 

 

Současná situace vývoje cen na světovém trhu s uhlím je neuspokojivá. S nebývalým 

boomem těžby břidlicového plynu ve Spojených státech zde vzniká přebytek produkce 

černého uhlí a logicky následuje jeho vývoz ze zámoří do Evropy.  

Ostatní producenti uhlí jsou tedy, více než kdy jindy, tlačeni ke hledání úspor ve všech 

oblastech své činnosti. Za poslední dva roky spadly světové ceny dle US indexu ze 161,03 

USD (k datu 2. 1. 2013) na 94,18 USD ( k 31. 12. 2014), což je pouze 58,5 % původní ceny. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Vývoj ceny uhlí v letech 2013 a 2014 (převzato z www.kurzy.cz [ 19 ]) 

http://www.kurzy.cz/


Bc. Ivo Liberda                                    Možnosti rozvoje Dolu Darkov - oblast údržby a oprav 

ROK 2015 Stránka 27 
 

4.1 Hledání rezerv a úspor 

 

Při nasazování na ražby jsou preferovány především takové technologie, jejichž 

provoz je z ekonomického hlediska nejméně náročný, ale zároveň splňují projekční 

požadavky na velikost profilu ražených důlních děl. K přípravě a dobývání jsou vybírány 

především plochy s jednoduchou geologickou stavbou pokud možno bez komplikovaných 

tektonických anomálií, které by mohly negativně ovlivňovat samotnou těžbu z porubu.  

Stává se značně problematickým hledání a projektování vhodných ražeb – z hlediska 

délky ražby – pro razicí kombajny největších rozměrů a hmotností. Z plánu nasazení razicích 

kombajnů POP v roce 2015 ze dne 16. 1. 2015 vyplývá, že právě čtyři kombajny (2 ks MR 

340 a 2 ks R 75) této kategorie budou v součtu provozovány pouze necelých 40 % 

využitelných dnů v roce. Jeden z razicích kombajnů R 75 je v havarijním stavu po zatopení 

vodou – tedy nepoužitelný bez realizace GO a pro druhý není projektována žádná vhodná 

ražba. Využitelnost RK této nejvyšší kategorie tedy zůstává pouze na 2 ks MR 340. 

S ohledem na cenu uhlí, delší dobu stagnující na nízké úrovni, byla realizována v 

OKD v průběhu roku 2014 některá úsporná opatření: 10 % snížení smluvních platů 

technických pracovníků, snížení počtu zaměstnanců v závěru roku o zhruba 300 

zaměstnanců.[ 20 ] 

Snížení objemu výroby v OKD v roce 2015 na 7,8 milionu tun uhlí a pokles metráže 

ražeb na 44.405 metrů sebou musí zákonitě přinést i snižování stavů vlastních pracovníků  

a zaměstnanců v dodavatelských firmách (plán je 250 pracovníků do konce dubna 2015). 

Personální náklady totiž činí více než 50 % všech ovlivnitelných nákladů. [ 21 ] 

Pro rok 2015 jsou připravovány další úsporné kroky a mimo jiné i omezení výdajů 

v oblasti investic a oprav. 

 

4.1.1 Zvýšením odpovědnosti provozovatele stroje 

Jak už bylo zmíněno výše - viz odstavec  2.3, není legislativně [ 24 ] a [ 25 ] příliš 

dobře ošetřena zodpovědnost provozovatele stroje. V rámcové smlouvě jsou uvedeny body  

o tom, že strojní vybavení musí být udržováno ve stavu, který je v souladu s vyhláškou ČBÚ 

č. 22/89 Sb. [ 2 ] a obecně s požadavky technické dokumentace stroje. Případně vzniklé škody 

musí být však prokazatelně zaviněné. Lze tedy jen velmi složitě, navíc bez zaručeného 

úspěchu, prokázat toto zavinění uživatele a ve výsledku najít cestu k návratnosti nákladů 

vložených vlastníkem stroje do jeho oprav. 
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4.1.2 Systémem trvalého zlepšování - Continuous Improvement 

Téměř tisíc návrhů na zlepšení podali v roce 2014 zaměstnanci OKD a v tomto roce 

také speciálně vytvořené optimalizační týmy. Z nich bylo 684 vyhodnoceno smysluplnými, 

388 z nich již bylo realizováno a zbytek je právě uváděn v život.  

Spolu s rozběhnutými akcemi, jejichž realizace pokračovala ještě z roku 2013, 

přinesly všechny tyto zlepšovací návrhy OKD čistý finanční přínos 92 miliony korun.  

Firma zaměstnance bohatě motivuje k tomu, aby se zamýšleli nad možnostmi 

zjednodušení práce, technickými zlepšeními, ale především cestami, jak dále zvyšovat 

bezpečnost práce a úroveň pracovního prostředí v OKD. Na odměnách za zlepšovací návrhy 

firma již vyplatila přes 6,5 milionu korun a dalších 700 tisíc použila na nákup poukazů na 

dovolenou nebo elektroniku pro vylosované zlepšovatele. [ 22 ] 

 

4.1.3 Zefektivněním opravárenské činnosti Závodu servisních 
služeb 

ZSS poskytuje opravárenské služby pro níže uvedené ražební technologie běžně 

používané v provozu na lokalitě Darkov. 

- vrtací vozy: VVH 1B, VVH 1U, VSU 1E, DT 1, DT 2 

- nakladače: PSU 9000, D 1131, L 1200 

- razicí kombajny: AM 50, AM 50/132, MR 240, MR 340 

Některé z nich však, vzhledem k datu pořízení (vrtací vozy DT 1, DT 2 a nakladače 

typu L 1200), ještě nebylo nutno příliš často v dílenském provozu opravovat – rozsah 

odborných zkušeností tedy není ještě na požadované úrovni.  

Vedení ZSS přistoupilo v listopadu roku 2014 k opatření zvýšení odbornosti svých 

pracovníků v oblasti oprav razicích kombajnů řady MR firmy Sandvik a vyslalo na týdenní 

školení do opravárenských dílen v polských Tychách dvě skupiny pracovníků: jedna pro 

odbornosti strojní a druhá pro oblast elektro. Tento krok byl vyvolán rostoucí poptávkou po 

opravách těchto typů RK. 

Pouze pro opravy RK R 75 firmy DHMS nemá ZSS žádné zkušenosti. Jediná oprava 

provedená (srpen 2013 – leden 2014) na tomto typu stroje byla prováděna za denní účasti 

odborných pracovníků firmy. Pracovníci ZSS prováděli pouze pomocné práce.  
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4.1.4 Zefektivněním činnosti v oblasti - Life Cycle Management 

Po zrušení pracovního místa Manažer nových technologií (únor 2013), přešly 

v podstatě „tichým duchem“ povinnosti a zodpovědnosti z tohoto místa na celý odbor 

hlavního mechanika a odbor plánování a řízení údržby. Došlo k jejich roztříštění mezi více 

pracovníků, z čehož vyplynula i jistá nekoncepčnost a diskontinuita celého systému. 

Následkem bylo snížení dohledu nad činností LCM pracovníků samotných, ale také 

nad činností vykonávání údržby strojů v provozních úsecích. Byly téměř zcela porušeny 

mechanizmy zajišťující provedení oprav strojů provozním úsekem, případně zámečníky 

centrální údržby, které byly specifikovány v zápisech z fárání LCM pracovníků. 

Zde se, k neprospěchu věci, vytvořil prostor k benevolenci a tolerování drobných 

nedostatků na kontrolovaných strojích, které by za určitých podmínek mohly přerůst 

v závažnější problém, způsobit poruchu stroje a výpadek v produkci. 

 

4.1.5 Využitím přínosů Oddělení plánování a řízení údržby 

Po vzniku a začlenění systému OPRU do technické struktury řízení lokality Darkov se 

systémy a způsoby práce detailněji profilovaly. Původně plánované cíle systému uvedené již 

v odstavci 3 byly naplněny. Po ostrém dvouletém provozu systému lze současná pozitiva 

specifikovat v těchto několika bodech: 

 okamžité řešení poruchových stavů, zkrácení délky poruchy 

 okamžitá a kontinuální podpora provozů (výkresy, dokumentace, provozní 

náplně – množství a druhy …) 

 zrušení domácí hotovosti mechaniků úseků v odpoledních a nočních směnách 

všedních dnů 

 evidence umístění ND v dole – celkové snížení počtu ND držených na 

jednotlivých pracovištích 

 zajištění potřebného ND v rámci OKD v reálném čase 

 eliminace zneužívání servisních zásahů k prostému dovozu náhradních dílů 

 předcházení poruchovým stavům systémovým řízením údržby v plánovaných 

intervalech (výměny olejů, diagnostika převodovek …) 

 vytváření podmínek k reklamačním jednáním – průkazné záznamy v SAP 

 evidence a kontrola nákladných razicích technologií při stěhování a výklizu 
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 evidence o stavu SaZ, jejich využití a opravách – vše na jednom místě s 

rozsáhlou historií 

 denní sběr a třídění informací o provozu SaZ, poruchách, jejich průběhu a 

řešení – vytváření databáze informací a jejich export k jednotlivým uživatelům 

v provozech a na řídících místech 

 úkol ve fázi dokončování – zprovoznění centrálního skladu provozní jistoty pro 

celé OKD, ve kterém jsou uskladněny strategické náhradní díly, jež není 

možno (nebo není účelné – vysoká pořizovací cena) držet na více lokalitách 

současně 

 

 
 

Obrázek 10: Schéma systému údržby a oprav 

 

4.1.6 Rozšířením činnosti úseku centrální údržby 

Současný model personálního obsazení technicko-hospodářskými zaměstnanci 

zavedený na lokalitě Darkov čítá jednoho vedoucího úseku a jednoho mechanika. Což při 

průměrném počtu provozovaných pracovišť 3 – 4 poruby a 14 ražených čeleb je zcela 

nedostačující.  

Tato situace vede k nutnosti držet na lokalitě tzv. zajišťovací strojní služby v nočních 

směnách v obložení dva mechanici z provozních úseků, každý s jinou odborností. Jeden pro 

přípravy a druhý pro rubání. 
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5 Doporučení a závěr 

 

Doporučení vycházejí především z osobní zkušenosti a zkušeností pracovních kolegů 

z odboru hlavního mechanika Důlního závodu 1. Jednotlivé body doporučení byly již 

nastíněny v předchozí kapitole 4.1 a tady jsou adresněji rozpracovány včetně vysvětlení jejich 

přínosů a důvodů, pro které byly vybrány. 

 

5.1 Pronájem strojů dodavatelským firmám 

 

Jednoznačně pozitivní opatření (viz kapitola 2.3), kterým lze v podstatě eliminovat 

většinu prostojů a poškození zařízení ze strany nájemce. Pokud už k takovýmto prostojům 

nebo poškozením dojde, řeší je operativně a rychle přímo nájemce ve vlastní režii. 

 

5.2 Zvýšení odpovědnosti provozovatele stroje 

 

Zde je nutno již v období přípravy dodavatelských smluv zcela přesně zakotvit do 

textu odpovědnost provozovatele takovým způsobem, aby majitel stroje nemusel v případě 

škody vzniklé na tomto zařízení prokazovat provozovateli zaviněné poškození. Tato klauzule 

byla v mnohých případech slabým místem a pro provozovatele únikem od povinnosti 

vzniklou škodu uhradit.  

Přesné vymezení odpovědnosti povede ke zjednodušení procesu vymáhání vzniklé 

škody a odpadnou tím časově i fakticky náročná prokazování zavinění. Zvýší se rovněž objem 

získaných prostředků ke krytí oprav. 

 

5.3 Využití systému Continuous  Improvement 

 

Další z jednoznačně pozitivních bodů doporučení. Nadále pokračovat ve využívání 

tohoto systému. Za rok 2014 byla vykázána úspora 92 miliony korun [ 22 ] v rámci celého 

OKD, což hovoří za vše bez dalšího komentáře. 
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5.4 Efektivnější spolupráce se Závodem servisních služeb 

 

Jak již bylo popsáno výše v kapitole 4.1.3, sortiment opravovaných strojů je poměrně 

široký, nicméně je nezbytně nutné rozšířit v co nejkratším termínu záběr oprav i na 

technologie firmy DHMS.  

Z celkového počtu 12 ks vrtacích vozů je 5 ks DHMS, což je 41 %. U nakladačů je 

situace trochu jiná. Tady z celkového počtu 19 ks jsou 4 ks DHMS, což je 21 %. 

Zde se nabízí řešení v podobě odborných školení kmenových zaměstnanců ve firmě 

DHMS nebo obráceně. Provádět opravy vlastními pracovníky ve vlastních prostorech. 

V prvopočátku k odborným činnostem přizvat kvalifikované servisní pracovníky. 

Při opravách v dílnách ZSS ve výsledném efektu dojdeme k možnosti detailní kontroly 

prováděných prací a vyměněných náhradních dílů a především zde vznikne úspora 

v nákladech na vynaloženou práci. 

Poměr cenových relací za směny servisu firmy DHMS – 8.260,- Kč, a na straně druhé 

ZSS – 2.160,- Kč, je propastný. 

 

5.5 Odklon od zahraničních dodavatelů 

 

V mnohých případech jsou náhradní díly potřebné k zajištění provozu a oprav 

zahraničních strojních zařízení monopolně dodávána pouze výrobcem stroje, což vždy vede 

k neúměrně vysokým nákupním cenám.  

Je tedy žádoucí hledat cesty a možnosti jak problematický náhradní díl nakoupit jinde. 

U alternativního výrobce, nejlépe českého. Takto vytvořené konkurenční prostředí velmi 

rychle stlačí ceny monopolních dodavatelů. 

 

5.6 Oblast řízení životnosti strojů - Life Cycle Management  

 

LCM servis poskytuje provozovateli komplexně ucelený pohled na stav daného stroje. 

V zápisech z jednotlivých prohlídek a zkoušek lze detailně vysledovat období vzniku a 

následný rozvoj nežádoucích potíží v technickém stavu strojního parku. 

Tato část systému je v pořádku, ale navazující činnosti nikoliv. První přetrvávající 

problém je na straně uživatele stroje, který v některých případech nereaguje dostatečně rychle 

na zápisy LCM, protože je málo tlačen k prevenci poruchových stavů případně urychlenému 
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odstraňování rozsáhlejších nedostatků. Druhým problémem je nekoncepčnost v oblasti 

kontroly provedení stanovených opatření ze strany odboru hlavního mechanika.  

Pro posílení a zvýšení úrovně systému LCM je nezbytné obnovit a dodržovat jeho 

původní zásady:  

 v pravidelných čtrnáctidenních intervalech provádět schůzky všech 

zainteresovaných stran (servisní pracovník LCM, mechanik úseku 

provozovatele stroje, mechanik provozu, vedoucí úseku centrální údržby, 

mechanik lokality nebo závodu) 

 vždy provést kontrolu splnění úkolů z předchozího období; v případě jejich 

nesplnění zainteresovaní pracovníci předloží k diskuzi důvody vedoucí 

k tomuto stavu. V případě, že by nebyly objektivní, musí následovat sankce 

Jedině pravidelností a podrobným řešením každé jednotlivé kauzy lze dosáhnout 

žádaného efektu – zvýšení provozní spolehlivosti každého stroje. 

 

5.7 Oblast Oddělení plánování a řízení údržby 

 

Systém OPRU, jak již bylo detailně rozebráno v kapitole 4.1.5, je plně funkční a je 

jedním z hlavních segmentů v oblasti údržby strojních zařízení. Vzhledem k současné 

ekonomické situaci OKD však nejsou k dispozici finanční zdroje, které by pokryly uvedení do 

ostrého provozu dalších, původně projektovaných, funkcionalit již využívaného systému SAP 

PM, které by zjednodušily zadávání a vykazování údržby (elektronická kniha údržby). Tento 

fakt nemění nic na tom, že zavedený systém by měl být dále využíván. Především vedoucím 

pracovníkům může, formou sestav generovaných systémem SAP PM, usnadnit řízení  

a rozhodování v oblasti strojních technologií. 

Stěžejním úkolem pro nejbližší období je technické a systémové dořešení zprovoznění 

centrálního skladu provozní jistoty pro celé OKD. Tímto krokem bude, v případě poruchy, 

zajištěna v podstatě okamžitá dostupnost strategických náhradních dílů. 

Z komplexního pohledu se systém OPRU stal účinným nástrojem pro řešení celkové 

problematiky poruchovosti a nedílnou součástí řízení v oblasti hospodaření s náhradními díly. 
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5.8 Úpravy v obsazení pracovních míst Úseku centrální údržby 

 

Z pohledu operativnosti řešení poruchových stavů, a tím zkrácení délky výpadku 

technologie, by bylo účelné posílit tento úsek dalšími dvěma (technicko-hospodářskými 

zaměstnanci) mechaniky a pokrýt tak celodenní provoz strojního parku kvalifikovanými  

a zodpovědnými techniky ve třech směnách. V této sestavě lze potom snadno překlenout také 

období letních dovolených nebo absencí z důvodu nemoci pracovníků. Tento model je 

s úspěchem aplikován na Důlním závodě 1, lokalita Karviná. 

 

5.9 Odprodej nevyužitelných razicích technologií 

 

Urychleně realizovat nabídku k odprodeji mimo OKD na 2 ks razicích kombajnů R 75 

firmy DHMS.  

Prvním důvodem je nedostatek takových ražeb, které by vyžadovaly potřebu nasazení 

takto provozně nákladné technologie jednak na lokalitě Darkov, ale také v celém OKD. 

Druhým důvodem k tomuto kroku je nedostatek finančních prostředků k pokrytí 

generální opravy jednoho ze strojů po zatopení vodou. Přičemž odhadovaná cena opravy by 

se mohla pohybovat kolem 30 milionů korun.  

 

 

 

 

Obrázek 11: Razicí kombajn R 75 po střední opravě v dílně ZSS (foto autor)  
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Závěr 

 

Ve výše popsaných doporučeních nejsou shrnuty pouze možnosti okamžitých úspor  

a tedy snižování nákladů, ale také dlouhodobé směrování vývoje Dolu Darkov – dnes už 

přejmenovaného na Důlní závod 1, lokalita Darkov. 

Oblast, které se dotýká tato diplomová práce, je pouze jednou z částí ekonomiky 

celého dolu. Je zde nastíněna a rozvedena jen problematika přípravných prací. Přesto ale i tyto 

relativně malé úspory jsou nyní v celém ekonomickém kontextu důležité. V současné době se 

rozhoduje nejenom o možnostech fungování a případného rozvoje lokality Darkov, ale 

v podstatě jde o holé přežití černouhelného hornictví jako takového. 

Zcela zásadním a rozhodujícím parametrem však zůstanou pohyby ceny uhlí na 

světovém trhu. 
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