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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je provedení komparativní analýzy současné a nové důlní 

dobývací technologie, realizované prostřednictvím investičního programu, s určením 

efektivnosti jednotlivých technologií a následným výběrem optimální varianty. Úvodní část je 

zaměřena na shromáţdění teoretických poznatků vztahujících se k danému tématu. Jednotlivé 

části jsou věnovány investicím podniku, investičnímu plánování a rozhodování, stanovení 

kapitálových výdajů a peněţních příjmů z investice, podnikové diskontní sazbě, efektivnosti 

investičního projektu a metodám hodnocení. Praktická část je zaměřena na konkrétní podnik. 

Je provedeno stručné seznámení s podnikem, jeho historií, technologií dobývání a dalšími 

významnými ukazateli, následuje obeznámení s investičním programem POP 2010. Závěr je 

věnován hodnocení efektivnosti původní a nové technologie, určení optimální varianty a 

následné navrţení vhodného řešení. 

KLÍČOVÁ SLOVA: investice, investiční rozhodování, investiční plánování, peněţní toky, 

diskontní sazba, efektivnost investic, metody hodnocení investic 

ABSTRACT 

The main goal of this diploma work is to provide the comparative analysis of the 

current mining technology and the new one that is realised by means of the investment 

programme, and find out how to determine efficiency of particular one. The introductory part 

of the work is aimed to gather a theoretical knowledge of this topic. Individual parts are 

devoted to capital investment of the company, investment planning and decision. The parts 

also devoted a capital expenditure, a financial income from the investment, a corporate 

discount rate, an efficiency of the investment project and a rating of important methods. The 

practical part of the work is devoted a specific corporation. There is realized brief acquaint 

with company, a history of this company, mining technology and other important indicating 

instruments. The following part gives readers information about the investment project POP 

2010. The final part of the work is devoted how to measure the efficiency of the original 

technology and the new one, how to determine optimum variant and how to find out the 

suitable solutions. 

KEYWORDS: investment, investment decision, investment planning, cash flow, discount 

rate, investment efficiency, assessment methods of investment 
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Úvod 

Tématem předkládané diplomové práce je komparativní analýza investic těţebního 

podniku. Investice a jejich analýza se začaly do popředí zájmu managementu podniku 

dostávat v období tzv. ekonomické transformace na konci 90. let. Toto období bylo ve 

znamení reorganizace většiny podniků. Hlavním cílem těchto aktivit byla snaha o zvýšení 

flexibility podniku s cílem zajistit přední pozice v rostoucím konkurenčním prostředí. Musela 

být provedena řada opatření směřujících k ozdravení podniku, např. omezení nebo likvidace 

ztrátové výroby, změna organizační struktury, převod vlastnických vztahů apod. Do popředí 

zájmu managementu podniku se stále více začíná dostávat otázka investic a investičního 

rozhodování, jako nedílná součást strategického plánování podniku. Vyvstává potřeba volby 

takové investiční varianty, která bude v souladu s podnikovým cílem a následně v návaznosti 

na strategii je nutno stanovit zdroje financování projektu. Dalším významným krokem je 

hodnocení efektivnosti přijaté investice s následným stanovením opatření nezbytných pro 

zachování nebo zvýšení výsledků investice. 

Transformačním procesem a privatizací prošla rovněţ oblast černouhelného dobývání. 

V součastné době jsou v ČR činné čtyři černouhelné doly, spadají do konsorcia společnosti 

OKD, a.s., která je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N. V. 

Postupná změna vlastnických vztahů měla za následek sniţování investic do přípravy a 

zpřístupňování nových zásob a také do modernizace důlních technologií. Nedostatečné strojní 

investice zabraňovaly postupu do větších hloubek a náročnějších důlně-geologických 

podmínek. Těţba černého uhlí se tak začala blíţit k mezním moţnostem pouţívaných 

výrobních technologií. Na tuto skutečnost se zaměřilo nové vedení společnosti a na základě 

vyhodnocení vytěţitelných zásob loţiska, úloţních poměrů v jednotlivých částech revíru a 

perspektivy dotěţení černouhelných zásob v oblasti Ostravsko-karvinského revíru bylo 

rozhodnuto pro rozsáhlou investici do modernizace výrobních komplexů a technologických 

linek. Byl vypracován projekt s názvem Program optimalizace produkce 2010 (POP 2010). 

Ve své práci jsem se zaměřila na komparativní analýzu důlních dobývacích 

technologií v podniku. Hlavním cílem mé magisterské práce bylo seznámit se s technologií 

zaváděnou v rámci investičního programu, posoudit efektivnost této technologie ve vztahu ke 

stávajícímu zařízení, případně navrhnout jiná doporučení. 
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1. Investiční rozhodování 

1.1 Investice podniku 

Investice podniku jsou podle Valacha [11], v ekonomické teorii charakterizovány jako 

ekonomická činnost, při níţ se subjekt, kterým můţe být stát, podnik nebo jednotlivec, vzdává 

své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. Podobně lze rozumět 

investicím jako obětování dnešní hodnoty za účelem získání hodnoty budoucí, kdy budoucí 

hodnoty je potřeba chápat ve srovnání s dnešní hodnotou za méně jistou. Ekonomika, která 

obětuje část výroby spotřebních statků ve prospěch statků investičních, roste zpravidla 

rychleji a získává nakonec větší mnoţství nejen spotřebních, ale také investičních statků.  Za 

investice jsou povaţovány ty peněţní výdaje, u kterých se očekává jejich přeměna na peněţní 

příjmy v časovém horizontu několika let. Investice s dobou návratnosti delší neţ 1 rok jsou 

nazývány kapitálovými výdaji, na rozdíl od provozních výdajů, u kterých je předpokládaná 

doba přeměny na budoucí příjmy do jednoho roku. 

V hospodářské praxi jsou investice podniku děleny do tří základních typů: 

 finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů (akcie, obligace, 

směnky, zástavní listy, …), 

 nehmotné investice – nákup know-how, licencí, autorských práv, softwaru, 

výdaje na výzkum, 

 hmotné (kapitálové) investice – vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu 

podniku, 

o rozšiřovací investice (netto investice, na rozšíření výrobní kapacity, 

nové technologie,…), 

o obnovovací investice (reinvestice na obnovu, výměnu výrobního 

zařízení, …), 

o brutto investice (celkové investice). 
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Pořízení investičního majetku se v podniku uskutečňuje různými formami: 

 koupí (stroje a zařízení, nemovitosti,…), 

 investiční výstavbou (ve vlastní reţii, dodavatelským způsobem,…), 

 bezúplatným nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční 

leasing,…), 

 převedením z osobního uţívání do podnikání, 

 darováním. [8] 

Důleţitým faktorem při volbě konkrétního investičního projektu je zdroj jeho 

financování. Management podniku má moţnost na základě analýzy výhodnosti, stanovených 

kriteriích a cílů volby mezi dvěmi variantami: 

 vlastní zdroje financování (odpisy, nerozdělený zisk, nově vydané akcie, 

výnosy z prodeje a z likvidace dlouhodobého majetku a nepotřebných zásob, 

…), 

 cizí zdroje financování (úvěr, leasing, vydání obligací,…). 

Zvolená forma pořízení investičního majetku a zvolená forma financování mají spolu 

s dalšími veličinami vliv na celkové hodnocení efektivnosti vybrané investiční varianty. [7] 

 

1.2 Investiční plánování a rozhodování 

1.2.1 Investiční plánování 

Investiční plánování je podle Synka [10] jednou z nejsloţitějších a mnohostranných 

činností managementu podniku, u které je důleţitá znalost vnitřních a vnějších podmínek za 

kterých je investice v podniku uskutečňována. Úkolem managementu je nalezení takového 

způsobu a cesty, aby mohl být stanovený cíl naplněn. 
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Investiční plánování zahrnuje tyto činnosti: 

 stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie podniku, 

 vyhledávání nových a rentabilních projektů, jejich předinvestiční příprava, 

 sestavení kapitálových rozpočtů na základě očekávaných výdajů a peněţních 

příjmů z investic, 

 zhodnocení efektivnosti jednotlivých investičních variant, 

 následné zhodnocení (audit) uskutečněných projektů. [11] 

1.2.2 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je jedním z nejdůleţitějších manaţerských rozhodnutí, které 

musí vycházet ze strategických cílů a záměrů podniku. Představuje specifickou oblast, která je 

zaměřena na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného majetku. Je typické svou 

dlouhodobostí, kde je zapotřebí brát v úvahu faktor času a riziko změn, na které je potřeba 

pohlíţet od počátku aţ po realizaci projektu. Při volbě investiční varianty je zapotřebí zváţit 

budoucí vliv investice na stabilitu podniku, špatně zvolená investice můţe podnik přivést do 

finanční tísně nebo způsobit jeho zánik. Investice znamenají pro podnik nemalou zátěţ, a to 

nejen v období pořízení, ale ve formě fixních nákladů po celou dobu ţivotnosti investice. 

Hlavním úkolem managementu podniku v rámci investičního rozhodování jsou rovněţ včasné 

a pečlivě plánované investice na obnovu nebo rozšíření stávajícího majetku. [10] 

Investiční rozhodování zahrnuje tyto činnosti: 

 kapitálové příjmy a výdaje z investic, 

 rizika spojená s investicemi, 

 kriteria investičního rozhodování, 

 dlouhodobé financování investiční činnosti. [4] 
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1.3 Kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic 

Kapitálové výdaje a peněţní příjmy z investic jsou v podniku souhrnně nazývány 

peněţním tokem z investic (cash flow z investic). Jejich určení je jedním z nejobtíţnějších 

úkolů. Pokud není brán zřetel na všechny základní faktory, které na výdaje a příjmy působí, 

pak také výsledné rozhodnutí o výběru investiční varianty není zcela přesné. Důvodem 

obtíţnosti plánování peněţních toků z investic je především: 

 předvídání peněţních toků na delší časové období, 

 řada faktorů, ovlivňujících peněţní toky v delším časovém období. [11] 

1.3.1 Kapitálové výdaje z investic 

Za kapitálové výdaje podniku jsou obecně povaţovány veškeré peněţní výdaje 

vynaloţené na investici s dobou návratnosti delší neţ 1 rok. Pokud budeme za kapitálové 

výdaje povaţovat pouze výdaje na pořízení hmotného investičního majetku, pak by tyto měly 

obsahovat: 

 výdaje na pořízení nové investice (včetně výdajů na instalaci a dopravu, 

vypracování projekčních dokumentů,…), 

 výdaje na trvalý přírůstek oběţného majetku (na přírůstek čistého pracovního 

kapitálu) vyvolaný novou investicí. [11] 

Kapitálové výdaje lze obecně vyjádřit rovnicí: 

 (1.1) 

kde: 

K = je kapitálový výdaj [Kč], 

I = je výdaj na pořízení nové investice [Kč], 

O = je výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu [Kč], 

P = je příjem z prodeje existujícího nahrazovaného investičního majetku [Kč] a 

D = jsou daňové efekty [Kč]. 
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Nesmí být zapomínáno na tzv. zapuštěné (utopené) náklady, které byly provedeny 

v minulosti, souvisejí s investičním projektem (předběţné expertízy,…) a nebudou jiţ znovu 

hrazeny. Rovněţ je potřeba brát zřetel na způsob pořízení investice a s tím související 

například náklady na cizí kapitál atd. [11] 

1.3.2 Peněžní příjmy z investic 

Za roční peněţní příjmy z investičního projektu jsou povaţovány: 

 roční zisk z investice (po zdanění), 

 roční odpisy (podle odpisového plánu), 

 změny oběţného majetku spojeného s investicí v průběhu ţivotnosti (přírůstek 

sniţuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy), 

 příjem z prodeje investičního majetku na konci ţivotnosti. [11] 

Peněžní příjmy lze obecně vyjádřit rovnicí: 

 (1.2) 

kde: 

P = je celkový roční příjem z investičního projektu [Kč], 

Z = je roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší [Kč], 

A = je přírůstek ročních odpisů investice [Kč], 

O = je změna oběţného majetku v důsledku investování během doby ţivotnosti [Kč], 

PM = je příjem z prodeje investičního majetku na konci ţivotnosti [Kč] a 

D = jsou daňové efekty z prodeje investičního majetku na konci ţivotnosti [Kč]. 

 

1.4 Podniková diskontní sazba 

Při hodnocení podnikové efektivnosti investičního projektu je rovněţ nutné vyčíslit 

náklady kapitálu, které jsou také označované jako diskontní sazba projektu. Před samotným 

výpočtem je zapotřebí stanovit způsob financování investice a rozčlenit pouţitý kapitál na 

vlastní, cizí nebo smíšený způsob financování (z části vlastním a z části cizím kapitálem).   
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Pokud podnik při financování investice pouţije pouze vlastní kapitál je náklad tohoto kapitálu 

odvozen od poţadované výnosnosti. Při financování investice pouze z cizích zdrojů je 

nákladem kapitálu úrok. Nejčastěji bývá pouţita kombinace vlastních a cizích zdrojů 

financování. Diskontní sazba je pak určena pomocí WACC (váţené průměrné náklady 

kapitálu). [3] 

 Vzorec výpočtu: 

 (1.3) 

kde: 

IK jsou náklady kapitálu podniku (WACC) [%], 

rD jsou náklady na úročený cizí kapitál [%], 

d je sazba daně [%], 

CK je objem úročeného cizího kapitálu [Kč], 

rE jsou náklady vlastního kapitálu [%], 

VK je objem vlastního kapitálu [Kč] a 

K je celkem investovaný kapitál [Kč]. 

Náklad kapitálu lze posuzovat jako cenu, která je podnikem placena za pouţití 

kapitálu. V relativní formě se jedná o vyjádření nákladu obětovaných příleţitostí podniku. 

Tato veličina má trţní charakter, coţ znamená, ţe musí být vyčíslována na základě trţních 

hodnot, neboť vyjádření v účetních hodnotách vede k získání zkreslených výsledků. U cizího 

kapitálu se jeho trţní ocenění příliš neodchyluje od ocenění účetního, avšak u vlastního 

kapitálu můţe dojít k značným odchylkám. [1] 

 

1.4.1 Náklady cizího kapitálu 

Cizí kapitál je nejčastěji představován bankovními úvěry, jejich nákladem je úrok, 

který musí podnik za půjčení platit. Základní úroková sazba se odvíjí podle situace na 

finančním trhu. Na konkrétní výši úrokové sazby však má vliv i například faktor času, 
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bonita podniku, atd. Je nutno zdůraznit, ţe tyto úroky jsou v podniku zahrnuty v 

nákladové poloţce, při stanovení daně z příjmu právnických osob. [3] 

 Vzorec výpočtu: 

 (1.4) 

kde: 

rD je náklad cizího kapitálu [%], 

i je úroková sazba úvěru [%] a  

d je sazba daně [%]. 

1.4.2 Náklady vlastního kapitálu 

Je všeobecně známo, ţe náklady na vlastní kapitál bývají pro podnik vyšší neţ náklady 

na kapitál cizí, a to zejména z důvodu tzv. daňového štítu (uznání úroku z úvěru, jako daňově 

uznatelné poloţky) nebo rizika vloţení vlastních prostředků. V tomto případě dochází 

k výpočtu tzv. alternativních nákladů, které představují výnosy, o které podnik přišel 

investováním do tohoto projektu a ne do jiné varianty. K určení alternativních nákladů je 

rozhodující celkové riziko investice. Čím je riziko projektu vyšší, tím je i vyšší i očekávaný 

výnos a naopak. [3] 

 Vzorec výpočtu: 

  (1.5) 

kde: 

rE je náklad vlastního kapitálu [%], 

rF je bezriziková úroková míra [%], 

RP je riziková prémie [%]. 
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1.5 Investiční projekt 

Investiční projekt neboli podnikatelský plán, představuje soubor technických 

a ekonomických studií slouţících k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu 

provozování plánované investice. 

Investiční projekty podniku jsou na jedné straně ovlivňovány vnějším prostředím a na 

druhé straně samy ovlivňují své okolí. 

Investiční projekty bývají z důvodu praktického rozhodování o výběru vhodné 

varianty (například z hlediska rozhodovacích pravomocí, z hlediska volby moţných metod 

posuzování efektivnosti projektu,…) různě členěny a klasifikovány. [10] 

Nejběţněji pouţívané členění investičních projektů: 

podle vztahu k objemu původního majetku 

 obnovovací – náhrada novým majetkem, zabezpečujícím stejný obsah produkce 

 rozvojové – umoţňují rozšíření stávající nebo zavedení nové výroby 

podle typu peněžních toků z investic 

 s konvenčním (klasickým) peněţním tokem, 

 s nekonvenčním peněţním tokem. 

podle charakteru přínosu pro podnik 

 projekty orientované na sníţení nákladovosti cestou technických a technologických 

inovací, 

 projekty směřující ke zvýšení trţeb stávajících výrobků dalším rozšířením výrobních 

kapacit, 

 projekty zabezpečující zvýšení trţeb výrobními inovacemi, 

 projekty orientované na sníţení rizika podnikání, 

projekty, které vedou ke zlepšení pracovních, sociálních, zdravotních 

a bezpečnostních podmínek podnikání. 
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podle stupně závislosti 

 podmíněné (vázané) – jeho přijetí je závislé na přijetí jiného projektu, 

 nepodmíněné (nevázané) – není závislé na jiných projektech. [10] 

 

1.6 Efektivnost investičního projektu 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu je jednou ze závěrečných oblastí 

kapitálového plánování a investičního rozhodování. Efektivnost investičního projektu je 

vyhodnocována podle různých metod hodnocení, které jsou vybírány dle námi zvolených 

kritérií (např. zisk,…). Pro lepší přehled o investičním projektu je zapotřebí porovnání většího 

počtu výsledků, které získáme, pokud vybereme více metod hodnocení. 

Hlavními kritérii pro hodnocení investičního projektu jsou: 

 výnosnost, 

 rizikovost, 

 doba splacení. 

Rozdělení metod hodnocení investic podle: 

a) zohlednění faktoru času 

 statické metody – nerespektují faktor času (metoda výnosnosti, doba splacení, 

…), 

 dynamické metody – respektují faktor času (metoda čisté součastné hodnoty, 

vnitřní výnosové procento,…). 

b) pojetí efektu investice 

 nákladové metody (nákladová kritéria hodnocení efektivnosti), 

 ziskové metody (zisková kritéria hodnocení efektivnosti), 

 příjmové (výnosové) metody (čistý peněţní příjem z investice). [11] 
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1.6.1 Metoda výnosnosti 

Tato metoda, která bývá také označována, jako metoda ziskovosti nebo rentability 

ROI (Return on Investment) je řazena mezi statistické metody. V této metodě nejsou brány 

v úvahu všechny peněţní příjmy, ale pouze zisk (nepočítá s odpisy), který je zde povaţován 

za ekonomický efekt. Vychází z předpokladu, ţe změny v objemu výroby i změny nákladech, 

které investice vyvolá, se promítnou v zisku, který tak dostatečně charakterizuje přínos 

investice. 

Vzorec výpočtu: 

  (1.6) 

kde: 

ROI je výnosnost investice [%], 

Zr je průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice [Kč] a 

IN jsou náklady na investici [Kč]. 

Metoda výnosnosti je jednou z jednodušších metod, která nepočítá se všemi peněţními 

příjmy (cash-flow), ale v úvahu bere pouze zisk (bez odpisů) a opomíjí faktor času a rozlišení 

zisku v čase. [9] 

1.6.2 Metoda doby návratnosti 

Tato metoda patří do kategorie statických metod hodnocení. Bývá také označována 

jako doba splacení nebo úhrady. Protoţe však doba návratnosti vyjadřuje pouze dobu nutnou 

k pokrytí kapitálového výdaje peněţními příjmy, nemůţe být sama o sobě povaţována za 

měřítko efektivnosti investic, ale slouţí jako vhodný doplněk při posouzení efektivnosti 

investičního projektu. V praxi je proto hojně vyuţívána díky své srozumitelnosti a 

jednoduchosti výpočtu, hlavně pro stanovení očekávané likvidity investičního projektu. 

Vzorec výpočtu: 

 (1.9) 
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Čím je doba splacení kratší, tím je investice výhodnější. Doba splacení musí být kratší, 

neţ je doba ţivotnosti investice. [11] 

1.6.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty NPV (Net Present Value) je povaţována za 

nejpřesnější metodu hodnocení investic a je také nejčastěji vyuţívána. Jedná se o dynamickou 

metodu, u které je za efekt z investice povaţován peněţní příjem z projektu, jehoţ základ 

tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy, event. ostatní příjmy. Pokud se kapitálový výdaj 

uskutečňuje delší dobu, je výsledkem rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy 

z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. 

Vzorec výpočtu: 

 (1.7) 

kde: 

PVCF je současná hodnota cash flow (výnos z investice) [Kč], 

IN je náklad na investici [Kč], 

CF je očekávaná hodnota cash flow v období t [Kč], 

K jsou kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) [%], 

t je období a 

n je doba ţivotnosti investice. 

Pokud je výsledek kladný lze investici přijmout, pokud se výsledek rovná nule, bylo 

dosaţeno poţadované výnosnosti (poţadované zúročení) a investici lze přijmout rovněţ. Při 

záporném výsledku se doporučuje investici zamítnout. [9] 

1.6.4 Metoda indexu rentability 

Metoda indexu rentability PI (profitability index), bývá také nazývána jako tzv. index 

výnosnosti, úzce souvisí s čistou současnou hodnotou. Zatímco čistá současná hodnota je 

vyjadřována jako rozdíl (viz. vzorec 1.7), index rentability se vypočítává, jako poměr 

současné hodnoty cash flow a nákladů na investici. [9] 
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Vzorec výpočtu: 

 (1.8) 

kde: 

PVCF je současná hodnota cash flow (výnos z investice) [Kč] a 

IN jsou náklady na investici [Kč]. 

Pokud bude výsledek čisté současné hodnoty kladný, index rentability bude > 1, 

podnik pak můţe investici přijmout. Při záporném výsledku čisté současné hodnoty, bude 

rovněţ index rentability < 1, pak není doporučeno přijetí investice. 

Pokud je výsledek větší neţ 1, lze investici přijmout, při dosaţeném výsledku menším 

neţ 1, doporučuje se investici zamítnout. Tento výpočet se nepočítá, pokud je výsledný 

výpočet čisté současné hodnoty kladný. [10] 

1.6.5 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta IRR (Internal rate of return) patří do skupiny 

dynamických metod. Je zaloţena na principu hledání takové míry výnosu, při které se 

současná hodnota peněţních příjmů z investičního projektu rovná kapitálovým výdajům, 

eventuálně současné hodnotě kapitálových výdajů, nebo taková míra výnosů, při níţ se čistá 

současná hodnota rovná nule. 

Vzorec výpočtu: 

 (1.10) 

 (1.11) 

Na rozdíl od čisté současné hodnoty, kde je počítáno s předem definovanou diskontní 

sazbou, u této metody je naopak hledaná míra výnosu. Přijatelnými jsou projekty, které mají 

vyšší míru výnosu, neţ je poţadovaná míra výnosu vyjádřena stanovenou diskontní sazbou. 

Tuto metodu nelze pouţít v případě, ţe se jedná o projekt s nestandardními peněţními toky, 

nebo pokud máme vybírat mezi vzájemně se vylučujícími projekty. [11] 
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2. Profil společnosti 

 

Společnost OKD, a.s, v současnosti provozuje čtyři hlubinné černouhelné doly, Důl 

ČSM, Důl Darkov, Důl Karviná a Důl Paskov. Dobývací prostory uvedených dolů se nachází 

v hornoslezské pánvi. Svou rozlohou přes 7 000 km
2
 se hornoslezská pánev řadí mezi největší 

černouhelné pánve v Evropě. Z celkové rozlohy se však na českém území nachází méně neţ 

jedna čtvrtina a je označována jako „česká část hornoslezské pánve“. V hospodářském pojetí 

byl pro českou část hornoslezské pánve uţíván název ostravsko-karvinský revír (OKR). Počet 

dobyvatelných slojí dosahuje téměř 90 s průměrnou mocnosti 73 cm. Sloje ostravského 

souvrství jsou zpravidla zařazeny mezi koksovatelné uhlí. Karvinské souvrství je členěno na 

vrstvy sedlové, spodní a svrchní vrstvy sušské, na vrstvy doubravské s.s. a vyšší doubravské 

vrstvy. [2] 

Důl ČSM těţí černé uhlí ve východní části karvinské dílčí pánve v dobývacím 

prostoru Louky. Dobývací prostor Louky zasahuje do katastru obcí: Karviná – Ráj, Darkov, 

Louky nad Olší, Stonava a Albrechtice. Území je správně příslušné Magistrátu města Karviná 

v moravskoslezském kraji. Celková výměra DP Louky činí 22,106 km
2
. Odhad hospodářsky 

vyuţitelných (vytěţitelné) zásob činí cca 45 000 kt
1
 uhlí. 

Organizačně je důl členěn na dva těţební závody - důlní těţební závod Sever a důlní 

těţební závod Jih, které jsou v podzemí propojeny. Další součásti dolu je úpravna na závodě 

Sever, kde je zpracována veškerá surová těţba. Úpravna uhlí je technologicky rozčleněná na 

třídírnu, hrubou úpravnu, jemnou úpravnu a sedimentační nádrţe s haldovým hospodářstvím. 

Provoz úpravny uhlí zajišťuje rozdruţování surového uhlí na tři produkty. 

Roční těţba se pohybuje kolem 2,6 mil. tun. Veškerá rubáňová těţba byla realizována 

v plně mechanizovaných porubech s dobývacími kombajny metodou stěnování z pole na 

řízený zával. 

 Na Dole ČSM je zaměstnáno celkem 3227 vlastních zaměstnanců, z toho 2 591 

zaměstnanců pracujících v podzemí. 

  

                                                           
1  kt: kilotuna = 1 000 000 kg 
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Prostřednictvím dodavatelských organizací, POL – ALPEX, s.r.o., POLCARBO, spol. 

s.r.o., VOKD, a.s.,  BASTAV, s.r.o., Výstavba dolů Ostrava (VDO), atd., pracuje na dole 732 

cizích zaměstnanců. [12] 

2.1 Historie 

Historie dolu sahá jiţ do začátku 20. století, kdy v roce 1909 byl proveden 

v předmětné oblasti první průzkumný vrt. V září 1958 byla započata výstavba Dolu ČSM 

(Důl Československý svaz mládeţe) jako dalšího samostatného národního podniku OKR. 

Hloubení jam bylo díky komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům v pokryvu 

a na styku s karbonským masivem provázeno značnými komplikacemi, které způsobily 

prodlouţení hloubení jam aţ do dubna 1965. První těţba z porubů byla zaznamenána 

v prosinci 1968. 

V roce 1990 nové vedení Dolu ČSM dosáhlo vyčlenění z hospodářského celku 

tehdejšího státního podniku OKD. Následným krokem vedení společnosti v roce 1992 byla 

příprava privatizace, jeţ vyústila v lednu 1993 sloučením dolu ČSM, Kladno, Buchlovice a 

Heřmanice v první odstátněnou uhelnou akciovou společnost Českomoravské doly. V období 

do konce roku 2001 je postupně ukončen provoz Kladenských dolů, v následujícím roce pak 

provoz Dolu Tuchlovice. 

V listopadu 2005 se Důl ČSM stal opět součástí společnosti OKD, a.s., jako jedna 

z jeho výrobně organizačních jednotek. [6] 

 

2.2 Technologie dobývání 

Dobývání je v současné době prováděno výhradně směrným stěnováním z pole na 

řízený zával a dle dosavadních zkušeností přináší v podmínkách Dolu ČSM nejlepší výsledky 

z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu. 

Raţby i dobývání jsou zcela mechanizovány. V porubech je nasazována posuvná 

výztuţ v kombinaci s dobývacím kombajnem. Typ pouţité mechanizace je volen dle mocnosti 

a fyzikálně mechanických vlastností uhlí a průvodních hornin. Raţby převáţně v uhlí jsou 

realizovány kombajny řady AM a MR. Raţby s menším podílem uhlí v profilu a raţby 

v kameni jsou prováděny trhací prací s uţitím pojízdné vrtné techniky (HVJR) a nakladače 

(Hausherr). Pohon důlních strojů je elektrický. 
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Těţba závodu Jih je převáţena velkoprostorovými výsypnými vozy po spojovacím 

překopu na 4. patře a výdušnou skipovou jámou závodu Sever je společně s těţbou závodu 

Sever těţena na povrch a následně upravována ve vlastní úpravně Dolu ČSM. 

Raţby i dobývání jsou zcela mechanizovány. V porubech je nasazována posuvná 

výztuţ (BUCYRUS, MEOS, FAZOS, MVPO 2000, MVPO 1600, DVP 7A, DVP 7B, VDOS) 

v kombinaci s válcovými kombajny. 

Důlní díla jsou vyztuţována ocelovou obloukovou výztuţí, v omezené míře se pouţívá 

samostatná svorníková výztuţ. [5] 

 

2.3 Investiční program - POP 2010 

Program optimalizace produkce 2010 neboli POP 2010 je program, který společnost 

OKD, a.s. započala na podzim roku 2008 a ukončen má být do konce roku 2010. Jedná se o 

investiční program, jehoţ hlavním cílem je zlepšení pracovních podmínek v dole, zvýšení 

produktivity práce spolu se zvýšením těţby černého uhlí prostřednictvím nejmodernějších 

razících a důlních technologií, které jsou k dispozici na světovém trhu. Hlavní důraz při 

výběru vhodných technologií byl kladen na přizpůsobení stávajícím i budoucím poţadavkům 

na podstatně vyšší únosnost v hloubkách přes 1000 m pod povrchem. 

Součásti programu je také vybavení pracovníků novými ochrannými pomůckami a 

další technikou zvyšující bezpečnost práce při provádění hornické činnosti v náročných a 

nebezpečných důlních podmínkách. Došlo tak k zakoupení nových pracovních oděvů, 

pracovní obuvi, ochranných přileb, moderní indikační a detekční techniky, sebezáchranných 

přístrojů, osobních svítidel atd. 

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je podstatné prodlouţení ţivotnosti všech 

v současnosti činných dolů. 
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Plánované přínosy investičního projektu: 

 vyšší bezpečnost pro důlní zaměstnance, 

 zvýšení efektivity práce, 

 úspora nákladů, energie, 

 moţnost vytěţit dosud obtíţně přístupné zásoby uhlí, 

 přesun těţby aţ do hloubky kolem cca 1300 m pod povrchem. 

 Tento rozsáhlý investiční program byl rozdělen do tří po sobě jdoucích etap, 

ve kterých společnost plánuje investovat celkově cca 12 mld. Kč. První a druhá etapa 

probíhala od konce roku 2008 do konce roku 2009, bylo zakoupeno 10 porubových komplexů 

a 12 razících komplexů. Celková investice dosáhla cca 8,5 mld. Kč. Třetí etapa je 

naplánována na rok 2010, v jejím průběhu má být zakoupeno 5 porubových komplexů a 6 

razících komplexů, celková investice má dosáhnout cca 4 mld. Kč. [12] 

 

Plánované nové technologie: 

 mechanizované výztuţe s vyšší únosností, 

 dobývací kombajny se zvýšenou řeznou silou, 

 pluhy pro mechanizované poruby v nízkých slojích, 

 nové razící kombajny, které dokáţí rozpojit horninu o tvrdosti do 100 MPa, 

 klimatizační jednotky, 

 modernizace úpraven. [12] 
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V rámci tohoto projektu probíhala řada jednání, jejichţ výsledkem bylo stanovení 

konečných dodavatelů, podepisování smluv a testování prvních prototypů i celých komplexů. 

Generálním dodavatelem důlních technologických komplexů byla vybrána německá 

společnost Bucyrus, která zároveň provede i potřebné zaškolení důlních zaměstnanců. Dílčími 

dodavateli dobývacích kombajnů typu SL 500 byla zvolena německá firma Eickhoff. 

Dodavateli stěnových dopravníků se stala česká firma Ostroj Opava. 

 

Tabulka č. 1 Porovnání produkce v roce 2008 a zásob dle standardů JORC
2 

Důl 

Rozloha 

dobývacího 

prostoru 

 (v km
2
) 

Produkce 

v roce 2008 

 (v mil. tun) 

Zásoby (v mil. tun) 

Geologické 

Vytěžitelné 

s pomocí 

součastných 

technologií 

JORC 

Karviná 32,3 5,0 737,0 158,0 101,0 

Darkov 25,9 4,1 454,0 85,0 47,0 

ČSM 22,1 2,6 600,0 116,0 53,0 

Paskov 42,5 1,0 361,0 29,0 27,0 

Frenštát 63,2  1 526,0 200,0  

CELKEM 186,0 12,7 3678,0 588,0 228,0 

Zdroj:  Podnikové informace 

 

Mnoţství vytěţitelných zásob společnosti OKD, a.s. dosahuje dle standardů JORC 

(viz. tabulka č. 1)  228 mil. tun, coţ představuje cca 20 let ţivotnosti dolů. [12] 

                                                           
2
 Údaje dle standardů JORC k 1. lednu 2009 (JORC = Joint Ore Reserves Committee – jedná se o metodiku 

pouţívanou pro reporty o stavech zásob a zdrojů nerostných surovin, jde o standard obecně uznávaný burzami 

cenných papírů). 
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3. Popis důlních technologií 

 

Důlní dobývací technologie pro dobývání uhelných slojí se sestává z dobývacího 

kombajnu, posuvné hydraulické výztuţe, porubového hřeblového dopravníku, podrubového 

zařízení, drtiče, elektronické a hydraulické vybavení, atd. Pro moţnost provedení 

komparativní analýzy a stanovení efektivnosti zvolených variant technologií, byly vybrány tři 

základní součásti mající podstatný vliv na těţbu, a to: 

 porubový hřeblový dopravník, který je určen pro plynulou přepravu zrnitého a 

kusového materiálu, 

 důlní dobývací kombajn  součastně vykonává spojující funkci rozpojování uhelného 

pilíře a nakládání rozpojeného uhlí, 

 mechanizovaná výztuž je určena pro zajišťování porubního prostoru (chodeb a 

porubů) při dobývání, případně k omezení nebezpečí při důlních otřesech. 

 

3.1 Popis současné důlní technologie 

3.1.1 Porubový hřeblový dopravník typu PF 4/832 

Porubový hřeblový dopravník je určen pro dopravu rubaniny v porubech s podélným 

úklonem do 15°
 
a směrným úklonem do 12°. Po hřeblovém dopravníku můţe pojíţdět 

dobývací kombajn s maximální nosností do 60 tun. Výrobcem tohoto dopravníku je firma 

OKD, BASTRO, a.s. [13] 

Hlavní přednosti: menší rozměry, menší hmotnost dílů, znalost a zapracovanost 

zaměstnanců (osádky). 

Hlavní nedostatky: niţší výkon, niţší pevnost řetězů, niţší síla střední skluznice, 

neřešen dojezd kombajnu do vrchní úvratě. 

3.1.2 Mechanizovaná výztuž typu FAZOS 15/31 

Mechanizovaná výztuţ typu FAZOS 15/31 je typem dvoustojkové podpěrné 

ohrazující štítové výztuţe, určené pro dočasné zajišťování stropů, vyuhlených prostorů 

dobývacím kombajnem v ploše uloţených slojích s bořivým, pravidelně se zavalujícím nebo 

pevným nadloţím, včetně slojí s nebezpečím důlních otřesů. Výrobcem tohoto typu výztuţe je 

firma FAZOS, s. a., Polsko. [13] 
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Hlavní přednosti: menší rozměry dílů sekce, znalost a zapracovanost zaměstnanců 

(osádky). 

Hlavní nedostatky: niţší nosnost a odpor výztuţe, komplikovaná konstrukce, velké 

mnoţství válců silové hydrauliky, impulsní hydraulické ovládání sekce, horší stabilita 

v úklonech. 

3.1.3 Důlní dobývací kombajn KSW 460 

Důlní dobývací kombajn typu KSW 460 je úzkopokosový dvouramenný dobývací 

kombajn určený pro obousměrné bezvýklenkové dobývání a nakládání rozpojené horniny 

(uhlí) v porubu. Pojíţdí po porubovém hřeblovém dopravníku. Výrobcem kombajnu je firma 

Zabrzanskie zaklady mechaniczne, S. A., Polsko. [13] 

Hlavní přednosti: jednoduchost elektrického ovládání, znalost a zapracovanost 

zaměstnanců (osádky). 

Hlavní nedostatky: nízký výkon, velká poruchovost. 

 

3.2 Nově zaváděná dobývací technologie 

3.2.1 Porubový hřeblový dopravník PF 6/1042 

Porubový hřeblový dopravník je určen pro dopravu rubaniny v porubech s podélným 

úklonem do 35° a směrným úklonem do 20°. Po hřeblovém dopravníku můţe pojíţdět 

dobývací kombajn pomocí bezřetězového systému typu Jumbotrack 2000. Výrobcem tohoto 

dopravníku je firma Bucyrus DBT Europ, GmbH, Německo. 

Hlavní přednosti: vyšší výkon, vyšší dopravní mnoţství, vyšší pevnost řetězu, vyšší 

síla střední skluznice, řešen dojezd kombajnu do vrchní úvratě. 

Hlavní nedostatky: náklonnost ke zvedání tratě, potřeba zaškolení zaměstnanců 

(osádky). 

3.2.2 Mechanizovaná výztuž BUCYRUS 1300/3100 

Mechanizovaná výztuţ typu BUC 13/31 je typem dvoustojkové podpěrné ohrazující 

štítové výztuţe, určené pro dočasné zajišťování stropů, vyuhlených prostorů dobývacím 

kombajnem v ploše uloţených slojích s bořivým, pravidelně se zavalujícím nebo pevným 

nadloţím, včetně slojí s nebezpečím důlních otřesů. Výrobcem tohoto typu výztuţe je firma  
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 Bucyrus DBT Europ, GmbH.  Mechanizovaná výztuţ je ovládána pomocí elektronické 

počítačové jednotky PMC-R a elektro - hydraulických řídících ventilů. Výztuţ můţe pracovat 

v součinnosti s hřeblovým dopravníkem PF6/1042 a kombajnem Eickhoff v plně 

automatizovaném provozu. Parametry práce mechanizované výztuţe jsou sledovány na 

centrálním PC, odkud jsou moţné úpravy pracovních parametrů mechanizované výztuţe. 

Hlavní přednosti: vysoká nosnost a odpor výztuţe, jednoduchá konstrukce, menší 

mnoţství silové hydrauliky (válců,…), elektro-hydraulické ovládání skupin sekcí, skupinové 

ovládání překládky dopravníků, lepší stabilita v úklonech, přenos funkcí činnosti sekce na PC. 

Hlavní nedostatky: větší a hmotnější díly sekce, potřeba zaškolení zaměstnanců 

(osádky). 

3.2.3 Důlní dobývací kombajn SL 300 - Eickhoff 

Důlní dobývací kombajn typu SL 300 je úzkopokosový dvouramenný dobývací 

kombajn určený pro obousměrné bezvýklenkové dobývání a nakládání rozpojené horniny 

(uhlí) v porubu. Pojíţdí po porubovém hřeblovém dopravníku PF 6/1042, který je vybaven 

bezřetězovým pojezdem Jumbotrack 2000. Je určen pro dobývání uhelných slojí o příčném 

úklonu + 20
o
 a podélném úklonu +35

o
. Šířka záběru rozpojovacího orgánu o Ø 1600 – 1800 

mm je 850 mm. Kombajn pracuje s elektrickým napětím 3000 V a je ovládán dálkově pomocí 

vysílaček. Výrobcem kombajnu je firma Eickhoff Bergsbautechnik GmbH, Německo. 

Hlavní přednosti: vysoký výkon, vysoká šířka záběru, malá výška kombajnu, dobrá 

propustnost těţiva pod kombajnem. 

Hlavní nedostatky: elektro-poruchovost v náročných geologických podmínkách, 

potřeba zaškolení zaměstnanců (osádky). 
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3.3 Srovnání technických parametrů vybraných součástí 

V následujícím textu vypracuji komparaci technických parametrů vybraných součástí 

obou variant důlně dobývacích technologií. Data pouţita v tabulkách jsem shromáţdila 

z návodů pro obsluhu a údrţbu poskytnutých výrobci. 

3.3.1 Srovnání technických parametrů mechanizovaných výztuží 

Technické parametry dvou vybraných druhů mechanizovaných výztuţí, které jsou zde 

zastoupeny doposud vyuţívanou mechanizovanou výztuţí typu FAZOS 15/31 a nově 

zaváděnou mechanizovanou výztuţí typu Bucyrus 1300/3100, byly vybrány z technické 

dokumentace výrobce. 

Tabulka č. 2 Technické parametry mechanických výztuţí 

parametr jednotky 
původní technologie nová technologie 

FAZOS 15/31 Bucyrus 1300/3100 

minimální výška mm 1 500 1 300 

maximální výška mm 3 170 3 100 

maximální úhel náklonu - 

podélný 
stupně ± 15 ±15 

maximální úhel náklonu – příčný stupně ± 20 ± 15 

rozteč sekcí v porubu mm 1 500 1 750 

síla pro přesun sekcí kN 338 684 

síla pro přesun dopravníku kN 188 433 

pracovní tlak MPa 30 32 

počet stojek ks 2 2 

průměr stojek mm 250 (300) 380 

nosnost stojky kN 1 821 3 629 

odpor výztuţe MN/m
-2

 660 2 400 

ovládání x impul. hydraulické 

HENNLICH 

elektro-hydraulické 

PCM-R  

orientační cena za ks 

mil. Kč 

(v součastných 

cenách) 

 

1,5 3,5 

Zdroj:  Podnikové informace 
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Na základě údajů sestavených v tabulce č. 2 mohu konstatovat, ţe nový typ výztuţe 

dosahuje dvojnásobně vyšší nosnosti (3 629 kN), rovněţ maximální odpor výztuţe je u 

nového typu více jak trojnásobně vyšší (2 400 MN/m
-2

). Dalším významným pozitivem, 

hovořícím ve prospěch tohoto typu, náleţí elektro-hydraulické ovládání typu PCM-R, které je 

méně náročné na obsluhu. Na závěr musím říci, ţe technické parametry mechanizované 

výztuţe Bucyrus 1300/3100, která je součástí nové technologie, dosahuje v mnoha 

ukazatelích příznivějších hodnot, jenţ se pozitivně promítne v oblasti bezpečnosti a 

produktivity práce. 

3.3.2 Srovnání technických parametrů důlních porubových dopravníků 

Pro srovnání technických parametrů u důlních porubových dopravníků byl vybrán 

dosud vyuţívaný typ PF 4/832 a nově zaváděný typ PF 6/1042. Technická data obou variant 

byla i v tomto případě vybrána z technické dokumentace dodané výrobcem a je moţno je 

sledovat v  tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Technické parametry důlních porubových dopravníků 

parametr jednotky 
původní technologie nová technologie 

PF 4/832 PF 6/1042 

maximální výkon el. motoru kW 3 x 160 3 x 500 

maximální dopravní mnoţství t.hod.
-1

 950 2 000 

dopravní rychlost m.s
-1

 1,19 1,53 

typ řetězu Ø mm 2 x 30 x 108 2 x 42 x 146 

délka ţlabu mm 1 500 1 750 

tloušťka skluznice mm 40 45 

typ převodovek x PL 15, EP 15 CST 30 

pevnost spoje ţlabu kN 2 500/2 200 zával 4 500 

vnitřní šířka ţlabu mm 688 932 

orientační cena mil. Kč 45 80 

Zdroj: Podnikové informace 
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Dle technických údajů sestavených v tabulce č. 3 mohu provést srovnání vybraných 

typů porubových dopravníků. Jak je patrno z technických dat, u nově zaváděného porubového 

dopravníku typu PF 6/1042 je moţno přepravit dvojnásobně vyšší maximální mnoţství těţiva 

(2 000 t.hod.
-1

), zmiňovaný typ také dosahuje vyšší dopravní rychlosti (1,53 m.s
-1

), čehoţ je 

docíleno prostřednictvím trojnásobně vyššího výkonu elektromotoru (3 x 500 kW). I zde 

mohu na závěr potvrdit, ţe technické parametry nově zaváděného typu porubového 

dopravníku budou mít příznivější vliv na celkovou produktivitu. 

3.3.3 Srovnání technických parametrů důlních dobývacích kombajnů 

Ke komparaci technických parametrů důlních dobývacích kombajnů byl vybrán dosud 

vyuţívaný typ KSW 460 a nově zaváděný typ SL 300. Z technických dat (viz tabulka č. 4) je 

moţno zjistit, ţe parametry v oblasti šířky záběru (850 mm), dále pak provozního napětí, u 

nově zaváděného typu kombajnu, dosahují vyšších hodnot, které jsou dány více neţ 

dvojnásobně vyšším výkonem elektromotoru (2 x 480 kW). Neopominutelným přínosem 

nového typu dobývacího kombajnu je taktéţ malá výška (1 187 mm), větší délka mezi rameny 

(7 500 mm) i mezi frézami (12 150 mm). I zde docílené výkonové parametry nového typu 

dobývacího kombajnu lépe vystihují stávající potřeby v oblasti dobývání. 

Tabulka č. 4 Technické parametry důlních dobývacích kombajnů 

parametr jednotky 
původní technologie nová technologie 

KSW 460 N SL 300 

dobývací mocnost m 1 500 – 2765 1 600 – 3 290 

úklon podél pilíře (s brzdou) o ± 35 + 30 

úklon směrný o ± 12 + 20 

výkon el. motoru v ramenech kW 2 x 200 2 x 480 

provozní napětí V 1 000 3 300 

taţná síla kN 2 x 200 450 

 fréz mm 1 000 – 1 250 – 1 400 1 600 

šířka záběru mm 650 – 850 850 

otáčky frézy ot.min.
-1

 39,3 / 43,4 / 48,0 41 

pojezdová rychlost m/s 0 – 9 0 - 

délka kombajnu mezi rameny mm 5 055 7 500 

délka kombajnu mezi frézami – 

středy fréz 

mm  9 811 12 150 

výška kombajnu mm 1 000 / 1 7 32 s kryty 1 187  

váha kombajnu kg 30,0 55,4 

orientační cena mil. Kč 20 50 

Zdroj: Podnikové informace 
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4. Výkonové parametry důlních technologií 

4.1 Výkonové parametry původní technologie 

Těţba vybraného důlního porubu byla realizována s pouţitím současné důlní dobývací 

technologie sestávající se z důlního dobývacího kombajnu typu KSW 460 N, mechanizované 

výztuţe typu Fazos 15/31, porubového hřeblového dopravníku typu PF 4/832 apod. Údaje o 

docílených výkonových parametrech vybrané technologie (viz tabulka č. 5) jsou nezbytné pro 

následnou fundamentální analýzu vybraných technologií. Vytěţení rubaniny z důlního porubu 

o délce cca 911 m trvalo rubáňovému kolektivu pět měsíců, coţ činilo celkově 119,5 

provozních dnů a 6 414 odpracovaných směn. K hlavním sledovaným ukazatelům přísluší 

denní postup, který v tomto případě dosahoval v průměru 2,57 metrů. Následuje rubáňový 

výkon, který se pohyboval v průměru okolo cca 41 tun/hlavu/směnu. Podstatným ukazatelem 

je dále průměrná denní těţba, která dosahovala průměrných hodnot okolo cca 2 154 tun. 

Celková těţba v tomto porubu dosáhla cca 262 tis. tun. Průměrný denní posun těţby v porubu 

se pohyboval okolo 182,2 m. 

Tabulka č. 5 Výkonové parametry původní důlní dobývací technologie 

Dobývací kombajn KSW 460 N, typ výztuže FAZOS 15/31 

měsíc 
délka 

porubu 

(m) 

mocnost 

(m) 

provozní 

dny 

těţba 

skutečnost 

(t) 

ø denní 

těţba     

(t) 

 

odrubaná 

plocha  

(m2) 

směny 
rubáňový 

výkon 

(t/hl/sm) 

denní 

postup 

(m) 

1. 182,2 3,31 25,00 74 146 2 965,8 15 815 1 337,0 55,457 3,47 

2. 180,9 3,39 22,25 67 840 3 048,9 13 296 1 292,0 52,508 3,30 

3. 182,0 3,21 26,25 59 295 2 258,8 11 903 1 384,1 42,840 2,49 

4. 183,0 3,16 26,00 49 358 1 898,3 12 170 1 329,0 37,139 2,56 

5. 183,1 3,27 20,00 11 947 597,3 2 765 1 072,0 11,145 0,76 

 Ø 182,2  Ø 3,27 119,5 262 586 2 153,8 55 948 6 414,0 Ø 40,940 Ø 2,57 

Zdroj:  Podnikové informace 

 

4.2 Výkonové parametry nově zaváděné technologie 

Těţba v důlním porubu byla realizována za pomoci námi zvolené varianty nově 

zaváděné technologie, skládající se z kombajnu SL 300, výztuţe Bucyrus DBT 1300/3100, 

porubového dopravníku PF 6/1042 a dalších součástí. Z výkonových dat (viz tabulka č. 6) lze 

následně vyhodnotit údaje o vytěţení rubaniny z důlního porubu, jehoţ délka dosahovala cca 

1 374 m. Rubáňový kolektiv pracoval v porubu sedm měsíců, coţ činilo celkově 157,25 

provozních dnů tj. 7 097 odpracovaných směn. Denní postup dosahoval v průměru 5,26 

metrů. Rubáňový výkon se pohyboval okolo 86 tun/hlavu/směnu. Dalším významným 



29 

 

ukazatelem je průměrná denní těţba, která v tomto rubání dosahovala v průměru 3 830 tun. 

Celková těţba v porubu dosáhla cca 612 tis. tun. Průměrný denní posun těţby v porubu se 

pohyboval okolo 196,2 m. 

Tabulka č. 6 Výkonové parametry nově zaváděné důlní dobývací technologie 

Dobývací kombajn SL 300, typ výztuže DBT 1300/3100 

měsíc 
délka 

porubu 

(m) 

mocnost 

(m) 

provozní 

dny 

těţba 

skutečnost 

(t) 

ø denní 

těţba     

(t) 

 

odrubaná 

plocha  

(m2) 

směny 
rubáňový 

výkon 

(t/hl/sm) 

denní 

postup 

(m) 

1. 195 3,04 27,50 111 834 4 666,6 28 714 1 238,2 90,320 5,36 

2. 195 2,98 23,00 100 103 4 352,3 26 579 1 035,0 96,718 5,93 

3. 196 3,00 22,75 95 876 4 214,3 25 872 1 024,0 93,629 5,80 

4. 197 3,08 29,00 128 466 4 429,8 32 860 1 304,0 98,517 5,75 

5. 197 2,98 17,25 70 004 4 058,2 19 070 781,0 89,634 5,61 

6. 197 3,00 24,50 84 265 3 439,3 23 837 1 118,4 75,344 4,94 

7. 197 3,15 13,25 21 923 1 654,5

3 

5 280 596,0 36,784 2,02 

 Ø 196,2  Ø 3,02 157,25 612 471 3 830,7 162 210 7 096,7 Ø 86,304 Ø  5,26 

Zdroj: Podnikové informace 



30 

 

4.3 Srovnání výkonových parametrů technologií 

Pro názornost jsou nyní docílené výkonové parametry vybraných variant důlních 

dobývacích technologií zobrazeny v grafické podobě. 

 

Graf č. 1 Srovnání výkonových parametrů v mocnosti, provozních dnech, rubáňovém výkonu 

a denním postupu u původní a nově zaváděné technologie (srovnání na základě údajů 

z tabulky č. 4 a 5) 

 

Důlní díla vydobývána zvolenými dobývacími technologiemi dosahovala v průměru 

stejné mocnosti tj. cca 3 m (viz. graf č. 2). Porub s původní technologií byl vytěţen za 119 

provozních dnů, porub obsazen novou technologií byl vytěţen za 157 provozních dnů. 

Průměrný rubáňový výkon u varianty zastoupené původní technologií docílil 41 

tu/hlava/směna. U varianty s novou technologií se rubáňový výkon pohyboval okolo 86 

tun/hlava/směna, tento výsledek 2násobně převyšuje výkon dosaţený s pouţitím původní 

varianty. 

Při srovnání v oblasti průměrného denního postupu důlního dobývacího komplexu, lze 

shledat novou technologii s dosaţeným výkonem 5,26 m cca 2násobně výkonnější proti 

původní variantě s dosaţeným průměrným výkonem 2,57 m. 
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Graf č. 2 Srovnání výkonových parametrů v těţbě a odrubané ploše u původní a nově 

zaváděné technologie (srovnání na základě údajů z tabulky č. 4 a 5) 

 

 

Při srovnání vybraných technologií v oblasti skutečné těţby (viz graf č. 3) je patrný 

několikanásobně vyšší výkon nové varianty tj. 612 tis. tun, proti hodnotě 262 tis. tun dosaţené 

původní variantou. 

Délka porubu dobývaného novou technologií dosahovala o cca 14m více, přesto je 

rozdíl výsledných hodnot jasně hovořící ve prospěch nové varianty. 
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5. Hodnocení efektivnosti důlních technologií 

 

Předmětem hodnocení ekonomické efektivnosti jsou dvě variace důlně dobývacích 

technologií. Původní technologie, vyuţívána v podniku doposud a nová technologie, 

zaváděna v rámci investičního programu POP 2010. 

Společnost OKD, a.s., má dle vyhlášených standardů JORC
3
, předpokládanou 

vytěţitelnou zásobu uhlí přibliţně 228 mil. tun, coţ představuje vyuţitelnost důlních 

technologií cca 20 let. Při zvaţování dalších investic vyvstává moţnost volby ze dvou výše 

zmíněných variant. 

Cílem mé práce je komparativní analýza těchto dvou variant s následným vymezením 

optimálního řešení. 

 

5.1 Stanovení odpisů vybraných technologií 

Důlní dobývací technologie jsou začleněny k dlouhodobému hmotnému majetku 

podniku. Oceňování je uskutečňováno v pořizovacích cenách, zahrnujících cenu pořízení a 

náklady související s jejich pořízením (na dopravu, clo, montáţ,…). Dle Zákona č. 586/1992 

Sb., jsou zařazeny do 2. odpisové skupiny s dobou ţivotnosti 5 let. Podnik zvolil pro účely 

daňových odpisů zrychlený způsob odepisování. 

 

Odpisy u původní technologie 

Propočet daňových odpisů u původní dobývací technologie (viz. tabulka č. 7) je 

sestaven z pořizovací ceny, mechanizované výztuţe (133 kusů) 200 mil. Kč, porubového 

hřeblového dopravníku 45 mil. Kč a  důlního dobývacího kombajnu 20 mil. Kč. Celková 

pořizovací cena technologie činila 265 mil. Kč. 

                                                           
3 Údaje dle standardů JORC k 1. lednu 2009 (JORC = Joint Ore Reserves Committee – jedná se o metodiku 

pouţívanou pro reporty o stavech zásob a zdrojů nerostných surovin, jde o standard obecně uznávaný burzami 

cenných papírů). 
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Tabulka č. 7 Propočet daňových odpisů u  původní technologie (v mil.Kč) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Odpisy mechanizované výztuţe 

(133 kusů) 
40 64 48 32 16 

Odpis porubového hřeblového 

dopravníku 
9 14,4 10,8 7,2 3,6 

Odpis důlního dobývacího 

kombajnu 
4 6,4 4,8 3,2 1,6 

Odpisy celkem 53 84,8 63,6 42,4 21,2 

Zůstatková cena technologie 212 127,2 63,6 21,2 0 

 

Odpisy u nové technologie 

Propočet daňových odpisů je u nové důlní dobývací technologie (viz tabulka č. 8) 

sestaven z pořizovací ceny, mechanizované výztuţe (114 kusů) 399 mil. Kč, porubového 

hřeblového dopravníku 80 mil. Kč a důlního dobývacího kombajnu 50 mil. Kč. Celková 

pořizovací cena technologie dosáhla 529 mil. Kč. 

Tabulka č. 8 Propočet daňových odpisů u  nové technologie (v mil.Kč) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Odpisy mechanizované výztuţe 

(133 kusů) 
79,8 127,68 95,76 63,84 31,92 

Odpis porubového hřeblového 

dopravníku 
16 25,6 19,2 12,8 6,4 

Odpis důlního dobývacího 

kombajnu 
10 16 12 8 4 

Odpisy celkem 105,8 169,28 126,96 84,64 42,32 

Zůstatková cena technologie 423,2 253,92 126,96 42,32 0 
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5.2 Zdroje financování technologií 

Pořízení nové důlní dobývací technologie bylo řešeno (viz. tabulka č. 9) z 10 % zdroji 

vlastními, které jsou tvořeny odpisy. Zbývajících část financování cca 90 %, byla řešena 

formou úvěru v celkové výši 141 mil. eur, který poskytlo společnosti konsorcium bank Česká 

spořitelna (Erste Bank Group), Československá obchodní banka (KBC Group), KBC Bank 

aDeutschland AG (zastupujicí Eules Hermes) a banka Natixis (plní funkci facility a 

dokumentárního agenta). 

Úvěr se společnost zavázala uhradit v pravidelných pololetních splátkách v průběhu 

devíti let. [14] 

Tabulka č. 9 Zdroje financování nově zaváděné technologie 

Zdroj financování v % 

Vlastní zdroje 
Odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku 
10 

Cizí zdroje Dlouhodobý investiční úvěr 90 

Zdroj:  Podnikové informace 

 Pro moţnost provedení dalších výpočtů budu vycházet z předpokladu, ţe obě 

technologie budou hrazeny stejným způsobem. 

 

Původní technologie 

Pořizovací cena původní dobývací technologie byla vyčíslena na 265 mil. Kč. Tato 

částka by byla uhrazena zdroji vlastními ve výši 26,5 mil. Kč. Zdroji cizími, které představuje 

dlouhodobý úvěr, by bylo následně hrazeno 238,5 mil. Kč. 

 

Nová technologie 

V tomto případě pořizovací cena dosáhla 529 mil. Kč za nákup nové důlní dobývací 

technologie, kdy 52,9 mil. Kč bylo hrazeno zdroji vlastními a zbývajících 476,1 mil. Kč 

formou dlouhodobého úvěru. 
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5.3 Stanovení kapitálových výdajů 

Původní technologie 

Vybavení důlního porubu původní technologií o přibliţné délce cca 200 m je tvořeno 

133 kusy mechanizované výztuţe o celkové částce 200 mil. Kč, porubovým dopravníkem, 

jehoţ cena dosahuje 45 mil. Kč a důlního dobývacím kombajnem, jehoţ hodnota činí 20 mil. 

Kč. Celkově vynaloţená suma na pořízení původní technologie dosahovala 265 mil. Kč. 

(částka je uvedena v součastných cenách). V této částce jsou zakomponovány náklady spojené 

s pořízením. Výpočet proveden dle vzorce (1.1). 

 

 

Nová technologie 

Vybavení důlního porubu novou technologií o přibliţné délce cca 200 m je sloţeno ze 

114 kusů mechanizované výztuţe o celkové ceně 399 mil. Kč, porubového dopravníku, jehoţ 

cena dosahuje 80 mil. Kč a důlního dobývacího kombajnu, jehoţ hodnota činí 50 mil. Kč. 

Celkově vynaloţená suma na pořízení původní technologie dosahuje 529 mil. Kč. V této 

částce jsou rovněţ zahrnuty náklady spojené s pořízením. 

 

 

5.4 Stanovení peněžních příjmů 

Při stanovení peněţních příjmů z důlních dobývacích technologií je zapotřebí stanovit 

cenu vyprodukovaného koksovatelného uhlí, jakoţ to výsledného produktu. 

Pro rok 2010 byla cena u koksovatelného uhlí dohodnuta na 103 EUR/t (+18% r/r)
4
, 

cena bude platit po 1Q2010
5
, pak dojde k dalšímu vyjednávání. Společnost NWR vychází 

z předpokládaného kurzu 24,5 Kč/EUR (na tomto je postaven plán). [15] 

Peněžní příjmy z původní technologie 

                                                           
4
 18% meziroční nárůst ceny koksovatelného uhlí (odráţí nárůst produkce v ocelářském průmyslu ve střední a 

východní Evropě od konce roku 2009) 

5
 cena koksovatelného uhlí byla dohodnuta jen pro 1. kvartál roku 2010 
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Produkce v porubu s pouţitím původní důlní dobývací technologie dosáhla 262 586 

tun při 6414 provedených směnách důlních zaměstnanců. Průměrná denní těţba se 

pohybovala kolem 2 154 tun. 

Celkové peněţní příjmy z porubu: 

262 586 x 103 = 27 046 358 EUR 

262 586 x 2 523,5 = 662 635 771 Kč 

Průměrný denní příjem z porubu: 

2 154 x 103 = 221 862 EUR 

2 154 x 2 523,5 = 5 435 619 Kč 

Jak je moţno sledovat z výpočtu celkový příjem z vytěţeného porubu dosáhl částky 

662,63 mil. Kč, průměrný denní příjem se pohyboval kolem 5, 43 mil. Kč. 

 

Peněžní příjmy z nové technologie 

Produkce v porubu s pouţitím nově zaváděné důlní dobývací technologie dosáhla 612 

471 tun při 7 096 provedených směnách důlních zaměstnanců. Průměrná denní těţba se 

pohybovala kolem 3 831 tun. 

Celkové peněţní příjmy z porubu: 

612 471 x 103 = 63 084 513EUR 

612 471 x 2 523,5 = 1 545 570 569 Kč 

Průměrný denní příjem z porubu: 

3 831 x 103 = 394 593 EUR 

3 831 x 2 523,5 = 9 667 528 Kč 

I zde je moţno z výpočtu sledovat celkový příjem z vytěţeného porubu, který dosáhl 

částky 1 545,57 mil. Kč, průměrný denní příjem se pohyboval kolem 9,66 mil. Kč. 
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5.5 Stanovení předpokládaného zisku technologie 

Na základě zjištěné produkce jednotlivých technologií mohu nyní určit výši zisku 

z porubu vytěţeného za pouţití vybraných technologií (viz. tabulka č. 10). Pro určení 

peněţních příjmů z jednotlivých technologií jsou od původní hodnoty odečteny úplné vlastní 

náklady na výrobu, které se dle sestaveného kalkulačního vzorce podniku pohybují kolem cca 

1 865 Kč/t. Následně je proveden odpočet daně, která od 1. 1. 2010 činí u právnických osob 

19%. 

Tabulka č. 10 Zisk z porubu při pouţití vybrané technologie (v mil. Kč) 

 Původní technologie Nová technologie 

Peněţní příjmy 662,63 1 545,57 

Náklady   

(bez odpisů) 

489,72 1 142,25 

Zisk z porubu před 

zdaněním 
172,91 403,32 

Daň (19%) 32,85 76,63 

Zisk po zdanění 140,06 326,69 

 

Docílený zisk z vytěţení porubu původní technologií dosáhl 140,06 mil. Kč. Při 

zavedení nové technologie se zisk v porubu s poměrově podobnými ukazateli pohyboval 

okolo 326,69 mil. Kč. (viz. tabulka č. 10). 

Celková těţba v porubech trvala rozdílnou dobu, proto je nyní zapotřebí realizace 

přepočtu na stejnou veličinu (měsíc). 

 

Původní technologie: 

Zisk po zdanění: 140,06 mil. Kč 

Délka těţby porubu: 5 měsíců 

Průměrný měsíční zisk z porubu: 28,012 mil. Kč 

 Nová technologie: 
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Zisk po zdanění: 326,69 mil. Kč 

Délka těţby porubu: 7 měsíců 

Průměrný měsíční zisk z porubu: 46,670 mil. Kč 

Na počátku výpočtu peněţních příjmů z technologie dle vzorce (1.2) je nutno upravit 

mnou jiţ vypočtený průměrný zisk. Důlní technologie jsou v průběhu roku vyuţívány 10 

měsíců, zbývající dva měsíce jsou kalkulovány na přemisťování v rámci jednotlivých porubů. 

 (1.2) 

 

Výpočet u původní technologie: 

Průměrný měsíční příjem z porubu: 28,012 mil. Kč 

Vypočtený předpokládaný roční příjem z porubu: 280,12 mil. Kč 

Odpisy: 53 mil. Kč 

 

 

Výpočet u nové technologie: 

Průměrný měsíční příjem z porubu: 46,670 mil. Kč 

Vypočtený předpokládaný roční příjem z porubu: 466,70 mil. Kč 

Odpisy: 105,8 mil. Kč 

 

Na základě provedené kalkulace výpočtů mohu potvrdit převyšující finanční přínos 

varianty vyuţívající nové technologie. Peněţní příjem u nové technologie dosáhl hodnoty 

572,5 mil. Kč. Tento docílený výnos 1,7krát převýšil dosaţené hodnoty u varianty vyuţívající 

původní technologie. 



39 

 

6. Stanovení efektivnosti důlních technologií 

6.1 Metoda doby návratnosti 

Vyuţitím metody doby návratnosti, která je také nazývána dobou splacení úhrady, 

vymezím návratnost vynaloţených finančních prostředků. V praxi je vyuţívána díky své 

srozumitelnosti a jednoduchosti výpočtu. Výpočet je proveden dle vzorce (1.9). 

 

Výpočet u původní technologie: 

Náklady na technologii: 265 mil. Kč 

Předpokládaný roční příjem: 333,12 mil. Kč 

 

 

Výpočet nové technologie: 

Náklady na technologii: 529 mil. Kč 

Předpokládaný roční příjem: 572,5 mil. Kč 

 

 

Se zřetelem na provedené výpočty mohu konstatovat, ţe návratnost obou variant se 

pohybuje v řádech několika měsíců. Musíme však mít na paměti, ţe daný výpočet vyjadřuje 

pouze dobu nutnou k pokrytí kapitálového výdaje peněţními příjmy, proto nám slouţí pouze 

jako doplněk k posouzení efektivnosti obou variant. 
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6.2 Metoda výnosnosti 

Pouţitím metody výnosnosti, která je rovněţ nazývána metodou ziskovosti nebo 

rentability, je znázorněna míra zhodnocení finančních prostředků vynaloţených na investici. 

V této metodě nejsou brány v úvahu všechny peněţní příjmy, ale pouze zisk (nepočítá 

s odpisy). Výpočet je proveden dle vzorce (1.6). 

Výpočet u původní technologie: 

 

 

Výpočet u nové technologie: 

 

 

Variace zastoupena původní technologií vykazuje dle mnou provedené kalkulace 

měsíční míru rentability 10,5 %. U nové technologie tato měsíční míra rentability dosáhla  

8,8%, coţ činí o cca o 1,7% méně. 

 

6.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty je pro svou přesnost jednou z nejčastěji pouţívaných 

metod hodnocení. Záměrem této techniky je vyjádřit rozdíl mezi součastnou hodnotou 

očekávaných příjmů (cash flow) a investičními náklady. Výpočet je proveden dle vzorce 

(1.7). 

 

Výpočet u původní technologie: 

Předpokládaný roční příjem: 333,12 mil. Kč 

Výdaje na technologii: 265 mil. Kč 
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Výpočet u nové technologie: 

Předpokládaný roční příjem: 572,5 mil. Kč 

Výdaje na technologii: 529 mil. Kč 

 

 

Pomocí této dynamické metody jsem vymezila předpokládaný efekt z investice 

(předpokládaný peněţní příjem), který u variace s původní technologií vykazuje hodnoty 

68,12 mil. Kč, při pouţití nové technologie je docíleno 43,5 mil. Kč. 

 

6.4 Srovnání efektivnosti důlních technologií 

Hodnocení efektivnosti investičních projektů patří k závěrečným krokům v oblasti 

kapitálového plánování a investičního rozhodování. Výpočty efektivnosti jednotlivých variant 

důlních technologií jsou realizovány prostřednictvím vybraných metod hodnocení. Pro lepší 

komparaci jednotlivých variant je zapotřebí provést srovnání většího počtu výsledků, proto 

jsem zvolila více metod hodnocení. 

Provedením výpočtu metodou doby návratnosti jsem stanovila návratnost vloţených 

finančních prostředků u obou technologií v rozmezí do jednoho roku, coţ se při 

předpokládané době ţivotnosti důlního zařízení 5 let jeví příznivé pro obě varianty. 

Prostřednictvím propočtu výnosnosti neboli rentability je stanoveno zhodnocení 

vynaloţených finančních prostředků jednotlivých variant. Na základě výpočtů jsem následně 

zjistila, ţe varianta prezentující původní technologií dosahuje vyšší měsíční výnosnosti. 

Výpočet čisté současné hodnoty je pouţíván ke zjištění předpokládaného peněţního 

příjmu z investice. Výsledný efekt u obou variant je kladný, coţ znamená, ţe výsledné 

peněţní příjmy převyšují kapitálové výdaje, a proto lze obě varianty povaţovat za přijatelné. 
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Z důvodu kladného výsledku čisté současné hodnotu u obou variant jiţ není zapotřebí 

provádět výpočet indexu rentability, který by v obou případech byl > 1, coţ hovoří ve 

prospěch obou variací. 
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Závěr 

 

Investiční rozhodování patří k nejdůleţitějším manaţerským rozhodnutím, u kterého je 

nutno vycházet ze strategických cílů a záměrů podniku. Při volbě investiční varianty je 

zapotřebí zváţit nejen vliv investice na stabilitu a budoucí vývoj podniku, ale také vzít 

v úvahu vnější faktory, jako jsou inflace, daň z příjmu, úrokové sazby, apod. 

Společnost OKD, a.s., jejímţ vlastníkem je nizozemská průmyslová skupina New 

World Resources N. V., se na základě vyhodnocení vytěţitelných zásob dle standardů JORC
6
, 

rozhodla pro rozsáhlou investici do modernizace výrobních komplexů a technologických 

linek. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala provedení komparativní analýzy dvou 

variant důlních dobývacích technologií na Dole ČSM, jenţ je součástí společnosti OKD, a.s. 

První varianta se sestává z původní dobývací technologie, druhou variantu pak tvoří 

technologie zaváděna v rámci investičního programu. 

K seznámení se s dobývací technologií bylo vypracováno srovnání technických 

parametrů jednotlivých součástí. Následovala komparace docílených výkonových parametrů 

obou variant. V závěrečné části jsem se zaměřila na stanovení efektivnosti obou variant při 

pouţití vybraných metod hodnocení. Při kalkulacích jsem vycházela z předpokladu, ţe obě 

varianty byly pořízeny ve stejném časovém období se stejným způsobem úhrady. 

Na základě provedených srovnávacích analýz a dle vypočtených ukazatelů 

efektivnosti mohu konstatovat, ţe investice do obměny stávajících důlních komplexů 

moderními hlubinnými technologiemi je prospěšným krokem společnosti, jímţ si zabezpečuje 

přední pozici v rostoucím konkurenčním prostředí. Výsledky a závěry této práce byly 

poskytnuty managementu Dolu ČSM a budou dle potřeb vyuţity v rámci případné evaluace 

podnikové strategie. 

  

                                                           
6 Údaje dle standardů JORC k 1. lednu 2009 (JORC = Joint Ore Reserves Committee – jedná se o metodiku 

pouţívanou pro reporty o stavech zásob a zdrojů nerostných surovin, jde o standard obecně uznávaný burzami 

cenných papírů). 
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