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ANOTACE 

 

 Tato bakalářská práce podává přehled o současné situaci na trhu s uhlím. Dále pak 

charakterizuje Důl Paskov (od 1. 1. 2015 Důlní závod 3) v dobývacím prostoru Staříč 

s popisem geologických a důlních podmínek a způsobu dobývání. Následně ekonomicky 

zhodnocuje těžbu v předmětné sloji 112 (B4) v DP Staříč na lokalitě Chlebovice s cílem 

vyhodnotit efektivitu dobývání daného porubu. Práce se proto blíže zaměřuje na variabilní 

náklady, které díky své proměnlivosti, mají největší vliv na výslednou nákladovost.  

 

Klíčová slova: efektivnost, náklady, Důlní závod 3, těžba, uhlí 

 

 

SUMMARY 

 

 This bachelor thesis gives an overview of the current situation in the coal market. 

Then characterizes Mine Paskov (from January 1, 2015 Mining operation 3) in the mining 

area Staříč with describing the geological and mining conditions and method of mining. 

Subsequently economically evaluates mining in the seam 112 (B4) in DP Staříč on mining 

site Chlebovice with objectives valorize the effectiveness of mining the selected coalface. 

The work with therefore closely focusing on variable costs, which due to their 

changeability, have the greatest influence on the final expensiveness. 

 

Keywords: efficiency, costs, Mining operation 3, mining, coal 
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1.    ÚVOD 

 

 Těžba černého uhlí je s ostravským regionem dlouhodobě a nedomyslitelně spjata. 

Počátky dobývání tohoto užitkového nerostu zde začaly už před více než dvěma-sty lety a 

za tuto dobu si hornictví prošlo dynamickým vývojem. V období světových válek i 

následného socialistického státu docházelo k intenzivnímu rozvoji těžby v maximálních 

objemech. Rok 1989 byl však pro toto odvětví zlomový. V důsledku snížené poptávky 

koksovatelného uhlí v metalurgii a vlivu tržní ekonomiky se těžba postupně začíná 

utlumovat a mnoho dolů a revírů uzavírat. Ostravsko-karvinský revír, který se přitom pro 

svou náročnost těžby řadí ve světě k těm nejkomplikovanějším, se i navzdory všem 

problémům černo-uhelného průmyslu v České republice, dokázal udržet až dodnes. 

Těžba v OKD nyní probíhá ve třech důlních závodech. A to jak na Důlním závodě 1 

(lokalita ČSA, Lazy a Darkov), a dále na Důlním závodě 2 (lokalita ČSM Sever a Jih), 

ležících na karvinsku, tak na Důlním závodě 3 (bývalý Důl Paskov) na DP Staříč, který 

uskutečňuje celou těžbu z ostravských slojí v kvalitě UVPK. 

 Aby si těžební organizace udržela svou pozici na trhu i v nelehkých časech 

sníženého odbytu a tlaků cen na snižování nákladů, musí být její hlavní prioritou, aktivní 

vyhledávání a realizováni úsporných opatření. A touto cestou se vydal i Důlní závod 3, 

který je v současné době ohrožen svou nerentabilností a vysokou nákladovostí a bojuje tak 

o své přežití v podmínkách tržního hospodářství. Na tuto situaci mají taktéž značný vliv 

především velmi náročné dobývací podmínky. Z těchto důvodů se proto upravují těžební 

plány na potřeby trhu, zvyšuje produktivita práce a důkladně kontroluje každá vynaložená 

koruna. Při hospodárném podnikání je nutné dosahovat efektivního využívání všech 

výrobních zdrojů, tak aby nedocházelo k jejich plýtvání nebo naopak nevyužívání. Pro 

dosažení největší efektivity těžby surovin musela být technologie hlubinného dobývání 

neustále vyvíjena a zdokonalována. Díky moderní technice a technologii se dnes mnoho 

práce horníkům ulehčilo, přesto podíl ruční práce a manipulace s materiálem zůstávají stále 

nenahraditelné a svým způsobem pro hornictví specifické. 

 Hlavní strategií každé organizace je tak snižování výrobních nákladů. Na toto 

ekonomické hledisko se zaměřuje i tato práce, jejímž cílem je popsat a zhodnotit efektivitu 

dobývání v předmětné části sloje 112 (B4) na lokalitě Chlebovice.  
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2.   SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU S UHLÍM  

 

 I v 21. století zaujímá uhlí ve světové energetice a dále při výrobě železa a jeho 

potřebné složce vysokopecního koksu důležité postavení. Pro svou perspektivu tak dosud 

patří k nenahraditelné surovině. V poslední době však uhelný průmysl na celém světě 

prochází složitým obdobím i vzhledem k tomu, že není stanovená palivoenergetická 

koncepce státu a výroba reaguje pouze na potřeby trhu. Odhaduje se, že od roku 2008, kdy 

dochází k stagnaci a propadu cen uhlí, je skoro polovina všech společností, které se 

zabývají jeho těžbou pod velkým finančním tlakem. Tzv. „uhelná krize“, kterou dnes často 

slýcháváme, má základ hned v několika negativních faktorech najednou. Prvním z nich je 

stále probíhající makroekonomická nejistota evropských ekonomik a zpomalený růst 

ekonomiky Číny, díky čemuž poklesla celková poptávka po komoditách i jejich cena. 

Druhým faktorem je potom dynamická expanze těžby břidličného plynu v USA, který je 

pro provoz z hlediska paliv jednodušší než uhlí. Vznikají tak přebytky výroby uhlí a plynu, 

které se musí většinou vyvážet na evropské trhy. Díky tomuto v USA prudce poklesly ceny 

plynu a energie tak zlevnila na cca 40 % původních nákladů. Ceny uhlí pak kopírovaly 

pohyb cen plynu. V důsledku nedostatečného odbytu energetického i koksovatelného uhlí, 

jsou proto těžaři nuceni snižovat svou produkci a řešit nákladovost těžby. 

 Podle některých odborníků je za tento problém z části odpovědná i EU, která by 

měla dovoz černého uhlí z USA za dampingové ceny regulovat a chránit si svůj trh. Přesto 

však odhadují, že tento dovoz bude spíše přechodný, a který přirozeným způsobem 

zanikne. Taktéž označují současný výkyv cen černého uhlí za krátkodobý.  

 Nyní dochází v USA k vzrůstu cen zemního plynu, zvyšuje se tam i spotřeba 

černého uhlí a tím se omezuje i jeho export. Ceny se proto mírně stabilizují a zotavují, 

respektive odrážejí ode dna.  

I přes toto mírné oživení cen černého uhlí se však evropští těžaři stále potýkají 

s velkými problémy. A tak se kromě naší tuzemské těžební společnosti OKD a. s., bojí o 

budoucnost horníků i sousední polská Kompania Weglowa, s kterou nás spojuje ložisko 

slezské uhelné pánve a tudíž i srovnatelné dobývací podmínky. Pro přežití těchto těžebních 

podniků bude proto nadále rozhodující strategie snižování investic a nákladů na všech 

úrovních a důkladné řízení pracovního kapitálu. [11] 
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2.1  Koksárenství a úpravárenství 

 

Koksárenství 

 

„Koksovatelnost je schopnost uhlí procházet v určitém teplotním rozmezí 

plastickým stavem, během něhož se (za současného uvolnění části uhelné substance) změní 

struktura a chemické složení. Konečným výsledkem těchto změn je vznik kvalitativně 

nového druhu paliva – koksu. Koksovatelnost je dána stupněm prouhelnění a 

petrografickým složením uhlí.“ [9] 

Společnost OKD a. s., těží dva typy uhlí, a to jak uhlí energetické, které pro svou 

výhřevnost využívají výrobci elektrické energie a teplárenské společnosti, tak uhlí 

koksovatelné, používané při výrobě vysokopecního a slévárenského koksu, který následně 

slouží pro výrobu surového železa a oceli, v chemickém průmyslu a mnoha dalších 

odvětvích. Výhoda tohoto kvalitního koksovatelného uhlí proto spočívá v jeho širokém 

průmyslovém uplatnění. Takové uhlí je využíváno především pro svůj nízký obsah síry a 

dalších chemických příměsí pro výrobu kvalitního surového železa a oceli. Díky těmto 

nárokům na chemickou čistotu a jeho využití v koksárenství je pak cena koksovatelného 

uhlí vyšší než u energetického. 

 

"Výhoda Dolu Paskov je v tom, že se zde těží koksovatelné uhlí, které je pupeční šňůrou 

navázáno na výrobu koksu na metalurgický průmysl. Muselo by dojít k dramatickým 

změnám, aby ceny koksovatelného uhlí na světových burzách ještě klesaly." 

 

Vladimír Slivka, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU 

 

Dodávky koksovatelného uhlí směřují zejména významným ocelářským 

společnostem, jako jsou U.S. Steel Košice, Arcelor Mittal, Importkohle nebo Moravia 

Steel. [9] 

Způsob využití energetického nebo koksovatelného uhlí je dán jeho vlastnostmi 

(viz tabulka č. 1) 

 

 

 



Jan Mitka: Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov 

 

2015  4 

 

Úpravárenství  

 

 Úpravárenské komplexy patřily dříve jednotlivým dolům. Od 1. záři 2013 však 

došlo v důsledku restrukturalizace OKD k jejich organizačnímu spojení. Vznikla tak lepší 

řídící vazba mezi jednotlivými doly s možností přesunovat zaměstnance mezi úpravnami 

podle aktuálních potřeb i k lepšímu korigování možností jednotlivých úpraven v konečné 

produkci. Od 1. 1. 2015 vzniklo jednotné vedení pod samostatným názvem Závod úpraven. 

Tento závod je schopen denně produkovat celkem asi 43 tisíc tun upraveného surového 

uhlí. V úpravnách probíhá oddělení uhlí od hlušiny a nečistot, dále drcení, třídění, praní a 

následná příprava k expedici zákazníkům. Proto se z hlediska výhodnosti předem usiluje o 

to, aby surové uhlí mělo co nejmenší poměr příměsí kamene. Oddělená hlušina se z 

třídírny ukládá na výsypkách nebo se dále využívá pro nejrůznější rekultivační projekty. 

Z Důlního závodu 3 je těžené uhlí z ostravských slojí dopravováno na Závod úpraven na 

lokalitě Paskov k dalšímu zpracování. [9] 

 

2.3  Kvalita 

 

Pro UVPK se zjišťují především hodnoty tzv. koksovacích parametrů: 

 

• Index puchnutí  

• Dilatace  

• Prchavé látky  

 

Z těchto hodnot je pak možno stanovit obchodní skupinu UVPK (viz tabulka č. 1) 

 

Typy uhlí na Důlním závodě 3: 

 

Uhlí koksové  – nízký obsah prchavých látek s vysokým indexem puchnutí.  

– důležité pro výrobu vysokopecního a slévárenského koksu. 

Uhlí žírné a koksové žírné – vysoká dilatace a plasticita.  

– velice žádané pro koksárenské vsázky. 

Uhlí plynové  – vysoký obsah prchavých látek a záporná dilatace. [9] 
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Tabulka č. 1: Kvalitativní a obchodní ukazatele uhlí produkce DZ3

 

Zdroj: [10] 

 

Tabulka č. 1 ukazuje obchodní nabídku uhlí – UVPK z DZ3, z hlediska chemických, 

fyzikálních a koksových vlastností pro odběratele.  

 

Ke kontrole a řízení jakosti výroby černého uhlí dochází přímo jak na úpravně 

Důlního závodu 3, tak i na dalších dvou karvinských závodech při těžbě UVPK. Celý 

proces je řízen prostřednictvím nejmodernějších úpravárenských laboratoří, a to od 

přípravy uhelných bloků a samotného dobývání, až po zpracování v úpravnách a konečnou 

expedici odběratelům. 

Při úpravě surového uhlí v úpravnách se dbá na to, aby se ve výsledném výrobku 

nevyskytovaly části hlušiny a obsah popele byl menší než 10 %, což má vliv na celkovou 

popelnatost koksu. Celá výroba úpravny se odvíjí zejména od parametrů a technických 

požadavků koncových zákazníků v obchodních smlouvách. [9]  
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3.   CHARAKTERISTIKA TĚŽEBNÍ LOKALITY 

 

3. 1  Charakteristika Důlního závodu 3 

 

Důlní závod 3 je jediným činným dolem v jižní části revíru OKD a. s., který se 

nachází přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy. Těží vysoce kvalitní lesklé, černé, 

páskované uhlí vhodné pro koksování, které se dobývá v lokalitách Sviadnov, Staříč a 

Chlebovice v DP Staříč. Od 1. 2. 2015 už Důlnímu závodu 3 organizačně nenáleží Důl 

Frenštát, který je od roku 1995 nadále režimu zajištění. V roce 1994 byly původní 

samostatné Doly Paskov a Staříč sloučeny pod jednotný název Důl Paskov. Nově je Závod 

Důl Paskov od 1. ledna 2015 přejmenován na Důlní závod 3. Rozloha tohoto důlního pole 

činí 42,5 km
2
. Vtažná jáma na lokalitě Staříč dosahuje největší absolutní hloubky 1 155 m. 

Dnešní hornická činnost je už dokonce vedena hluboko pod úrovní 5. patra, dosahujícího 

hloubky přibližně 1 300 m pod povrchem, konkrétně ve stavební přípravě porubních bloků 

ve sloji 074 (21a).  

V roce 2014 bylo vytěženo 862 000 tun ROTP kvalitního koksovatelného uhlí. Ve 

stejném roce bylo vyraženo celkem 6 600 m provozní metráže. Průměrný stav 

zaměstnanců v roce 2014 činil 1 897. K dodavatelským organizacím pak náleželo 448 

pracovníků. [7],[10] 

 

Obrázek č. 1: Důlní závod 3 ve Staříči 

Zdroj: Vlastní fotografie 
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Důlní závod 3 je obecně charakterizován nejen složitými důlně-geologickými 

podmínkami a úložními poměry, ale hlavně nebezpečím průtrží uhlí a plynů, což mělo 

výrazný vliv na volbu technologií dobývání i na nutnost přijímání bezpečnostních opatření.  

 

3.1.1 Historie 

 

 Během průzkumných prací ve staříčské oblasti, které byly započaty v roce 1950, a 

po odvrtání prvních geologických vrtů, se zjistilo, že úložní poměry zde budou oproti 

původnímu předpokladu mnohem složitější. Proto byl roku 1954 proveden Uhelným 

průzkumem, n.p., Ostrava, podrobný vrtný průzkum na všech lokalitách DP Staříč. Díky 

těmto povrchovým vrtům, které probíhaly až do roku 1960, mohlo být provedeno 

zhodnocení zásob černého uhlí jednotlivých polí – Staříč, Sviadnov a Chlebovice – 

Rychlatice. Po následném schválení tohoto výpočtu zásob byla Báňskými projekty 

v Ostravě navržena výstavba Dolu Staříč a stanoven dobývací prostor Staříč. 

 V první etapě výstavby dolu v roce 1962 se začalo s přípravnými pracemi pro 

zaústění vtažné a výdušné jámy na závodě Staříč a výdušné jámy na závodě Chlebovice. 

Od 1. 1. 1970 pak byly zahájeny těžební práce. V tomto prvním roce těžby bylo vytěženo 

267 131 t černého uhlí z porubů a 25 509 t z přípravných prací. Projektovaného objemu 

těžby dolu bylo dosaženo až v roce 1989 ve výši 1 350 000 tun čisté těžby. Dne 24. 2. 1970 

při otvírce sloje 22f došlo k první průtrži uhlí a plynů, a tak byl Důl Staříč zařazen jako 

důl s nebezpečím průtrží uhlí a plynů.  

Důlní závod 3 si za dobu své porevoluční existence prošel řadou organizačních 

změn. Když v roce 1994 byly sloučeny doly Důl Paskov a Důl Staříč, získaly tyto bývalé 

doly statut odštěpného závodu v rámci o.z. Důl Paskov. V roce 1999 dochází k ukončení 

těžby na Dole Paskov v Paskově a k rozhodnutí o útlumovém režimu a jeho organizačnímu 

převedení k Dolu Odra o.z. a následně pod státní podnik DIAMO. Dále pak došlo k jeho 

spojení s Dolem Dukla v Petřvaldě a později až do roku 2014 s Dolem Frenštát.  

V současnosti se bývalý Důl Staříč (dnešní Důlní závod 3) dělí na lokality Staříč, 

Chlebovice a částečně uzavřenou těžební lokalitu Sviadnov. [8],[10] 
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3.1.2  Současnost 

 

Dlouhotrvající propady cen uhlí na světovém trhu, ke kterým dochází od roku 2008, 

nejvíce postihly ze všech provozů OKD, právě Důlní závod 3. U tohoto dolu během 

minulých let docházelo postupně k narůstajícím ztrátám a zvýšeným nákladům spojených 

s hornickou činností a díky nadále klesající ceně uhlí se tak těžba stala nerentabilní. 

Představenstvo OKD, respektive její mateřská společnost NWR (New World Resources), 

která důl provozuje, proto plánovala v polovině roku 2013 silně omezit přípravy a na konci 

roku 2014 Důl Paskov uzavřít a zahájit útlumový režim. Na základě této vzniklé situace 

docházelo k bouřlivým ohlasům a mediálním debatám o celé budoucnosti Dolu Paskov. 

Předchozí vlády se totiž obávaly, že masivní propouštění horníků by mělo negativní 

sociální dopad na region s vysokou nezaměstnaností, a tak usilovala o prodloužení provozu 

minimálně do roku 2017 za podmínky, že stát OKD pomůže v sociální oblasti útlumového 

programu. Toto řešení však nebylo zpočátku schváleno. K definitivní dohodě pak došlo 

v červnu 2014, mezi zástupci vlády a společností NWR, že Důl Paskov bude fungovat až 

do konce roku 2017, po kterém přejde do útlumu a technické likvidace. Stát přispěje 600 

milionů na sociální program horníků Dolu Paskov s tím, že náklady na technickou část 

likvidace dolu ponese NWR. Dalším vládním úkolem pak je schválení předčasných 

odchodů do důchodu horníků splňujících dojednané podmínky podobné s evropskými 

sociálními a důchodovými podmínkami horníků. Vzniklo tak přijatelné řešení nejen pro 

obě strany, ale i pro odbory. Tuto dohodu v konečném důsledku schválila i Evropská 

komise, která posuzovala, zdali nedochází ze strany státu k nedovolené podpoře podnikání 

soukromé firmy ve finančních problémech. 

Tato dohoda přestane platit v případě, že by podle mezinárodně srovnávacích 

standardů, cena koksovatelného uhlí poklesla pod 110 dolarů za tunu, ve třech po sobě 

následujících čtvrtletích v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2017, obě strany by 

tak musely opět jednat o nové dohodě. Platnost dohody se ruší i tehdy, pokud by byl čistý 

zisk dolu v průběhu nejméně čtyř po sobě následujících čtvrtletích kladný. Z dohody také 

vyplývá, že společnost bude do konce roku 2017 udržovat minimální průměrný počet 

1 800 kmenových zaměstnanců dolu. Během roku 2017 se počet zaměstnanců dolu může 

navíc snížit na 1 600. Dále si OKD ponechává ještě možnost provozovat Důl Paskov i po 

roce 2017, pokud by se k tomu rozhodla. 
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Během těchto tří následujících let chce společnost OKD provozovat důl s co 

nejmenší ztrátou. Půjde o snahu hledat úspory v každé oblasti, zefektivnit fungování dolu a 

udržet maximální objem těžby. Hlavním cílem bude snížit jednotkové náklady na 

vytěženou tunu uhlí a dále bude zcela nutné zvýšit produktivitu práce. 

Posunutí útlumu těžby až do roku 2017 tak dává prostor nejen pro přípravné práce 

na útlum a technickou likvidaci dolu, ale i pro případné znovuobnovení těžby v závislosti 

na tom, jak se budou ceny uhlí a poptávka trhu vyvíjet. Pokud by tyto ceny v následujících 

třech letech narůstaly, pak přichází v úvahu i konzervace dolu, aby bylo možné se 

v budoucnu k těžbě uhlí vrátit. Tato konzervace by však vyšla zhruba na 300 milionu 

korun, přičemž roční údržba spojená s touto konzervací by se navíc pohybovala kolem 100 

až 150 milionů. OKD s touto variantou ale nepočítá, protože je podle společnosti 

udržování dolu příliš drahé. Konzervace totiž zahrnuje jak pravidelné čerpání důlních vod, 

plynu, a odvětrávání dolu, tak celkové zabezpečení důlního díla takovým způsobem, aby 

byl připraven k případnému budoucímu otevření. 

Pokud by však došlo k definitivnímu rozhodnutí o uzavření a technické likvidaci 

DZ 3, budou důlní díla, podle české legislativy o likvidaci dolu, zasypána nezpevněnou 

nebo zpevněnou hydraulickou základkou podle projektu. Zbytek dolu se pak nechá zaplavit 

stoupajícími důlními vodami, které se přestanou čerpat. Následně se bude kontrolovat 

stoupání těchto vod, které před sebou budou vytlačovat důlní plyn do degazačního 

systému. 

S celkovým pohledem na současné dění kolem plánovaného útlumu těžby Důlního 

závodu 3 se zároveň množí spekulace o tom, do jaké míry si za špatnou ekonomickou 

situaci dolu může samotné představenstvo OKD. Pokud se ale podíváme do světa, můžeme 

vidět, že v důsledku propadu cen koksovatelného uhlí, není Důlní závod 3 jediným dolem, 

který v této době bojuje o svou budoucnost. V USA, Austrálii, ale i ve slezské pánvi na 

polské straně, bylo taktéž z důvodu nerentability mnoho dolů uzavřeno. Do problémů se 

tak dostávají i doly s mnohem méně nákladovou těžbou, než je tomu ve slezské pánvi, kde 

těží NWR. [10] 
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3.1.3   Geologie a souvrství 

  

Z geologického hlediska je dobývací prostor Staříč součástí příborsko-těšínského 

karbonského hřbetu a je situován do tří jednotlivých karbonských elevací (sviadnovské, 

staříčské a chlebovické). Tyto elevace charakterizují ploché vrcholové části, které jsou ze 

všech stran izolovány dílčími výmoly. Vlastní pohoří karbonu je překryto miocénem, který 

je v autochtonní pozici. Vyšší nadloží je tvořeno podslezským a slezským vněkarpatským 

(beskydským) příkrovem. V místě styku karbonu s pokryvnými útvary se většinou nachází 

zvětralinový plášť karbonských hornin. Mocnost tohoto pokryvného útvaru, který je tvořen 

příkrovy a miocénem v autochtonní pozici, se pohybuje mezi 300 až 800 m. Svrchní 

produktivní karbon je reprezentován spodní částí ostravských vrstev. Hlavní zastoupení 

zde mají petřkovické a hrušovské vrstvy. Ve vrcholových částech chlebovické elevace se 

lokálně vyskytují rezidua jaklovecké vrstvy. 

Struktura ložiska je charakterizována staříčskou brachysynklinálou umístěnou 

v západní části důlního pole Staříč, jejíž směr je SSV – JJZ a generální úklon 8° k JZ. Ve 

východním křídle staříčské brachysynklinály převažují strmější úklony vrstev kolem 20° 

k ZSZ. Západní křídlo je z hlediska struktury složitější, v generelu mají však 

subhorizontální uložení s úklonem kolem 8° k JV. Tektonický styl ložiska v DP Staříč je 

reprezentován jako germanotypní. Na této ložiskové stavbě se podílí jak vrásovo – 

násunová, tak poklesová tektonika s doprovodnými přesmyky. Dominantní je zde hlavní 

paskovský přesmyk orientovaný ve směru SSV – JJZ, dosahující výšky zlomu až 200 m. 

Na celém ložisku jsou mírně převažující poklesy, které v některých částech mohou 

dosahovat značných směrných délek (několik km) a amplitudy až 400 m.  

Hydrogeologické poměry ložiska jsou jednoduché, bez rizikových horizontů nebo 

karbonského zvodnění. Vody, které byly zjištěny v dole, lze obecně zařadit do typu 

„puklinových“, které jsou vázány na doprovodné puklinové systémy v karbonském 

masívu. Vždy se však jedná pouze o nepravidelné, oblastní zvodnění, které se projevuje 

rychlým poklesem vydatnosti.  

Sloje jsou v této oblasti tvořeny převážně vysoce kvalitním koksovatelným uhlím 

obchodní skupiny Va a Vb. Z makropetrografického hlediska převažuje lesklé uhlí 

páskované s pevností do 12 MPa. Chemické a fyzikální vlastnosti uvádí tabulka č. 1. [10] 
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3.1.4 Specifikace geologické plochy 

 

 Předmětná sloj 112 (B4) na lokalitě Chlebovice je stratigraficky začleněna do 

spodní části hrušovských vrstev ostravského souvrství. Mocnost sloje v dané oblasti je 

značně variabilní, nejčastěji se však pohybuje od 60 do 80 cm. Směr vrstev je SV – JZ s 

úklony od 5 do 15°. Oblast je z jihozápadního směru omezena poklesem, tzv. severojižní 

poruchou, která má amplitudu zhruba 150 m. Kvalitativně sloj odpovídá obchodní skupině 

Vb. 

 Nadloží sloje (viz příloha č. 3), tvoří cca 70 cm mocná lávka pískovců, nad kterými 

se nachází vrstva písčitých prachovců s kořeny a rostlinnými zbytky s mocností cca 1,7 m. 

Nadloží je dále tvořeno slojí 115 (B5) s přibližně 20 cm vrstvou uhlí, 160 cm pískovcem 

s rostlinnými otisky, 60 cm kořenovým písčitým prachovcem a dalšími 13 cm uhlí. Na tuto 

sloj dále nasedají 8,9 m mocné pískovce s ostrým stykem do prachovců, které přecházejí 

do kořenových prachovců s mocností asi 1,2 m. 

Podloží je tvořeno cca 90 cm kořenovými prachovci, na které navazuje cca 4,4 m 

mocná vrstva pískovců přecházejících přes písčité prachovce do prachovců o mocnosti cca 

4,1 m a sloje 109 (B3) s mocnosti asi 54 cm.  

V předmětné oblasti je sloj 112 (B4) částečně účinně nadrubána poruby ve sloji 121 

(B7) ve vzdálenosti cca 35 až 40 m a neúčinně nadrubána poruby ve sloji 145 (B14) ve 

vzdálenosti 120 m. Neúčinně podrubána je slojí 084 (22f) ve vzdálenosti cca 100 m.  

V případě životnosti dolu po roce 2018 budou ve sloji 112 (B4), lokality 

Chlebovice, provozovány poruby 112 751, 112 752 a další bloky. Z hlediska nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů je sloj v daném důlním poli zařazena do 1. stupně nebezpečí PUP. 

Směrná délka porubního bloku 112 751 i délka porubní fronty bude upřesněna při ražbě 

přípravných tříd z hlediska vývoje mocnosti, tektoniky a časového faktoru stavební 

přípravy sloje 112 (B4). Koncepce umožňuje pokračovat v dobývání i dalších porubů 

112 752 a následných až k západní demarkaci dobývacího prostoru. Z důvodu plánovaného 

ukončení dolu, však doposud není jisté, zdali bude těžba dalších porubních bloků 

pokračovat. Proto se práce zaměřuje pouze na porubní blok 112 751, u kterého má podle 

plánovaného harmonogramu stavebních příprav začít těžba až ve 2. polovině roku 2016 

s ukončením dobývání koncem roku 2017 (viz příloha č. 4). [10] 
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3.1.5 Důlní podmínky 

  

 Důlní vody 

Z důvodů, které byly zjištěny výše uvedeným hydrogeologickým průzkumem, 

došlo k zařazení dobývacího prostoru Staříč do kategorie „bez nebezpečí průvalu vod“. 

Důlní vody, tvořené přítoky geologických vod, jsou v různém poměru míseny s provozní 

vodou s mocností budování čerpacího systému. Vody z lokality Chlebovice jsou přiváděny 

po spojovacím překopu na 3. patře do hlavní čerpací stanice na lokalitě Staříč na 4. patře a 

z hlavní čerpací stanice jsou čerpány do sedimentační nádrže na povrchu a následně do 

řeky Ostravice. [10] 

 

  Důlní ovzduší 

V místech, kde se zdržují pracovníci dolu, musí důlní ovzduší obsahovat nejméně 

20 % kyslíku. Koncentrace metanu na pracovištích nesmí překročit 1 %. Důsledně se proto 

kontroluje, zdali koncentrace plynných škodlivin nepřekračují maximální povolené limity: 

- kysličník uhelnatý (CO)   0,003 % 

- kysličník uhličitý (CO2)   1 % 

- kysličníky dusíku (NO + NO2)  0,00076 % 

- sirovodík (H2S)    0,00072 %  [12] 

 

 Důlní otřesy 

Podle výnosu ČBU čj. 1498/90 je Důlní závod 3 bez nebezpečí důlních otřesů.  

 

 Větrání 

Větrací systém dolu je sací a tvoří jej tři samostatné větrní oblasti, které mají své 

vlastní centrálně umístěné vtažné a výdušné jámy se samostatnými větrními odděleními. 

Od 2. 5. 2014, kdy došlo z ekonomických důvodů k odstavení hlavních ventilátorů u 

výdušné jámy č. I/1 a tím i zániku větrní oblasti Sviadnov, tvoří Důlní závod 3 pouze dva 

větrní systémy – důl Staříč a důl Chlebovice. U ražených důlních děl je pro řádné větrání a 

pro zlepšení mikroklimatických poměrů na pracovišti použito pouze foukacího způsobu 

větrání flexibilními lutnami s lutnovými elektrickými nebo kombinovanými ventilátory. 

Účinnost tohoto větrání je kolem 85 %. [10] 
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3.1.6 Infrastruktura  

 

 Pro pravidelnou kolejovou dopravu, která je rozvedená pouze na 3. a 5. patře, se 

používají lokomotivy DH 70 D1 a D2. Tratě kolejí jsou o rozchodu 60 cm a jejich údržba 

se provádí pomocí strojů Haussher při nutnosti přibírky počvy dopravních cest. 

Důlní vozy pro dopravu uhlí jsou typů JDV 1,25 m
3
, VPV 3,3 m

3
. Při dopravě 

těžkých a rozměrných břemen je použito klanicových a speciálních vozů. Doprava osob je 

uskutečňovaná na překopech 3., 4. a 5. patra prostřednictvím vozů typu DM 12 

s podmínkami, které stanoví dopravní řád pro dopravu osob. 

Z důlních ražeb je odtěžení horniny realizováno hřeblovými dopravníky typů TH 

502, TH 601 na pásové dopravníky typů TP 630 a TP 1201 na centrální odtěžení do 

skipového zásobníku s kapacitou 1 000 t. 

Materiál je na všechna pracoviště dopravován z nákladišť převážně po závěsné 

dráze typu ZD-24. Za trakční prostředek je používáno závěsné lokomotivy typu DLZ 110 a 

DLZ 210. Pro nákliz mechanizované výztuže smykem po počvě do porubu, při vybavování 

se používají vrátky VP01 a VP02.  

Pro dopravu osob slouží kolejová a závěsná doprava, která využívá přepravní 

kabinky pro dopravu osob, a dále lanopásové vleky typu PVL a podpory chůze ZPCH, a 

také některé pásové dopravníky s povolenou dopravou osob podle zvláštních předpisů. [10] 

 

 

Obrázek č 2: Důlní závěsná lokomotiva DLZ 110 [13]   
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3.2 Návrh přípravy k dobývání 

  

 Navržená technologie pro přípravu a dobývání sloje 112 (B4) se odvíjí od 

technických možností, kterými DZ3 disponuje i od nutnosti dodržování bezpečnostních 

opatření při samotné hornické činnosti ražení a dobývání. 

 Základní parametry pro stavební přípravu, jak z hlediska délky, úklonu a profilu 

děl, tak zvolené hustoty budování a účelu raženého díla jsou uvedeny v tabulce č. 2, podle 

přílohy č. 4. 

Je však nutné vzít v úvahu nasazenou mechanizaci při ražení, potřebu dopravy 

hmot, samotné odtěžení rubaniny a větrání. 

 

Tabulka č. 2: Ražby přípravných důlních děl porubu č. 112 751 

Účel č. třídy Profil 
Ø Mocnost 

[m] 
Budování 

[m] 
Délka  

[m] 
Úklon 

[°] 

Výdušná třída 
(chodba v uhlí) 

112 6350 SPN 10 1,1 0,8 40 ±5 

Výdušná třída 
(překopní část) 

112 6350 SPN 10 0 0,8 40 -15 

Výdušná třída 
(překop) 

112 4350 SPN 10 0 0,8 70 -15 

Výdušná třída 
(chodba) 

112 4350 SPN 10 0,7 0,8 20 -15 

Výdušná třída 
(chodba) 

112 4350 SPN 10 0,7 0,8 850  ±5 

Úvodní těžní třída 
(překop) 

2350 SPN 14 0 0,8 160 -15 

Úvodní těžní třída 
(chodba) 

112 4352 SPN 12 0,7 0,8 815  ±5 

Výchozí prorážka 112 3751 CHU 1 0,7 0,6 180 +10 

Výdušná třída 
(chodba) 

112 6350/1 SPN 10 1,1 0,5 30 +10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3: Charakteristické údaje o porubu č. 112 751 

Délka Směrná délka Mocnost čistá Mocnost celková 
Technologie 
+ Budování 

180 760 70 120 PL-82 TH 601 / IHV 
 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

 

Tabulka č. 4: Použitá technologie pro ražbu přípravných děl 

Použitá technologie Typ 

Vrtací vůz VVH 1R 

Nakladač s bočním výklopem Hausherr D 1131 

Hřeblový dopravník TH 502 

Pásový dopravník TP 630 
 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

 

Tabulka č. 5: Použitá technologie pro dobývání porubu 

Použitá technologie Typ 

Uhelný pluh PL-82 

Porubový dopravník TH 601 

Sběrný dopravník TH 700 

Kotvení KP-F30 

Přibírkový stroj Hausherr 

Drtič na STHD PK 

Budování Typ 

Hydraulické stojky SM (příslušné dimenze) a ocelové botky 

Stropnice OSO 110/40 (OSO 1600) 
 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

 

Tabulka č. 6: Šířka výztuže pro profily SPN 

SPN Šířka [m] 

10 4,9 

12 5,24 

14 5,58 
 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 
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3.2.1 Výpočet vytěžitelných zásob z porubu 112 751 

 

Výpočet je proveden z předpokládané směrné délky porubu 760 m, délky porubu 

180 m, průměrné mocnosti porubu 0,7 m a měrné hmotnosti uhlí 1,32 t · m
-3

 podle vztahu: 

 

Z = S · m · ρ [t]     (1) 

 

Kde: 

Z  – zásoby porubního bloku 112 751 [t] 

S – odrubaná plocha porubního bloku [m
2
]  

m  – průměrná mocnost sloje [m]  

ρ   – měrná hmotnost uhlí [t · m
-3

] 

 

Z = S · m · ρ [t] 

Z = (180 · 760) · 0,7 · 1,32 

Z = 126 403,2 [t] 

 

 

 

Výpočet vytěžitelných zásob z přípravných důlních děl porubu 112 751: 

 

Protože bude vyraženo celkem 2 205 m ražeb ve sloji o průměrné mocnosti 0,7 m 

ve sloji 112 (B4) a 1,1 m ve sloji 121 (B7) je nutné započítat i tyto vytěžitelné zásoby 

z příprav (viz tabulka č. 7). 

Ražba chodeb v uhlí ze stavebních příprav roku 2015 a 2016 byla vypočtena na 

základě stejného vztahu (1) uvedeného výše, s tím rozdílem, že se u odrubané plochy (S) 

mění šířka uhlí a délka úseku raženého díla, a mocnost sloje (m) 0,7 nebo 1,1 m.  

 Vypočtená mimorubáňová těžba z příprav z roku 2015 a 2016 činí 8 942 t. 
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Tabulka č. 7: Těžba a provozní dny ze stavebních příprav porubu č. 112 751 

2015 

Číslo a účel 
třídy 

Délka 
[m] 

Mimorubáňová 
těžba z příprav [t] 

Provozní dny 

112 6350 
(chodba) 

40 284,6 

33 
112 6350    
(překop) 

40 0 

112 4350     
(překop) 

70 0 

33 
112 4350         
(chodba) 

20                      90,6     

112 4350         
(chodba) 

520 2 354,4 144 

2350         
(překop) 

160 0 66 

112 4352  
(chodba) 

520 2 354,4 142 

Celkem 1 370 5 084 418 

2016 

Číslo a účel 
třídy 

Délka 
[m] 

Mimorubáňová 
těžba z příprav [t] 

Provozní dny 

112 4350         
(chodba) 

330 1 494,1 79 

112 4352  
(chodba) 

295 1 335,6 73 

112 3751  
(prorážka) 

180 815 48 

112 6350/1 
(chodba) 

30 213,4 9 

Celkem 835 3 858 209 

Celkem za rok 2015 a 2016 

Celkem 2 205 8 942 627 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

 

Provozní dny byly stanoveny z podnikového harmonogramu pro rok 2015 a 2016. 
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4.   TECHNOLOGIE RAŽENÍ A DOBÝVÁNÍ  

 

Správná volba technologie a metody ražení i dobývání je základním předpokladem 

k efektivní a bezpečné hornické činnosti. Při této volbě se respektují nejen přírodní poměry 

a dobývací podmínky, ale i technické možnosti těžebního podniku. K celému 

rozhodovacímu procesu je však třeba přistoupit zodpovědně s prvořadým cílem dodržet jak 

ekonomiku, tak bezpečnost celého provozu. 

 

4.1.  Razící metoda a technologie 

 

Vzhledem k tomu, že je sloj 112 (B4) zařazena do slojí s 1. stupněm nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů, musí být všechna důlní díla ražena způsobem, při kterém se pro 

rozpojování hornin jako razící metoda používá trhací práce. 

  

Razící cyklus se sestává z několika postupných operací: 

 

Základní operace: 

 vrtání vývrtů pro trhací práci (po odvrtání prognózních vrtů na PUP) 

 nabíjení vývrtů a trhací práce 

 odtěžení rozvolněné horniny 

 stavění výztuže  

 

Pomocné operace: 

 doprava materiálu 

 montáž strojního vybavení důlního díla 

 údržba technologického zařízení 

 montáž potrubních tahů a dopravní drážky ZD-24 

 potažení lutnového tahu a zásobníku luten  
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S využitím stávající techniky se základní operace provádějí takto: 

 

Vrtání vývrtů pro trhací práci: 

Provádí se elektrohydraulickými vrtacími vozy typu VVH-1R. V menší míře je pak 

při vrtání vývrtů používáno ručních vrtacích kladiv a rotačních vrtaček, pracujících na 

nízkotlaký vzduch, pro prognózní vrtání před vrtáním zabírkových vrtů. 

 

Nabíjení a trhací práce: 

 Vrty se nabíjejí ručně důlně-bezpečnostní trhavinou (DBT II.), která se nabíjí ve 

společných obalech a následně utěsňuje vodní ucpávkou. K roznětu trhaviny jsou použity 

časované rozbušky řízené elektricky. K aktivaci roznětu se používají pouze schválené 

roznětnice. 

 

Odtěžení rozvolněné horniny: 

 Z čelby se rozvolněna hornina odtěžuje pomocí nakladače Hausherr D1131 

s bočním výklopem s elektrohydraulickým pohonem na hřeblový dopravník a soustavou 

pásových dopravníků až k centrálnímu odtěžení. Hřeblové a pásové dopravníky jsou 

poháněné elektromotory. Důlními vozy je pak rubanina odvezena na lokalitu Staříč po 3. 

patře (délka 4,7 km) do výsypu skipového zásobníku a následně skipovým těžním 

zařízením na povrch. 

 

Vyztužování: 

 Po odtěžení rubaniny je zabírka zajišťována ocelovou obloukovou výztuží (typu 

SPN 10 nebo 12), která je ve stropu díla a bocích založena tahokovem, nebo ocelovou 

mřížovinou OMP. Samostatné díly výztuže jsou pak svázány dohromady pomocí 5-ti 

ocelových rozpínek a TH šrouby. Horninou jsou následně plně zakládány nadvýlomy, 

vznikající při trhací práci po obvodu díla (viz příloha č. 5). 

 

Pomocné operace: 

 Zde se zahrnuje doprava a neustále probíhající prodlužování vzduchového, 

vodovodního i odpadního a degazačního potrubí. Dále prodlužování závěsné drážky, 

větraček, elektrických kabelů, pásového dopravníku, atd. Tyto operace jsou závislé na 

postupu čelby, ale nezávislé na vlastním razícím cyklu. [10] 
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4.2  Dobývací metoda a technologie 

 

Vzhledem k zařazení sloje do nebezpečí 1. stupně PUP je těžba prováděna metodou 

směrného stěnování z pole na řízený zával. Za nejvhodnější technologii pro rozpojování 

hornin v daných podmínkách byl určen uhelný pluh PL-82. Po rozpojení pluhem se pomocí 

hřeblového dopravníku uskutečňuje odtěžení z porubu. Vydobytý prostor je zajišťován 

individuální hydraulickou výztuží se systémem řadového budování. Po vyuhlení a 

zabudování pokosu se provádí plenění posledního stojkořadí, čímž je takto řízeným 

zavalováním vydobytý prostor likvidován. (viz příloha č. 6) 

Při volbě dobývací metody je nejdůležitějším úkolem zajistit pro horníky 

v porubech bezpečný pracovní provoz a prostor. [10] 

  

 Obrázek č 3: Pluhová technologie [10] 
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5.   EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ TĚŽBY NA VYBRANÉ LOKALITĚ 

 

5.1  Teoretická východiska pro hodnocení investic 

  

Investici lze chápat jako odloženou spotřebu za účelem získání budoucích užitků, 

tzn. peníze, které jsou vynaložené jednorázově, a které budou dlouhodobě přinášet peněžní 

příjmy. Chyby vzniklé při běžném a provozním rozhodování můžeme většinou napravit, 

avšak investiční rozhodování přináší dlouhodobou účinnost. Špatně zvolená a neefektivní 

investice může společnost uvést jak do finančních problémů, tak až k jejímu samotnému 

úpadku. Proto se podnik z důvodu efektivnosti a svého konkurenčního přežití neobejde bez 

investic.  

 

Investice je posuzována podle těchto kritérií: 

 

 výnosnosti nebo rentability (vztah mezi náklady a výnosy, které stojí pořízení 

investice) 

 nejistoty a rizikovosti investice 

 doby splacení (stupně likvidity investice) 

 

„Podstatou hodnocení investic je proto porovnání vynaloženého kapitálu (výdajů na 

investici) a výnosy (příjmy), které investice přinese, tj. hodnocení výnosnosti (rentability) 

investice.“ 

 Výnosnost investice je charakterizována jako přírůstek zisku (po zdanění) a odpisů, 

které se pak podniku vracejí v ceně prodaných výrobků. Tyto dvě položky tvoří peněžní 

tok, tzv. cash flow. Přijatelná investice je pak taková, jejíž budoucí výnosy převýší náklady 

na ní vynaložené. Z dlouhodobého hlediska je proto nutné vzít v úvahu i působení faktoru 

času. [5]        
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Postup hodnocení efektivnosti investic:  

 

První krok spočívá v určení kapitálových výdajů na investici. V dalším kroku se 

provede odhad budoucích peněžních příjmů, které investice přinese a rizika s tím spojená. 

Dále se určí náklady na kapitál vlastního podniku, tzn. diskontní míra podniku, o kterou se 

příjmy diskontují. Nakonec se vypočte čistá současná hodnota očekávaných výnosů (cash 

flow). Přičemž první dva kroky bývají nejobtížnější. Na správném a reálném odhadu 

výdajů a budoucích kapitálových příjmů spočívá úspěšnost celého investičního plánování. 

 

Určení kapitálových výdajů 

 

 V úvahu se berou pouze výdaje (pořizovací cena nebo vlastní náklady), které jsou 

přímo spojeny s investicí. Výdaje na stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky 

zahrnují nákupní (pořizovací) cenu včetně dopravy, instalace, výdajů na projektovou a 

přípravnou dokumentaci, apod. Stanovení těchto investičních výdajů je zde poměrně 

přesné. Hmotný investiční majetek, který je pořízený ve vlastní režii, je oceňován 

vlastními náklady (na základě zákona o dani z příjmů, § 29). Odhad, který již tak přesný 

nebývá, se stává z ostatních výdajů, kterými jsou zejména stavební výdaje, výdaje na 

výzkum a vývoj, na přeškolení pracovníků a na ochranu životního a pracovního prostředí. 

Skutečné výdaje se tak v praxi znatelně liší od předpokládaných výdajů, což někdy může 

podnik uvést do obtížné hospodářské situace. S novou investicí je většinou vždy spojen 

přírůstek zásob surovin, materiálu, nedokončené výroby a dalších položek oběžného 

majetku. Proto se částka zvyšující majetek podniku musí přičíst ke kapitálovým výdajům 

nové investice. S tím je však spojen i růst krátkodobých závazků (např. dluhy u 

dodavatelů), které potřebu kapitálu zase snižují. Investiční výdaje zvyšujeme tedy o rozdíl 

přírůstku oběžného majetku a přírůstku krátkodobých pasiv, tj. čistý pracovní kapitál. 

Pokud je s pořízením investice spojen prodej, likvidace dosavadního strojního zařízení 

nebo jiného majetku je nutné započítat i tyto kapitálové výdaje, včetně daňových vlivů. 

V praxi je taktéž potřeba zohledňovat faktor času, aktualizovat kapitálové náklady a 

přihlédnout k inflaci. K přepočtu na shodnou časovou základnu využíváme diskontní míry.  
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Odhad budoucího cash flow 

 

Z realizované investice zjišťujeme budoucí celkové peněžní příjmy (celkové cash 

flow). Tyto budoucí příjmy jsou v praxi obvykle přeceňovány. Jejich výše se stanovuje 

obtížně, neboť zde působí řada vlivů, které dovedeme jen stěží odhadnout. Těmito vlivy 

mohou být např. faktor času, inflace, vlivy měnících se podmínek na trhu, atd., což zvyšuje 

riziko nedosažení očekávaných příjmů. Odhadům je proto věnována zvýšená pozornost, 

zpracovávají se důkladné analýzy trhu, především pro objem prodávaného zboží a jeho 

ceny. Dále se zkoumá cenová elasticita, vlivy reklamy, odezva konkurence, vývojové 

trendy, apod. Rovněž je nutné zajistit výrobní náklady spojené s novou výrobou a 

podklady pro materiálovou kalkulaci výrobků a mimo jiné i zjistit údaje o ceně použitých 

zdrojů (např. úvěru). 

 

Peněžní příjmy z investice 

 

Nejedná se o účetní zisk, ale o cash flow, čili skutečný (čistý) peněžní příjem, 

vyplývající z investice. Při jeho výpočtu vycházíme z tržeb a výdajů. Tržby představují 

peněžní výnos získaný z prodané produkce. Výdaje pak tvoří mzdy zaměstnanců, materiál, 

energie, služby a všechny ostatní nákladové položky kromě odpisů. Odpisy zde nejsou 

peněžní výdajem, protože jim byly v době, kdy jsme investici pořizovali. Proto se část 

odpisů zpětně vrací jako součást tržeb v ceně prodaných výrobků a po zaplacení nákladů, 

včetně daně z příjmů se přičítají k tržbám. Podobně se chovají i úroky z úvěru, které jsou 

nákladem a snižují čistý zisk. Bereme je v úvahu při diskontování peněžních příjmů na 

současnou hodnotu. Pokud bychom je odečetli, snižovali by zisk dvakrát. Jednou jako 

součást nákladů a jednou jako součást diskontní míry. Úroky z cizího kapitálu se proto do 

nákladů nezahrnují, tzn., že se od zisku neodečítají. 

Čistý zisk se vypočítá pomocí odhadu budoucích tržeb a nákladů (fixní a variabilní, 

včetně oportunitních nákladů). Oportunitní náklady znamenají výnos z nejlepší varianty, 

kterého nemohlo být dosaženo, protože vynaložené zdroje na tuto investici nebyly použity. 

Ušlý zisk pak připočítáme k nákladům (např. úrok z termínovaného vkladu v bance, výnos 

ze státních obligací). [5] 
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Určení podnikové diskontní míry 

 

Stejně jako ostatní výrobní činitelé má i samostatný kapitál své náklady, s kterými 

musíme počítat při hodnocení efektivnosti investice. Investice je financována buď vlastním 

kapitálem, nebo cizími zdroji anebo současně vlastními i cizími zdroji. Pokud se tedy 

realizuje financování investice pouze vlastním kapitálem, potom jsou náklady tvořeny 

výnosem z kapitálu (dividenda). Pokud je však investice plně realizována cizími zdroji, 

pak je nákladem úrok z úvěru, a pokud by se v tomto případě nedosahovalo zhodnocení 

investice alespoň v této výši, jednalo by se o ztrátu. Kombinovaný způsob financování, jak 

vlastními tak cizími zdroji, je firmami značně používán. Průměrné kapitálové náklady se 

počítají podle jednotlivých kapitálových složek. Kapitálové náklady jsou obvykle 

vyjádřeny v procentech.  

 

Průměrné kapitálové náklady jsou vyjádřeny jako vážený aritmetický průměr podle vztahu: 

 

ko = Wiki (1 - T) + Wpkp + Weke     (2) 

 

Kde: 

ko  – průměrná míra kapitálových nákladů podniku 

ki – úroková míra pro nové úvěry před zdaněním  

T  – míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem 

kp – míra nákladů na prioritní akcie  

ke  – míra nákladů nerozděleného zisku a základního kapitálu 

Wi,p,e – váhy kapitálových složek – procenta z celých zdrojů [5] 
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Výpočet současné hodnoty cash flow 

 

Očekávané příjmy z investice plynou po řadu let. Působením faktoru času je současná 

hodnota peněžní jednotky cennější než ta budoucí. A protože je časová hodnota peněz 

proměnlivá, musíme přepočítat budoucí hodnotu na hodnotu současnou. Tu můžeme definovat 

jako peněžní sumu, která musí být investována, jestliže se má ve stanové době získat zpět 

zvětšená o očekávané výnosy. 

 

Pro přepočítávací koeficient je použitá průměrná míra kapitálových nákladů 

(diskontní míra), vypočtená v předchozím odstavci. 

    

       
   

      
 

   

      
  

   

      
  

   

      

 

   

                            

 

Kde: 

SHCF  – současná hodnota cash flow 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t 

k  – podniková diskontní míra 

t – období 1 až n (roky)  

n  – očekávaná životnost investice v letech 

 

Při stanovení diskontní míry i při výpočtu cash flow je dále nutné přihlížet k míře 

inflace a podle její předpokládané výše upravovat všechny veličiny. Investice by měla za 

dobu své životnosti přinést alespoň takovou částku cash flow, kolik sama stála. Platí tedy: 

 

IN < SHCF       (4) 

Kde: 

SHCF  – současná hodnota cash flow 

IN – investiční náklady [5] 
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5.2  Metody hodnocení efektivnosti investic 

 

Při hodnocení efektivnosti investice používáme určitá kritéria, podle kterých 

investici posuzujeme. Investice jsou realizovány vždy s určitými cíli, proto je za kritérium 

jejich hodnocení považována míra splnění těchto cílů. Podle toho, co od investice 

očekáváme, rozlišujeme dvě kritéria. Kritérium nákladové, jestliže je cílem snížit výrobní 

náklady nebo kritérium ziskové, pokud se má zvýšit zisk. Nákladové kritérium většinou 

nepostihuje celkovou efektivnost, což je nedostatečné hlavně při porovnávání různých 

investičních projektů. Ziskové kritérium však už vyjadřuje efektivnost mnohem 

komplexněji. Investici považujeme za účinnou, pokud příjmy z investice převyšují výdaje 

(náklady) vynaložené na tuto investici. 

Při hodnocení efektivnosti investic používáme několika metod. Obvykle se dělí na 

dvě základní skupiny: 

 

 Metody statické  – nepřihlížejí k působení faktoru času 

 Metody dynamické – přihlížejí k působení faktoru času 

– základem je aktualizace (diskontování) všech vstupních dat  

 

Statické metody se používají u méně významných projektů, u projektů s kratší 

dobou životnosti, a v případech nízkého diskontního faktoru. V ostatních případech se pak 

vždy používají dynamické metody. [4] 

 Respektování času má podstatný vliv na přijetí či nepřijetí projektu nebo na výběr 

vhodné varianty při propočtech efektivnosti investičních projektů. Odráží se jak 

v peněžních příjmech tak kapitálových výdajích projektu. Pokud v propočtech efektivnosti 

nepřipadají v úvahu časové dimenze, dochází obvykle k značnému zkreslování pohledu na 

efektivnost daných projektů, tudíž i k nesprávnému rozhodování. Z jiného hlediska se 

metody hodnocení investičních projektů mohou rozdělovat podle: 

a) Nákladového kritéria hodnocení efektivnosti 

b) Ziskového kritéria hodnocení efektivnosti 

c) Čistého peněžního příjmu z projektu [6] 
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K hodnocení investic se obvykle používají tyto metody: 

 

1. Metoda výnosnosti investic (Return on Investment – ROI) 

2. Metoda doby splácení (doby návratnosti, Payback Method) 

3. Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value of Investment – NPV) 

4. Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return – IRR) 

 

Metoda výnosnosti investic  

 

Hlavním efektem u této metody je zisk, proto bývá tato metoda také označována 

jako metoda ziskovosti nebo rentability. V zisku se promítají jak změny v objemu 

produkce, tak změny nákladů, které investice vyvolá. Přínos dané investice, respektive její 

výnosnost či rentabilita je dána podle vztahu: 

 

ROI = 
  

  
                (5) 

 

Kde: 

Zr  – průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice 

IN – investiční náklady 

 

Protože je ve vzorci použit průměrný roční zisk, je možné porovnávat i projekty 

s různou dobou životnosti a s různou výši investičních nákladů a objemu výroby. Ziskem 

se zde rozumí čistý zisk po zdanění, který přináší skutečný efekt pro podnik. Za investiční 

náklady je doporučováno vzít průměrnou zůstatkovou hodnotu investice. Jestliže je 

vypočtená rentabilita vyšší než požadovaná míra zúročení, investici považujeme za 

výhodnou, jestliže je však nižší, potom bychom ji neměli uskutečňovat.  

 Tato metoda výnosnosti nebere v úvahu všechny investiční příjmy, ale pouze zisk, a 

rovněž nepočítá s odpisy. Jedná se o metodu statickou, neboť nebere v úvahu působení 

faktoru času ani nepřihlíží k rozložení zisku v čase. 
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Metoda doby splácení 

 

Za dobu splacení neboli dobu návratnosti je označován čistý cash flow, přinášející 

podniku hodnotu, která se rovná původním nákladům na danou investici. Pokud jsou 

příjmy investice každý rok stejné, pak můžeme dobu splácení vypočítat jako podíl 

investičních nákladů a ročního cash flow, podle vztahu:  

 

DS = 
Investiční náklady

      cash     
           (6) 

 

„Čím je kratší doba splácení, tím je investice výhodnější. Je samozřejmé, že doba 

splacení musí být kratší, než je doba životnosti investice.”   

Při srovnávání dvou stejných investičních variant podle doby splacení, vybíráme tu, 

jejíž doba splacení je kratší. Za nevýhodu u této metody je považováno to, že nebere 

v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splácení, přestože je 

můžeme odstranit diskontováním. Právě proto nemůže být tato metoda všeobecnou mírou 

pro posuzování investic. Naproti tomu ale zase poskytuje důležité informace o riziku 

investice (doba splácení 2 let představuje menší riziko než doba 10 let). 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

 

 U této metody je bráno v úvahu působení faktoru času, což znamená, že hodnota 

dnešní peněžní jednotky je cennější než její hodnota v budoucnu. Budoucí příjmy 

z investice se proto přepočítávají na jejich současnou hodnotu. V případě, že čistá současná 

hodnota vyjde kladná, má se za to, že investice má smysl. Pokud je však v diskontní míře 

obsažena i riziková prémie, může být investice přijata i přes její riziko. Pokud je čistá 

současná hodnota nulová, potom je dosaženo požadované výnosnosti investovaných peněz. 

Pokud je ale hodnota naopak záporná, potom investice nepřipadá v úvahu. Tato metoda 

bývá z důvodu své přesnosti nejčastěji využívána. 
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Čistá současná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů 

(cash flow) a investičními náklady podle vztahu: 

 

                                                       
   

      

 

   

                                                        

Kde: 

ČSHI  – čistá současná hodnota investice 

SHCF – současná hodnota cash flow (výnosů z investice) 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – investiční náklady 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní míra) 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti investice 

 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

 

Metoda je založená na koncepci současné hodnoty cash flow a spočívá v nalezení 

diskontní míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná 

současné hodnotě výdajů na investici, tzn., že se čistá současná hodnota bude rovnat nule, 

podle vztahu: 

 

SHCF = IN 

 

                                                              
   

      

 

   

                                                                        

 

Kde: 

CFt  – očekávaná hodnota cash flow v období t 

k – kapitálové náklady na investici 

IN – investiční náklady 
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Protože číslo k je diskontní mírou, kterou hledáme, budeme muset postupovat 

iterativně (metodou pokusů a omylů) a rozdíl levé a pravé strany rovnice postupně snižovat 

tak dlouho, až bude jejich rozdíl nulový. Tato metoda udává předpokládanou výnosnost 

investice, kterou porovnáváme s požadovanou výnosností, proto je v praxi velmi oblíbená.  

„Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko, je 

projekt přes své riziko přijatelný. Je-li celá investice na úvěr, mělo by být vnitřní výnosové 

procento vyšší, než je úroková míra.” 

Výsledky metody vnitřního výnosového procenta se obvykle shodují s výsledky 

zjištěnými pomocí čisté současné hodnoty. Avšak přínos projektu se zde na rozdíl od čisté 

současné hodnoty vyjadřuje relativně, tedy v procentech. 

Nevýhodou této metody je, že v případě peněžních toků, které v průběhu životnosti 

projektu mění své znaménko, může vnitřní výnosové procento nabýt více hodnot. Jedná-li 

se tedy o projekt s nestandardními peněžními toky, nebo pokud vybíráme mezi vzájemně 

se vylučujícími projekty, může použití této metody v některých situacích vést 

k nesprávným závěrům. [4] 
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5.3  Vyhodnocení efektivnosti dobývání porubu 112 751 

 

K vyhodnocení efektivnosti těžby jsem vybral metodu čisté současné hodnoty, 

která se taktéž shoduje s metodou používanou v rámci celé společnosti, tedy i pro Důlní 

závod 3. Výpočet uvedený v příloze č. 1 je zpracován podle metody diskontovaných cash 

flow ve zjednodušené struktuře.  

Z důvodu ochrany citlivých interních dat podniku, které jsou obchodním 

tajemstvím, byly veškeré vstupní údaje platné pro rok 2015 upraveny koeficientem tak, aby 

byla zachována vypovídající schopnost použité metodiky. Proto je zapotřebí nahlížet na 

tyto údaje pouze orientačně, neboť se mohou od skutečnosti lišit. [10] 

 

5.3.1  Metoda diskontovaných cash flow 

 

Cílem ekonomického vyhodnocení je kvantifikovat přínos z vyhodnocovaného 

projektu (v peněžním vyjádření) a dát výlučně z finančního pohledu doporučení, zda 

realizovat či nerealizovat vyhodnocovaný projekt. Vyhodnocování projektu se provádí 

metodou diskontovaných cash flow (diskontovaných peněžních toků/discounted free cash 

flow, zkráceně DFCF), doplněných o vnitřní výnosové procento (IRR) a dobu návratnosti 

(Payback). Dochází zde k přepočtu budoucích příjmů z dobývání porubu na jejich 

současnou hodnotu. [10] 

 

5.3.2  Klíčové předpoklady zpracování modelu 

 

Finanční model je zpracován na základě technického řešení, které se považuje za 

proveditelné (geologické, technické, bezpečnostní, větračské, hornicko-právní aj. aspekty). 

Vyhodnocení projektu je od roku 2015 do roku 2017 a zahrnuje ražbu důlních děl, 

vybavení porubu, dobývání porubu a jeho likvidaci.  

Model pracuje s předpokladem, že produkce je rovna prodeji. Inflační index 

nákladů pro roky 2016 až 2017 počítá s meziroční inflací 2%. Diskontní podniková míra je 

12,8% a vyjadřuje požadovaný výnos z kapitálu. 
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Při zpracování modelu DFCF se používá koncept variabilních a fixních nákladů 

vyhodnocovaného projektu. Pro účely bakalářské práce se při výpočtu efektivnosti 

zaměřím na variabilní složku nákladů, kdy je výše těchto nákladů ovlivněna změnou 

vstupů, tj. objemem produkce a provozní metráži. [10] 

 

5.3.3  Propočet vstupních dat 

 

Základní technické ukazatele 

 

Předpokládaná produkce v tunách (ROTP) z porubu 112 751 vychází z potřeby 

porubu na rok 2016 a rok 2017. Provozní metráž představuje ražbu důlních děl porubu 

112 751 v letech 2015 - 2017. 

 

Tabulka č. 8: ROTP a provozní metráž z porubu 112 751 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

Těžba z porubu t   49 951 76 344 126 295 

Těžba z příprav t 5 084 3 858   8 942 

ROTP t 5 084 53 809 76 344 135 237 

Provozní metráž m 1 370 835   2 205 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

 

Investiční náklady – strojní vybavení a ostatní zařízení 

 

V rámci vyhodnocení projektu je třeba zajistit, aby bylo do modelu DFCF 

adekvátně promítnuto použití strojů a zařízení. Pokud je životnost strojů delší než období, 

za které je vyhodnocení zpracováno, do modelu DFCF se zapracuje poměrná část 

investičních nákladů vztažená k délce vyhodnocovaného projektu.  

V praxi to znamená, že životnost strojního vybavení je 10 let a stroje na ražby 

důlních děl budou v provozu 2 roky. V investičních nákladech je pak zahrnuta poměrná 

část pořizovací hodnoty odpovídající době nasazení technologie v ražbách, obdobně doba 

nasazení technologie pro dobývání. 
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Tabulka č. 9: Investice strojní a ostatní vybavení 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

- technologie ražby tis. Kč  2 847 
   

- technologie dobývání tis. Kč 
 

1 105 
  

- ventilátory tis. Kč 599 
   

Investice celkem tis. Kč 3 447 1 105 
 

4 552  

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

EXW tržby za uhlí 

 

Tržby za uhlí představují naprosto zásadní položku, která má obrovský vliv na 

výsledek ekonomického vyhodnocení. EXW cena uhlí je stanovena dle kvalitativních 

parametrů uhlí a je upravena o vliv inflace v čase. 

 EXW = Ex Works („ze závodu“), je mezinárodní dodací doložka Incoterms, která 

stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě 

dodavatele, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení už dále obstarává kupující. 

 

Tabulka č. 10: Tržby za uhlí 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

Tržby za uhlí celkem tis. Kč/rok 11 830 127 718 184 830 324 378 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Spotřeba materiálu 

 

Spotřeba materiálu na úseku příprav zahrnuje spotřebu materiálu na ražbu důlních 

děl, tzn. obloukové ocelové výztuže, pažící prvky, pletivo, spojovací materiál, výbušniny, 

potrubí atd., podle profilu a budování ražby. 

Spotřeba materiálu pro vybavování porubu zahrnuje nákup stojek IHV, nové pásové 

potahy, řetězy na TH dopravníky, elektrokabeláž atd. 
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Spotřeba materiálu na úseku rubání zahrnuje TH roviny a dřevo na zajištění porubu, 

nože pluhové soupravy, hadice, oleje do převodovek, spotřební materiál a osobní ochranné 

pomůcky. Spotřeba materiálu se stanovuje na základě zvolené technologie. 

 

Tabulka č. 11: Spotřeba materiálu 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

 - úsek přípravy tis. Kč/rok 27 740 17 001     

 - úsek vybavování tis. Kč/rok   7 650     

 - úsek rubání tis. Kč/rok   7 592 11 604   

Spotřeba materiálu  
celkem 

tis. Kč/rok 27 740 32 244 11 604 71 588 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Spotřeba energie 

 

Do spotřeby energie spadá: 

− spotřeba elektrických zařízení použitých pro ražbu důlních děl (pohon vrtacích vozů a 

nakládačů, pohon dopravníků, čerpadel provoz signalizačního a bezpečnostního 

zařízení), 

− spotřeba elektrické energie pro provoz ventilátorů umístěných v ústí ražené chodby z 

důvodu zajištění nepřetržitého separátního větrání raženého díla, 

− spotřeba elektrických zařízení použitých při dobývání porubu (pohon uhelného pluhu a 

porubového dopravníku, pohonu sběrného dopravníku včetně drtiče, přibírkových 

strojů). 

Tabulka č. 12: Spotřeba energie 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

 - úsek přípravy tis. Kč/rok 5 645 2 709 
  

 - úsek rubání tis. Kč/rok 
 

1 750 2 675 
 

Spotřeba energie  
celkem 

tis. Kč/rok 5 645 4 460 2 676 12 781 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 
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Opravy a udržování 

 

Jedná se o strojní opravy a servisní práce razící a dobývací techniky, dále o opravy 

čerpadel, opravy uzlů IHV, opravy elektromotorů a elektroopravy ovládacích jednotek 

porubu.  

Tabulka č. 13: Opravy a udržování 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

 - úsek přípravy tis. Kč/rok 3 390 2 066     

 - úsek rubání tis. Kč/rok   1 898 2 901   

Opravy a udržování 
celkem 

tis. Kč/rok 3 391 3 965 2 901 10 257 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Osobní náklady 

 

U osobních nákladů vycházím z předpokladu, že veškeré činnosti související 

s ražbou důlních děl, dobýváním porubu 112 751, vybavováním a likvidací jsou prováděny 

vlastními kolektivy.  

Výši osobních nákladů vypočítám dle odpracovaných směn a sazby pro jednotlivé 

činnosti. Sazba určuje náklad na vlastní pracovní sílu a zahrnuje veškeré osobní náklady, tj. 

mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění 

(důchodové připojištění), dále zákonné a ostatní sociální náklady (pojištění odpovědnosti, 

věrnostní přídavek horníků, náklady na svačiny, ochranné nápoje, stravování, lékařské 

prohlídky, vyplacené zaměstnanecké poukázky). 

K hlavním činnostem na úseku příprav patří ražba důlních děl (vrtání vývrtů pro 

trhací práci, nabíjení a trhací práce, odtěžení rozvolněné horniny, vyztužování a pomocné 

operace). 

Směny strojního úseku, vybavování a likvidace pak zahrnují nákliz technologie, 

odtěžení včetně dopravy materiálu, a výkliz technologie po ukončení dobývání. Směny 

elektro úseku zahrnují instalaci elektrických rozvodů, traf, energovlaků, signalizací 

potřebných pro zajištění provozu a výkliz po ukončení dobývání. 

Směny úseku rubání zahrnují vlastní těžbu porubu. 
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Tabulka č. 14: Osobní náklady 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

 - úsek přípravy tis. Kč/rok 19 034 9 517     

 - úsek vybavování tis. Kč/rok   5 050 
 

  

 - úsek rubání tis. Kč/rok   24 486 37 422    

 - úsek likvidace tis. Kč/rok 
  

2 272 
 

Osobní náklady  
celkem 

tis. Kč/rok 19 034 39 053 39 695 97 782 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Ostatní provozní náklady 

 

Ostatními náklady se rozumí odvod z vydobytého nerostu, který je poplatkem a je 

vypočten jako 0,45% z EXW tržeb. 

 

Tabulka č. 15: Ostatní náklady 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

Odvod z vydobytého 
nerostu celkem 

tis. Kč/rok 53  563   799  1 416  

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2. 

 

Náklady na úpravu uhlí 

 

Náklady na úpravu uhlí zahrnují veškeré provozní náklady (spotřebu materiálu, 

energie, služby, osobní náklady) spojené s procesem úpravy uhlí. Součástí těchto nákladů 

jsou také náklady na přepravu surového uhlí od skipu na Závod úpraven, manipulace a 

nakládka upraveného uhlí, výdaje na provoz a manipulaci uhlí na skládkách. 

 

Tabulka č. 16: Náklady na úpravu uhlí 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

Náklady na úpravu uhlí 
celkem 

tis. Kč/rok 1 164  12 322   17 482  30 969  

 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní propočet je uveden v příloze č. 2 
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5.3.4  Zhodnocení použité metody 

 

Tabulka č. 17: Výpočet diskontovaného cash flow 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

Tržby za uhlí celkem tis. Kč 11 830 127 718 184 830 324 378 

- Spotřeba materiálu tis. Kč 27 740 32 244 11 604 71 588 

- Spotřeba energie tis. Kč 5 645 4 460 2 676 12 781 

- Opravy a udržování tis. Kč 3 391 3 968 2 901 10 257 

- Osobní náklady tis. Kč 19 034 39 053 39 695 97 782 

- Ostatní provozní náklady tis. Kč 53 563 799 1 416 

- Náklady na úpravu uhlí tis. Kč 1 164 12 322 17 483 30 969 

- Inflace tis. Kč 0 1 852 3 036 4 889 

Náklady za uhlí celkem tis. Kč 57 028 94 460 78 194 229 681 

Zisk (Tržby - Náklady) tis. Kč -45 197 33 258 106 636 94 696 

- Investice (včetně inflace) tis. Kč 3 447 1 127 0 4 574 

Cash flow (nediskontovaný) tis. Kč -48 644 32 131 106 636 90 122 

Cash flow (diskontovaný) tis. Kč -48 644 28 485 83 808 63 648 
 

Zdroj: Vlastní zpracování [10] 

Detailní model je uveden v příloze č. 1 

 

Ze zpracovaného modelu DFCF týkající se efektivnosti dobývání porubu 112 751 

v letech 2015 až 2017 vyplývá, že projekt pokrývá své investiční výdaje ve výši 4 574 tis. 

Kč a pokrývá své variabilní náklady spojené s ražbou důlních děl, vybavením porubu, 

dobýváním porubu a jeho likvidací ve výši 229 681 tis. Kč. 

Jelikož čistá současná hodnota (NPV) je kladná (63 648 tis. Kč), můžeme projekt 

považovat za přijatelný, protože zvyšuje hodnotu firmy. 

Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR) udává předpokládanou výnosnost 

projektu, kterou můžeme porovnávat s požadovanou výnosností. Vypočtené vnitřní 

výnosové procento (84,7%) je větší než diskontní míra zahrnující riziko (12,8%), projekt je 

přes své riziko přijatelný. Přínos investice se vyjadřuje - na rozdíl od čisté současné 

hodnoty - relativně, v procentech. 

Doba návratnosti (Payback) udává moment, kdy kumulované diskontované cash flow 

trvale dosáhne kladné hodnoty, a to nastává v 2. kvartálu roku 2017.  
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Mimo zpracovaný výpočet modelu DFCF uvádím, že skutečnost, kdy přínos z celého 

projektu je roven vynaloženým nákladům po diskontování, tedy NPV je rovna 0, nastane 

při vytěžitelnosti 69 620 tun z porubu 112 751 a tento moment lze považovat za bod 

zvratu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se v modelu DFCF týkající se efektivnosti 

dobývání porubu 112 751 zabýval pouze variabilními náklady hodnoceného projektu, 

nemohu opomenout, že vytvořené nediskontované cash flow dále slouží k úhradě poměrné 

části fixních nákladů Důlního závodu 3 a podílí se na tvorbě zisku, případně ztráty. Tuto 

záležitost z pohledu manažerského účetnictví nazýváme příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku. 
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6.   ZÁVĚR 

 

Při řešení této práce jsem vycházel ze současné situace na Důlním závodě 3 a 

z dostupných podkladů vyhodnotil efektivitu dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji, 

konkrétně pro porub č. 112 751. Z důvodu rozsahu práce je výsledná nákladovost složená 

pouze z variabilních položek. K tomuto ekonomickému zhodnocení jsem použil metodu 

čisté současné hodnoty, díky níž byla stanovena přepokládaná efektivnost z investičního 

projektu, tzn. peněžního příjmu (v tomto případě z dobývání porubu č. 112 751). Čistá 

současná hodnota vyšla kladně, a proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti lze 

konstatovat, že podnik může tento příznivý projekt přijmout a úspěšně realizovat. 

Největší nákladovou položku představují osobní náklady, které se podílejí na 

celkové nákladovosti ze 42 %. Z poskytnutých konzultací s odbornými pracovníky 

vyplynulo, jak by se dalo v této oblasti dosáhnout úspor. Tyto úspory spočívají především 

v dodavatelském provedení razících a dobývacích činností včetně vybavování a likvidace. 

Druhou největší nákladovou položkou, hned za osobními náklady, je spotřeba materiálu 

s 31%. Úspora je u těchto nákladů dosahována zejména pleněním veškerých přípravných 

prací již v procesu dobývání porubu a rovněž důslednou renovací výztuží těchto děl.  

Pro ekonomiku Důlního závodu 3 je proto zásadní nejen hledat úspory a snižovat 

celkovou nákladovost, ale i zvyšovat objem těžby. Toho lze dosáhnout jak prostřednictvím 

správně zvolené technologie dobývání, v závislosti na báňsko-technických podmínkách, 

tak i používáním moderních strojů a zařízení, které jsou plně využívány a pracují prakticky 

na hranici svých technických možností. Nákup nových strojů, s ohledem na jejich 

investiční náročnost a návratnost této investice, a především s ohledem na budoucnost 

Důlního závodu 3 je v současné době neefektivní a v konečném důsledku by představoval 

značnou ekonomickou zátěž. Proto se pro další dobývání musí jednotlivé poruby plánovat 

a vyhodnocovat operativně s cílem volit jejich skladbu tak, aby byla zachována 

nákladovost na hranici ekonomické únosnosti.  

K efektivnímu fungování dolu tak patří snaha o to, aby celkové náklady 

nepřevyšovaly výnosy, respektive o udržení nákladovosti v přijatelných mezích.
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Během zpracování závěrečné práce jsem mohl prostřednictvím konzultací od 

zkušených odborných pracovníků Důlního závodu 3 hlouběji porozumět této řešené 

problematice a v neposlední řadě i zúročit své dosavadní znalosti získané v průběhu studia 

na HGF, VŠB-TU Ostrava. 
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Příloha č. 2: Detailní propočet vstupních dat 

 

 
Tržby z ROTP vyhodnocovaného projektu 

 
Položka Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

ROTP t 5 084 53 809 76 344 135 237 

Index inflace - roční % inface % 
 

2,0% 2,0% 
 

Index inflace kum. % 
 

2,0% 4,0% 
 

Vývoj EXW cen uhlí Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

EXW cena - bez inflace Kč/t 2 327 2 327 2 327 
 

EXW cena - vliv inflace Kč/t 
 

47 94 
 

EXW cena - s inflací Kč/t 2 327 2 374 2 421 
 

Tržby za uhlí Jednotka 2015 2016 2017 Celkem 

bez vlivu inflace Kč 11 830 468 125 213 543 177 652 488 314 696 499 

vliv inflace Kč 
 

2 504 271 7 177 161 9 681 431 

Tržby za uhlí celkem Kč/rok 11 830 468 127 717 814 184 829 649 324 377 930 

 
Investiční náklady 
 

Investice strojní - technologie 
pro ražbu 

Technologie Množství Jednotka Pořizovací Cena 

Vrtací vůz VVH 1R 2 ks Kč/ks 592 418 

Nakladač s bočním výklopem Hausherr D 1131 2 ks Kč/ks 2 848 132 

Hřeblový dopravník TH 502 2 ks Kč/ks 1 372 555 

Pásový dopravník TP 630 2 ks Kč/ks 2 304 992 

 
Celková životnost: 10 let 
Celková doba užití: 2 roky 
 
 

Investice strojní - technologie 
pro dobývání 

Technologie Množství Jednotka Pořizovací Cena 

Uhelný pluh + porubový dopravník PL-82, TH 601 1 ks Kč/ks 3 472 887 

Sběrný dopravník vč. drtiče TH 700 1 ks Kč/ks 1 533 582 

Přibírkový stroj Hausherr 2 ks Kč/ks 3 023 412 

 
Celková životnost: 10 let 
Celková doba užití: 1 rok 
 

Investice ostatní zařízení Technologie Množství Jednotka Pořizovací Cena 

Ventilátor LUK 630 4 ks Kč/ks 374 872 

 
Celková životnost: 5 let 
Celková doba užití: 2 roky 
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 Ražby 
 

Ražba v roce 2015 
112 6350 112 4350 2350 112 4352 Celkem 

2-3/2015 4-12/2015 2-5/2015 6-12/2015  

znovupoužití materiálu - ano - -  

metry 80 610 160 520 1 370 

PD (provozní dny) 33 177 66 142 418 

směny - obložení 16 sm./PD 528 2 832 1 056 2 272 6 688 

 

Ražba v roce 2016 
112 4350 112 4352 112 3751 112 6350/1 Celkem 

1-4/2016 1-4/2016 4-6/2016 6-7/2016  

znovupoužití materiálu ano - - -  

metry 330 295 180 30 835 

PD (provozní dny) 79 73 48 9 209 

směny - obložení 16 sm./PD 1 264 1 168 768 144 3 344 

 

Spotřeba materiálu 

 Náklady - přípravy Jednotka 2015 2016 2017 

Provozní metráž m 1 370 835  

Materiálové náklady - renovace 25% Kč/m 19 000 19 000  

Materiálové náklady - renovace 0% Kč/m 21 250 21 250  

Spotřeba materiálu celkem Kč/rok 27 740 000 17 001 250  

Náklady - vybavování Jednotka 2015 2016 2017 

Náklad na 1 vybavení Kč 
 

7 650 000  

Spotřeba materiálu celkem Kč/rok 
 

7 650 000  

Náklady - rubání Jednotka 2015 2016 2017 

ROTP z rubání t 
 

49 951 76 344 

Materiálové náklady Kč/t 
 

152 152 

Spotřeba materiálu celkem Kč/rok 
 

7 592 552 11 604 288 
 

 

Spotřeba energie 

 Náklady - přípravy Jednotka 2015 2016 2017 

Provozní metráž m 1 370 835  

Počet provozních dnů den 418 209  

Provoz ventilátorů - ražba 112 4350 PD x počet 210 PD x 2 79 PD x 2  

Provoz ventilátorů - ražba 112 4352 PD x počet 208 PD x 2 73 PD x 2  

Spotřeba elektrické energie - ražba MWh/PD 6,128 6,128  

Spotřeba elektrické energie - ventilátor MWh/PD 0,528 0,528  

Cena elektrické energie Kč/MWh 1 880 1 880  

Spotřeba el.energie - ražba Kč/rok 4 815 628 2 407 814  

Spotřeba el.energie - ventilátory Kč/rok 829 847 301 763  

Spotřeba energie celkem Kč/rok 5 645 475 2 709 576  

Náklady - rubání Jednotka 2015 2016 2017 

ROTP z rubání t 
 

49 951 76 344 

Počet provozních dnů den 
 

106 162 

Spotřeba elektrické energie MWh/PD 
 

8,785 8,785 

Cena elektrické energie Kč/MWh 
 

1 880 1 880 

Spotřeba energie celkem Kč/rok 
 

1 750 675 2 675 560 
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Opravy a udržování 

 Náklady - přípravy Jednotka 2015 2016 2017 

Provozní metráž m 1 370 835  

Opravy a udržování Kč/m 2 475 2 475  

Opravy a udržování celkem Kč/rok 3 390 750 2 066 625  

Náklady - rubání Jednotka 2015 2016 2017 

ROTP z rubání t 
 

49 951 76 344 

Opravy a udržování Kč/t 
 

38 38 

Opravy a udržování celkem Kč/rok 
 

1 898 138 2 901 072 
 

 
 
Osobní náklady 

 Náklady - přípravy Jednotka 2015 2016 2017 

Počet směn sm 6 688 3 344  

Náklad na vlastní pracovní sílu Kč/sm 2 846 2 846  

Osobní náklady celkem Kč/rok 19 034 048 9 517 024  

Náklady - vybavování Jednotka 2015 2016 2017 

Počet směn - strojní úsek 
(nákliz, likvidace) 

sm 
 

1 500  

Počet směn - elektro úsek (nákliz, výkliz) sm 
 

500  

Náklad na vlastní pracovní sílu Kč/sm 
 

2 525  

Osobní náklady celkem Kč/rok 
 

5 050 000  

Náklady - rubání Jednotka 2015 2016 2017 

Počet směn sm  7 950 12 150 

Náklad na vlastní pracovní sílu Kč/sm  3 080 3 080 

Osobní náklady celkem sm  24 486 000 37 422 000 

Náklady - likvidace Jednotka 2015 2016 2017 

Počet směn - strojní úsek 
(nákliz, likvidace) 

sm   600 

Počet směn - elektro úsek (nákliz, výkliz) sm   300 

Náklad na vlastní pracovní sílu Kč/sm   2 525 

Osobní náklady celkem Kč/rok   2 272 500 
 

 
Ostatní náklady 

 Odvod z vydobytého nerostu Jednotka 2015 2016 2017 

Tržby za uhlí bez vlivu inflace tis. Kč/rok 11 830 468 125 213 543 177 682 488 

Sazba - 0,45% z EXW tržeb % 0,45 0,45 0,45 

Odvod z vydobytého nerostu celkem Kč/rok 53 237 563 461 799 436 
 

 

 Náklady na úpravu uhlí Jednotka 2015 2016 2017 

ROTP t 5 084 53 809 76 344 

Náklady na úpravu uhlí Kč/t 229 229 229 

Náklady na úpravu uhlí celkem Kč/rok 1 164 236 12 322 261 17 482 776 
 

 

 

 



Jan Mitka: Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Geologický profil vrtu III-1078-92  

 

Z důvodu svého rozměru byla tato i následující přílohy 4, 5, a 6 zařazeny do vnitřní kapsy 

umístěné na zadní desce práce. 


