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ABSTRAKT - Cílem diplomové práce je návrh jednoduchého grafického nástroje pro 

snadnější orientaci operátora, který se přímo podílí na skladbě konečné dodávky černého uhlí 

na Závodě ČSA, Dolu Karviná. V průběhu textu jsou navrženy jednotlivé způsoby řešení 

zadaného problému a ke každému z řešení je provedena diskuse o možnostech jeho provedení 

v podmínkách závodu.  

Z uvedených možností řešení je vybráno Softwarové řešení a toto řešení bylo v testovacím 

režimu aplikováno do podmínek provozu. Současně jsou uvedeny popisy a možnosti 

používání tohoto softwaru operátorem a možnosti jeho rozšířeného používání. Závěr práce je 

orientován na doporučení, která by měl Závod ČSA, Dolu Karviná v rámci neustálého 

zlepšování procesu zvážit, případně aplikovat do praxe. 

 

 

ABSTRACT - The target of this diploma thesis is a proposal of simple graphical design tool  

for easier handling of operator. Operator is responsible for the final composition of company 

coal deliveries in the plants of CSA Mine Karvina. There are proposed some individual  

methods of solving. The each solution is discussed regarding possible implementation for 

concrete plant.  

There was chosen the software solution from mentioned possibillities and this method was 

applied into the plant conditions. There are mentioned using instructions of this software for 

operator and the possibility of its widespread use. The conclusion of this work is focused on 

the recommendations for possible application in the CSA Mine in Karvina regarding 

continuous improvement procedure to consider where to apply in practice. 
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Úvod 
 

Úpravou uhlí můžeme označit soustavu na sebe navazujících technologických operací, které 

mají za úkol snížit obsah tzv. balastních látek (obsah popele, obsah vody) v těžené uhelné 

surovině na přijatelné hodnoty. 

Obsah popelovin je součástí uhelné rudy, jejíž vznik je zapříčiněn buď přirozenou 

cestou při vzniku rudy samotné, nebo se tvoří ve vrstvách hlušin v uhelné sloji, které se 

v důsledku těžebních operací dostaly do těžené suroviny. Velice důležitým faktorem pro 

posouzení využitelnosti uhelné suroviny je zrnitostní složení suroviny. Vytěženou případně 

upravenou surovinu je nutné rozdělit na jednotlivé skupiny (třídy) podle granulometrického 

složení, které jsou vázány na požadavky konečných odběratelů. 

Proces úpravnictví uhlí probíhá převážně ve vodním prostředí. Takovýto proces má 

vysoký vliv na obsah vody, která se do suroviny dostává v důsledku zkrápění již při samotné 

těžbě a dopravě. Zkrápění vodou při procesu úpravy uhlí je dáno bezpečnostními a 

hygienickými opatřeními v návaznosti na snížení celkové prašnosti při procesu dobývaní. 

Procesem úpravy uhlí mokrým způsobem se totiž dosahuje daleko lepší účinnosti 

technologických operací rozdružování, které by suchým způsobem nebylo možné technicky 

zajistit. Ovšem tímto procesem úpravy uhlí vniká vždy vedlejší produkt tzv. kal. Objem a 

kvalita tohoto kalu je přímo úměrná technologii zpracování suroviny, účinnosti a kapacitě 

rozdružovacích a odvodňovacích zařízení, fyzikálním vlastnostem těžené suroviny a na 

možnosti využití kalů ve finálním produktu, který je určen odběrateli. Uhelný kal je 

jemnozrnný podíl, který při procesu úpravnictví uniká do sedimentačních nádrží. Jednou 

z možností snížení ztráty uhelné složky je vytěžení, reflotace, odvodnění v hyperbarických 

filtrech a následná expedice složky, jako součást konečné dodávky spolu s ostatními druhy 

praného uhlí. Záměrem společnosti je expedice směsi praného uhlí a ostatních složek uhlí, 

které byly při těžbě získány. Tvorba směsi určené odběrateli je řízená operátory a ti se přímo 

podílí na skladbě finální dodávky. 

 Cílem mé diplomové práce je návrh jednoduchého grafického nástroje, který by 

operátoru pomohl objektivně vyhodnotit (odhadnout), jaké množství přídavného materiálu 

(flotokoncentrátu) přidat k  pranému uhlí tak, aby nebyla překročena hodnota tolerancí 

sledovaného znaku kvality, který si stanovuje zákazník pro určitou konkrétní dodávku a tím 

snížit výdaje na nekvalitní výrobu (jakostní odpočty), které vznikají právě překročením 

stanovených tolerancí. 
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1. Charakteristika společnosti OKD a.s. 

 

 OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných 

dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD 

vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších 

příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl a v 

dalších odvětvích.[15] 

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

OKD je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní Moravě. 

Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry (pod 1 %). 

Používá se převážně v energetickém a hutnickém průmyslu.[15] 

Těžba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako třetí 

největší soukromý zaměstnavatel a jeden z největších hospodářských subjektů v oblasti má 

firma významný vliv na tvář krajiny, životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život 

obyvatel. Hlavními motivy, jimiž se OKD při své činnosti řídí je odpovědnost, prosperita, 

stabilita a progresivita. Výrazem tohoto úsilí je také etický kodex OKD. Ochranu soukromí a 

osobních údajů fyzických osob považuje OKD za přirozenou povinnost.[15] 

 

1.1. Základní údaje o společnosti OKD a.s. 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

V činnosti: 5 dolů 

Mimo provoz: 1 důl 

Roční produkce: 12,8 mil. tun 

Tab.  1 Základní údaje společnosti OKD a.s. [15] 
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1.2. Na čem staví OKD a.s. 
 

Uhlí bývá spojováno s překonanou orientací hospodářství na těžký průmysl, zastaralými 

provozy a ekologickou zátěží. Ve skutečnosti již nyní roste zájem o kvalitní uhlí použitelné 

pro hutnictví díky vysoké poptávce po oceli a dalších surovinách v rychle se rozvíjejících 

asijských ekonomikách. Jeho úloha ve světové ekonomice se bude ještě více zvyšovat s 

ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu a s pokroky při vývoji kvalitních kapalných a 

plynných paliv vyráběných z uhlí.[15] 

 

1.3. Profil společnosti OKD a.s. 
 

OKD podniká ve velmi perspektivním oboru a vyznačuje se: 

• kvalitní majetkovou strukturou,  

• racionální organizační strukturou,  

• profesionálním managementem,  

• moderními technologiemi. 

 

1.4. Budoucnost 
 

Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy se uhlí v nedaleké budoucnosti stane jediným 

ekonomicky dostupným fosilním palivem. Bude muset v mnoha ohledech nahradit ropu i v 

chemickém průmyslu a dalších činnostech.[15] 

Pozornost se však soustřeďuje především na budoucí energetické využití. Odborníci 

hledají levné metody přeměny uhlí na kvalitní ekologické palivo pro automobily a na zlepšení 

jeho vlastností pro spalování v elektrárnách.[15] 

Uhlík z uhlí nebo z jeho spalin se v budoucnosti stane také základem produkce nových 

materiálů, které nahradí kovy a plasty. 
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1.5. Stručná historie OKD a.s. 
 

Ostravské černé uhlí využívali lidé už v pravěku, organizovaná těžba však má poměrně 

krátkou historii trvající přibližně 200 let. Zárodek pozdějšího OKD vznikl po druhé světové 

válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností postaveno pod národní správu. Podniky 

v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v 

Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny do národního 

podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. Roku 1952 byl se zpětnou 

platností zrušen a vytvořen Kombinát OKD (později státní podnik 

OKD).[15] 

Moderní historie podniku má dvě navzájem zcela odlišné etapy: 

• OKD v socialistickém Československu, 

• OKD po roce 1990. 

Obě etapy měly svá specifika vyplývající z politického a 

ekonomického prostředí. Přechod z jedné do druhé nebyl snadný. Nyní 

však má OKD všechny důvody se s optimismem dívat do budoucnosti. 

Zásadními kroky v restrukturalizaci podniku byly rychlý útlum 

ostravských dolů, následné snižování stavu pracovníků a postupná 

privatizace podniku. V období let 1990 - 2001 skončila těžba ve 14 

dobývacích prostorech v ostravské a petřvaldské části revíru na území o 

velikosti 180,0 km2.[15] 

V roce 1998 došlo ke změně ve vlastnické struktuře OKD. Stát ztratil 

svůj většinový podíl a majoritním vlastníkem se stala společnost 

KARBON INVEST, a.s. Ta na podzim roku 2004 odkoupila státní podíl a 

stala se hlavním akcionářem OKD (95,89 % akcií). Ještě téhož roku 

získala většinový podíl v koncernu KARBON INVEST, a. s. společnost 

RPG Industries Ltd. se sídlem na Kypru, která je vlastněna skupinou 

mezinárodních institucionálních a soukromých investorů v čele s českým 

finančníkem Zdeňkem Bakalou. Koncem roku 2005 fúzovala do OKD 

těžební společnost ČMD.[15] 
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V prosinci 2005 představenstvo OKD schválilo záměr rozdělení 

společnosti. Tento proces byl završen zánikem předcházející společnosti 

OKD výmazem z obchodního rejstříku a vznikem několika samostatných 

subjektů jako právních nástupců. Hlavní (těžební) činnost přešla na 

nástupnickou společnost OKD, a. s. (s novým IČ a DIČ). Ostatní činnosti, 

které přímo nesouvisejí se základní těžební činností, byly v rámci 

rozdělení vyčleněny do dalších nástupnických společností.[15] 

Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze 1. 

 

1.6. Důl Karviná 
 

Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 2008. Sídlo 

se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy, v Karviné. Do organizační struktury 

Dolu Karviná jsou začleněny 2 důlní závody: závod Lazy, Orlová-Lazy a závod ČSA, 

Karviná-Doly.[15]  

Závod ČSA je situován ve dvou dobývacích prostorech (DP) - DP Karviná Doly I a DP 

Doubrava u Orlové. Rozloha dobývacího prostoru 26km2. Pohled na závod ČSA je na 

obrázku 1. 

Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor závodu 

Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. Rozloha dobývacího prostoru je 6km2. 

Stavba závodu Lazy je na obrázku 2.[15] 

 

 
              Obr. 1 Závod ČSA  [19]                          Obr. 2  Závod  Lazy [20] 
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1.7. Technologie dobývání a ražení 
 

Závod ČSA: Při realizaci přípravných děl ve slojích je převážný objem metráže ražen 

razicími kombajny, jak je zobrazeno na obrázku 3. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou 

průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací 

metodou je směrné stěnování z pole na zával. Těžba z rubání je v celém objemu realizována z 

porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny.[15] 

 

Obr. 3 Razicí kombajn [15] 

 

1.8. Výrobky z produkce OKD, a.s. Dolu ČSA 
 

• Černé uhlí vhodné pro koksování o zrnitostních třídách vázaných na požadavek 

odběratelů a našimi možnostmi výroby. 

 

• Černé uhlí pro energetické účely: 

• energetická směs praná, 

• energetické tříděné prané uhlí, 

• hrubý prach, 

• proplástek, 

• energetický praný prach. 
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2. Teoretická část a východiska, související s řešením problému v podniku 

 

  Protože Závod ČSA Dolu Karviná má zaveden systém managementu kvality podle 

normy ČSN EN ISO 10005 – Směrnice pro plány kvality, budu se v této části zabývat 

základním pojmoslovím právě z této normy. Déle pak kvalitou obecně, základními principy a 

koncepcemi managementu kvality, plány kvality, charakteristickými rysy normy ISO řady 

10000 a na závěr neopomenu ani ekonomiku kvality. 

 

2.1. Definice pojmů podle normy ČSN EN ISO 10005:2006 [6] 

 

V této kapitole jsem použil základní pojmy definované v normě ČSN EN 10005:2006, 

která obsahuje definice, které mohou být přímo převzaty nebo upraveny případně doplněny 

z normy ČSN EN ISO 9000:2006. 

Objektivní důkaz: údaje, dokládající existenci nebo pravdivost něčeho. 

Postup: je specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. 

 Pozn.: Postupy mohou nebo nemusí být dokumentovány. Jestliže je postup 

dokumentován, používá se často termín „písemný postup“ nebo „dokumentovaný postup“. 

Dokument, který obsahuje postup, se může nazývat „dokument postupu“. 

Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují 

vstupy na výstupy. 

Produkt:  je výsledek procesu. 

Projekt:  je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 

včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 

 Pozn.: výstupem z projektu může být jeden produkt nebo více jednotek produktu. 

Systém managementu kvality: systém managementu kvality pro vedení a řízení organizace 

co se týče kvality. 

Cíl kvality:  něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě. 
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 Pozn.: cíle kvality jsou obecně založeny na politice kvality organizace a jsou obecně 

specifikovány pro příslušné funkce a úrovně v organizaci. 

Plán kvality:  dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a související zdroje 

budou použity ke splnění požadavků na specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu, 

kdo je použije a kdy se požijí. 

Záznam: dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují 

důkazy o provedených činnostech. 

Specifický případ: předmět plánu kvality.   

 

2.2. Kvalita (jakost) vymezení pojmu 

 

Pojem „kvalita“ (jehož plným synonymem je i slovo „jakost“) je pojmem, vytahujícím se 

nejen k výrobkům či službám, ale i k prováděným činnostem a je charakteristikou, která má 

svou historii a byla používána už před naším letopočtem. Definic kvality je mnoho, proto se 

pokusím uvést několik z nich tak, jak je definovali některé významné osobnosti – otcové 

kvality (guru kvality), kteří v oblasti managementu kvality působí:[1] 

• „Jakost je způsobilost k užití.“ (Juran) 

• „Jakost, je shoda s požadavky.“ (Crosby) 

• „Jakost je to, co za ní požaduje zákazník.“ (Feibenbaum) 

• „Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti 

způsobí.“ (Taguchi) 

 

Definic kvality je poměrně hodně, a proto je nutné si vymezit obecnou (univerzální) 

definici kvality, která je uváděna v mezinárodní normě ISO 9000:2005 (ČSN EN ISO 

9000:2006): 

Kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků“ [1] 

Vysvětlení obsahu této definice: 

� stupeň: měřitelná kategorie kvality, jejíž úroveň jsme schopni rozlišovat, 
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� požadavek: je potřeba nebo očekávání, externích zákazníků, zainteresovaných stran a 

legislativy, 

� inherentní znaky: jsou znaky, za které se považují vnitřní (typické) vlastnosti objektu 

kvality, tedy produktu, procesu, zdroje nebo systému, které mu existenčně patří. 

Pokud se tedy nad touto definicí kvality zamyslíme, zjistíme, že kvalita představuje 

komplexní vlastnost produktů, služeb, systémů, lidí a informací, projevující se určitou mírou 

schopnosti plnit požadavky na ně kladené. 

Schopnost uspokojovat požadavky se nedá zabezpečit jen samotnou výrobou produktů 

nebo bezprostředním poskytováním služeb. Podíl fází těchto procesů na schopnosti uspokojit 

požadavky totiž činí pouhé asi 4 %. Klíčovými a rozhodujícími procesy jsou procesy, které 

samotné výrobě a poskytování služeb předcházejí. Příkladem těchto procesů je proces 

plánování kvality zejména v etapě návrhu a vývoje. Proces plánování kvality je mimo dalších 

procesů součásti subsystému řízení, označovaného jako systém managementu kvality. Tento 

systém řízení má garantovat maximalizaci spokojenosti a loajality všech zainteresovaných 

stran při minimální spotřebě zdrojů. 

 

2.3. Principy a koncepce managementu kvality 

 

Aby kterýkoli systém řízení, jakožto i systém managementu kvality, přinášel přínos pro 

organizaci, musí být podložen určitými pilíři, které můžeme nazývat jako principy, na kterých 

je potřeba systém řízení vybudovat. K těmto principům je nutno i strategicky přistupovat 

pomocí tzv. koncepcí, pomocí kterých lze jednotlivé principy prosazovat do organizací. V této 

kapitole se pokusím stručně definovat jednotlivé principy managementu kvality a způsob 

jejich prosazování v organizacích. 

2.3.1. Principy managementu kvality 

 

Pojem „princip“ lze charakterizovat jako základní pravidlo, myšlenku nebo zásadu, na 

které je vytvářen a rozvíjen systém managementu kvality. 

V současné době je uznáváno jedenáct principů moderního managementu kvality a to: 
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1. zaměření na zákazníka, 

2. princip vůdcovství, 

3. zapojení zaměstnanců, 

4. učení se, 

5. flexibilita, 

6. procesní přístup, 

7. systémový přístup, 

8. neustále zlepšování, 

9. rozhodování na základě faktů, 

10. vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, 

11. společenská odpovědnost. 

Princip zaměření na zákazníka 

 

Podstatou tohoto principu je tvrzení, že externí zákazníci jsou konečným arbitrem 

rozhodujícím o existenci organizací; ty by proto měli dělat vše pro trvalé uspokojování 

požadavků externích zákazníků.[1] 

Příklady aktivit, které by měly organizace dělat pro splnění tohoto principu, uvádím níže: 

• definování, kdo je pro organizaci klíčovým zákazníkem, 

• systematické zkoumání a poznání požadavků zákazníků s podporou marketingových 

technik, 

• definování cílů organizace, aby byly v souladu s cíli organizace, 

• systematická a srozumitelná komunikace požadavků zákazníků v organizaci za 

podpory vrcholového vedení, 

• rychlé a efektivní plnění požadavků zákazníků, 

• měření spokojenosti zákazníků a jejich loajality, 

• rozvoj vztahů se zákazníky a další aktivity. 
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Princip vůdcovství 

Podstatou tohoto principu je tvrzení, že řídící pracovníci musí být pozitivním 

příkladem ostatním zaměstnancům organizace svým chováním, postoji a jednáním, které 

garantuje stálost účelu organizace a její strategické směřování.[1] 

Vybrané aktivity řídících pracovníků, vedoucích k naplnění tohoto principu: 

• zkoumání a poznání potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran, 

• definování vizí, hodnot, politiky, strategie a jasného poslání orientovaného na 

zainteresované strany, 

• aktivní účast vrcholového vedení, 

• poskytování adekvátních zdrojů pro všechny nezbytné procesy, 

• zapojení zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování, 

• oceňování lidí za jejich příspěvek k naplňování cílů a strategie organizace apod. 

Princip zapojení zaměstnanců 

Podstatou tohoto principu je uvolňování potenciálu zaměstnanců do procesů, 

podporovat aktivní zapojení lidí do všech činností a uvědomění skutečnosti, že znalost 

zaměstnanců a jejich aktivita jsou považovány za nejcennější kapitál organizace. 

Příklady naplňování tohoto principu jsou: 

• sebehodnocení, audity, měření výkonnosti zaměstnanců, 

• komunikace toho, jak jsou příspěvky každého zaměstnance důležité pro plnění cílů 

organizace a další. 

Princip učení se 

Podstatou tohoto principu je tvrzení, že systematický rozvoj způsobilosti zaměstnanců, 

jejich znalostí a dovedností je východiskem k budoucím úspěchům organizace.[1] 
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K naplnění tohoto principu organizace může uplatnit procesy: 

• plánování přístupů, metod a rozsahu různých forem učení se organizace, 

• realizace výcviku a dalších forem učení se, 

• trvalý kariérní rozvoj všech skupin zaměstnanců, 

• plánování a uvolňování zdrojů nutných k rozvoji způsobilosti a znalostí lidí apod. 

Princip flexibility  

Podstatou tohoto principu je výrok, že současný i budoucí úspěch na otevřených trzích 

vyžaduje tvořivost a schopnost rychle reagovat na všechny podněty a změny.[1] 

Činnosti k naplnění tohoto principu jsou např.: 

• prognóza trendů ve vývoji trhů, 

• zkrácení průběžných dob v návrhu vývoji produktů a procesů, 

• zavádění strategie Just-in-Time, 

• inovace technologií a infrastruktury apod. 

Princip procesního přístupu 

Podstatou tohoto principu je tvrzení, že organizace pracují efektivněji a výsledky jsou 

dosahovány s vyšší účinností, pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a řízeny jako 

procesy.[1] 

Aplikace tohoto principu žádá: 

• definování procesů nutných pro dosahování cílů organizace a jejich popis 

v příručce jakosti, případně jiném zásadním dokumentu, 

• definování rámce a struktury klíčových procesů, 

• pověření vlastníků procesů a přidělení jasných pravomocí a odpovědností, 

• monitorování a měření výkonnosti procesů, pomocí vhodných ukazatelů apod. 
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Princip neustálého zlepšování 

Podstatu tohoto principu vystihuje tvrzení o tom, že všechny organizace mají vždy 

dostatek příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by měly být směřovány na procesy a 

tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany.[1] 

Mezi činnosti k naplnění tohoto principu např. patří: 

• odhalení slabých stránek v činnostech a výsledcích organizace, 

• slabé stránky chápat jako příležitosti ke zlepšování, nikoli jako východisko ke hledání 

viníka, 

• plánovat a realizovat činnosti pro zlepšování a uvolňovat pro ně adekvátní zdroje 

apod. 

Princip rozhodování na základě faktů 

Podstatou tohoto principu je apel na manažery a řídící pracovníky, aby efektivní a 

správná rozhodnutí byla založena na základě hluboké analýzy dat a informací.[1] 

Správná aplikace tohoto přístupu žádá od organizací: 

• přezkoumání objektivnosti a spolehlivosti dat, 

• zpřístupnění dat všem funkcím v organizační struktuře, které se podílí na řízení 

procesů, 

• analýza dat pomocí vhodných statistických metod apod. 

Princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli 

Podstatou tohoto principu je výrok o efektivnosti práce organizace, pokud tento 

princip naplní, že každá organizace pracuje efektivněji, pokud rozvíjí se svými dodavateli 

vztahy partnerství založené na vzájemné důvěře, sdílení znalostí a integraci. Dodavatel musí 

být partnerem, ne nepřítelem.[1] 
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Mezi procesy k naplnění tohoto principu patří např.: 

• definování zvláštní politiky a strategie vztahů s dodavateli, 

• výběr a hodnocení potenciálních dodavatelů, 

• poskytování vhodných forem technické pomoci dodavatelům, 

• komunikace s dodavateli a sdělování nejlepších praktik, 

• motivace dodavatelů, 

• účast na společných projektech zlepšování apod. 

Princip společenské odpovědnosti 

Poslední princip moderního managementu kvality se dotýká organizace i ve vztahu 

odpovědnosti vůči svému okolí. Přijetím etického přístupu a vykonáváním činností tak, aby se 

daleko překračovaly minimální rámce legislativních požadavků, organizace poskytují takové 

služby, které jsou v souladu s dlouhodobými zájmy nejen organizace, ale i všech 

zainteresovaných stran.[1] 

K naplňování tohoto principu jsou významné např. procesy: 

• implementace systému řízení, jako jsou systémy managementu kvality, systémy 

environmentu, systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod,  

• podpora regionálního školství, kultury, sportu a zdravotnictví, 

• racionální využívání nerostných surovin, zejména těch neobnovitelných, 

• vytváření prostředí pro zabezpečení zaměstnatelnosti v regionu a další. 

Všichni řídící pracovníci organizací a vrcholový management především musí aktivně 

podporovat rozvoj a aplikaci těchto obecných principů managementu v prostředí svých 

organizací, pokud se nechtějí stát zaostalými za světovým vývojem a pokud nechtějí připustit 

degradaci organizace a jejích procesů a produktů. 
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2.3.2. Koncepce managementu kvality 
 

V současné době existují celkem tři koncepce systému managementu kvality. Jedná o 

soubor východisek, předpisů a norem, na kterých mohou být rozvíjeny principy managementu 

kvality. 

Kvalita je a vždy bude bezpochyby jedním z rozhodujících faktorů stabilního 

ekonomického růstu organizací. Organizace s vybudovanými moderními systémy 

managementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než organizace, které 

jsou orientovaný na poněkud tradiční zabezpečování kvality prostřednictvím technické 

kontroly. To vše vede ke zvyšování produktivity a redukci podnikových nákladů. 

Kterákoli z koncepcí managementu kvality má své specifické přístupy, ale všechny 

tyto koncepce mají společnou hlavní prioritu, a tou je maximálně spokojený zákazník.  

Vzájemnou odlišností těchto koncepcí je náročnost na zdroje, znalosti lidí a náročnost na 

požadavky. 

 

Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 

Tato koncepce je vůbec historicky nejstarší a byly vyvinuty převážně americkými 

společnostmi v sedmdesátých letech minulého století. Tyto koncepce byly vyvinuty speciálně 

pro každé výrobní odvětví. Požadavky, plynoucích z této koncepce, se museli řídit i všichni 

dodavatelé a výrobci. I když se tyto standardy vyznačují různými přístupy, mají všechny 

jeden společný znak. Jsou mnohem náročnější než požadavky nadefinované normami ISO 

řady 9000. V současné době je odvětvových standardů vydáno více než šedesát. 

 

Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

První sady norem byly v roce 1987 zveřejněny Mezinárodní organizací pro ISO 

normy. Tyto sady norem se nezabývaly technickými požadavky na výrobky a procesy, ale 

technickými požadavky na systém, tedy systém managementu kvality. Dostaly označení ISO 

ř. 9000 a jednalo se původně o pětici norem. Norma ISO 9000:2005 je úvodem do 

problematiky managementu kvality a definuje osm základních principů managementu jakosti. 

Z principů, charakterizovaných v kapitole 3.3.1, nezahrnuje princip flexibility, učení se a 

princip společenské odpovědnosti. Soustava norem ISO 9000:2005, která je pro Českou 
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Republiku zavedena jako ČSN EN ISO 9000:2006, je tvořena základním souborem čtyř 

norem.[1] 

 

Základní soubor je tvořen čtyřmi standardy: 

• ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základy, zásady, slovník. 

V této normě jsou uvedeny základní principy managementu kvality a terminologie 

systému managementu kvality. Používá se k vysvětlení daných termínů používaných 

v systémech managementu kvality a jejich vzájemných vazeb. 

 

• ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky. 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systémy managementu kvality. Využívá se 

při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN 

EN ISO 9001:2001. 

 

• ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti.  

V této normě je uveden návod na širší rozsah cílů systému managementu kvality, než 

poskytuje ISO 9001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti 

celé organizace. 

 

• ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a systémů 

environmentálního managementu.  

 

 

 

 



 17

charakteristické rysy norem ISO řady 9000: 

 

• univerzální (generický) charakter, tedy nejsou vázány na charakter procesu a ani na 

druh vyráběného produktu, 

• nezávaznost norem do okamžiku, než budou organizací přijaty do systému řízení, pak 

je tento soubor norem závazný, 

• jsou pouze souborem minimálních požadavků, které by měly být ve firmách 

implementovány. Proto je velmi nebezpečné, jestliže si řídicí pracovníci myslí, že jsou 

maximem, kterého můžou dosáhnout.[1]  

 

Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

 

Tento přístup k managementu kvality je poněkud rozdílný než ostatní dva přístupy, 

uvedené výše. Jedná se o otevřenou filozofii managementu organizací (Total Quality 

Management), která vznikla v Japonsku a narozdíl od předchozích koncepcí není limitována 

pojetím a rozsahem požadavků příslušných norem. Jedná se o manažerský přístup pro 

dlouhodobý úspěch prostřednictvím spokojenosti zákazníků. I tato koncepce je podporována 

šesti základními principy.[1] 

 

Základní principy TQM: 

• Orientace na zákazníka. 

• Prevence. 

• Neustálé zlepšování. 

• Účast všech zaměstnanců. 

• Komunikace a informace. 

• Vliv na okolní prostředí. 
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2.4. Skupina norem ISO řady 10000 

 

S normami pro management kvality ISO řady 9000 souvisí také skupina norem ISO řady 

10000.   

Normy ISO řady 10000 jsou zaměřeny podrobněji na vybrané specifické oblasti systému 

managementu kvality a jsou k dispozici i v české verzi.   

 

Jedná se o následující soubor norem:  

 

ISO 10005 - Management jakosti – Směrnice pro plány kvality  

ISO 10006 - Management jakosti – Směrnice kvality v managementu projektu  

ISO 10007- Management jakosti – Směrnice pro management  

ISO 10012- Požadavky na zabezpečování kvality měřicího zařízení 

ISO/TR 10013- Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality  

ISO/TR 10014- Směrnice pro management ekonomiky kvality 

ISO 10015 - Management kvality – Směrnice pro výcvik  

ISO/TR 10017- Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001  

 

2.4.1. Norma ČSN ISO 10005 

 

Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice pro vypracování, přezkoumávání, přijímání, 

uplatňování a revidování plánů kvality. Může být použita, ať již organizace má nebo nemá 

systém managementu kvality podle ISO 9001. Tato mezinárodní norma se vztahuje na plány 

kvality pro proces, produkt, projekt nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů 

(hardware, software, zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena 

především na realizaci produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality 

organizace. Tato mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není určena k použití pro 

účely certifikace nebo registrace. Norma ČSN ISO 10005 prošla několika revizemi a v České 
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republice byla provedena poslední revize v červnu 2006, kdy tato norma vešla v platnost jako 

ČSN EN ISO 10005:2006.[16] 

 

2.5. Plánování kvality a plány kvality 

 

 Plánováni kvality je jeden ze tří základních procesů tzv. Juranovy trilogie kvality 

(plánování kvality, řízení kvality a zlepšování kvality), který lze charakterizovat jako proces 

formování cílů kvality a vývoje prostředků vedoucích ke splnění těchto cílů. 

Proces plánování kvality je vhodné aplikovat v co nejranější fázi tzv. životního cyklu 

výrobku, protože případné nalezení a odstranění neshody již v ranné fázi znamená až 

desetkrát nižší náklady na odstranění neshody než by bylo potřeba vynaložit ve fázi výroby a 

až stokrát nižší náklady na odstranění neshody ve fázi expedice zákazníkovi. 

Pánovaní kvality je východiskem k dosažení požadované kvality výrobku a prevenci 

neshod vedoucí ke spokojenosti zákazníka. 

 

2.5.1. Plány kvality 

 

Plán kvality je jedním z možných výsledků  procesu plánovaní kvality a lze jej 

definovat jako dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a související zdroje 

budou použity ke splnění požadavků na specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu, 

kdo je použije a kdy se použijí.[6] 

Plán kvality zpracovává zhotovitel na jednotlivé zakázky a v něm v souladu s požadavky 

ostatních procesů systému managementu kvality určuje: 

• cíle kvality a požadavky na zakázku, 

• potřebu vytvořit procesy a dokumenty a poskytnout zdroje, které jsou specifické pro 

zakázku, 

• definice způsobu komunikace se zákazníkem, 

• požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které 

jsou specifické pro zakázku a kritéria pro její přijetí, 
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• záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační postupy splňují stanovené 

požadavky apod. 

Při zpracování plánu kvality lze postupovat podle ČSN ISO 10005 Systémy managementu 

kvality - Směrnice pro plány kvality.[17] 

Plán kvality se často odvozuje ze systému managementu kvality zavedeného v organizaci 

nebo je aplikován tehdy, když není v organizaci systém managementu kvality dokumentován 

a zaveden. Rozsah plánu kvality má být stručný, aby vystihl podstatné prvky a jejich 

vzájemné vazby a podal jasný přehled řízení postupu prací vedoucích k zajištění kvality dané 

konkrétní zakázkou. Vstupy pro plány kvality jsou požadavky plynoucí ze specifické zakázky, 

požadavky legislativy a požadavky plynoucí ze systému managementu kvality organizace, 

pokud je zaveden a dokumentován. Struktura a obsah plánu kvality velice často vychází 

z požadavků normy ČSN EN ISO 9001, ale je vždy vhodné při tvorbě plánu kvality a jeho 

schválení vše komunikovat se zákazníkem a následně monitorovat jeho dodržování. 

 

2.6. Ekonomika kvality 

 

Zabezpečování a zlepšování kvality není jen organizačním problémem, nebo technickou 

kategorií, ale i ekonomickou otázkou. Právě ekonomika kvality by měla být nedílným a 

klíčovým prvkem managementu kvality. Zmínka o této problematice se objevuje v normě 

ČSN EN ISO 9004:2001. 

Zlepšující se ekonomická výkonnost organizací má samozřejmě dopad i do sociální 

sféry. Organizace, které jsou ve vztahu k managementu kvality považovány za pokrokové, 

nemají obvykle problémy s nezaměstnaností a mohou tedy obětovat vyšší prostředky na 

rozvoj sociálních programů vůči vlastním zaměstnancům, ale i obyvatelům regionu, ve kterém 

organizace působí.[4]  

 

Podstata ekonomiky kvality 

Organizace se aspekty kvality téměř nezabývají, a pokud ano, omezují se pouze na 

reklamace a evidování ztrát s neshodných produktů. Tyto údaje jsou pro organizaci velkým 

přínosem, ale nesmí být považovány za dostačující. Podstata ekonomiky kvality by totiž měla 
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být chápána na úplně jiné úrovni. K pochopení této úvahy nám postačí analýza běžného 

chování dvou základních účastníků každého trhu – výrobce neboli prodávajícího a uživatele 

neboli kupujícího. 

Všichni výrobci produkují své výrobky za spotřeby výrobních nákladů s cílem uplatnit 

je na trhu za ceny, které logicky musejí pokrýt tyto výrobní náklady, a navíc zabezpečit určitý 

zisk pro organizaci. Cena výrobku je pro každého uživatele prvotní jednorázovou investicí. 

Její vynaložení je nutné k tomu, aby pořízený výrobek přinášel uživateli v průběhu užívání i 

pozitivní efekty. Používání výrobků také ale velmi často znamená i vynakládání průběžných 

výdajů, označovaných jako provozní náklady. U těch produktů, kde mezi znaky kvality patří i 

charakteristiky spolehlivosti, přichází se vznikem poruch i nebezpečí vzniku významných 

ztrát z nedisponibility. Tyto celkové výdaje uživatele, které tvoří závažnou ekonomickou 

koncepci kvality, nazýváme tzv. náklady na životní cyklus. 

Je potřeba si uvědomit, že starostmi o kvalitu se náklady na ni nezvyšují, ale právě 

naopak snižují. Navíc lze očekávat, že zvyšování kvality bude pro zákazníky natolik lákavé, 

že budou ochotni vynaložit i vyšší ceny, ale spolu s vyšší cenou budou očekávat redukci 

nákladů na životní cyklus výrobku.[4] 

 

2.6.1. Výdaje vztahující se ke kvalitě 
 

Výdaje vztahující se ke kvalitě jsou souhrnem výdajů, které musí vynaložit výrobce, 

uživatel a společnost ve vztahu ke kvalitě produktu. Zahrnují tedy jak nákladové položky, tak 

i některé neproduktivní výdaje, jako jsou ztráty s neshodných produktů apod.[5]  

 

Celkové výdaje vztahující se ke kvalitě můžeme rozdělit do tří skupin: 

1) Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce. 

2) Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele. 

3) Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě 
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Ad1) Výdaje vztahující se ke kvalitě u výrobce 

Každého výrobce pochopitelně zajímá nákladová stránka jeho aktivit. Výdaje 

vztahující se ke kvalitě u výrobce tvoří tu část výdajů, kterou výrobce vynakládá na procesy 

zabezpečování a zlepšování kvality. Monitorování a vyhodnocování těchto nákladů je velmi 

účinným nástrojem managementu kvality, protože má možnosti odkrývání všech příležitostí 

ke zlepšování.       

 

Důvody, které by měly přivést organizaci k systematickému měření výdajů vztahující se 

ke kvalitě: 

• výše výdajů vztahující se ke kvalitě je ve většině organizací tak vysoká, že jejich 

ignorování je z ekonomického hlediska velmi nebezpečné, 

• pro všechny zaměstnance organizace, bez ohledu na profesní zařazení, musí být 

finanční ukazatelé, hovořící o výši a struktuře výdajů vztahující se ke kvalitě, 

srozumitelné, 

•  analýza dat, pojednávající o výdajích, vztahující se ke kvalitě poskytuje identifikaci 

příležitostí ke zlepšování ve všech organizačních jednotkách, 

• informace o těchto výdajích poskytují i velmi důležitá zjištění o ekonomických 

důsledcích např. nespokojenosti zákazníků, neschopnosti dodavatelů plnit požadavky 

na kvalitu apod, 

• finanční měření těchto výdajů v systémech managementu kvality výrobců významně 

přispívají k redukci celkových nákladů těchto organizací. 

 

Pro monitorování výdajů vztahujících se ke kvalitě můžeme využít tzv. PAF modelu, 

aplikace modelu tzv. procesních nákladů nebo Taguchiho ztrátové funkce. 

Klasickým modelem pro monitorování výdajů vztahující se ke kvalitě je tzv. PAF 

model. Tento model je založen na členění všech položek nákladů vztahující se ke kvalitě u 

výrobce do čtyř základních skupin: 
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VÝDAJE NA INTERNÍ VADY  – jsou výdaje vznikající uvnitř organizace v důsledku vad 

při plnění požadavků na kvalitu a požadavků stanovených legislativou. 

VÝDAJE NA EXTERNÍ VADY  – jsou výdaje vznikající v důsledku neplnění požadavků 

zákazníka a požadavků legislativy po dodání zákazníkovi. 

VÝDAJE NA HODNOCENÍ  – jsou skupinou efektivně vynakládaných prostředků uvnitř 

každé organizace. Tvoří veškeré výdaje spojené s procesy posuzování a prokazování shody, 

které snáší výrobce.  

VÝDAJE NA PREVENCI  – jsou výdaje na jakoukoliv činnost související s předcházením a 

snižováním rizika výskytu neshod. Dále také výdaje na zlepšování. 

 

Toto členění umožňuje přehledně sledovat, jak se výdaje na preventivní opatření a 

zlepšování kvality zhodnocují poklesem všech ostatních podskupin výdajů.[4] 

 

Ad)2 Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele 

Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele jsou součástí ekonomické kategorie, kterou 

normy označují jako náklady na životní cyklus. Jsou to totiž celkové náklady uživatele na 

nákup, instalaci, používání a udržování určitého výrobku za celou dobu stanoveného života 

výrobku. 

Sledujeme celkové výdaje uživatelů včetně pořizovací ceny a ztrát z nedisponibility (ztráty, 

které jsou způsobeny poruchovostí výrobku).[5] 

 

Ad)3 Společenské výdaje vztahující se ke kvalitě 

Tato část výdajů byla vždy považována za „černou skříňku“ ekonomických úvah v rámci 

managementu kvality, protože vždy patřila v celosvětovém měřítku za nejméně 

prozkoumanou oblast. Můžeme je vymezit jako celkové výdaje společnosti na odstraňování 

škod způsobených nedodržením ekologického standardu výrobků, procesů a služeb v průběhu 

jejich realizace a využívání. Tato skupina výdajů je hrazena z kapes daňových poplatníků 

prostřednictvím státního rozpočtu a rozpočtu jednotlivých obcí. Mezi tyto výdaje patří – 
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výdaje na likvidaci, výdaje na odstraňování škod na zdraví obyvatelstva a na životním 

prostředí, výdaje na výstavbu a provoz ekologických zařízení, aj.[5] 
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3. Stručná charakteristika uhelné hmoty, její vznik a klasifikace 

 

Uhelná hmota, jako fosilní palivo, má organický původ. Její vznik a existence je založena 

působení sluneční energie, oxidu uhličitého z atmosféry a vody. 

Uhlí vzniklo většinou ze zbytků rostlin nahromaděných ve vodních tocích, jezerech, 

lagunách, mořských zálivech a taky z odumřelých zbytků živočichů. Formou vzniku se řadí 

uhlí mezi sedimentární horniny, tedy horniny vzniklé usazováním. 

Vznik nejstarších primitivních organismů je datován již před  3,1.109 lety.  Geologické 

zásoby uhlí na Zemi, oceňované u černého uhlí do hloubky 1200 m a u hnědého uhlí do 

hloubky 800m, jsou odhadovány na 15.1012 tun.[2] 

 

3.1. Procesy vzniku fosilních paliv 

 

Aby se odumřelá organická hmota bakterií, planktonu nebo vyšších rostlin změnila ve 

fosilní palivo, musí prosít procesy tzv. uhelnění. podstata těchto procesů spočívá v hlubokém 

rozkladu složitých molekul biopolymerů odumřelé organické hmoty na látky s jednoduššími 

molekulami (monomery) a současné nebo následné syntéze monomerů na nové 

velkomolekulární látky bohatší na uhlík a vodík. Proces uhelnění postihuje především 

odumřelou organickou hmotu vyšších rostlin, reprezentuje rašelinění a prouhelňování. Vedle 

rašelinění se může odumřelá organická hmota rozkládat také tlením. 

Podle řídících faktorů a reakcí v průběhu uhelnění rozlišujeme dvě fáze uhelnění. Fázi 

biochemickou a fázi geochemickou. Biochemická fáze je typická aktivitou rozkládaných 

organismů (rašeliněním) na rozhraní atmosféry a litosféry případně hydrosféry. Fáze 

geochemická je fáze faktické tvorby fosilních paliv prouhelňováním a probíhá v litosféře za 

působení zejména tlaku, teploty a času. 

Prouhelňování je soubor procesů, kterými se v geochemické fázi přeměňuje ponořená 

rašelinná hmota na uhlí až antracit. [2] 
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3.2. Klasifikace uhelné hmoty 

 

Klasifikaci uhelné hmoty můžeme rozdělit do dvou druhů, podle způsobu výzkumu, 

makropetrografickou a mikropetrografickou.[2]  

 

3.2.1. Makropetrografická klasifikace 

 

Makropetrografickou klasifikací se rozumí hodnocení uhelné hmoty zpravidla přímo 

v dole, v uhelné sloji nebo na povrchu v případě, že se jedná o vyhodnocování vrtných jader, 

nebo je uhelná hmota k dispozici v kusovém stavu pocházející z procesu úpravnictví. Tato 

klasifikace má především charakter kvantitativní a vyhodnocuje poměr jednotlivých složek, 

které budují uhelnou hmotu. 

 

3.2.2. Mikropetrografická klasifikace 

 

Mikropetrografická klasifikace uhelné hmoty má přímou vazbu na její výzkum pod 

mikroskopem. Funguje na principu mikroskopického výzkumu ve světle procházejícím 

uhelnou hmotou a ve světle, které se odrazí. Je založena na morfologické analýze uhelných 

součástí tzv. macerálů a jejich optických vlastnostech. Černá uhlí lze v procházejícím světle 

zkoumat jen částečně, převážně však ve světle dopadajícím. 
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4. Analýza procesu úpravnictví černého uhlí 

 

Úpravou uhlí označujeme soubor technologických operací, jejichž úkolem je snížení 

obsahu balastních a škodlivých látek v těžené směsi uhelné suroviny na minimum.[2] 

Nespalitelné případně škodlivé složky se staly součástí uhelné hmoty buď při jejím 

vzniku, jako vlastní popeloviny, nebo tvoří často tenké vrstvy v uhelné sloji tzv. proplástky a 

také se k těžené surovině mohly dostat v důsledku těžebních prací. 

Obecně ale stále platí, že možnost využití uhlí je tím vyšší, čím je v něm nižší obsah 

nespalitelných nebo škodlivých příměsí. 

Významným faktorem pro možnost využití uhlí je zrnitostní skladba. Proto je nutné 

vytěženou nebo upravenou surovinu roztřídit na skupinu podle velikosti částic v závislosti na 

požadavcích odběratelů. 

Proces úpravnictví černého uhlí ve společnosti OKD a.s, resp. Dolu ČSA se řídí 

technologickou dokumentací z roku 1947 (tehdy pod názvem ,,Prádlo Dolu Prezident 

Beneš“). Na základě této dokumentace byl proces úpravnictví na Dole ČSA postupně uveden 

do provozu ve dvou etapách:  

• třídírna surového uhlí v roce 1951, postavená firmou ČKD Slaný, 

• první a druhá souprava sazečkového prádla postupně v roce 1953 a 1954, postavená 

firmou ŠKODA Plzeň. 

 

Třídírna byla rekonstruována na těžkokapalinovou úpravnu v roce 1965 s využitím 

technologického zařízení francouzské firmy VENOT-PIC s použitím rozdružovačů 

DREWBOY. Úpravna uhlí Dolu ČSA je úpravnou kombinovanou pro úpravu surového 

kusového uhlí o zrnitosti nad 60 mm v těžkokapalinové úpravně a zrna do 60 mm na 

sazečkové úpravně. Zrna pod 0,5 mm je zpracováno pomocí procesu flotace a následně 

odvodněno procesem hyperbarické filtrace – vznik flotokoncentrátu. 
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4.1. Proces třídění 

 

Surové uhlí o zrnitosti 0 – max. mm těžené skipovým zařízením je tříděno při propadu 60 

mm na třech vibračních třídičích typu SCALPEUR (1). Mezi jámou a těžkokapalinovou 

úpravnou nejsou instalovány zásobníky. Před samotnou úpravou nadsítné (kusy horniny, které 

nepropadly sítem) horniny v těžkokapalinových rozdružovačích je na přebíracích pásech 

zbavováno kusů dřeva, gumy, kovu a jiných cizích předmětů. Zjednodušené schéma úpravny 

Závodu ČSA, Dolu Karviná je uvedeno v příloze 2. V této příloze jsou i odkazy na čísla, které 

jsou použity v kapitolách 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4. Tyto čísla by měli pomoci lépe se orientovat v 

tomto procesu třídění. 

 

4.2. Surové kusové uhlí o zrnitosti 60 – max. mm 

 

Pro rozdružování zrna 60 – max. mm v prostředí těžké kapaliny se používá rozdružovačů 

typu DREWBOY (2). Rozdružování se provádí na jedné lince ve dvou rozdružovačích na tři 

produkty, prané uhlí, meziprodukt (proplástek) a hlušinu. V prvním řezu se odděluje uhlí od 

meziproduktu a hlušiny a v druhém řezu se odděluje meziprodukt od hlušiny. Jednotlivé 

produkty se odvodňují na třídičích typu N64 (4) a drtí se na jednoválcových drtičích (3). 

Prané uhlí po osprchování a odvodnění je drceno na zrnitost 0–60 mm (5) a expedováno 

jako prané uhlí nebo změnou dopravních cest roztříděno na zrnitost 30–80 mm a expedováno 

jako ETP (energetické tříděné prané uhlí). 

Meziprodukt- proplástek se drtí pod 60 mm a přidává se k surovému uhlí 0–60 mm 

(propad SCALPEURU). Hlušina je po osprchování a odvodnění dopravována na odval (13) 

nebo do vagónů a expedována (14) jako KTR (kamenivo pro technickou rekultivaci). 

 

4.3. Surové kusové uhlí o zrnitosti 0-60 mm 

 

Do dvoulinkového sazečkového prádla je přiváděno surové uhlí o zrnitosti 0–60 mm 

spolu s podrceným produktem vzniklým při rozdružování v prostředí těžké kapaliny 

z homogenizačních a skladovacích zásobníku (2 x 3.500t). 
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Rozdružování na sazečkách (7,8,9,10) je dynamickým gravitačním rozdružováním, 

založeným na rozdělení suroviny podle měrné hmotnosti ve střídavém vzestupném a 

sestupném proudu vody za současného horizontálního posunu vrstvy rozdružovaného 

materiálu. 

Surové uhlí je dopravováno na třídiče (6) ke třídění na zrnitostní třídy 0–10 mm, 10–30 

mm a 30–60 mm. Zrnitostní třída 0–10 mm je dopravována na jemné sazečky (7) hydraulicky 

a odkalována na obloukových sítech. Zrnitostní třída 10–30 mm a 30–60 mm je přiváděna na 

střední (8) a hrubou sazečku (9). Meziprodukt z hrubé a střední sazečky před následným 

zpracováním se drtí pod 10 mm a společně s meziproduktem jemných sazeček se rozdružuje 

v přepírací sazečce (10). 

Jedna linka sazečkového prádla je tvořena hrubou, střední, dvěmi jemnými a přepírací 

sazečkou typu ŠKODA s rotačními šoupátky pro rozvod vzduchu a s vynášením produktu 

štěrbinou. Prané uhlí zrnitostní třídy 10–30 mm a 30–60 mm je odvodňováno na vibračním 

třídiči typu PZK (11) a před expedicí skladováno. Prané uhlí 0,5–10 mm je odvodňováno na 

třídičích typu PZK a dále na odstředivkách (12) a je bezprostředně určeno k expedici (21). 

Hlušina je vynášena a odvodňována korečkovými výtahy a dopravována na odval (13) 

nebo spolu s hlušinou z těžkokapalinového prádla nakládána přímo do vagónů a expedována 

(14) jako produkt KTR (kamenivo pro technickou rekultivaci). 

Úpravna umožňuje odtřídit surové uhlí o zrnitosti 0–30 mm, změnou dopravních cest na 

sazečky, v množství 150–200 t/hod pro výrobu a expedici hrubého energetického prachu.  

Podsítné uhlí z obloukových sít, odvodňovacích třídičů praného uhlí a meziproduktu je 

svedeno do zahušťovacích špiček hrubých kalů (15) k hydraulickému třídění. Zahuštěná 

složka   0–3 mm je čerpána přes vyrovnávací špičku na odvodňovací vibrační třídič PZK, 

propad je sveden do kalového oběhu, jak je uvedeno v příloze 5. Odvodněné hrubé kaly jsou 

přidávány k pranému uhlí o zrnitosti 0–10 mm. 

 

4.4. Úprava jemných podílů o zrnitosti 0 – 0,5 mm 

 

Surové kaly o zrnitosti 0–0,5 mm jsou jako slív usazovacích špiček hrubých kalů (15) 

svedeny k zahušťování ve dvou kruhových zahušťovačích typu DORR (16) o průměru 24 m. 
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Přes vyrovnávací špičku jsou dopravovány k rozdružování flotací (17). Do vyrovnávací 

špičky před flotací jsou rovněž přiváděny kaly z venkovní sedimentační nádrže DOUBRAVA 

I. (19), které jsou čerpány sacími bagry (18). Proces flotace je automaticky řízen pomocí 

počítače. 

 

4.5. Flotace 
  

Většina procesů vedoucích k odstranění nečistot z uhelné rudy je založena na oddělení 

uhlí od hlušiny. Obecně lze říci, že obsah přírodních látek ve všech uhelných částicích je 

přímo úměrný její hustotě a nepřímo úměrný jeho výhřevnosti. Způsobů vyšetřování a 

předpovídání výsledků v procesu úpravnictví týkajících se kvality uhlí je celá řada. Jedním 

z nejznámějších nástrojů jsou tzv. „washability curves“, které graficky reprezentují 

experimentální data získaná za ideálních podmínek z tzv. float-sink testu (testu klesání). 

Tento test je založen na zavádění odváženého množství horniny do těžkých kapalin o různých 

hustotách. V těchto kapalinách je uhlí (frakce, která zůstává na povrchu kapaliny) odděleno 

od hlušiny (frakce, která zůstává na dně kapaliny).[9] 

Pravděpodobně nejlepší přístup k charakterizaci flotačních procesů je identifikovat ty 

vlastnosti, které mají přímý vliv na výkon procesu a hodnotit tento proces v souvislosti s 

procesním modelem. Úpravy procesu flotace a jeho složitosti jsou žádoucí pro rozvoj modelů, 

založených na strategickém řízení, návrh flotačního činidla, jeho hodnocení atd. Mohou být 

také použity přímo standardní flotační testy. Hlavním problémem při charakterizaci linek 

flotačních systémů není v určení důležitých vlastností, ani v určení postupů pro jejich měření, 

ale ve vytvoření praktických programů, kterými lze získat maximální množství užitečných 

informací z minimálního počtu charakteristik.[10] 

 

4.5.1. Princip flotace 
 

Flotace je proces založený na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech povrchů 

rozdružovaných zrn, jejichž příčinou je rozdílná měrná povrchová energie. Volná energie 

každé částice v libovolné soustavě je složena z energie potenciální a energie povrchové.[3] 
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Flotační proces je způsob rozdružování založený na schopnosti některých minerálů 

vyplavat na hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat v jeho objemu.[7] 

Třetí definice flotace, je přesnější než dvě předchozí, protože zachycuje podstatu dějů 

a jevů probíhajících ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. Definice prof. K.A Razumova:  

„Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založen na rozdílné schopnosti 

minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“ [11] 

 

Potenciální energie částic je úměrná hmotnosti nebo objemu částice, povrchová 

energie pak velikosti měrného povrchu částice.[3] 

Velikost flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřesahuje 0,6 mm. při 

flotaci rud je maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,25 mm. V praxi se flotují 

obvykle zrna podstatně menší, pro která platí, že se zmenšováním průměru narůstá specifický 

povrch a povrchová energie mnohonásobně převyšuje hodnotu potenciální energie.[7] 

Jednotlivé minerály se od sebe liší chemickým složením a stavbou mřížky, proto mají 

různé hodnoty povrchové energie. Flotace je narozdíl od jiných úpravnických rozdružovacích 

procesů, univerzálním procesem. Flotace řeší i problém úpravy velmi jemných zrn kalových 

podílů. Při gravitační úpravě se suroviny často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující 

užitkové složky společně s průvodními horninami. Bez použití flotace, nelze tyto kaly vůbec 

využít. Flotační technologie umožňuje získat jemné podíly vysoce hodnotného 

koksovatelného uhlí. [12] 

Přesně určeným postupem jednotlivých operací flotačního procesu společně s mletím a 

vodním tříděním je tzv. schéma flotace. Při vypracovávání a výběru flotačního schématu je 

nutno vycházet z charakteru a stupně prorůstu minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině a 

jejich flotovatelnost. Déle je potřeba v úvahu ještě vzít přítomnost a charakter velmi jemných 

zrn a požadavky na kvalitu koncentrátů. 

Produktem flotace je flotační koncentrát a flotační hlušiny. Obsah popela ve flotačním 

koncentrátu se pohybuje v rozmezí 8 - 10% a obsah popela ve flotačních hlušinách nabývá 

hodnot mezi 65 -78 %. Flotační koncentrát, jako pro produkt flotace, je na Závodě ČSA Dolu 

Karviná odvodňován na hyperbarických filtrech jeho zahuštění je 250 – 280 g.dm-3.[8] 
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4.5.2. Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

 

Průběh flotačního procesu, technologické a technickoekonomické výsledky flotace 

závisí na velkém počtu technologických parametrů.  Mezi ty nejvýznamnější patří: vlastnosti 

užitkových minerálů podmiňující jejich flotovatelnost, specifika ve složení surovin, jejich 

charakteristika zrnitosti, složení vody, hustota a teplota rmutu, reagenční režim flotace, 

účinnost práce flotačního stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického 

procesu na úpravně.[13] 

Optimální hodnoty uvedených faktorů je potřeba udržovat na konstantních hodnotách. 

Existují různé experimentální analýzy, které ovlivňují průběh a výsledky flotace [14]. Uvedu 

zde jen výběr: 

• ortogonální experimentální analýza, 

• statistická analýza flotačních  produktů- síto test, 

• flotační test velikostního třídění uhlí postupným uvolňováním. 
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5. Odvodnění flotačního koncentrátu 

 

Na úpravně jsou celkem dva hyperbarické filtry typu ANDRITZ sloužící k odvodnění 

flotačního koncentrátu. Množství přiváděného koncentrátu k odvodnění do hyperbarického 

filtru se pohybuje od 200 – 250 m3.hod-1 s výstupní vlhkostí filtračního koláče 17,5 – 18,5 %. 

Ke zvýšení výkonu hyperbarické filtrace se do hyperbarického filtru přidává flokulační 

činidlo SOKOFLOK 22. 

 

5.1. Technické parametry hyperbarických filtr ů 

 

Tlaková nádoba: 

Provozní médium:   stlačený vzduch 

Max. provozní tlak přívodu:  0,85 MPa 

Průměr:    4,2 m 

Délka nádoby:    8,7 m 

Objem nádoby:   125 m3  

 

Filtr:  

Filtrační plocha:   96 m3 

Počet disků filtru:   8 ks 

Počet filtračních článků:  160 ks 

Objem vany filtru:   11,65 m3 

Otáčky hřídele filtru:   0,5 – 3,0 ot.min-1 

Rozváděcí hlava:   2 ks 

 

Vynášecí řetězový dopravník: 

Počet:     1 ks 

Šířka:     700 mm 
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Délka:     6144  mm 

Dopravní rychlost:   0,54 m.s-1 

 

Čerpadlo suspenze: 

Počet:     1 ks  

Výkon:    313 m3.hod-1  při zahuštění 300 g.dm-3 

 

5.2. Funkční popis hyperbarické tlakové filtrace 

 

Hyperbarický tlakový filtr je diskový filtr, který je zabudován do válcové tlakové nádoby 

(3). Jeho znázornění a popisek je uveden na obrázku 4. Pro filtrační proces je odpovídajícím 

přetlakem vzduchu vytvářen rozdíl tlaku na filtračním potahu. Vnitřní prostor filtračních 

diskových segmentů je přes rozdělovací hlavu 

propojen potrubím s odlučovačem filtrátu, 

v němž je atmosférický tlak. Suspenze je 

z čerpadla přiváděna potrubím do vany filtru, 

která je umístěná v tlakové nádobě. Do vany se 

ponořují jednotlivé segmenty (1), jež tvoří 

otáčející se disk, které jsou potaženy filtračním 

potahem (plachetkou). 

           

 

Programovaná rozdělovací hlava zajišťuje tvorbu filtračního koláče, jeho odvodnění a 

odfuk. Takto odvodněný filtrační koláč propadá šachtami ve vaně filtru na řetězový 

dopravník, kterým je dopravován k výpusti filtru (2). Tato výpusť filtru, která je provedena 

jako výpusť se dvěma deskovými uzávěry, slouží k dopravě filtračního koláče z vnitřku 

tlakové nádoby. 

 

 

 

   Obr. 4 Hyperbarický tlakový filtr[18]  

1 

2 

3 
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5.3. Funkční popis zásobování filtru suspenzí 

 

Suspenze určená k filtrování je čerpána pomocí čerpadla do vany filtru. Výška hladiny 

suspenze ve filtru je hlídána sondou, která pomocí řídicího systému ovlivňuje výšku hladiny 

ve filtru. U zařízení pro tlakovou filtraci firmy ANDRITZ je předem stanovena hloubka 

ponoru až 50 %. Při hloubce ponoru 50 % se vytváří na filtračních článcích konstantní 

tloušťka filtračního koláče. 

Velkou výhodou tohoto filtru je provádění odfuku filtračního koláče ve všech bodech 

plachetky filtračního článku najednou. Toho je dosaženo tím, že všechny body mají stejný 

odvodňovací čas, což je možné pouze u filtru s 50 % hloubkou ponoru. Rovnoměrná tloušťka 

filtračního koláče na filtračních článcích je předpokladem pro rovnoměrný nízký obsah vody. 

Popis a vyobrazení hyperbarického tlakového filtru je uveden v přílohách 3 a 4. 

 

5.4. Filtra ční proces 

 

V oblasti tvorby koláče působením tlakové síly na hladinu suspenze, se začíná vytvářet 

filtrační koláč na povrchu filtračního článku vlivem rozdílů tlaků mezi tlakem uvnitř tlakové 

nádoby a tlakem atmosférickým. Filtrát z filtračního koláče je veden potrubím pro odvod 

filtrátu ven z tlakové nádoby. 

Filtrační koláč se vytváří na vlastním povrchu filtračního článku ponořením pod hladinu 

suspenze. V druhém kroku dochází k odvodnění filtračního koláče. Působením tlakové síly je 

koláč vysušován rozdílem tlaků mezi tlakem uvnitř  tlakové nádoby na povrch filtračního 

článku a tlakem atmosférickým uvnitř filtračního článku. 

Ve třetím kroku dochází k uvolnění filtračního koláče z potahu článku prudkým 

krátkodobým rázem stlačeného vzduchu. Krátkodobý ráz stlačeného vzduchu je proveden 

tlakem o 50 kPa a vyšším, než je pracovní tlak v tlakové nádobě filtru. Tento krátkodobý ráz 

způsobí uvolnění vytvořeného filtračního koláče na řetězový dopravník a ten jej dopraví do 

horní komory výpusti. V provozních podmínkách hyperbarické filtrace na úpravně Závodu 

ČSA Dolu Karviná lze dosáhnout maximálního pracovního tlaku 320 kPa, s tlakovou 

rezervou pro odfuk 50 kPa. Přívodní tlak v síti dosahuje hodnoty kolem 370 – 380 kPa. 
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6. Analýza stávajících přístupů k zabezpečování kvality dodávek uhlí 

v podmínkách Závodu ČSA, Dolu Karviná 

 

V této kapitole je popsán systém managementu kvality, který je zaveden na Závodě ČSA, 

Dolu Karviná, způsob řízení procesu a podrobná analýza současného stavu zabezpečování 

kvality dodávek černého uhlí. Rovněž jsem neopomenul ani zákazníka, který definuje 

požadavky na kvalitu a kterému je dodávka určena. 

 

6.1. Systém managementu kvality: 

 

 Závod ČSA dolu Karviná neuplatňuje systém managementu kvality podle norem ISO ř. 

9000, protože výstupem výroby není konkrétní výrobek s jasně stanovenými, měřitelnými 

kvalitativními parametry, ale dobývaná surovina. Výsledná kvalita je tak předem limitována 

dobývacím prostorem a podmínkami vzniku uhelných slojí. Každá sloj má své chemicko – 

technologické vlastnosti, jejichž variabilita v každém bodě, místě sloje, je veliká. Variabilita 

je vázána na dobu vzniku sloje, na mocnost a na geotektonické a hydrogeologické podmínky.  

 

Konečným produktem lze chápat dodávku určenou konkrétnímu odběrateli. Proto 

společnost zvolila systém managementu kvality – Směrnice pro plány kvality podle normy 

ČSN EN ISO 10005:1997. Plán jakosti (kvality) lze laicky chápat jako příručku kvality pro 

konkrétní dodávku. Podle tohoto plánu kvality pak společnost prokazuje svým zákazníkům, 

jak bude plnit požadavky na kvalitu.  

 

Plnění smluvních jakostních parametrů produkce Závodu ČSA je základním 

požadavkem každého odběratele. Plnění plánu kvality, zpracovaného dle normy ISO 10005, 

je založeno na dokonalých znalostech systému managementu kvality, na maximální osobní 

angažovanosti a aktivitě každého pracovníka, s cílem zkvalitňovat a zefektivňovat systém 

managementu kvality vedoucí k uspokojování potřeb zákazníků. Jde o vzájemně propojený 

soubor řídicích aktů, norem, technologických a pracovních postupů k zabezpečení systému 

managementu kvality. Poskytuje mechanizmus pro navázání specifických požadavků na 

výrobek a používá se pro sledování a posuzování požadavků na kvalitu. 
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Plán kvality OKD, a. s. Závodu ČSA je zpracován pro těžbu černého uhlí vhodného pro 

koksování a černého uhlí pro energetické účely. Kvalita a sortiment produkovaných druhů je 

dán vzájemnou vazbou mezi kvalitativními parametry těžených zásob, strategii využití uhlí v 

rámci celého revíru a základními kvalitativními požadavky jednotlivých odběratelů. 

 

Základním požadavkem každého zákazníka je nadefinování kvalitativních parametrů 

z jeho strany. Vztah mezi každým zákazníkem a společností je upraven smluvním 

vztahem. Každá smlouva je specifická a jsou v ní, mimo jiného, definovány kvalitativní 

parametry zákazníka. Společnost OKD, a.s., resp. Závod ČSA, Dolu Karviná má v plánu 

kvality jasně stanoveno přezkoumání smluv uzavřených mezi společností a zákazníkem. 

 

6.2. Řízení procesu 

 

Z obecně známé spirály kvality, jež představuje model vzájemně na sebe navazujících 

činností, které ovlivňují kvalitu výrobku v různých etapách jeho životního cyklu, vyplývá, že 

každá etapa se podílí na výsledné kvalitě výstupních produktů. 

Zvláštní místo zaujímají předvýrobní etapy. V jejich průběhu se vytváří koncepce 

budoucího produktu a přijímají se rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivňují to, zda 

v navazujících etapách vznikne produkt, který splní požadavky zákazníka, bude 

konkurenceschopný a zajistí přiměřený zisk. O kvalitě výrobku se rozhoduje z 80 % právě 

v předvýrobních etapách. Využitím všech dostupných poznatků a vhodných metod lze 

předcházet možným problémům ve fázi výroby. Čím v ranější fázi životního cyklu se podaří 

odhalit riziko možného výskytu neshodného výrobku, tím nižší jsou finanční ztráty. 

Při řízení kvality těžby společnost vychází z koncepcí krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých výhledových důlně – technických plánů zpracovaných „Odborem přípravy 

výroby“. V procesu úpravy uhlí, při výrobě jednotlivých produktů, je závod schopen ovlivnit 

obsah balastu (voda, popelnatost), ostatní kvalitativní parametry (koksovací vlastnosti) lze 

ovlivnit pouze do určité míry, vhodnou skladbou těžby, při tvorbě návrhu důlně – technického 

plánu. Jde o korekci vztahů mezi kvalitou produktů a časoprostorového odrubávání 

jednotlivých slojí, kterou řeší spolupráce odborů: 

• odbor přípravy výroby (OPV), 
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• odbor důlního měřictví a geologie (ODMG), 

•  odbor řízení jakosti (OŘJ). 

 

Úkolem „Odboru řízení jakosti“ v předvýrobní etapě je zjišťovat kvalitu těžených zásob z 

odběru zásekových vzorků provozovaných dlouhých důlních děl a provozovaných porubů. 

Odebrané vzorky se upravují v analytické laboratoři se stanovením chemicko – 

technologických vlastností. Zjištěné hodnoty jsou zpracovávány v elektronické podobě a 

slouží k sestavování přehledů a prognóz vývoje kvality jednotlivých uhelných bloků. Data 

jsou k dispozici odborům DMG a OPV. 

 

Analýzou procesu řízení kvality výstupních produktů byla zjištěna velmi silná vzájemná 

vazba  mezi: 

• kvalitou jednotlivých dobývaných slojí a jejich směsi těženého uhlí, 

• kvalitou těženého uhlí při vstupu na úpravnu a konečnými produkty, 

• kvalitou výstupních produktů a jejich uplatněním na trhu. 

 

Výše uvedené vazby jsou pojítkem mezi procesem dobývání, procesem úpravy a 

procesem realizace odbytu.  

 

6.3. Analýza současného stavu zabezpečování kvality dodávek černého uhlí 

v podniku 

 

Současný stav a zároveň problém k řešení diplomové práce je regulace přísunu 

flotokoncentrátu ze zásobníku na dopravní pás, kde postupuje směs praného uhlí různých 

zrnitostí společně s dalšími uhelnými složkami směrem k expedici.  Řídícím prvkem procesu 

je operátor na velíně úpravny závodu ČSA, který často rutinně reguluje přísun 

flotokoncentrátu a ostatních složek dodávky na pásový dopravník. Ten se řídí podle hodnot, 

které jsou mu poskytovány z analyzátoru WILPO, který pomocí pravidelného vyhodnocování 
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uhelných vzorků stanovuje hodnoty znaků jakosti (obsah síry, vlhkost a obsah popele), které 

jsou spojeny s konkrétním odběratelem a jeho dodávkou. Dalším zdrojem dat pro 

rozhodování operátora je popeloměr. Popeloměr je umístěn na samotném konci procesu za 

zásobníky, ale ještě před vzorkovačem a úsekem samotného plnění vagónů. Popeloměr je 

přesně kalibrované měřidlo pracující na principu laserového snímání parametrů směsi praného 

uhlí, které postupuje na dopravním páse směrem k expedici. Důležitá je tedy jeho přesná 

kalibrace. Výhodou tohoto zařízení je v podstatě okamžité vyhodnocení parametrů kvality.     

Výsledky jsou on-line k dispozici operátorovi, který proces přísunu materiálu na koncový pás 

reguluje. Ovšem aby toto měřidlo pracovalo správně a tedy i data měřidlem stanovená byla on 

– line v čase přenášena k operátorovi, nesmí být tloušťka praného uhlí na páse menší než 10 

cm. V případě že tloušťka klesne pod 10 cm, toto měřidlo není schopno měřit kvalitativní 

parametry surového uhlí a operátoru toto měřidlo ukazuje nulové hodnoty. Tato omezující 

podmínka je dosti velkou nevýhodou obzvláště při náběhu procesu. 

 Za předpokladu, že plnění jednoho železničního vagónu trvá přibližně 4 až 5 minut, čas 

potřebný k odběru vzorku, homogenizaci, přemístění a přípravě vzorku do analyzátoru 

WILPO je do 2 minut, samotné vyhodnocení znaků jakosti analyzátorem WILPO je 90 

sekund a operátor, který reguluje přísun směsi uhlí na expedici, dostává číselné výsledky 

z analyzátoru přibližně co 3 až 4 minuty, není pak často tento operátor schopen objektivně a 

včas rozhodnout o množství složky přidávané ke směsi praného uhlí. Uvedené časové 

intervaly jsou vztaženy k produkci 450 t/hodinu. Vzorkování dané normou je přibližně 16 

vzorků na 1000 t uhlí. Nástin řešení současného stavu v Závodě ČSA je uveden na obrázku 5. 
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Obr. 5: Expediční úsek závodu ČSA, Dolu Karviná 
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Takovýto postup sebou nese při vyhodnocování kvalitativních parametrů praného uhlí 

značné problémy. Velice často dochází k překročení tolerancí daných zákazníkem a tedy ke 

zvýšeným nákladům na nekvalitní výrobu (tzv. jakostní odpočty).  Znaky kvality jsou pak 

sledovány a vyhodnocovány na útvaru kontroly a řízení kvality závodu ČSA pomocí 

jednoduchého grafu v programu Microsoft Excel. Z těchto grafů a statistik se pak sestavuje 

přehled o celkových nákladech na nekvalitní výrobu, plynoucích z překročení tolerancí 

daných odběratelem pro každý znak kvality zvlášť. 

Protože při procesu úpravnictví vznikají kromě uhlí taky další materiály, jako jsou 

hlušina, flotokoncentrát, hrubé kaly, proplástek, je pro společnost velice žádoucí do celé 

dodávky zahrnout všechny složky vznikající při procesu úpravy uhlí a to co nejvíce, ale však 

s ohledem na znaky kvality a jejich tolerance dané odběratelem.  

Hlušina a proplástek je meziprodukt, který je ještě dále prodejný. Flotokoncentrát je 

nejjemnější meziprodukt, který je velmi obtížně dále využitelný, a proto má závod této složky 

přebytek. Uplatnění flotokoncentrátu závisí nejen na vlhkosti a popelnatosti (W, Ad), ale i na 

množství nejjemnějších podílů na celkovém objemu výroby a na smluvních parametrech pro 

jednotlivé odběratele. Je tedy vhodné se na tuto služku zaměřit z hlediska jejího poměru 

v celé dodávce. 

V současné době odběratelé prosazují do smluv nejen co nejnižší požadovanou vlhkost 

pod 10% a popelnatost kolem 7%, ale i maximální množství nejjemnějších podílů ve finálním 

produktu nehledě na to, zda se jedná o produkt praný nebo energetického druhu paliva. Objeví 

se i případy, kdy flotokoncentrát v dodávce nesmí být obsažen vůbec. V konečném důsledku 

se jedná o zvyšování nákladů na provoz úpravny. 

 

6.4. Zákazník, možné způsoby řešení problému 

 

V této kapitole se budu zabývat zákazníkem, který je vždy neodmyslitelnou součástí 

procesu a jaké jsou jeho požadavky na kvalitu dodávky. Dále se pokusím uvést hlavní 

myšlenky, jakým způsobem lze problém zabezpečování kvality dodávek uhlí v závodě ČSA, 

Dolu Karviná řešit. 
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6.4.1. Zákazník 

 

Důležitou roli při zabezpečování kvality hraje samotný zákazník a právě jeho 

požadavky. Jak už bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, vztah mezi společností OKD, 

a.s. a zákazníkem je upraven smlouvou. Parametry a toleranční meze jednotlivých znaků 

kvality každého zákazníka jsou v této smlouvě uvedeny. Pro každého zákazníka je 

vyhotovena individuální smlouva a každý zákazník má stanoveny své požadavky na kvalitu 

dodávky v návaznosti na její další využití. 

Zákazník si mimo jiného ve smlouvě definuje kvalitativní znaky a těmi jsou obsah 

vody W, obsah popele Ad a obsah síry S. znaky kvality a jejich toleranční meze jsou uvedeny 

v procentech. Schopnost dodržet toleranční meze stanovené obsahu síry v dodávce uhlí je 

reálné, protože uhelná ruda má nízký obsah síry. Pro zbylé dva znaky kvality (W, Ad) je 

schopnost vejít se do tolerančních mezí už velice omezená. S vedoucím práce jsme se 

domluvili, že tato práce bude orientována pouze na jeden znak kvality, který je velmi důležitý 

a hlavně je závodem ovlivnitelný. 

Tedy znakem kvality, který bude předmětem řešeného problému této práce, je obsah 

vlhkosti (W). Tento parametr je obsažen i v nejjemnějším podílu uhelné složky, která vzniká 

flotačním procesem – flotokoncentrátu. 

Vazba mezi flotokoncentrátem a sledovaným znakem kvality existuje. Jestliže se 

v dodávce uhlí vyskytuje vysoké množství tohoto uhelného podílu, obsah vlhkosti se zvyšuje 

a naopak. Obsah popela je také ovlivnitelný, ale z časových důvodů a složitosti řešení se tímto 

znakem kvality nebudu zabývat. Jde tedy o vhodnou skladbu všech složek, které jsou 

vytěženy z ložiska v dodávce.  

Cílem je, aby flotokoncentrát, který je těžce dále využitelný, byl ve vhodném podílu 

součástí dodávky praného černého uhlí určené zákazníkovi, ale aby byly dodrženy tolerance 

(nebo alespoň sníženy pravděpodobnosti jejich překročení) stanovené zákazníkem pro výše 

uvedený znak kvality. 
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6.4.2. Možné způsoby řešení problému 
 

Způsobů, jak řešit daný problém existuje několik. V této části se pokusím stručně 

vystihnout řešení, která připadají v úvahu, a z nich vyberu řešení, které je pro závod skutečně 

reálné z hlediska proveditelnosti a nákladů. 

První způsob se dá vystihnout řešením, který bývá v literaturách označován jako 

směšovací problém. Toto řešení je založeno na jednotlivých poměrech zrnitostí černého uhlí, 

které je roztřízeno do zásobníků, včetně flotokoncentrátu. Princip by spočíval 

v procentuálních podílech jednotlivých složek černého uhlí v dodávce podle zrnitostí. Tedy, 

kdybychom uvažovali jeden vagón jako 100%, dokázali bychom jej naplnit X- procenty uhlí o 

určité zrnitosti, Y-procenty uhlí jiné zrnitosti a Z-procenty flotokoncentrátu. Tímto způsobem 

dávkování bychom dosáhli 100%, tedy naplnění celého vagónu, který by tvořil směs černého 

uhlí různých zrnitostí včetně flotokoncentrátu. Toto řešení lze užít za předpokladu znalosti 

obsahu sledovaného znaku kvality (W) v jednotlivých zrnitostních složkách, podle kterých by 

směs byla vytvořena tak, aby nepřekračovala tolerance znaku kvality (nebo alespoň snížila 

pravděpodobnost překročení). Jde tedy o „optimalizační“ úlohu podílů jednotlivých složek 

v celkové dodávce.  Naměřit hodnoty sledovaného znaku kvality v jednotlivých zrnitostních 

třídách by pravděpodobně nebylo problematické, ale otázka je, zda by bylo možné tyto 

hodnoty udržet dlouhodobě na stálé úrovni. Navíc zásobníky černého uhlí nejsou 

automatizované a chybí elektromagnetické podavače. Tento způsob řešení by vyžadoval 

velkou vstupní investici v podobě nákupu nových zásobníků s elektromagnetickými podavači. 

Vzhledem k současné situaci je toto řešení nereálné.  

Druhým způsobem možného řešení je přestavba koncové „expediční“ části linky. 

Tento způsob by obnášel změnu uspořádání zásobníků tak, aby byl vytížen i poslední čtvrtý 

zásobník, který není bohužel pod kontrolou z důvodu umístění měřidla. Toto řešení je 

z hlediska nákladů na přestavbu neuskutečnitelné. 

Třetí způsob řešení je zaměřen na měřicí přístroj (popeloměr), který je umístěn za 

zásobníky a před odběrem vzorku. Popeloměr je měřicí přístroj, který dokáže měřit sledovaný 

znak kvality nepřetržitě v čase (on-line), ovšem za předpokladu, že výška materiálu na páse je 

vyšší než 10 cm. Pokud je nižší, hodnota znaku kvality je nulová. Řešení spočívá v jeho 

posunu. Výsledek řešení by znamenal uvolnění posledního zásobníku do výroby, před kterým 

je měřidlo bohužel umístěno dosud. To by znamenalo, že poslední zásobník by byl pod 

kontrolou a mohl by být naplněn. Měřidlo by pak mohlo nepřetržitě měřit v čase a dodávat 
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hodnoty znaku kvality přímo operátoru. Ten by pak mohl plynuleji řídit proces expedice tak, 

aby na páse byla vrstva materiálu alespoň ve výšce 10 cm, jinak měřidlo nebude měřit. Toto 

řešení však opět nepřipadá v úvahu, protože na expediční části linky není dostatek prostoru 

pro jeho posun. 

Dalším způsobem řešení je úprava smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem. 

Způsobem řešení problému by mohla být jasně uvedená specifikace způsobu vzorkování ve 

smlouvě u zákazníka. Doposud bohužel ve smlouvě žádná specifikace o způsobu vzorkování 

dodávky zákazníkem neexistuje. Proto často dochází k rozdílům v naměřených hodnotách 

znaků kvality mezi společností OKD, a.s a zákazníkem. Tento způsob řešení bude součástí 

závěrečných doporučení. 

Posledním z možných způsobů řešení je návrh jednoduchého softwaru. Tento software 

by měl být založený na principu grafického zobrazení jednotlivých naměřených hodnot znaku 

kvality, který bude ohraničen tolerancemi, které si definuje sám zákazník. Na ose X budou 

časové intervaly v minutách. Na ose Y pak budou zaznamenávány hodnoty znaku kvality 

v procentech. Na obrázku 6 je uveden zjednodušený nástin mého návrhu grafického nástroje a 

jeho popis, který bude podkladem pro programování v konkrétním jazyce. 

 

Obr. 6 Zjednodušený návrh a popis grafického nástroje 
 

Jakostní odpočet 

Horní mez 

Dolní mez 

Oblast výskytu výstražného hlášení 

Oblast výskytu výstražného hlášení 
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Graf bude rozdělen na tři části. Body, tedy naměřené hodnoty znaku kvality, se budou 

v čase vyskytovat v jednotlivých částech grafu. Část nad a pod stanovenou toleranci bude 

obsahovat hlášení, které se zobrazí v případě, že se v ní objeví hodnota znaku kvality. Tento 

grafický nástroj bude zobrazován operátoru na velíně, aby měl možnost lépe se orientovat při 

tvorbě směsi černého uhlí pro odběratele.  

Protože každý odběratel si může specifikovat své tolerance znaku kvality, bude 

program obsahovat i nabídku, kde si operátor jednotlivé odběratele bude moci volit. Při volbě 

se mu automaticky nastaví toleranční meze a druh paliva daného odběratele pro sledovaný 

znak kvality.  

Stěžejní zásada, aby program pracoval správně, jsou naměřené hodnoty znaku kvality. 

Tyto hodnoty budou získávány z plně automatizovaného analyzátoru WILPO L241, který 

pomocí nízkoenergetického záření gama vyhodnocuje žádané kvalitativní znaky. Druhým 

zdrojem by pak mohl do budoucna být i laserový měřicí přístroj (popeloměr), který je umístěn 

na „expediční části“ procesu mezi zásobníky a vzorkovačem. Zdroj bude s programem 

propojen a bude odesílat data přímo do souboru, ze kterého si bude graf v 

pravidelných časových intervalech hodnoty znaku kvality načítat. 

 Oba uvažované měřicí přístroje mohou být použity společně, jako zdroje hodnot pro 

navrhovaný software, ale za splnění určitých předpokladů, které jsou uvedeny v kapitole 6.3 

této práce. V rámci testovacího provozu softwaru, navrženého v této práci bude zdrojem dat 

sledovaného znaku kvality pouze analyzátor WILPO L241. 

Problém ovšem nastává v časových prodlevách, ve kterých proces odběru vzorku, jeho 

úpravy a vyhodnocení analyzátorem WILPO probíhá, tak jak je uvedeno v kapitole 6.3.  

Za ideálních podmínek, by data měla plynout do softwaru kontinuálně (on-line) v čase. 

Tuto podmínku může reálně splnit pouze laserový měřicí přístroj (popeloměr), u něhož musí 

být splněny předpoklady použití, tak jak je uvedeno v kapitole 6.3. 
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7. Navržený software a jeho popis 

 

 V této kapitole budu popisovat jednotlivé části grafického nástroje a jeho možnosti, 

které se budou zobrazovat operátoru na velíně. 

 Při náběhu produkce se operátoru zobrazí vstupní tabulka, kde bude mít možnost si 

vybrat konkrétního odběratele a druh paliva jemu určené tak, jak je uvedeno na obrázku 5. 

 

Obr. 7 Vstupní tabulka s možností výběru odběratele a druhu paliva 

 

 Na obrázku 7 je seznam čtyř odběratelů a k nim definovaných druhů paliva (1). 

Software zobrazuje i horní a dolní mez sledovaného znaku kvality W ve vazbě k danému 

odběrateli (2). Operátor tak dostává první základní informaci o minimálních a maximálních 

hodnotách sledovaného znaku kvality v dodávce paliva určené odběrateli. 
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 Po prvotním výběru odběratele a druhu paliva se operátoru otevře tabulka, kde se mu 

začnou zobrazovat v pravidelných časových intervalech hodnoty znaku kvality 

 

 

Obr. 8 Výstražné hlášení při překročení horní meze 

 

 Na obrázku 8 jsou naměřené hodnoty sledovaného znaku kvality ve čtyřminutových 

intervalech jako výsledky z analyzátoru WILPO L231. Je zde patrné výstražné hlášení (1) při 

překročení hodnoty horní meze (3). V pravé části obrázku se navíc zaznamenávají přesné časy 

vyhodnocení znaku kvality a jejich hodnota v daném čase v procentech (2). 

 Operátor stále vidí odběratele, kterému je dodávka určena, druh paliva a obě mezní 

hodnoty znaku kvality v procentech. 
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Obr. 9 Výstražné hlášení při překročení dolní meze 

 Na obrázku 9 se nacházejí naměřené hodnoty sledovaného znaku kvality v procentech 

v daném čase pod dolní mezí (1), stanovené odběratelem „KOŠICE“(2). Opět se operátoru při 

překročení této meze zobrazí výstražné hlášení o zvýšení obsahu flotokoncentrátu v celkové 

dodávce (3). 

 

Obr. 10 Hodnota sledovaného znaku kvality uvnitř tolerancí 
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 Na obrázku 10 je v daném čase hodnota sledovaného znaku kvality pro odběratele 

„KOŠICE“ uvnitř tolerancí. Operátoru se tudíž nezobrazí žádné výstražné hlášení, protože 

hodnota znaku kvality je pořádku a je v definovaných mezích. 

 

 Nový softwarový nástroj byl vyvíjen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 

NET 2008, který je standardem pro vývoj aplikací v OKD, a.s. Při vývoji nové aplikace byl 

používán NET jazyk C#.  
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8. Závěrečná doporučení 

 

 V této kapitole se pokusím navrhnout závěrečná doporučení, která by mohla vést, jak 

ke zvýšení kvality dodávek směsi černého uhlí pro zákazníka, tak i k úsporám nákladů, které 

jsou způsobeny nejasným vzorkováním u zákazníka. 

• úprava smluvního vztahu mezi společností OKD, a.s. a odběratelem, o jasném a 

jednotném způsobu odběru vzorku tak, aby nedocházelo k rozporům mezi 

naměřenými hodnotami znaků kvality a tedy ke zvýšeným nákladům na nejakostní 

produkci, 

• v budoucnu zavést plný provoz navrženého softwaru, aktivně jej využívat operátory a 

zahrnout jej do denní potřeby, brát jej jako výsledek neustálého zlepšování procesu, 

• zvýšit četnost odběru vzorku a jeho vyhodnocování pomocí analyzátoru WILPO L231, 

• aktivně využívat předností popeloměru a udržovat toto měřidlo správně kalibrované, 

• snížit časové prodlevy mezi odběrem vzorku a jeho analýzou na analyzátoru WILPO 

L231, 

• do budoucna realizovat přesun popeloměru tak, aby poslední zásobník mohl být plně 

využit a přispěl tak k celkové produkci. 
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Závěr 

 

 Úkolem této práce je rozvoj přístupů k zabezpečování kvality dodávek uhlí u 

společnosti OKD, a.s. pod kterou spadá i Závod ČSA, Dolu Karviná. Systém managementu 

kvality je v tomto závodě uplatňován na základě mezinárodní normy ČSN EN ISO 10005 – 

Systém managementu kvality - Směrnice pro plány kvality. Protože se nejedná o tradiční 

produkt, ale o dobývanou surovinu, jejichž složení a struktura je v každém místě uhelné sloje 

rozdílná, je rozvoj přístupu k zabezpečování kvality dodávek černého uhlí poněkud 

specifický.  

Dodávka černého uhlí by měla obsahovat všechny složky uhelné rudy, které se 

procesem dobývaní vytěží. Je tedy tvořena směsí o různých zrnitostech černého uhlí, hlušiny, 

proplástku a flotokoncentrátu, který je výsledkem odvodnění (filtrace). Hodnoty tolerancí 

znaků kvality dodávek jsou definovány zákazníkem a každé překročení tolerance znamená 

pro závod náklady. 

Řídící prvek, který se podílí na skladbě dodávky černého uhlí, je operátor který 

„reguluje“ přísun jednotlivých složek na konečný pásový dopravník, ze kterého je pak plněn 

železniční vagón. Operátor se převážně řídí hodnotami vyhodnocenými analyzátorem WIPLO 

L231 a za určitých předpokladů i hodnotami popeloměru.  Problémem jsou však časové 

prodlevy mezi odběrem vzorku a jeho vyhodnocením. Ideálním případem je totiž 

vyhodnocení znaků kvality nepřetržitě v čase. Proto jsem se pokusil, v rámci neustálého 

zlepšování procesu, navrhnout několik možných řešení a vzhledem k nákladům, které by 

musely být uvolněny na tyto řešení, vybrat a aplikovat řešení nejvhodnější. Toto řešení jsem 

popsal a prezentoval jeho možnosti a funkce. 

Práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována popisu a charakteristice 

společnosti spolu se škálou vyráběného sortimentu. Druhá část je věnována teorii o kvalitě, 

principům a koncepcím managementu kvality, normě ČSN EN ISO řady 10000 a neopomenul 

jsem ani výdaje, vztahující se ke kvalitě. Třetí a čtvrtá část práce je věnována obecným 

charakteristikám uhelné hmoty a podrobnější analýze procesu úpravnictví na Závodě ČSA, 

Dolu Karviná. V páté části jsem nastínil proces odvodnění (filtrace) v hyperbarickém filtru, 

odkud vzniká flotokoncentrát, jako jedna ze součástí expedované dodávky, na kterou jsem se 

v této práci zaměřil. Šestá část je věnována podrobné analýze stávajících přístupů 
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k zabezpečování kvality dodávek černého uhlí a uvedl jsem v ní možné způsoby řešení 

problému.  

Nejschůdnějším způsobem řešení problému je počítačový program. Tento program 

pracuje na principu zobrazení hodnot sledovaného znaku kvality (W) v čase v jednotlivých 

oblastech grafu, z nichž dvě obsahují varovná hlášení, podle kterých se operátor řídí při 

„regulaci“ přísunu flotokoncentrátu na koncový pás. Protože se jedná o program, který byl 

uveden do provozu v rámci testovacího provozu, vstupem do tohoto programu jsou hodnoty 

sledovaného znaku kvality pouze z analyzátoru WIPLO L231 ve čtyřminutových časových 

intervalech. V budoucnosti a za splnění určitých předpokladů lze generovat hodnoty znaku 

kvality i z popeloměru. Program dokonce obsahuje i počáteční tabulku, kde si operátor může 

vybrat z nabídky odběratelů a druhu paliva. 

Při aktivním používání navrhnutého nástroje se operátor snáze orientuje při řízení 

odbytu a dokáže tak lépe vytvořit skladbu dodávky černého uhlí pro odběratele a tím snížit 

celkový objem výdajů na kvalitu.  
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