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Anotace: 

Tato diplomová práce se v úvodu zaměřuje na legislativní kroky, které jsou 

bezpodmínečně nutné pro nákup a zároveň možný další prodej elektrické energie 

v rámci podniku jako je hnědouhelný velkolom. Dále pak popisuje jeden z velmi 

důležitých systémů šetření finančních prostředků a efektivního zacházení při 

používání elektrické energie v těžební organizaci. 

 V prostřední části se pak blíže vyjadřuje k tomu, jakým způsobem lze sledovat 

a regulovat výkony velkorýpadel a tím ovlivňovat technologické postupy těžby, 

právě v návaznosti s vynaloženými ekonomickými prostředky.  

V neposlední řadě poukazuje na možné změny v dispečerské komunikaci 

a manipulaci energetického velínu ve spojení s hlídáním překročení 

nasmlouvaného technického maxima. Celá tato práce by měla směřovat a blíže 

specifikovat postupy jedné z částí, která se vyskytuje a podílí na souhře těžebního 

provozu hnědouhelného lomu.  

Klíčová slova:  

Energetický zákon, lokální distribuční soustava, energetický dispečink, regulace, 

energetické špičky, výkony těžebních strojů, doly Bílina, Energetický regulační 

úřad, úspory energie. 

Summary: 

This thesis in the introduction focuses on the legislative steps that are absolutely 

necessary for the purchase and possible future sale of the electricity within 

company such as the lignite quarry. Then it focuses and describes one of the most 

important systems of saving financial costs with a possible impact on the 

environment.  

The middle part of the thesis closer expresses an opinion on how to monitor and 

regulate the performance of mining machinery and thereby influence the 

technological processes of mining.  

Finally, the thesis points to possible changes in the dispatching handling of the 

energy control centre in conjunction with the much-discussed removing and 

monitoring energy peaks. All this work should tend and closer specify procedures 



of one of the parts that occur and contributes to the interplay of mining operations 

of the lignite mine. 

Key words: 

The Energy Act, local distribution systems, energy dispatching, regulation, energy 

peak, performance mining machinery, mines Bílina, Energy Regulatory Office, 

energy savings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

V této části práce bych si vyhranil místo a opravdu moc rád poděkoval všem 

lidem, u kterých jsem našel rady, vlídné slovo a podporu. Zároveň slibuji, že se 

vynasnažím jejich zájem opětovat.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR Česká Republika 

ČSN Česká státní norma 

DB Doly Bílina 

DPD Dálková pásová doprava 

DS Distribuční síť 

EG-5 Systém dálkového měření výkonů 

EHK Evropská hospodářská komise 

EMEP/CORINAIR 
Inventura emisí do ovzduší Evropské agentury 

pro životní prostředí 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EU Evropská unie 

EU-ETS 
Systém Evropské unie pro obchodování 

s emisemi 

EZ Energetický zákon 

kV KiloVolt – jednotka elektrického napětí 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 

kWh KiloWatthodina – jednotka energie  

LDS Lokální distribuční soustava 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVA Megavoltampér – jednotka zdánlivého výkonu 

MW Megawatt – jednotka výkonu 

Např. Například 

NH3 Amoniak 

NOx  Oxid dusíku 

NT Nízký tarif 

OSN Organizace spojených národů 



PC Osobní počítač 

PPDS Pravidla provozování distribuční soustavy 

PPLDS Plán provozování lokální distribuční sítě 

RS422, 485 Komunikační linky 

Sb. Sbírky 

SD Severočeské doly, a.s. 

SEI Státní energetická inspekce 

SO2  Oxid siřičitý 

t tuna 

TC Technologických celek 

Tr1 Transformátorová rozvodna Tr1 

VVN Velmi vysoké napětí 

VT Vysoký tarif 
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Úvod  

Stále častěji slýcháváme o problematice rychlosti nárůstu spotřeby energie 

obyvatelstva na naší planetě. Aby byl ukájen hlad po nárocích lidstva, muselo být 

postaveno a zrekonstruováno mnoho energetických výroben. Toto sebou nese 

stále se zvyšující nároky na energetické zdroje, což vede k odčerpávání zejména 

fosilních zdrojů energie, jako např. uhlí, ropa nebo zemní plyn. Tyto zásoby 

docházejí ještě rychleji, než byl čas potřebný k jejich vytvoření, z čehož vyplývá, 

že tyto nejsou nevyčerpatelné. Na energiích jsou závislé všechny obory lidské 

činnosti a to nejen průmysl, doprava či zemědělství, ale i lidstvo samé. Co bude 

dál, kam se budou kroky lidí dále ubírat? Je jisté, že čím více se budou zásoby 

surové energie tenčit, tím více poroste jejich cena. 

Při stávajícím růstu spotřeby elektrické energie, tepla a paliv docházíme 

k závěru, že světové zásoby prvotních zdrojů energie budou v nedalekém 

časovém horizontu vyčerpány, jsou to tzv. prvotní zdroje energie, které též 

nazýváme jako přírodní nebo primární, např. rašelina, lignit, uhlí, ropa, zemní oleje 

a plyny, voda, uran, thorium apod. 

Kromě prvotních zdrojů energie používáme také zdroje druhotné, které jsou 

však závislé na množství přírodních surovin a lze je tedy vyrábět pouze 

v omezeném množství. Těmito druhotnými zdroji energie, též zvanými jako 

sekundární, jsou např. koks, svítiplyn, motorová nafta, benzín, plutonium apod.  

Základním energetickým zdrojem biologických procesů byla a je 

fotosyntéza, při níž jsou oxid uhličitý a voda převáděny na uhlohydráty a kyslík je 

uvolňován do atmosféry. Během biologické historie Země bylo tak syntetizováno 

asi 1020 tun organické hmoty. Hmotnost organického uhlíku na Zemi je 

odhadována na 6,4.1015 tun, z čehož na uhlík v sedimentech připadá 5.1015 tun 

a na ostatní horniny 1,4.1015 tun. Geologické zásoby uhlí na Zemi, oceňované 

u černého uhlí do hloubky 1200 m a u hnědého uhlí do hloubky 800 m, jsou 

hodnoceny na 15.1012 tun. V zásobách uhlí je uloženo asi 90 % fosilní energie, 

zatím co na kapalná a plynná fosilní paliva zbývá pouze 10 % [1].  

Z důvodu vyčerpatelnosti světových zásob energetických zdrojů fosilních 

paliv je důležité hledat nejen nové zdroje energií, ale i zdokonalovat technologické 

postupy a podporovat výrobu nových zařízení, jejichž prostřednictvím by bylo 
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možno postupovat k co nejhospodárnějšímu a nejracionálnějšímu využití všech 

dosud dostupných zdrojů. 

Pro celé území ČR jsou vypracovány prognózy a bilance energetických 

spotřeb (Graf č. 1). 

 
Graf č. 1: Predikce brutto spotřeby elektrické energie v ČR do roku 205, zdroj: www.cez.cz 

 

Z výše uvedených důvodů jsem se ve své diplomové práci zaměřil právě na 

téma, které nekompromisně zapadá do ekonomického a ekologického popředí 

těžební organizace. Přitom využívám svých praktických zkušeností získaných 

v pracovním prostředí úzce spjatým s těžebními procesy a zušlechťováním 

nerostu čímž je hnědé uhlí. 

V následujících kapitolách bude uváděn jeden z prostředků, který nám 

přináší hlubší informace o zatěžování energetických systémů a to konkrétně 

těžebními stroji (motory – výkony) organizace. Tyto informace a postupy s touto 

problematikou spojenými nám pomáhají lépe využívat a nakládat se vzácnou 

elektrickou energií. Nejdříve se však musíme zmínit o nutné legislativě, která by 

měla tuto problematiku lépe usměrňovat. 

První kapitola této práce se proto lehce dotýká tématu, které se zabývá 

potřebnou legislativou k zajištění nákupu energie v těžební organizaci a tím jsou 

Severočeské doly a.s., Doly Bílina. 

http://www.cez.cz/
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Energetická legislativa v České republice byla v posledních letech posílena 

o řadu směrnic, které byly transpozitovány z Evropské Unie do jejích členských 

států, mezi které samozřejmě naše republika také patří. Stalo se tak s cílem 

sblížení jejich právních řádů. Postupy nákupu energie a uzavírání smluv prodejce 

versus odběratel jsou poměrně sofistikovanou záležitostí, u které je zapotřebí znát 

mnoho aspektů a řídit se také patřičnými regulemi. (kap. č. 1) 

V další části (kap. č. 2) jsou uváděny důvody, které je nutno dodržovat, aby 

společnost provozující velkolom splňovala požadavky kladené ze strany 

poskytovatele energií. Ve statích je také popsán neméně důležitý jev a vysvětlení 

pojmu energetických špiček, který hluboce ovlivňuje finanční prostředky 

investované společností. 

V následující kapitole (kap. č. 3) je představen jeden z elektronických 

systémů, který je využíván v již zmíněné těžební organizaci a slouží nám ke 

specifičtějšímu sledování a hlídání tzv. energetické ukázněnosti. Tato ukázněnost 

je vztažena vůči energetickému subjektu, kterým je elektrárna. V této kapitole je 

také představena těžební organizace jako celek, dále pak její neméně důležitá 

část rozvodna velmi vysokého napětí (Tr1), která čítá tým lidí, který se nepřetržitě 

věnuje tomu, aby byla zachována neustálá dodávka energie pro těžební stroje 

a další zařízení lomu. 

V navazujících odstavcích (kap. č. 4) se můžeme seznámit s konkrétními 

příklady vyplývajícími z reálného provozu. Tím jsou myšleny situace regulování 

a možnosti ovlivnění technologických pochodů a také nezbytná komunikace mezi 

pracovníky nasazených v této části těžebního procesu.  

Poslední kapitola (kap. č. 5) by měla poskytnout důležité informace o tom, 

jaký dopad by mělo nedodržení a nerespektování podmínek a faktorů, které jsou 

ve zmíněných kapitolách uvedeny. Také se zabývá myšlenkou jak ještě lépe 

doplnit a zúročit zaběhnutý systém ovlivňování technologie a tím přispět ke 

specifičtějšímu poznávání, které by mělo vést k celkovému šetření, kvalitnější 

bezpečnosti a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.      
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1 Legislativa a nákup energie 

1.1 Přehled evropské energetické legislativy 

Česká republika je od roku 2004 součástí Evropského společenství a má tak 

jedinečnou možnost se aktivně podílet na rozvoji a sjednocování evropského 

energetického regionu. Je tedy nejen příjemce právního rámce Evropy ale i jeho 

spolutvůrce. Problematika energetiky je v posledních letech jedním 

z diskutovaných témat v Evropě. Důvody zvyšování zájmů jsou zřejmé. V první 

řadě se neustále přibližuje okamžik, kdy budou vyčerpány doposud dominantní 

zdroje primární energie, týká se to fosilních paliv všeobecně. Využití a spotřeba 

těchto zdrojů energie probíhá daleko rychleji, než byl čas potřebný k jejich vzniku
.  

Zpomalení spotřeby primárních zdrojů energií (fosilních paliv) také ovlivňuje 

dopady na životní prostředí, jako např. udržení přiměřené kvality klimatu, oddálení 

konce vyčerpání fosilních energetických zdrojů a tím získání dostatečného času 

pro zajištění dostatku energií nutných pro další udržení lidstva, rozmach trhu, 

konkurence a volného nakládání s energií.  

To jsou jedny ze základních motivů ovlivňující směr vývoje legislativních 

změn energetiky v rámci EU. Vytvoření volného trhu s energií je velmi důležitým 

krokem, který vede EU ke konkrétním úpravám pravidel formulovaných 

ve směrnicích a nařízeních platných v této oblasti.  

Na dalších stránkách budou uvedeny alespoň některé z legislativních změn 

(transpozice), které musí státy v EU respektovat a zahrnout je do svého právního 

systému. Použitá legislativa se týká také tohoto tématu, proto by se měla 

v diplomové práci objevit. 

1.1.1 Terminologie 

a) Nařízení (Regulations) 

a mají obecnou platnost, jsou právně závazné jako nedílný celek 

přímo aplikovaná v členských státech Společenství.  

 

b) Směrnice (Directives) 

jsou právně závazná jako cíl, kterého má být dosaženo v členských 

státech, jimž je směrnice určena. 
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c) Rozhodnutí (Decisions) 

jsou právně závazné jako celek (ve všech svých částech) pro toho, 

komu je určeno. Má pro dotčený subjekt sílu zákona a k tomu, aby 

nabylo právní moci, nejsou potřebné žádné další implementační 

náležitosti. 

 

d) Doporučení a stanoviska (Recommendations and Opinions) 

jsou formou právní komunikace v rámci Společenství a nemají právní 

závaznost v členských státech. Slouží pouze k veřejnému vyjádření 

stanovisek, názorů a návrhů institucí a členských států, které je
 

zpracovaly vůči jiným institucím nebo členským státům Společenství.  

1.1.2 Výběr důležitých energetických legislativ  

Níže je uvedena legislativa vztahující se k danému tématu, jež byla 

transpozitována z EU do právní legislativy ČR [2]. 

 Směrnice Rady 96/61/ES – o integrované prevenci a omezování znečištění 

 

Směrnice stanovuje požadavky na vybraná energetická zařízení 

a průmyslová zařízení z hlediska emisí znečišťujících látek. Praktickou 

realizací směrnice je takzvané Integrované povolení, které musí být vydáno 

pro každé zařízení s kapacitou vyšší, než udává směrnice. Povolení 

obsahuje především emisní limity pro znečišťující látky vypouštěné do 

ovzduší a odpadních vod, případně i vlivy na půdy a podzemní vody, dále 

pak opatření proti zabránění negativních vlivů na životní prostředí 

v nenadálých a havarijních situacích, které mohou při provozu nastat. 

Směrnice rovněž upravuje proces vydání povolení, posouzení s takzvanými 

nejlepšími dostupnými technikami a možnost připomínkování procesů 

veřejností.  

„Nejlepší dostupné techniky“ jsou definovány v referenčních dokumentech 

BREF formou obecného popisu úspěšně realizovaných technologií 

a možností minimalizace jejich negativních dopadů na životní prostředí. 

Směrnice také ukládá státům zahrnutým ve Společenství monitorovat 

emise znečišťujících látek. V ČR je realizován tzv. Integrovaný registr 

znečišťování, v němž jsou zaevidovány produkce a přenosy 72 povinně 

ohlašovaných látek.  
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES – o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení 

 

Směrnice definuje koncentrační emisní limity SO2 (oxid siřičitý), NOx (oxid 

dusíku) a tuhých znečišťujících látek pro velká spalovací zařízení. Emisní 

limity jsou vztaženy bezpodmínečně pro zařízení nová, stará zařízení 

nemusí nutně emisní limity plnit, pokud ročně nevypouští v absolutních 

hodnotách více emisí než průměr v letech 1996-2000 (individuální emisní 

strop). Pro tato zařízeni, byl vydán vládou ČR Národním program snižování 

emisí umožňující flexibilní, plošné plnění emisních limitů s možností 

převodů emisních kvót mezi jednotlivými zdroji
. 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES – o podpoře elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou 

 

Směrnice je implementována zákonem č. 180/2005 Sb. – o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. 

Cílem této směrnice je zajistit, aby v rámci společnosti byl splněn program 

12 % podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové energetické spotřebě 

a 22 % podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 

elektřiny.  

Směrnice také ukazuje cíle společných států EU zainteresovaných v tomto 

programu a podmínky za jakých jsou schopni tyto cíle dosáhnout. 

V návaznosti na tuto problematiku pak členské státy měli dle svých 

možností navrhnout systém podpory pro dosažení cíle. V ČR byl navrhnut 

systém výkupu se stanovením pevné ceny a příplatků k tržním cenám 

elektřiny. Možnost pro výrobce buď odprodat elektřinu distribuční 

společnosti, nebo ji prodat na trhu a získat příplatek. 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES – o národních 

emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší 

 

Směrnice zavádí povinnost stanovení národních emisních stropů na SO2 

(oxid siřičitý), NOx (oxid dusíku), organické látky a amoniaku (NH3). Též 

ukládá státům inventarizovat a pravidelně reportovat emise uvedených 
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látek Evropské Komisi, vč. prognóz vývoje do let příštích. V ČR jsou stropy 

vydávány formou nařízení vlády. Členské státy zavedou emisní inventury 

a prognózy s přispěním dohodnutých kvalifikovaných metod dle úmluv EHK 

OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu za 

použití společného návodu EMEP/CORINAIR (inventura emisí do ovzduší 

Evropské agentury pro životní prostředí).
 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/91/ES – o energetické 

náročnosti budov 

 

Směrnice rozvíjí a pokračuje v požadavcích na směrnici Rady – o snižování 

emisí CO2 (oxid uhličitý) a zvyšování energetické účinnosti. Energetická 

náročnost budovy je vypočítána metodou, která bere v úvahu tepelně 

technické vlastnosti ale i spotřebu energie dalšího zařízení jako je vytápění, 

větrání, klimatizace a osvětlení. Zároveň by tímto procesem měla být 

udávána i transparentnost na trhu nemovitostí Společenství.  

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES – o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

 

Tato směrnice udává trend a určuje základní pravidla pro dodávky, 

distribuci, přenos a výroby elektřiny. Je prozatímním výtahem zkušeností 

členských států, které se účastnili liberalizace a otevření trhu s elektřinou. 

Největší důraz je kladen na nediskriminační přístup k elektrickým 

přenosovým a distribučním sítím s vyváženou transparentností a rovnými 

podmínkami pro všechny. Zde se zavádí akt, oddělit přenos a distribuci od 

výroby a obchodu s elektřinou. Také se zde výslovně uvádí, že z právního 

oddělení nevyplívá oddělení vlastnictví aktiv.  

Provozovatelé přenosových soustav a distribučních sítí (jsou-li součástí 

podniku), musí být právně, organizačně a v rozhodování nezávislí 

v ostatních činnostech. Odpovídající pravomoc regulačních orgánů 

a účinná regulace v energetice, má být zárukou nediskriminačního chování 

provozovatelů sítí. Důraz je také kladen na ochranu zákazníků na 

otevřeném trhu s elektřinou zejména domácností a menších odběratelů. 

Součástí veřejné služby je také ochrana životního prostředí, jakost, 
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pravidelnost, bezpečnost dodávky a universální služby. Směrnice stanoví 

konečné termíny otevření trhu a to do 2004 pro všechny krom domácností 

a do 2007 zahrnuje i je. Tato směrnice byla transponována do právního 

systému ČR zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), respektive jeho 

novelou č. 670/2004 Sb. (úplné- znění zákon č. 91/2005 Sb.) 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES – o společných 

pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 

 

Směrnice stanovuje společná pravidla pro distribuci, přepravu, dodávky 

a uskladnění zemního plynu jakož i přístup na trh, pravidla týkající se 

organizačního uspořádání, fungování plynárenství a kritéria pro udělování 

povolení. ČR může uplatnit jisté výjimky v souvislosti se závazky „odeber 

nebo plať“ (smlouva, kdy se plynárenský podnik zavazuje uhradit 

producentovi sjednané množství plynu, bez ohledu na to, zda je reálně 

odebral či ne) a umožnit přístup třetích stran do plynárenských soustav. 

Další věcí na této scéně je možnost udělit výjimku z povinnosti umožnit 

přístup a účtovat za jejich použití regulované ceny u nově budované 

plynárenské infrastruktury. Směrnice, byla do národní legislativy - zákona 

č.458/2000 Sb. implementována prostřednictvím zákona č. 670/2004 Sb. 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES – o vytvoření 

systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství 

 

Cílem této směrnice je zavedení systému obchodování s povolenkami na 

vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Zařízením v energetice a průmyslu 

(spalovací zařízení, pece v hutnictví a sklářství, ve výrobě cementu 

a vápna, rafinérská zařízení) jsou povinně přidělovány povolenky, které 

reprezentují množství emisí CO2 , které může dané zařízení vypustit do 

ovzduší během pětiletého obchodovacího období.  

S povolenkami je možné obchodovat, to znamená, že zvýšená produkce 

emisí CO2 není omezena direktivně, ale nákupem povolenek na trhu. 

Množství přidělovaných povolenek je dáno Národním alokačním plánem. 

Tento plán, schvaluje vláda ČR a Evropské komise. Pro realizaci obchodu 
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s povolenkami je nutné zřízení účtu v Rejstříku obchodování 

s povolenkami, který provozuje stát, konkrétně společnost Operátor trhu 

s elektřinou, a.s. 

 

 Směrnice Rady 2004/08/ES – o podpoře kombinované výroby tepla 

a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu 

s energií 

Směrnice je zřízena na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla 

(KVET) jak už z názvu vyplívá. Předmětem jsou možnosti pro dosahování 

úspor energie a snaha přispět k bezpečnosti zásobování elektřinou 

v konkurenčním prostředí členských státu EU. Je také zaměřena 

na podporu vysoce účinné KVET, která je zde podmíněna úsporou energie 

vyšší než 10 %. Směrnice podporuje poptávku po užitečném teple a úspory 

primární energie. Dále pak jsou zde stanovena kritéria a metody výpočtu 

a definice energetické účinnosti a to i s možností úprav v národních 

podmínkách. Doplňkem je zde i „rozhodnutí Komise“, kterým se stanovují 

referenční hodnoty pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla.  

1.2 Pravidla provozování LDS 

LDS je lokální distribuční soustava sloužící pro připojení koncových 

odběratelů k elektrické síti, tepla nebo síti rozvodu zemního plynu a tím k zajištění 

dodávky elektřiny, tepla a zemního plynu pro zákazníka a jeho odběrné místo, 

respektive jeho stroj, objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují 

licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS 

může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny, tepla či 

plynu) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu a to 

k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní 

centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny. 

1.2.1 Vznik lokální distribuční soustavy 

LDS vznikne vymezením území pro distribuci. Následně distributor investuje 

do výstavby nové distribuční sítě, popř. koupí nebo pronajme od stávajícího 

vlastníka síť současnou. Vybraný distributor pak zodpovídá na daném území za 

distribuci elektřiny či plynu a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako 
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regionální distribuční společnosti. Samostatnou činností, která může navazovat na 

distribuci je dodávka vlastní komodity (elektřiny, plynu) při dodržení všech pravidel 

volného trhu z  pohledu oprávněného zákazníka [3]. 

1.2.2 Energetické problémy 

Zajištění dodávky elektrické energie je jedním z důležitých cílů a úkolů 

všech pracovníků, kteří se v této oblasti činnosti interesují. Množství elektrické 

energie je závislé na množství paliv a na  dostatečné tvorbě jejich zásob. 

K zajištění dostatečného množství elektrické energie v době, kdy je jí nejvíce 

zapotřebí, je třeba realizovat tzv. regulační opatření a to nejen na straně zdrojů ale 

i na straně její spotřeby. Principem zásobování je charakter nabídky a poptávky. 

To znamená, že množství energie, které je v daném okamžiku vyrobeno, musí být 

také nejlépe ve stejném okamžiku spotřebováno. Důvodem je skutečnost, že 

elektrickou energii nemůžeme uskladnit, v dnešní době ji lze pouze soustředit do 

bateriových nebo kondenzátorových zdrojů. To však není možné u většího 

množství elektrické energie.  

Dochází-li k disproporcím mezi výrobou a spotřebou, zhoršuje se i její 

kvalita tj. kmitočet a napětí. Na tyto a jiné výkyvy v odběru elektrické energie musí 

elektrizační soustava velice rychle reagovat. K tomu účelu byl již v roce 1952 

stanoven úřad Státní energetické inspekce (SEI), který má za účel krom jiného 

účinněji zajišťovat hospodárné využívání elektřiny a prohloubit kontrolu 

hospodaření s touto energií. 

V souvislosti s celosvětovými energetickými problémy, jako jsou např.: 

 Vliv energetiky na životní prostředí 

 Nestabilita distribučních sítí 

 Narušení bezpečnosti dodávek 

 Regulace a dodržování předpisů 

 Problematika trvalé udržitelnosti zdrojů 

 Neuvážené potřeby odběratelů 

 Vytěžení primárních energetických zdrojů 

A pak se ptáme, zda je správné, aby se výroba elektrické energie vždy a za všech 

okolností podřizovala neuváženým potřebám spotřebitelů nebo jestli by měli 

odběratelé také více přihlížet k možnostem energetiky [4]. 
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1.2.3 Dokument PPLDS 

Cílem dokumentu Pravidla provozování lokální distribuční soustavy dále jen 

(PPLDS) je stanovit minimální technické, plánovací, provozní a informační 

požadavky pro připojení uživatelů k LDS a pro její užívání. PPLDS vychází ze 

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetického zákona – 

EZ) a z navazujících vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) 

a Energetického regulačního úřadu (ERÚ), specifikujících provádění některých 

ustanovení EZ v elektroenergetice a to zejména: 

 Vyhláška o podmínkách připojení a dopravy v elektrizační soustavě  

 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice  

 Vyhláška o dispečerském řádu ES ČR 

 Vyhláška o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze 

v elektroenergetice 

 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání 

technických údajů  

 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou 

a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu  

 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro 

konečné zákazníky  

Energetický zákon se na vypsané vyhlášky odvolává a ukládá podrobně provádět 

určené požadavky.  

PPLDS byla koncipována především v zájmu uživatelů LDS jako materiál, 

poskytující souhrnně všechny potřebné informace bez nutnosti pracovat s mnoha 

souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady. Uživateli LDS jsou 

v PPLDS provozovatelé sousedních DS jako držitelé licence pro distribuci 

elektřiny, výrobci jako držitelé licence pro distribuci elektřiny, obchodníci jako 

držitelé licence pro obchod s elektřinou a koneční zákazníci. 

PPLDS navazují na Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS). 

Dodržení požadavků PPLDS je jednou z podmínek pro připojení uživatele k LDS. 

Jejich účelem je zajistit, aby se provozovatel i každý uživatel LDS spravedlivě 

podílel na udržování sítě v těch nejlepších provozních podmínkách, aby byl 
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schopen zabránit vzniku poruch nebo zamezit jejich šíření dále do soustavy a byl 

tak zabezpečen jejich stabilní provoz. 

Vedle PPLDS a PPDS formují vztahy mezi provozovateli a uživateli LDS 

ještě provozní instrukce dispečinku provozovatelů LDS, vydané dle dispečerského 

řádu ES ČR. Tyto dokumenty tvoří minimální soubor pravidel pro zajištění 

bezpečnosti a spolehlivosti lokální distribuční soustavy. Zároveň zajišťují 

nezbytnou spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. 

Těmito pravidly se řídí také společnost Severočeské doly a.s. 
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2 Hlavní důvody hlídání „energetických špiček“ v těžební 

organizaci 

Zvyšováním nákladů za vydobytý nerost (uhlí), vzrůstá cena na výrobu 

elektrické energie v zemích Evropské unie. Rozhodujícím faktorem je, jakou cenu 

bude mít např. 1MWh na trhu s elektřinou. To má samozřejmě vliv na ekonomické 

hospodaření podniků. Z toho důvodu je také zapotřebí realizovat racionalizační 

opatření, kterým lze dosáhnout poklesu energetických nákladů na jednotku 

vyráběných produktů. Jedním z důležitých úsporných opatření ve spotřebě 

elektrické energie je dodržování smluvních hodnot odběrových diagramů podniku 

(Tabulka č. 1) včetně nepřekračování sjednané hodnoty tzv. čtvrthodinového 

maxima pomocí regulace spotřeby. 

Tabulka č. 1: Upřesnění ročního plánu spotřeby elektrické energie 2015 (GWh), zdroj: 

Severočeské doly a.s., Ing. Eduard Bartík 

lokalita Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

DNT 166,00 15,00 14,50 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,50 13,00 14,00 14,50 15,00 

DB 300,45 27,00 25,80 26,25 25,50 24,75 21,20 23,75 25,10 25,60 24,35 23,40 27,75 

SD a.s. 466,45 42,00 40,30 40,75 39,50 38,25 34,20 36,25 37,60 38,60 38,35 37,90 42,75 

 

Regulace spotřeby je stále v některých podnicích značně nedoceňovaným 

prostředkem automatizační techniky. Při použití kvalitní a správně nasazené 

regulace odběru elektrické energie lze dosáhnout nejen význačných finančních 

úspor na straně jejich uživatelů, ale současně pozitivně ovlivnit kvalitativní 

parametry dodávky elektřiny a stabilitu provozu distribuční sítě, v nedávné době 

označovanou jako energetická ukázněnost.  

2.1 Čtvrthodinové (technické) maximum 

Čtvrthodinovým (technickým) maximem se rozumí hodnota průměrného 

čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat 

z rozvodného zařízení dodavatele za sledované období na základě kupní smlouvy. 

Správně nastavené maximum má vliv na ekonomiku podniku. Nižší maxima mají 

za následek placení nižších měsíčních poplatků za elektrickou energii. Na druhou 

stranu za překročení tohoto limitu je účtován dodavatelem poplatek (sankce).  
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 Proč je toto překročení dodavatelem sankciováno? Děje se to z důvodu, že 

vyrobenou elektřinu velkého množství se zatím nedaří uložit. To, co elektrárna 

vyrobí, se musí také spotřebovat. Největším cílem je především snaha výrobce 

o rovnoměrnější odběr elektrické energie. Výroba elektrické energie je 

nerovnoměrná, ovlivňuje jí právě velikost okamžité potřeby spotřeby elektrické 

energie (typický příklad při odběru elektrické energie Dolů Bílina je právě kolísání). 

Při nedostatku elektrické energie (dochází právě při maximálním zatížení - tzv. 

odběrová špička) může dojít k nestabilitě přenosové soustavy, je tedy ovlivněna 

kvalita dodávky (výpadky atd.). Naopak, když je odběr minimální (přebytek 

elektrické energie) vznikají výrobci finanční ztráty. Proto je ze strany podniku 

snaha o rovnoměrný odběr. 
 

Dochází k nasmlouvání odběrových míst ze strany dodavatele a ten se 

zaručuje všem spotřebitelům za stálost a bezpečnost dodávky (kvalita). Pokud se 

tyto podmínky a závazky nerespektují a domluvená množství jsou překonávána, 

vyhrazuje si dodavatel možnost, aby spotřebitel využívající energii nad rámec 

zaplatil způsobem daným ve smlouvě. Dodržování hodnoty smluvního technického 

maxima má velký vliv na ekonomiku odběratele elektrické energie. 

 Kvalitní regulace spotřeby elektřiny s kompenzačním, příp. predikačním 

algoritmem je kromě regulace čtvrthodinového maxima schopna svému 

uživateli zobrazit aktuální provozní údaje, umožňuje archivovat dlouhodobé 

údaje, a tím se stává regulace i registračním paměťovým přístrojem.  

 Kvalitní regulace umožňuje v řadě případů i snížení původní hodnoty 

smluvního technického maxima podniku. 

2.2 Energetická špička 

Dalším typem šetření elektrické energie podniku je tzv. ořezání výkonových 

špiček. Graf č. 2 nám uvádí skutečnost ročního minima a maxima ve spotřebě ČR, 

která se týká velkoodběru (podniky) i maloodběru (domácnosti). V tomto grafu je 

patrné, kdy taková energetická špička začíná a kdy končí. Toto je průběh roční 

energetické špičky, ale samozřejmě existuje také měsíční a denní.  

Energetická špička je pojem z oboru energetiky, kterým se rozumí zvýšený odběr 

elektrické energie v jistém čase, během dne, měsíce a
 
roku.

  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
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Graf č. 2: Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního maxima / minima [MW] 2013, zdroj: www.eru.cz 

2.3 Monitoring a odstranění energetických špiček 

Monitoring a odstranění energetických špiček je realizován elektronickými 

systémy a spočívá v tom, že v hodinách, kdy se výkony začínají zvyšovat (po 

nečinnosti se začíná opět rozjíždět lidská aktivita) jsou více zatěžovány 

energetické výrobny (elektrárny) a také distribuční síť (větší poptávka po energii). 

Důsledkem toho je stoupající cena za vyrobenou elektřinu. V určitých typech 

podniku, kde mají poměrně stabilní a stálý výkon (truhlárny, mrazírny, 

kompresorovny atd.), je možno si spouštění některých strojů nechat mimo tuto 

špičku. Děje se tak pomocí regulátorů. Tím nedochází ke ztrátám ve výrobě 

a zároveň dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech 

vynaložených na odběr elektrické energie.  

Toto však není možné u takového podniku, jako je velká těžební organizace. 

Tam se výkony pohybují skokově a nestále. To mají za vinu např. velké rypné 

odpory rubaniny, nebo váhová nestálost plnění dálkové pasové dopravy. 

Jednoduše řečeno v současné době není možné naprogramovat regulátor 

a vypínat pohony velkostrojů nebo jiných částí kontinuální linie technologie 

v určitém stanovém algoritmu. Jelikož stroje jámového lomu pracují i mimo 
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energetickou špičku (24 hod/den), je v nabídce dodavatele energie např. 

i možnost tzv. vysokého a nízkého tarifu (Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Orientační ceny vysokého a nízkého tarifu, zdroj: http://www.eru.cz/documents 

Tarif Pásmo Obchodní hodiny např.: Kč/MWh 

VT Pracovní dny Od 08:00 do 20:00 1 500,00 Kč 

NT 
Pracovní dny Od 20:00 do 08:00 

900,00 Kč 
Sobota, neděle, svátky Od 00:00 do 24:00 

 

Takovým klasickým vzorem jak operativně řešit zvýšenou potřebu elektrické 

energie v období energetických špiček je přečerpávací vodní elektrárna. 

Přečerpávací vodní elektrárna je v principu soustava dvou výškově rozdílně 

položených vodních nádrží spojených tlakovým potrubím, na němž je v jeho dolní 

části umístěna turbína s elektrickým generátorem.  

Ta vyrábí elektřinu pro elektrizační soustavu v době energetické špičky; 

v době útlumu se voda z dolní nádrže přečerpává "levnou elektřinou" do nádrže 

horní, kde její potenciální energie čeká na své optimální využití v "pravou chvíli". 

Na každou akumulovanou kWh, kterou z přečerpávací vodní elektrárny 

odebíráme, je nutné k načerpání vody do horní nádrže vynaložit asi 1,4 kWh.  

Ke stabilizaci elektrizační sítě jsou však tyto elektrárny nezastupitelné 

na potřebu elektrického výkonu v síti, popř. na eventuální výpadek výkonu některé 

z uhelných elektráren, přečerpávací vodní elektrárny umí totiž reagovat okamžitě. 

Stejně jako u ostatních typů vodních elektráren přitom využívají své schopnosti 

rychlého najetí při velkém výkonu [5].  

2.4 Měření elektrické práce, výkonu a času 

Činnou elektrickou práci měří regulátory spotřeby nejčastěji čítáním impulzů 

z vysílacích elektroměrů. Množství elektrické práce je tudíž dáno počtem impulzů 

vynásobených konstantou příslušného elektroměru a převody napěťových 

a proudových transformátorů. Průměrný výkon se určuje a vypočítává podílem 

příslušné spotřebované práce a délky časového úseku, ve kterém se vyhodnocení 

provádí [6].  
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Pro regulaci spotřeby elektrické energie je podstatné, aby čtvrthodinový 

interval, se kterým pracuje regulátor, byl synchronní s intervalem vyhodnocování 

čtvrthodinového maxima dodavatelem. Z toho důvodu regulátory přijímají 

čtvrthodinový impulz dodavatele a s ním synchronizují svůj algoritmus regulace. 

Regulátory spotřeby pracují s jedním algoritmem, příp. s kombinací několika 

algoritmů. Uživatel má možnost volby mezi jedním z algoritmů (predikční 

a kompenzační), může každému algoritmu určit váhu, s jakou se bude uplatňovat, 

popř. se váha algoritmu může měnit v průběhu čtvrthodinového intervalu. Níže se 

zaměříme na algoritmus predikční, protože je v systému Eg-5 nejdůležitější. 

2.4.1 Predikční algoritmus 

Predikační algoritmus je založen na sledování trendu spotřeby činné 

elektrické energie. Podle trendu v průběhu aktuální spotřeby je dopočítávána 

spotřeba na konci regulačního intervalu a v závislosti na ní jsou odpojovány 

a připojovány výstupní kanály. Algoritmus pracuje a využívá lineární extrapolaci 

(nalezení přibližné hodnoty funkce v nějakém intervalu, je-li její hodnota známa jen 

v některých jiných bodech tohoto intervalu) podle diference mezi posledními 

regulačními kroky.  

Predikační algoritmy lze hodnotit jako kvalitnější (s ohledem na svůj 

prevenční a předvídavý charakter), ale pouze za předpokladu, že spotřeba 

v jednotlivých kanálech má deterministický (ze stejných vstupních podmínek svým 

během vytvoří stejné výsledky) charakter. Je-li spotřeba v kanálech těžko 

předvídatelná, jsou výsledky predikačních algoritmů srovnatelné s výsledky 

kompenzačních algoritmů. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interval
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3 Charakteristika systému a jeho využití v organizaci 

V této kapitole bude popsán a podrobněji rozebrán jeden z mnoha systémů 

možností sledování, hlídání a regulace výkonů. Kapitola se bude zaměřovat  

na rozbor místního a skutečného sledování velkostrojů v rámci těžebního podniku 

hnědého uhlí Severočeské doly a.s., Doly Bílina (dále jen SD Bílina). 

Konkrétně je pak využíváno informací získaných na transformátorové 

rozvodně Bílina (Tr1), kde v současné době pracuji jako provozní elektrikář 

a zároveň střídač na energetickém velínu. Budu tedy čerpat z vlastních zkušeností 

a znalosti daného prostředí. Veškeré informace pak uvádím se souhlasem 

hlavního energetika společnosti Ing. Vlastimila Krause, pod jehož řízením fungují 

všechny rozvodny společnosti. Je však mou povinností nejprve představit 

organizaci. 

3.1 Severočeské doly a.s., Doly Bílina 

Společnost vznikla 1. ledna 1994 a předmětem jejího podnikání je zejména 

těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Severočeské doly 

a.s. jsou součástí koncernu ČEZ. Severočeské doly produkují ročně řádově 23 mil. 

tun uhlí a jsou největším producentem hnědého uhlí v České republice. 

Společnost provozuje těžební činnost v Severočeské hnědouhelné pánvi a to 

na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem 

nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice, produkují 

především energetické uhlí. Doly Bílina leží na hranicích okresu Most a Teplice. 

V blízkosti lomu se nachází města Bílina, Duchcov a Ledvice, dále pak vesnice 

Braňany a zaniklá vesnice Libkovice. K dolu patří též několik rozsáhlých
 

hospodářských objektů a pozemků. Ty jsou soustředěny především mimo prostory 

samotného dolu. 

Roční těžba je 8 - 9 mil. tun uhlí při odklizu nadložních zemin 50 mil. m³. 

Veškeré vytěžené uhlí v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením 

a rozdružováním v úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného 

uhlí, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum 

odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Většinu 

vytěženého uhlí ale používá jako palivo místní elektrárna Ledvice, která je 

výrobnou elektrické a tepelné energie [7]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchcov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%88any
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libkovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Apravna_uhl%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Ledvice
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Níže několik informací k elektrárně Ledvice [8]. 

 Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 - 1969 a měla celkový 

výkon 640 MW. 

 Nový blok ve výstavbě 770 MW 

 Díky odsíření se dnes pohybují emise popílku kolem 15 mg/Nm3 

 V elektrárně je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11 - 13 MJ/kg z dolů 

Bílina. 

 Hlavním zdrojem vody je řeka Labe a Všechlapská nádrž, která je zdrojem 

záložním 

 Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním 

tepelném výkonu 150 MW. 

 manipulační skládka, má kapacitu 40 000 t a zajišťuje provoz elektrárny při 

poruchových stavech v dopravě a těžbě paliva. 

 Ztráty způsobené zpožděním zatím = 2 mld. Kč 

 
Celkový náklad zatím 30 mld. Kč 

  

3.2 Transformátorová rozvodna Bílina (Tr1) 

V mé bakalářské práci bylo mimo jiné zmiňováno i o pracovišti, které je úzce 

spjato s tématem v této práci a tím je transformátorová rozvodna (dále jen Tr1). 

Tr1 patří mezi technickou oblast s energetickým zajištěním velkolomu. Jejím cílem 

je zajištění napájení všech strojů, hlavně těžebních ale i budov neodmyslitelně 

patřících k těžebnímu podnikání. V našich poměrech a to konkrétně u SD Bílina, je 

zajištěno veškeré napájení z bezobslužné rozvodny Chotějovice pomocí linek 

110kV vedoucí na vysokonapěťových stožárech přímo na rozvodnu Tr1.  

Vedení linek sestupuje na pozemcích Tr1 ke sběrnicovému venkovnímu 

systému, který je osazený vysokonapěťovými vypínači a odpojovači, odtud pak 

trasa AlFe lan dále pokračuje k transformátorům, kde se mění napětí z vyššího 

potenciálu na nižší (Obrázek č. 1) 
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Součástí tohoto zařízení je také tlumivka, která slouží k zamezení potlačení 

jalového výkonu do elektrárny. Na Tr1 se využívají tři transformátory pro přeměnu 

napětí 110/35kV s výkonem 40MVA. Z těchto transformátorů pokračuje cesta opět 

sběrnicově do budovy rozvodny k rozvaděčovým kobkám. Tyto kobky jsou spojeny 

se systémem přípojnic v budově a napájí ji. To vše je řešeno tak, aby byl každý 

transformátor schopen zastoupit jiný z důvodu poruchy nebo posílení výkonu.  

Přípojnicový systém je propojen s dalšími kobkami, které jsou využívány 

k dalšímu rozvodu napětí, a to pro linky, které vedou z budovy k odběratelským 

objektům, v tomto případě k TSM 35kV (transformátorová stanice mobilní), 

k vlastní spotřebě nebo k hospodářským budovám podniku 6kV (dílny, kanceláře).  

Cesta ke spotřebitelským objektům vede buď opět stožáry a lany nebo 

podzemními kabely. Linky jsou řádně označeny a vytrasovány v mapách lomu. 

Jak již bylo uvedeno, stožárový rozvod linek 35kV vede ke stanicím TSM, které 

jsou umístěny co nejblíže k lomu. Odtud je napětí 35kV buď ponecháno k napájení 

kolesových rýpadel, např. (KU800) a jejich příslušenství, nebo přetransformováno 

na napětí nižší 6kV k napájení zařízení s nižším výkonem např. (KU 300).  

Obrázek č. 1: Transformátor napětí 40MVA
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Z jednotlivých vývodů TSM je kabelovými trasami napětí taženo 

k jednotlivým velkostrojům a ostatním zařízením lomu. Kabely jsou většinou na 

povrchu a označeny tabulkou. Pro lepší přestavby a manipulace tras jsou mezi 

kabelovými vodiči spojovací rozvaděče osazené izolátory, popřípadě 

jednoduchými pákovými odpojovači.  

Na rozvodně Tr1 působí energetik a jeho tým, který musí zajistit spolehlivou 

a pokud možno bezchybnou zásobu energie do všech pracovišť podniku, což 

znamená, že musí být k dispozici potřebný energetický výkon v patřičném 

množství, instalovaný pro vlastní energetická zařízení (transformační stanice, 

rozvodny a sítě pro dodávku elektřiny, vlastní energetické provozovny) nebo výkon 

pro technologické postupy.  

Energetik musí současně sestavovat plán spotřeby energie a to společně 

spolu s technologickým oddělením. Tato potřeba se plánuje nejen na momentální 

čas, ale i výhledově na delší dobu.  

3.3 Dispečer energetiky  

Dispečer energetiky je pověřený pracovník rozvodny s patřičným vzděláním 

dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (minimálně 

§6), prokazatelné praxe na VVN zakončené zkouškou, odpovídající zdravotní 

způsobilosti, řídící se provozními řády a svými nejlepšími uváženími. Je současně 

vedoucím směny.  

Dispečer řídí na směnách provoz na rozvodně a provoz energetického 

systému. Zajišťuje, odstraňuje a eviduje poruchy na daném zařízení. Je-li 

odstranění poruch v jeho možnostech, řeší je sám, v případě, že je porucha nad 

rámec jeho možností a znalostí, pověří úkolem údržbu nebo jinou kompetentní 

osobu. Jeho prioritou včetně ostatních, jsou povinnosti uvedené níže. 

3.3.1 Povinnosti dispečera 

a. po nástupu do zaměstnání převezme směnu a seznámí se 

s veškerými změnami, které nastali za jeho nepřítomnosti 

b. sleduje ampérové zatížení hlavních transformátorů a vhodnou 

manipulací se snaží o odlehčení 

c. sleduje odběrovou křivku výkonů jednotlivých technologických celků 
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d. v předepsaných prohlídkách a na obchůzkách kontroluje možné 

anomálie, jako jsou sršení, jiskření, poruchy izolace atd. 

e. sleduje automatickou činnost řízení hladiny napětí, systému 

kompenzace jalové energie 

f. hlídá zemní spojení a zkraty v celé síti  

3.3.2 Činnost dispečinku  

 zajišťování provozu, údržby a oprav, obsluhy a manipulací v energetické 

napájecí síti 

 řízení centrální kompenzace účiníku 

 řízení hladiny napětí 

 zajišťování pravidelných měsíčních odečtů elektroměrů (Tabulka č. 3 

vykazuje zajímavé hodnoty spotřeby energie lomu za 12 let)
36 546

 

 údržba hlavní tepelné sítě  

 sledování a řízení odběru elektrické energie a regulace 

Tabulka č. 3: Přehled nákupu a spotřeby elektrické energie SD Bílina, zdroj: data Tr1 

Rok 

Nákup 

elektřiny 

v kWh 

Závod lomy - 

spotřeba v 

kWh 

Závod 

skrývky - 

spotřeba v 

kWh 

Závod 

úpravna - 

spotřeba v 

kWh 

Ostatní  - 

spotřeba v 

kWh 

Celkem Doly 

Bílina - 

spotřeba v 

kWh 

2002 269 762 465 44 561 765 199 044 859 17 262 474 8 417 303 269 286 401 

2003 269 368 277 48 415 061 194 298 829 17 584 418 8 663 446 268 961 754 

2004 238 938 720 44 307 774 168 966 089 19 570 268 5 680 383 238 524 514 

2005 242 946 143 41 940 205 177 512 497 19 342 624 4 142 647 242 937 973 

2006 242 943 071 48 124 534 171 130 182 19 222 324 4 466 034 242 943 074 

2007 254 617 570 50 474 541 179 890 726 19 222 063 5 030 240 254 617 570 

2008 234 310 210 52 198 220 157 061 936 18 820 689 6 229 365 234 310 210 

2009 241 596 484 52 972 948 164 449 539 18 072 803 6 830 797 242 326 087 

2010 239 974 180 56 426 420 155 850 751 19 622 600 8 058 029 239 957 800 

2011 209 841 701 46 019 381 140 816 303 17 360 681 5 670 802 209 867 167 

2012 263 742 600 48 637 584 172 048 121 21 119 259 21 937 636 263 742 600 

2013 286 916 375 58 330 599 202 430 926 20 050 797 6 104 053 286 916 375 

2014 261 278 750 56 820 802 178 439 575 19 923 269 6 095 104 261 278 750 

Celkem 3 256 236 546 649 229 834 2 261 940 333 247 174 269 97 325 839 3 255 670 275 
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3.3.3 Manipulace na dispečinku Tr1 

Předem by se mělo upozornit, že řízení dispečinku je důležitá a ve všech 

směrech riziková činnost. Toto mohu potvrdit z osobní zkušenosti, kdy působím 

v rámci své pracovní náplně jako střídač za dispečera energetiky (rozvodného) 

v době dovolených či nemoci. Energetickým dispečinkem se rozumí řídící 

pracoviště systémů elektroenergetiky i tepelného hospodářství na velínu rozvodny 

(Obrázek č. 2). 

Obrázek č. 2: Energetický dispečink Tr1
 

3.4 Manipulant 

Pokud chceme popsat systém regulace, je nutné zmínit činnost tzv. 

manipulanta, který se podílí stejně jako dispečer energetického velínu na chodu 

těžební technologie a spolupracuje s ním. Je to osoba zaměstnaná v těžební 

organizaci s přímou vazbou na průběh pracovního procesu (Obrázek č. 3).  



Jiří Kovařík: Možnosti regulace odebíraného příkonu, sledování a odstranění energetických 

špiček ve spotřebách velkolomu  

Ostrava 2015                                                                                                                                 24 

 

 

Obrázek č. 3: Situační schéma vazeb mezi energetickým dispečerem, manipulantem a technologií 

3.4.1 Činnost manipulanta 

Mezi činnosti manipulanta patří například to, že koordinuje provoz, údržbu 

a odstraňování poruch tak, aby byly minimalizovány prostoje technologických 

celků (TC) a kontroly zařízení dálkové pásové doprava (DPD) rovnoměrně 

rozprostřeny do celé délky pracovní doby. Manipulant vede předepsané záznamy 

o stavu TC a spolupracuje s technickým dozorem směny, dispečerem DB, 

energetickým dispečerem, s řidiči velkostrojů a dalšími účastníky provozu. Je 

oprávněn dávat příkazy a pokyny a to především při zajišťování pracoviště 

a nepovolenému spuštění jednotlivých sekcí technologie, zejména dálkové pásové 

dopravy. 

Mimo jiné během celého provozu soustavně kontroluje chod celků, dle 

signalizace a údajů o stavu chodu zařízení. Při nepravidelnosti provozu zjišťuje 

příčiny a koordinuje opravy. V nepříznivých klimatických podmínkách jako je např. 

silný déšť a sněžení, silný vítr nad 17 m/s -1 (Interní postupy pro manipulaci), při 

rozjíždění DPD, na kterých je voda, led a sníh nebo po vícedenních odstávkách, 

musí vždy informovat technický dozor směny. Dále pak má za povinnost vést 

záznamy pracovníků ze samostatných pracovišť a spolupracuje se všemi 

dispečinky při zdolávání mimořádných situacích.  
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3.5 Provedení systému - hardware 

Z důvodu potřeby měření příkonů a výkonů skrývkových rýpadel je stávající 

systém, umístěný na trafostanici Tr1, doplněn o modul vzdáleného měření 

umístěného přímo na strojích. 

Instalovaný sběrný modul na Tr1 periodicky komunikuje s měřidly na 

strojích. Výsledky přenáší po lince RS422 do centrálního modulu, kde se 

zpracovávají obdobně jako stávající měřidla. Další zpracování dat v systému RG5 

se již navenek nijak neliší od stávajícího systému instalovaného reorganizaci. 

Sběrný modul je umístěn v samostatné skříni ve stole na Tr1. S měřidly 

komunikuje prostřednictvím ethernetové sítě. Napájení je společné se zbytkem 

systému EG5. 

Měření na strojích K74, K98, K99, K101, K105 je realizováno měřidly 

PAA144 (výrobek společnosti KMB systems). Tato měřidla umí monitorovat
 

napětí, proudy, účiníky, poruchy kvality sítě, odebranou energii atd. V současné 

aplikaci se využívá pouze měření výkonu a odebraná energie. 

Jedno měřidlo je umístěno na přívodu frekvenčních měničů koles (6kV). 

Měřící napětí je bráno z měřících transformátorů 6kV/100V od stávajících 

voltmetrů. Proud je snímán pomocí měřících transformátorů 5A/160 mA, 

navlečených na přívodních vodičích stávajících ampérmetrů nebo obvodů ochran. 

Druhé měřidlo je zapojeno na celkovém přívodu stroje 35kV (Obrázek č. 4). 

 

Obrázek č. 4: Měřidlo PAA144 (výrobek společnosti KMB systems) 

Měřidla jsou propojena komunikační linkou RS485 s převodníkem 

GNOME485, který převede RS485 na komunikaci ethernetovou. Převodník je 

vždy umístěn v rozvaděči "hlavního řídícího automatu" a připojen do 



Jiří Kovařík: Možnosti regulace odebíraného příkonu, sledování a odstranění energetických 

špiček ve spotřebách velkolomu  

Ostrava 2015                                                                                                                                 26 

 

ethernetového switche (Obrázek č. 5). Dále jsou již údaje přeneseny standardními 

prostředky ethernetových sítí na stroji, ale cesta signálů pokračuje z velkostroje 

sítí wifi (viz Příloha č. 2). 

 

Obrázek č. 5: Převodník GNOME485 

Jeden oběh strojů trvá cca 1 minutu, tj. prodleva mezi komunikacemi je 10 sekund. 

Toto bylo stanoveno jako kompromis požadavku na rychlost odezvy a vytížení 

ethernetové sítě. 

3.5.1 Příklad výpočtu výkonu 

Abychom mohli pozorovat na centrálním počítači křivku překročení 

technického maxima a řídit se jí, je nutné určitým způsobem naměřené hodnoty 

snímané na strojích vypočítat. K tomu nám poslouží následující způsob výpočtu. 

 Pelm = U * Ičinná složka  [ W ]                        (3.1.) 

na rýpadle 100V * 0 – 5 A - napěťové hodnoty zůstávají stejné / 

ampérové hodnoty se mění dle zatížení 

 Pcelkový = Pelm * Ku * KI  [ kWh ]                  (3.2.) 

KU – konstanta, převod napěťového transformátoru 6000V/ 100V = 60V 

KI – konstanta, převod proudového transformátoru 250A/ 5A = 50A 

Pelm – hodnoty elektroměru 
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3.6 Programy PC - software 

Systém obsahuje 4 základní programy a těmi jsou: 

EG5_Server 

EG5_Kom 

EG5_Dispečer 

EG5_Historie 

3.6.1  EG5_Server 

Je základní program, který zprostředkovává sdílení dat mezi ostatními 

programy. Běží na centrálním sběrném počítači v tomto případě umístěném na 

Tr1. Při jeho vypnutí nejsou ostatní programy schopny funkce. Je bezobslužný 

a po spuštění může být i minimalizován. 

3.6.2 EG5_Kom 

Program, který zprostředkovává sběr dat z elektroměrů. Běží na centrálním 

sběrném počítači. Při jeho vypnutí jsou ostatní programy schopny funkce, ale 

nebudou se doplňovat okamžitá data. Program pro sledování historie tedy běží 

bez potíží.  

3.6.3 EG5_Dispečer 

Prohlížeč umožňuje programu dispečer, ukazovat aktuální stavy výkonů. 

Může být spuštěn na libovolném počítači s připojením na ethernet. Po spuštění se 

spojí s programem EG5_Server a začne zobrazovat aktuální stavy odběrů 

a výkonů (Obrázek č. 6). V tomto režimu si dispečer volí zobrazení, které mu 

vyhovuje. Nejčastěji však grafy s hodnotami, které jsou nutné k vyhodnocování.  
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Obrázek č. 6: Aktuální stavy odběrů a výkonů, zdroj: systém EG5_Dispečer Tr1 

Program dispečer umožňuje nastavit limit sjednaného odběru, aktuální 

hodnotu odběru, průměrnou hodnotu odběru, největší možný odběr a meze 

zvukové výstrahy. Tyto hodnoty poté platí i centrálně. Mimo výše uvedeného je 

bezobslužný, po spuštění nemůže být minimalizován. Je možno jej skrýt poklepem 

na jeho ikonu na liště.  

3.6.4 EG5_Historie 

Prohlížeč. Může být spuštěn na libovolném počítači s připojením na Ethernet. 

Po spuštění se spojí s programem EG5_Server a začne zobrazovat historii odběrů 

a výkonů. Zde si také každý dispečer energetického velínu nastavuje zobrazení, 

které potřebuje pro nejvýhodnější pozorování a zjišťování hodnot.  

 Ikona "LUPA" spustí jemnější vzorkování vybraného dne. "Husté" 

vzorkování je podmíněno funkcí sběrného počítače. Pokud tedy vypadne 

z funkce, bude v datech lupy "díra". 

 Ikona "<-- R -->". Roční analýza, umožní načíst několik měsíců najednou.  

 Ikona "MĚŘÍTKO" umožní změřit horní a dolní mez zobrazení. Lze tedy 

potlačit nulu a dát zobrazení mezi 5-8MW. Tím je možno opticky 
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"roztáhnout" zajímavou oblast. V jiném případě zvětšením horní meze 

zabráníme "přetékání" hodnoty ven z grafu. Nejčastější příčinou toho, že 

graf se jeví prázdný, je situace, kdy mám měřítko např. do 100kW 

a skutečné hodnoty jsou vyšší, tedy mimo viděnou oblast. 

 Ikona "LIMITY" umožní do grafu vložit čáry "varování" a jedním pohledem 

zkontrolovat přiblížení aktuálního a průměrného výkonu.  

 Ikona "ČERVENÁ ŠIPKA" Označí vybraný okamžik ve všech otevřených 

grafech a tabulkách. Jde tedy o jakousi synchronizační značku.  

 Ikona "VLOŽIT DO SCHRÁNKY" Vloží právě vybrané okno grafu do 

schránky za účelem kopírování.  

 Ikona "?" Zobrazí legendu právě aktivního okna. 

 Ikona "NÁŘADÍ" Umožní úpravu grafického vzhledu okna. Tedy volbu 

zobrazení nadpisu, změnu barvy a tloušťky jednotlivých průběhů, trvalé 

zobrazení legendy, počet zobrazovaných desetinných míst atd. 

3.7 Obsluha programu pomocí ikon 

První ikona zleva "DVEŘE" zavře program 

Ikona "OKNO" umožní vybrat dříve definované okno nebo vytvořit okno nové.  

Při tvorbě nového okna si dispečer sám určí, zda chce vytvořit tabulku nebo graf, 

poté si do okna libovolně "poskládá" měřidla z nabídky všech dostupných měření. 

3.7.1 Základní skupiny  

 Speciální - hlavní měření atd. 

 Lokální - pevná měřidla na TR1, TR3, Rozvodna Chotějovice 

 Vzdálené - měřidla v oblasti dolu, obvykle mobilní stanice  

 Odvozené - fiktivní měřidla vytvořená kombinací fyzických 

 Tedy např.: Řez = rypadlo + pasovka + zakladač + ostatní zařízení těžební 

linky 

 Účiník – je zvláštním typem odvozeného měřidla, kde je definována 

množina činných a jalových elektroměrů, z nichž se počítá celkový fázový 

posun (cos ) 

 Jedná se o bezrozměrnou veličinu označovanou cos φ. Užívá se jen pro 

harmonické průběhy střídavých proudů a napětí nebo pro jednotlivé 

harmonické složky obecných průběhů 
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 Je poměrem činného a zdánlivého elektrického výkonu v obvodu střídavého 

proudu a napětí. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu přeměňuje 

obvod na činný výkon, tj. na součet užitečného výkonu a ztrát 

Pro laiky je přípustná i následující podoba vysvětlení účiníku a tím i jeho 

kompenzace 

„Představte si rovnou silnici, po níž jedete autem rovně vpřed. Veškerý výkon 

motoru je užitečně spotřebováván a v tom vám začne foukat silný vítr z boku, 

který vás vychyluje. Abyste si udrželi přímý směr, musíte natočit volant proti 

směru vlivu větru. Motor ale musí zvýšit výkon (pro odvalování a tření 

pneumatik), pokud ho nemá, zákonitě zpomalíte. 

V tomto čase začíná proces kompenzace:  

Nejlepší by bylo, kdyby z druhé strany začal foukat druhý vítr, stejné síly a na 

silnici by se vyrovnal, čili bezvětří a opět jedete v pohodě rovně. Výkon 

potřebný pro přímý směr při bezvětří jsou kW. Výkon, potřebný při udržení 

přímého směru při větru jsou kVA. Případné vychýlení od přímého směru je 

účiník. Vítr z boku jsou indukčnosti motorů, transformátorů, spotřebičů 

a vedení. Opačný vítr jsou kondenzátory pro kompenzaci účiníku. 

Pokud vám bude foukat vítr z boku, a chcete pokračovat stejnou rychlostí 

vpřed, pak musíte: 

1. přišlápnout plyn, tzn. více dimenzovat zdroj  

2. použít opačný vítr (protivítr), tj. připojit kompenzaci. 

Pokud se toto nestane, více se zatíží zdroj a někdy se může dokonce přetížit 

(pokles napětí, přetížení vedení jalovým proudem = bočním větrem) a "boční 

vítr" rozvodné závody hlídají a nechávají ho řádně zaplatit“. [9] 

 Rýpadla - skrývková rýpadla 

 Vše - obsahuje vše co je dostupné, bez třídění. 

 Při výběru lze zapnout abecední třídění   

 Ikona "HODINA" Přepne zobrazení vybraného grafu do zobrazení hodiny. 

 Ikona "ČTVRTHODINA" Přepne zobrazení vybraného grafu do zobrazení 

čtvrthodiny. 

 Ikona "MĚŘÍTKO" umožní změřit horní a dolní mez zobrazení. Je tedy 

možné potlačit nulu a dát zobrazení mezi 5-8 MW. Tím lze opticky 

"roztáhnu" zajímavou oblast. V jiném případě zvětšením horní meze 

zabráníme "přetékání" hodnoty ven z grafu. Nejčastější příčinou toho, že 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_v%C3%BDkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltamp%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jalov%C3%BD_proud
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graf se jeví prázdný, je situace, kdy máme měřítko např. do 100kW 

a skutečné hodnoty jsou vyšší, tedy mimo viděnou oblast. 

 Ikona "LIMITY" umožní do grafu vložit čárové hranice "varování" a tak 

rychlým pohledem se zjistí, v jaké části grafu se výkony strojů nachází.  

 Ikona "NÁŘADÍ" umožní úpravu grafického vzhledu okna, volbu zobrazení 

nadpisu, změnu barvy a tloušťky jednotlivých průběhů, trvalé zobrazení 

legendy, počet zobrazovaných desetinných míst atd.  

Pro případ uchování nově vytvořeného okna pro budoucí použití, je nutné 

použít tlačítko "Uložit nastavení". Toto jsou možnosti systému, kdy si dispečer na 

energetickém dispečinku program nastaví dle svých potřeb. Poté může sledovat 

veškerá jednotlivá nebo celková odběrová místa (OM).  
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4 Možnosti regulace výkonu s vlivem na důlní zařízení 

V této kapitole, se zaměříme na konkrétní příklad regulace, který je reálným 

řešením situací na dispečerském velínu Tr1, které se dějí v rámci překročení 

technického maxima s postupným dořešením tohoto problematického stavu. 

V počínající fázi dochází k tomu, že pracovníci z odboru přípravy výroby 

naplánují tzv. těžební plán, zde si těžaři určují směry a postupy těžby, množství 

vytěžené kubatury, odstávky, svátky, vyhodnocují rizika atd. Dle tohoto plánu 

a jiných aspektů se pak volí množství potřebné energie. Tabulka č. 4 uvádí 

náročnost celků na energii v organizaci Severočeské doly, a.s., v přepočtu kWh/ 

m3/ rok. Výroba tohoto jámového lomu spotřebuje 98,5 % použité energie. 

Ostatních 1,5 % zabere režie a ostatní prodej (informace poskytnuté energetikem 

dolů Bílina). 

Tabulka č. 4: Náročnost celků na energii Severočeské doly a.s., zdroj: data Tr1 

 

 

 

 

 

 

Na základě stanoveného plánu těžby a dalších vyhodnocených ukazatelů, 

se u dodavatele elektrické energie vyjedná tzv. technické maximum. Za toto 

maximum pak společnost platí měsíční platbu rovnající se částce za 

nasmlouvanou roční kapacitu. 

Jak bylo uvedeno v druhé kapitole, překročení maxima je dodavatelem 

sledováno  a v případě jeho naplnění je odběratel penalizován. V současné době 

je cena za překročení a každou započatou čtvrthodinu čtyřnásobek nasmlouvané 

ceny za 1MWh. Mimo zesmluvněného maxima pak společnost platí za skutečně 

Stroj, celek Měrná jednotka / rok 

Celkem 1. Řez 3,18 kWh/m3 

Celkem 2. Řez 3,71 kWh/m3 

Celkem 3. Řez 3,79 kWh/m3 

Celkem 4. Řez 3,42 kWh/m3 

Celkem 5. Řez 3,18 kWh/m3 

Celkem 6. Řez 3,65 kWh/m3 

PS technologie celkem 3,48 kWh/m3 

PL technologie celkem 4,75 kWh/m3 

PL Úpravna uhlí celkem 2,08 kWh/t 
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odebranou elektřinu. Společnosti se proto snaží spotřebu energie optimalizovat 

a využití energie rozložit (regulovat). 

Tím se dostáváme k dalšímu důležitému kroku a tím je sledování okamžitého 

odběru elektřiny, vyhodnocování a archivace okamžitých výkonů technologických 

celků (dále jen TC) v reálném čase.  

4.1 Příklad regulace výkonu 

V podmínkách velkolomu se zatím nezvažuje možnost regulovat nebo 

vypínat zařízení automatickými regulátory jako je to například u jiných provozů se 

stálými výkony, kdy regulace probíhá vhodně nastavenými kroky automaticky. 

I když zcela jistě byla zvážena i tato myšlenka, prozatím překročení pásma 

maxima v případě SD Bílina hlídá dispečer (člověk), který sám musí rozhodnout 

a včas reagovat.  

Nyní budou popsány konkrétní příklady regulací, což v tomto případě 

znamená i úplný zásah do technologie nebo dokonce její omezení (elektrické 

vypnutí). Dojde-li k situaci, kdy se hodnoty výkonu (kW) stále zvyšují a hrozí 

překročení nasmlouvaného výkonu, musí dispečer reagovat a vhodně zvolit řešení 

situace. Toto lze vypozorovat na příslušném monitoru (EG_5-aktuální) 

prostřednictvím grafu křivky. Významnou podporu dispečerovi při manipulaci v této 

oblasti zajišťuje již zmíněný systém a tím je EG -5 (Obrázek č. 7). 
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Obrázek č. 7: Blokové schéma EG-5dat 1, zdroj: manuál EG-5 dat str. 3
 

Tento systém nám ukazuje celkový okamžitý a průměrný výkon, čímž 

pomáhá dodržovat smluvní závazky společnosti. Hodnota průměrného výkonu 

nesmí přesáhnout stanovenou mez z důvodu sankcí, které by lom postihly. 

Dispečer pak rozhoduje na základě průměrných hodnot, kdy nechá zastavit jeden 

či více z celků, jejich část nebo zda nechá zařízení běžet naprázdno bez zátěže 

z důvodu omezení těžby. Dispečer se přitom řídí technologickým postupem, 

i svým instinktem. 

V rámci pracovních povinností se dispečer dostává do situace, kdy je nutné 

regulovat výkon, hrozí-li jeho překročení. Tento postup se řídí místními pravidly, 

která stanovuje dílčí kroky. Každý měsíc je zároveň vydáno interní nařízení 

obsahující informace o měsíční reservované kapacitě, př.: 

o Roční stálá hodnota reservované kapacity 54 MW 

o Měsíční přiobjednaná, reservovaná kapacita 7 MW 

o Celková 61 MW 

o Bez sankce (+10%) 67,1 MW 

Nařízení taktéž stanovuje prioritu vypínání jednotlivých řezů dle pořadí, např.: 

a) 4. skrývkový řez (K99) 

b) 5. skrývkový řez (K98) 
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Pozn.: v předešlé době patřil mezi priority vypínání také stroj K74 (K10000), 

ten však v nynějším čase prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto situaci 

zavinilo ujetí většího množství skrývkových hmot, které vážně poškodili 

konstrukci rýpadla (viz Příloha č. 1). 

4.1.1 Situace překročení výkonu 

Jedna ze situací je taková, kdy nám graf ukazuje stále rostoucí hladinu 

výkonu, dispečer musí včas zareagovat a hrozbu překročení zastavit vhodnou 

regulací (priority vypínání řezů). Pokud situaci dispečer špatně vyhodnotí a přímka 

grafu přetne nasmlouvanou hodnotu, zaplatí organizace velkou finanční částku za 

1MWh, a to za každou započatou čtvrthodinu, řádově i několik tisíc korun. 

V počáteční čtvrthodině, kdy již bylo maximum překročeno a zaplaceno, nemusí 

dispečer již provoz zastavovat. Musí se však soustředit na vyhodnocení 

čtvrthodiny následné, aby se předešlá situace neopakovala.  

Omezení těžby z důvodu překročení výkonu dispečer energetického velínu 

hlásí na dispečink skrývky manipulantovi, a to z toho důvodu, že zařízení pro 

odtěžení skrývky spotřebovávají nejvíce energie a tudíž nejvíce ovlivňují regulaci.  

Další činnost je řízena manipulantem řezu. Ten v prvé řadě nechá vyklidit 

rubaninu (vyjetím) ze všech pasů celé linky od rýpadla přes dálkovou pásovou 

dopravu až k zakladači, tento proces trvá cca 20–25 minut, záleží na délce linky. 

Důvodem je, aby při dalším najetí, které může přijít za nedlouho, nebyly pasy 

naplněny skrývkou a tím nevznikaly problémy s opětovným najížděním a to 

zejména v zimním období, kdy hrozí přimrznutí materiálu nebo v případě 

dešťových srážek, kdy hrozí nalepování materiálu. Po zohlednění těchto faktů pak 

linku vypne a počká, dokud mu dispečer energetického velínu nedovolí řez opět 

najet (zlepšení výkonové situace lomu). 

4.1.2 Situace na hraně překročení 

V realitě se setkáváme i s takovým případem, že náběh křivky grafu je 

pozvolný nebo prudce gradující křivka grafu kopíruje ještě povolené mezní 

hodnoty a výkon se pohybuje na hraně. Toto je poměrně složitější a náročnější 

operace, kdy dispečer energetického velínu musí neustále hlídat a vyhodnocovat 

stav, v tomto případě není důvod k nahlášení omezení.  
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Nejsem si jist, zda by takovou to situaci uměl posoudit automatický regulátor, 

jestliže výkony těžebních strojů se mohou pohybovat na takovéto hraně i několik 

hodin.  
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5 Ekonomický přínos navrhovaného řešení 

Ekonomickým přínosem v tomto materiálu diplomové práce bylo myšleno 

doplnit stávající systém EG-5 o některé další kroky, které mohou přispět 

k celkovému vylepšení situace rozhodování dispečera na energetickém velínu. 

Cílem je také zlepšit komunikaci osob, které se podílejí na celkovém řešení situací 

v technologii těžby. Těmito osobami jsou míněny dispečer energetického velínu 

a manipulant.  

Spolupráce obou osob by měla být založena na kvalitní komunikaci, což 

v konečném důsledku vede k ekonomickému šetření prostředků vynaložených 

společností. Jejich činnosti a zásahy do provozu byly popsány v kapitole 3. 

Praktický popis nastolených možných situací, které mohou dispečera 

energetického velínu potkat, byly popsány již v kapitole 4. Navrhovaným 

vylepšením bylo myšleno například postupně zdokonalit vizuální systém o schéma 

a aktuální hodnoty, které je možné vidět na (Obrázek č. 8) a tím zvýšit kvalitu 

komunikace mezi dispečerem a manipulantem. 

 

Obrázek č. 8: Schéma technologické linky 

Konkrétně je myšlena situace, kdy při řešení situací, kdy se zdá fáze překročení 

nasmlouvaného maxima již nevyhnutelná (křivka grafu neustále stoupá), spojí se 

dispečer s manipulantem a ten vydá příkaz k omezení těžby prioritním vypínáním.  

Prakticky ve všech situacích přitom stačí pouze vypnutí několika sekcí linky 

a nemusí se zastavovat kontinuální linka celá, neboť to přináší mnoho problémů 

s najížděním. Pak by měl dispečer spolu s uvážením manipulanta rozhodnout, zda 

zastaví např. pouze koleso, celý velkostroj, poháněcí stanice pasovky, zakládací 

stroj nebo celý systém technologie. Ze schématu, které ukazuje technologickou 

linku v systému EG-5 známe informace výkonů kolesových motorů (koleso) a pasů 

na stroji (celek), ostatní hodnoty, které bychom ještě potřebovali znát alespoň 
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orientačně, jsou pro nás neznámé. Například vidíme, že nad poháněcími 

stanicemi DPD je symbol min- max. Tím bylo míněno zapsání hodnot výkonů 

poháněcí pásové stanice.  

 min- chod DPD bez rubaniny  

 max- chod DPD naplněná rubaninou 

Mimo to by bylo dobré znát i ostatní hodnoty okamžitého výkonu, např. 

zakládacího zařízení, alespoň u prioritně vypínaných řezů. 

V praxi již došlo k situaci, kdy bylo zapotřebí snížení výkonu např. jen 

o 8 MW výkonu, aby nedošlo k překročení stanovené hranice. Ačkoli máme 

k dispozici hodnoty kolesa a celého stroje (viz příklad níže), nejsou tyto údaje 

dostatečné ke snížení výkonu o 8 MW. Bylo by zapotřebí pozastavit i sekci 

následnou, což je v tomto případě poháněcí stanic DPD. Po přičtení hodnot min-

max u DPD bychom mohli lépe sestavit výkonové zatížení. 

Příklad: koleso 2MW + stroj celkem 4MW+ stanice DPD 2MW + stanice DPD 2MW 

Z této skutečnosti vyplývá, že požadované snížení o 8 MW by bylo již reálné. 

Proč ale záleží na tom, zda odstavit celou kontinuální linku nebo jen určitý počet 

sekcí? Situace na poli lomu se velice rychle mění, stání nebo porucha na jiném ze 

zařízení těžených řezů způsobí to, že celkový výkon bude menší a pozastavená 

sekce TC z důvodu prioritního vypínání může být opět vrácena do stavu těžení, 

aniž by se celá linka zastavovala a zdlouhavě najížděla.  

Pokud bude stav takový, že se výkonová situace na poli lomu nezmění, např. 

do 10 min (je to doba, kdy se ještě vyplatí, aby linka TC jela naprázdno), pak není 

důvod, aby nemohla být vypnuta kompletně. Běh na prázdno nad vyšší časový 

horizont již znamená ekonomické ztráty. V tuto chvíli by se mělo také zjistit, po 

jakou dobu bude linka ve vypnutém stavu, aby mohl manipulant zajistit nutné 

kontroly a opravy. Což dává za své výroku manipulantů, že „pásová doprava je 

výrobna poruch a tím i práce“. 

5.1 Simulace překročení výkonu s vyčíslením ekonomických ztrát 

V této části zaměřím na situaci překročení technického maxima s vyčíslením 

přibližných finančních ztrát za podmínek, kdy by těžební podnik nerespektoval 

požadavky dodavatelských energetických subjektů a také hospodaření 

s dodávanou elektrickou energií. 
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5.1.1 Simulace 1 
 

 

Graf č. 3: Překročení nasmlouvaného výkonu 

 

Na Graf č. 3 je možno vidět simulaci překročení nasmlouvaného 

technického maxima bez regulačního zásahu, přičemž klíčovou hodnotou je 

tolerance 10 % k nasmlouvanému maximu. Do této hranice nehrozí podniku 

penalizace. Všimněme si, že výkon stoupá k hodnotám pro dispečera 

energetického velínu takřka zakázaným. Čísla označená hvězdičkou zároveň 

vyjadřují cenu za překročení.  Odstavce níže vysvětlují obávané důvody.  

„Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 

6 písm. d), odst. 11 a odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách 

souvisejících s dodávkou elektřiny. 

Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 

čtyřnásobku pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu vztaženou na 

každý kW nejvyššího překročení smluvené maximální měsíční hodnoty 

čtvrthodinového elektrického výkonu (Tabulka č. 5). Pokud není roční rezervovaná 
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kapacita v daném měsíci sjednána, je základem pro stanovení ceny za překročení 

rezervované kapacity cena měsíční rezervované kapacity.“ [10] 

Tabulka č. 5: Ceny za rezervovanou kapacitu, zdroj: http://www.eru.cz/documents 

Provozovatel distribuční 

soustavy 

Úroveň 

napětí 

Měsíční cena za roční 

rezervovanou kapacitu v 

Kč/MW a měsíc 

 

Měsíční cena za měsíční 

rezervovanou kapacitu v 

Kč/MW a měsíc 

 

ČEZ Distribuce, a. s. VVN 66 336 73 306 

 VN 159 183 175 908 

E.ON Distribuce, a.s. VVN 48 464 56 691 

 VN 112 462 131 553 

PREdistribuce, a.s. VVN 66 591 74 470 

 VN 162 387 181 600 

LDS Sever, spol. s 

r.o. 
VN 189 706 204 938 

SV servisní, s.r.o. VN 156 018 168 499 

 

5.1.2 Simulace 2 

Simulace v Graf č. 4 vykazuje tentýž průběh, jako je zobrazen v grafu č. 3., 

kdy můžeme sledovat hodnoty a ceny za překročení, jen s tím rozdílem, že 

v tomto případě byla přikoupena měsíční rezervovaná kapacita, dle Tabulka č. 5. 

Je na zvážení podniku s přihlédnutím na podněty energetika se rozhodnout, jakým 

způsobem se nákup energie spočítá a naplánuje podle pravidel ERÚ. Správné 

a včasné rozhodnutí může zásadně ovlivnit ekonomiku podniku, jak je ukázáno 

výše. Již při uzavírání smlouvy s dodavatelem elektrické energie je nutné zvážit, 

jaká bude výše technického maxima. Příliš vysoká hladina znamená vysoký 

měsíční paušál, naopak příliš nízko nastavený limit přináší rizika překročení 

a vysoké penalizace. 
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Graf č. 4: Překročení nasmlouvaného výkonu s navýšením kapacity 
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6 Závěr  

Tato diplomová práce se zaměřila na problematiku možností regulace 

odebíraného příkonu, činnostech při překročení roční nasmlouvané kapacity 

a sledování přenosu výkonů velkostrojů.  

V úvodu této práce byla nastíněna problematika vyčerpatelnosti primárních 

zdrojů energie, tolik nezbytných pro výrobu elektrické energie a zamyšlení se nad 

nárůstem spotřebovávané energie s výhledem do budoucnosti. Bylo poukázáno 

na otázky udržitelnosti zdrojů, bezpečnost dodávek a zvyšování cen energií. Aby 

bylo možno pokrýt zvyšující se nároky společnosti na spotřebu energie, je nutné 

zaměřit se nejen na vyhledávání dalších zdrojů, ale i na šetření s energií. Jedním 

z mnoha způsobů šetření energií v průmyslové oblasti je právě hlídání tzv. 

energetických špiček a sledování objednané roční kapacity (technické maximum).  

První kapitola se pak mimo jiné zaměřila na nutnou legislativu spojenou 

s nákupem energií v rámci podniku a provozování LDS, která byla transpozitována 

ze Společenství do právní legislativy České republiky. Legislativa nám zadává 

postupy ke kvalitnějšímu a racionálnějšímu využití elektrické energie. 

Proto byly v následujících kapitolách mimo jiné popsány i důvody hlídání 

energetických špiček s dopadem na celkovou spotřebu v ČR. Bylo vysvětleno, že 

u určitých typů podniků je toto vyhnutí se energetickým špičkám a tím ušetření 

reálné, avšak v těžební organizaci to tak nemůže fungovat. Na druhé straně je 

tento stav kompenzován ze strany dodavatele zajištěním cen pomocí NT a VT. 

Abychom mohli lépe monitorovat výkony strojů v provozu, tím dodržovat 

smluvní podmínky a být šetrní k životnímu prostředí, musel být těžebním podniku 

instalován patřičný systém popsaný v diplomové práci. Tento systém ve 

společnosti funguje už řadu let. Každá aktualizace přinese nová data, informace 

a dochází k vylepšení trendových situací. Principem systému je elektronické 

snímání hodnot měřících zařízení na určených rýpadlech a konečnou fází je graf 

vyhodnocené křivky výkonů. Pro těžební organizaci je tento systém velice důležitý 

nejen ve smyslu ekonomickém ale i z důvodu tzv. energetické ukázněnosti. 

Důležitou částí této práce bylo poukázat na možnost rozšíření stávajícího 

systému o hodnoty výkonů těžební soustavy jako celku. Vše se podřizuje procesu 

nepřekročení nasmlouvaného technického maxima z již popsaných důvodů. Zvolit 
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tu nejlepší cestu, u které by nedocházelo ke zbytečnému omezování těžby, není 

snadný úkol. 

V závěru práce byly představeny dvě simulace překročení hranice 

technického maxima, ze kterých bylo patrné, jak důležité je vhodně zvolit výši 

technického maxima v rámci vyjednávání s dodavatelem elektrické energie. Jak již 

bylo uvedeno, tato volba může zásadním způsobem ovlivnit hospodaření podniku, 

ať už z hlediska platby měsíčního paušálu, tak z hlediska hrozících sankcí 

za překročení nasmlouvaného maxima. Z tohoto důvodu se v rámci podniků musí 

mimo plánované výroby (v našem případě těžby) vyhodnotit řada dalších 

ukazatelů, jako jsou plánované odstávky, prodej dalším subjektům apod. 

Na závěr je třeba zdůraznit, jakým způsobem pronikají a stávají 

se popisované systémy (chytré) a jím podobné nezbytnou součástí určitých 

procesů spojených s lidskou činností. Práce s těmito systémy nás směřuje 

k lepšímu pochopení chování fyzikálních jevů jako je v tomto případě použití 

elektrické energie a tím i k racionálnějšímu nakládání s tímto médiem, což 

neodmyslitelně patří k ukázněnému chování a rozvoji myšlení člověka.  

V práci je vycházeno z konkrétních praktických příkladů, kdy reálným 

používáním došlo k možným návrhům a vylepšením stávajícího systému. Také 

hodnoty v tabulkách a grafech byly získány jako reálná data s dovolením 

společnosti Severočeské doly a.s. 
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