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Anotace 

Tato disertační práce se zabývá problematikou výpadku energetického zdroje ve 

vztahu k zachování kontinuity výroby. Práce je zaměřena na požadavek ochrany kritické 

infrastruktury v energetice vyplývající ze sdělení komise o Evropském programu na ochranu 

kritické infrastruktury (EPCIP). 

Disertační práce řeší návrh metodiky hodnocení rizik kontinuity provozu a dílčím 

výstupem je zpracování případové studie – plánu kontinuity činností pro provoz teplárny, na 

které je předložená metodika ověřena. 

Pozornost je věnována identifikaci nejkritičtějších procesů výrobních, přenosových a 

distribučních soustav, zhodnocení všech vstupních médií do teplárny, jenž by v případě 

výpadku ohrozili výrobu.  

 

Klíčová slova  

incident, kontinuita činností, kritické činnosti, řízení kontinuity činností, plán 

kontinuity činností  
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Anotation 

This thesis deals with the energetic source fallout matters in relation to production 

kontinuity maintenance. The thesis is focused on requirement of critical infrastructure 

protection in energetics resulting from the committee anouncement about European 

Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). 

The thesis solves the methodology assessment proposal of operation continuity risks 

and partial outcome is the elaboration of the case study - operational continuity plan for the 

heat station operation whereon the introduced methodolgy is verified. 

Attention is devoted to identification of the most critical production, transferral and 

distributional systems processes, evaluation of all incoming media into the heat station, that 

could threaten the production in case of fallout. 

 

Key words 

incident, business continuity, critical operations, business continuity management, 

business continuity plan 
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1. Úvod  

Pro dnešní organizace neexistuje snad nic zkázonosnějšího než výpadek funkčnosti 

systému, díky čemuž může dojít k narušení kontinuity činnosti organizace. Dříve bylo 

hlavním a potažmo jediným cílem plánování kontinuity činnosti zajistit pokračování po 

nějakém velkém výpadku nebo události. Zajistit, aby jedna mimořádná událost velkého 

rozsahu nemohla nenávratně poškodit provoz organizace, a ta aby v relativně krátké době 

dokázala pokračovat dále ve své činnosti. 

Dnešní společnost je z tohoto úhlu pohledu výrazně náročnější, protože výpadek 

jakéhokoliv systému považuje za nefunkčnost systému. Pokud nefungujete, zpravidla jsou 

k dispozici jiné alternativy, které pracují bez omezení. Proto dnešní snahou všech organizací 

není „zajistit fungování organizace po katastrofě“, ale i při katastrofě. Požadavky na zajištění 

kontinuity jsou jasné: nejen nedopustit, aby ke katastrofě vůbec došlo, a pokud k ní už dojde, 

nedopustit, aby byla navenek patrná na provozu organizace. 

Plánování kontinuity činností je proces, který pomáhá společnostem identifikovat 

kritické procesy a zavést pravidla, procesy a plány k zabezpečení a obnově klíčových 

firemních procesů v případě nepředvídatelných událostí s negativním dopadem na organizaci.  

Pro každý živý organizmus, a tedy i pro každou dobře fungující organizaci, je starost o 

vlastní přežití na prvním místě. Mimořádná událost může zlikvidovat know-how a obchodní 

prestiž budovanou po mnoho let. Důležité je si uvědomit, že plánování kontinuity není jen 

plánem reakce na krizovou událost, ale obsahuje také důležitý preventivní aspekt. Jedním z 

hlavních výstupů tohoto procesu je plán zachování kontinuity činností.  

Plán kontinuity činností je schopen minimalizovat následky mimořádných událostí a 

zároveň umožní a urychlí uvedení provozu do normálního stavu. Jedním z hlavních přínosů 

zvládnutého řízení kontinuity činností je to, že v okamžiku havárie budou všichni zodpovědní 

pracovníci vědět co dělat. Přesné návody jak postupovat, koho kontaktovat, jaké služby a v 

jakém pořadí zachovat, mají v tento okamžik nedocenitelnou hodnotu. Plán kontinuity 

zpracovaný na základě důkladných analýz umožní v momentě havárie rychle a přesně 

identifikovat nejkritičtější procesy a aktiva organizace, a soustředit tak hlavní energii právě na 

jejich obnovu či zachování. 
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Ochrana kritické infrastruktury v energetice je považována za stěžejní, jelikož naše 

společnost je silně závislá na energii. Náš život i funkce kritické infrastruktury jsou 

prostoupeny potřebou elektřiny, která je činí výkonnějším, ale zároveň i zranitelnějším.  
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2. Přehled o současném stavu problematiky 

2.1 Řízení a plánování kontinuity v Evropské unii 

V Evropě, podobně jako u nás, není plánování kontinuity činností běžnou součástí 

krizového plánování. Používá se v souvislosti s řízením kontinuity obchodování a také 

k ochraně informačních technologií a systému. Přesto se tento pojem objevuje stále častěji 

v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury.  

Ve sdělení Komise evropských společenství Radě a Evropskému parlamentu k ochraně 

kritické infrastruktury při boji proti terorismu je uvedeno, že každé odvětví a členský stát si 

musí v rámci své příslušné oblasti působnosti a v souladu s harmonizovaným postupem 

Evropské unie určit infrastrukturu, která je pro ně kritická. Vlády členských států budou dále 

spravovat a/nebo vyvinou a budou udržovat databáze vnitrostátně významné KI a budou 

odpovědné za vývoj, validaci a audit příslušných plánů, za účelem zajištění kontinuity služeb 

v rámci jejich působnosti [27]. 

Komise evropských společenství zavedla rámec pro řízení kontinuity vlastní činnosti 

dokumentem – Framework for Business Continuity Management in the Commission 

(SEC/2006/898), který není veřejně přístupný a je nezbytné podat žádost o přístup 

k dokumentu, pokud bychom chtěli znát jeho obsah. Samotný krok k zavedení postupu pro 

řízení kontinuity svědčí o aktuálnosti a důležitosti řízení kontinuity v současném řízení státu 

či organizace. 

2.2 Řízení a plánování kontinuity v USA 

V USA se vláda i soukromý průmysl dlouhodobě zabývá zajištěním kontinuity činností 

(Continuity of Operations) a kontinuity řízení (Kontinuity of Goverment) během a po 

mimořádných událostech (haváriích). V posledních letech potvrdily technologické havárie a 

živelní pohromy důležitost zajištění kontinuity základních činností státu napříč federálními 

výkonnými složkami.  

Plány kontinuity zpracované ve Spojených státech mají dlouhou historii. V roce 1998 byla 

vydána směrnice, tzv. Presidential Decision Directive 67-Enduring Constitutional 

Government and Continuity of Government Operations (PDD 67), která vyžaduje pro 

všechny výkonné složky ministerstev a úřadu, vytvořit plán kontinuity činnosti (Continuity of 

Operations Plan – COOP). V tomtéž roce byla vydána další směrnice Presidential Decision 
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Directive 63-Crirical Infrastructure Protection (PDD 63), vztahující se k ochraně kritické 

infrastruktury [27]. 

V roce 2002 se základním správním úřadem v oblasti plánování kontinuity stalo 

ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security – DHS). V tomto 

ministerstvu je integrováno více než 22 různých organizací, které byly do té doby samostatné, 

s cílem sjednotit všechny činnosti jenž se týkají vnitřní bezpečnosti. Jednou z nich je Federál 

Emergency Management (FEMA), na kterou převedlo DHS hlavní zodpovědnost za 

plánování kontinuity činností. Ministerstva a úřady jsou povinny tvořit plán kontinuity 

činností, který má zabezpečit kontinuitu jejich základních funkcí.  

Američané se spoléhají na vládu v mnoha důležitých službách a provozech. Musí být 

zajištěno, že státní orgány budou schopny poskytovat jejich základní funkce. 

PDD67 zavazuje všechny federální ministerstva a úřady vytvořit plány kontinuity činností, 

které budou pokrývat reakce na všechny mimořádné události (hrozby), např. přírodní, 

antropogenní – technologické, terorismus. 

Vládní úřad Government Accountability Office (GAO), který má v politickém 

systému USA poslání, význam a autoritu našeho NKÚ, vydává pravidelné zprávy z oblastí, 

jenž se týká jeho kontrola. V těchto zprávách je uveden stav zpracování COOP a jejich úroveň 

na jednotlivých úřadech a ministerstev. Zprávy dokládají, že plány kontinuity činnosti nejsou 

pokaždé zpracovány přesně tak, jak by měly z jak to ukládá FPC – ačkoliv platí již řadu let 

(od roku 1999). Toto svědčí o skutečnosti, že zpracovat kvalitní plán kontinuity není snadný 

úkol a vyžaduje nejen vhodnou metodiku a postup, ale také zkušené pracovníky [27]. 

V USA je řízení kontinuity úzce spojeno s ochranou kritické infrastruktury. Kontinuita 

je jedním z jejích hlavních cílů (kontinuita řízení na úrovni vlády, kontinuita soukromého 

sektoru a kontinuita veřejných služeb). Spoustu let byla většina finančních prostředků 

používána na ochranu služeb zajišťujících kontinuitu na úrovni vlády. V dnešní době je však 

nejdůležitější soukromý sektor, protože vlastní většinu kritické infrastruktury. Ten posuzuje 

většinou riziko spíše z pohledu finančního, proto je potřeba zaměřit pozornost provozovatelů 

na celkovou analýzu s identifikací všech nebezpečí, ne jen finančních.  

Od roku 2004 je v USA věnována pozornost 14 oblastem (sektorům) kritické 

infrastruktury. V roce 2006 byl Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost vytvořen Národní plán 

ochrany infrastruktury (National Infrastructure Protection Plan).  
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2.3 Řízení a plánování kontinuity v České republice 

V České republice zatím neexistuje jednotný postup nebo legislativou daný obsah plánu 

kontinuity. Řízení kontinuity je v ČR spojováno především s udržením a obnovou 

informačních technologií po jejich narušení. 

Legislativní vývoj v oblasti kritické infrastruktury lze shrnout následovně: 

- květen 2003 

 usnesení BRS č. 59, seznam subjektů kritické infrastruktury ČR 

- září 2003 

21. schůze Výboru pro CNP, projednání a aktualizace seznamu KI 

- prosinec 2003 

sdělení GŘ HZS vlastníkům/provozovatelům KI o zařazení do seznamu subjektů KI 

celostátního významu 

- červen 2007 

usnesení Výboru pro CNP č. 277, materiál „Zpráva o řešení problematiky KI v ČR“ 

- červenec 2007 

usnesení BRS č. 30, schváleny oblasti KI v ČR 

- únor 2008 

usnesení vlády č. 170 a jeho příloha - Harmonogram dalšího postupu zpracování 

dokumentů Komplexní strategie ČR k řešení problematiky KI a Národního programu 

ochrany KI), 

- březen 2009 

usnesení vlády č. 222, změna harmonogramu (vypracovat Strategii a Národní plán) 

- únor 2010  

usnesení vlády č. 140, schválena: Komplexní strategie ČR k řešení problematiky KI, 

Národní program ochrany KI. 

2.4 Literární rešerše  

Literární rešerše byla provedena s cílem získat informace o dostupné domácí a zahraniční 

literatuře vztahující se k tématu řízení kontinuity činností.  

 

HÁLEK, V.: Krizový management – aplikace při řízení podniku [17] 

Publikace je zaměřena na zvládání krizí v podnikatelském subjektu. Jedná se o řešení krizí 

ekonomického rázu a způsoby jejich zvládnutí. Poukázáno je hlavně na využití specifických 
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metod řízení v praxi podniku nacházejícího se na pokraji a následně pak v průběhu krize. 

Řešení ekonomické krizové situace v podniku je pojato jak z pohledu mimosoudních způsobů 

řešení, tak i z pohledu řešení soudních, tj. vyrovnacím a konkurzním řízením a s nimi 

souvisejícími oblastmi. 

 

MOZGA, J., VÍTEK, M., KOVAŘÍK, F.: Kritická infrastruktura společnosti [7] 

Publikace zachycuje současný stav výzkumu problematiky kritické infrastruktury společnosti, 

vymezuje potřebné pojmy a podává příklady řešení typických problémů. Vyjmenované vládní 

instituce z celého světa (USA, UK, Německo, Švédsko, Itálie, atd.) zkoumají složitost a 

vzájemnou závislost infrastruktur, zranitelnost, řízení rizik, kontinuitu apod. 

 

REKTOŘÍK, J.: Krizový management ve veřejné správě – teorie a praxe [18] 

Záměrem knihy je zajistit doplnění znalostí o aktuálních problémech krizového řízení ve 

veřejné správě u zaměstnanců státní správy, úředníků a zastupitelů územních samosprávních 

celků. V prvním bloku knihy jsou objasněny hrozby terorismu a asymetrické války, 

bezpečnostní politika a bezpečnostní systém ČR, operační příprava státního území. V druhém 

bloku je zvláštní pozornost věnována přípravě na nevojenské krizové situace, hospodářským 

opatřením pro krizové stavy, přípravě na mimořádné události. Třetí blok se orientuje na 

osvětlení financování krizového řízení ve veřejné správě včetně příkladů využití finančních 

nástrojů při povodních v roce 2002. 

 

ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z.: Základy teorie krizového managementu 2 – mezinárodní 

aspekty krizového managementu [19] 

Vydaná skripta objasňují ve svém obsahu místo, úlohu a možnosti čtyř hlavních 

mezinárodních institucí, které svým posláním, strukturou a zaměřením určují trendy rozvoje 

krizového managementu. Jedná se o Organizaci spojených národů (OSN), Seroatlantická 

smlouva (NATO), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Evropská unie 

(EU). 

 

PROCHÁZKOVÁ, D., ŠESTÁK, B., POLÍVKA, L.: Odezva a obnova [20] 

Publikace se zabývá dvěmi důležitými částmi řízení území, kterými jsou odezva na škodlivé 

jevy a různé nepříznivé situace v území (objektu) a obnova po nich. Obnova se provádí 

především s ohledem na příčiny, které způsobily škody a ztráty na chráněných zájmech a 

odezva se provádí s ohledem na následky, které vznikly v území či objektu výskytem 
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škodlivého jevu a je zaměřena především na záchranné a likvidační práce spojené s člověkem, 

majetkem a životním prostředím.  

Kniha shrnuje základní strukturu české legislativy z hlediska provádění odezvy a rovněž 

obnovy území.  

Na základě analýz bylo v České republice vytipováno 23 situací, které mohou způsobit 

nouzové až kritické situace. V publikaci jsou tyto situace podrobněji rozvedeny.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ: Zranitelnost kritické infrastruktury [21] 

Publikace shrnuje poznatky k problematice posuzování úrovně civilní nouzové připravenosti 

územních systémů a přístupy k vyjádření dosažené úrovně, jako je aplikace kontrolního 

seznamu, expertního odhadu a matematického modelování.  

Kromě klasických problémů ochrany kritické infrastruktury se publikace zabývá i 

problematikou kritické cesty. Jedná se o problematiku ochrany důležitých míst (např. 

energetické dispečinky, technologické dispečinky apod.) a hledání opatření, které znesnadní 

průnik do těchto prostor.  

 

ADAMEC, V., KROČOVÁ, Š., ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P.: Metodika analýzy 

zranitelnosti systémů zabezpečujících dodávku pitné vody [22] 

Analýza rizik je zde prováděna formou tabulek – kontrolních seznamů. Systémy 

zabezpečující dodávku pitné vody jsou děleny do šesti oblastí. Ke každé této oblasti je 

vytvořen kontrolní seznam, který se dotazuje na specifické bezpečnostní opatření. Každé 

otázce jsou přiřazeny 3 sloupce, do kterých je zaznamenána odpověď: ANO, NE a poznámky. 

Jestliže je odpověď ANO, nepředstavuje tato oblast žádný bezpečnostní deficit nebo jen velmi 

malý. Jestliže je odpověď NE je potřeba přijmout příslušná opatření k zabránění škod.  

 

POCHMANOVÁ, M.: Business Continuity Planning [5] 

Tato příručka poskytuje čtenáři potřebný úvod do problematiky plánování kontinuity činností. 

Příručka je z roku 2004, tudíž uváděné informace jsou samozřejmě i v tuto chvíli pravdivé, 

ale pokud chce čtenář získat ucelenější „čerstvější“ informace k dané problematice, sáhne po 

další uváděné příručce Business continuity management.  

 

SZABADOS, L.: Business continuity management [4] 

Publikace není detailní analýzou problematiky BCM, poskytuje všeobecný přehled a 

poukazuje na některé z mnoha nejasností, které vznikají při zavádění BCM v organizaci.  
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Kapitoly příručky jsou věnované teorii BCM, výkladu používané terminologie a představují 

BCM z pohledu BS 25999 jako ucelený proces s dosahem na všechny složky organizace.  

 

SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích [23] 

Publikace se zaměřuje na rizika podnikatelská, a to především na rizika ekonomická, 

investiční, informační a právní. Obsah se zabývá metodami prevence a zvládání rizik, včetně 

havarijního plánování a plánování obnovy. V textu knihy jsou řešeny klíčové otázky jako: Jak 

se naučit včas identifikovat rizikové faktory v manažerské práci? Jak posoudit jejich 

důsledky, a to včetně závažnosti dopadu na podmínky, kde působí? Co s riziky dále dělat? 

Jaká rizika vzít v úvahu, jak je systematizovat, jak přistupovat k hodnocení negativních 

důsledků? 

 

ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M.: Krizové řízení podniku [24] 

Publikace přináší pohled na problematiku krizového řízení jako nástroje k překonávání 

krizových stavů, a to od fáze jejich rozpoznání přes jejich zvládnutí až po odstranění 

vzniklých následků. V jednotlivých kapitolách je popsáno vymezení základní terminologie, 

nosné fáze krizového řízení s návrhem postupů řešení určité etapy. Dále je popsán význam 

vytváření krizových scénářů a plánů, zvládnutí krizové komunikace. Jednotlivá témata jsou 

vhodně doplněna o konkrétní příklady a popisy situací vycházejících z praxe. 

 

ŠENOVSKÝ, P.: Metody analýzy rizika kritické infrastruktury [25] 

Příspěvek uvádí některé metody analýzy rizika, které jsou doporučovány v USA. Např. 

metodologie CARVER, která byla původně vyvinuta pro použití ve speciálních jednotkách, 

kde sloužila pro volbu cílů. Jedná se o metodu, která je zajímavá svým pohledem na problém. 

Zatímco u běžných metod analýzy rizika se díváme na analyzovaný objekt z pohledu obránce 

– CARVER se na něj dívá z pohledu opačného – útočníka. 

Indexová  

 

SHARP, J.: Business Continuity Management – Meeting the requirements of BS 25999 [3] 

Tato kniha poskytuje návod a postupy správné praxe při řízení kontinuity činností organizace 

na základě britské normy BS 25999.  

Část 1 standardu BS 25999 stanovuje proces, principy a terminologii řízení kontinuity 

činností organizace, zatímco část 2, která byla zveřejněna v listopadu 2007, definuje 

specifikace pro formální hodnocení schopnosti organizace řídit kontinuitu svých činností.  
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MOHAMED, G.: Large-scale disasters, Prediction, Control and  Mitigation [26] 

Kniha popisuje různá neštěstí, ke kterým může dojít, ať už se jedná o průmyslové havárie, či 

přírodní katastrofy. Jsou zde naznačeny některé numerické metody zjišťování blížících se 

katastrof, zejména přírodních. 

 

Výše uvedené publikace nejsou detailní analýzou problematiky Řízení kontinuity činností 

organizace (BCM). Snahou autorů je poskytnout všeobecný přehled a poukázat na některé 

z mnoha nejasností , které vznikají při zavádění BCM v organizaci.  

Řízení kontinuity činností organizace je relativně novou disciplínou řízení, která se stává stále 

důležitější v souvislosti s neklidným prostředím, v němž se organizace nyní nacházejí.  

Popsané knihy nelze brát jako autoritativní návod, ale spíše jako návod, možnou cestu, 

která vede k objasnění témat jako jsou plánování kontinuity, havarijní plánování, krizové 

plánování, plánování obnovy … Autoři publikací se mnohdy neomezovali pouze na praktický 

výklad teoretických postupů, ale své publikace obohatili o množství praktických postřehů, 

případně ukázek jednoduchých nástrojů a výstupů, které jsou typicky vytvářeny v průběhu 

řešení problematiky.   
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3. Cíl a obsah disertační práce 

Disertační práce „ Výpadek energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity 

výroby“ směřuje do jedné z klíčových oblastí kritické infrastruktury a to do energetiky. Tato 

oblast je specifická množstvím výrobních, přenosových a distribučních soustav, které je nutné 

důkladně analyzovat a posoudit ve vztahu k zachování kontinuity výroby. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem je zapotřebí analyzovaný provoz rozdělit do několika oblastí a ty pak 

samostatně posuzovat.  

Cíle disertační práce jsou:  

1. Identifikace nejkritičtějších procesů výrobních, přenosových a distribučních soustav 

2. Návrh metodiky hodnocení rizik kontinuity provozu 

3. Využití všech legislativních poznatků 

4. Plán obnovy – klasifikace informací podle jejich priorit obnovy 

5. Testování zpracovaného plánu kontinuity činnosti  

Dílčím výstupem disertační práce je zpracování případové studie - plánu kontinuity 

činnosti pro provoz teplárny jako prvku kritické infrastruktury, na které bude předložená 

metodika ověřena. Případová studie je zaměřena na všechny vstupní média do teplárny (uhlí, 

voda, plyn, vzduch, chemické látky), jenž by v případě výpadku ohrozili výrobu. Aplikace 

předložené metodiky v průmyslových podnicích umožní soustředit pozornost v oblasti řízení 

rizik na nejzávažnější rizika, přičemž je nutno vzít v úvahu mimo jiné stávající úroveň 

bezpečnosti a účinnost strategií pro zajištění kontinuity provozu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19 

4. Termíny, definice 

Pro účely této disertační práce platí tyto termíny a definice: 

 

Havárie (Accident) – náhlá předvídatelná (záplavy, vichřice) nebo nepředvídatelná (výpadek 

elektrického proudu, zemětřesení) událost, která způsobila vážný dopad na činnost organizace 

[4]. 

Přerušení (Business interruption) – jakákoliv očekávaná nebo neočekávána událost, která je 

příčinou narušení normálního průběhu poskytování služeb nebo produktů organizace [4]. 

Incident (Incident) – situace, která může způsobit přerušení, ztrátu nebo krizi. 

Krizová situace (Crisis) – kritická událost, která – když není vhodně řízená – může mít 

vážný dopad na organizaci, její reputaci nebo fungování [4].  

Kontinuita činností (Business continuity) – schopnost organizace plánovat a vhodně 

reagovat na vznik incidentu nebo narušení činnosti s cílem zabezpečení kontinuity služeb na 

předem definované úrovni (schopnost organizace poskytovat služby a podporu pro své 

zákazníky a udržovat svou „životaschopnost“ před, během a po výskytu událostí) [4]. 

Řízení kontinuity činností (Business continuity management – BCM) – holistický systém 

řízení, který identifikuje potenciální hrozby a jejich dopady na chod činností organizace. 

Poskytuje rámec na budováni odolnosti a schopnosti efektivní reakce na vznik incidentu, 

která ochrání zájmy klíčových vlastníků a akcionářů organizace, dobré jméno organizace, 

značku a činnosti, které vytvářejí hodnoty [4]. 

Plán kontinuity činností (Business continuity plan – BCP) – soubor dokumentovaných 

procedur zahrnující všechny činnosti potřebné na zabezpečení nepřetržité dodávky služeb a 

produktů na požadované úrovni v případě výskytu incidentu nebo havárie [4]. 

Plán obnovy (Disaster recovery plan – DRP) – dokument popisující zdroje, činnosti, úlohy 

a údaje. Plán zaměřený na obnovu technické a technologické infrastruktury [4].   

Plán zvládání incidentů (Incident management plan) – jasně definovaný a 

zdokumentovaný plán činností, který se použije po výskytu incidentu. Obvykle pokrývá 

klíčové zaměstnance, zdroje, služby a činnosti, které se implementují v procesu zvládání 

incidentu [4].  

Program řízení kontinuity činností (Business continuity management programme) – 

trvalý řídící proces podporovaný vrcholovým managementem a zabezpečený potřebnými 

zdroji, čím se zaručí, že budou provedeny všechny potřebné kroky na identifikaci dopadů 
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potenciálních ztrát, udržování strategií obnovy a plánů, zabezpečení nepřetržité dodávky 

služeb a produktů prostřednictvím výcviku, údržby a sledování [4].  

Proces (Activity) – činnost nebo množina činností vyplývající z předmětu činnosti 

společnosti/organizace [4]. 

Kritický proces (Critical activity)  – procesy podporující tvorbu/produkci klíčových 

produktů a služeb, které slouží organizaci při dosahování obchodních cílů [4].  

Maximální tolerovatelná doba nedostupnosti (Maximum tolerable period of disruption – 

MTPD)  – doba, po kterou ještě není ohrožené poskytování produktů, služeb nebo činností 

organizace v případě jejich nedostupnosti [4]. 

Doba obnovy činnosti (Recovery time objective – RTO) – časový úsek, v němž musí být 

obnovená činnost kritického procesu [4]. 

BC strategie (Business continuity strategy) – přístup organizace, který zabezpečí její 

obnovu a kontinuitu v případě havárie nebo významného incidentu [4]. 

Strategie obnovy (Recovery strategy) – stanovení alternativních metod, pomocí kterých 

budou obnovené činnosti organizace na požadované úrovni (v případě výskytu incidentu nebo 

havárie) [4]. 

Analýza dopadů (Business impact analysis – BIA) – proces analýzy, prostřednictvím 

kterého organizace zhodnotí dopady a ztráty, které můžou nastat v případě závažného 

incidentu [4]. 

Dopad (Impact) – ohodnocený výsledek (finančně i nefinančně) působení hrozby na 

analyzovanou organizaci [4]. 

Přijatelná úroveň rizika (Risk appetite) – celková úroveň rizika, kterou je organizace 

připravená akceptovat nebo je připravená se ji kdykoliv vystavit [4].  
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5. Právní rámec problematiky plánování kontinuity činností a 

kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura v současné době hledá svůj věcný obsah, strukturu, a 

bezpečnostní význam. Hledají se vhodná kritéria pro její identifikaci a posouzení 

potenciálního rizika [28]. V rámci EU existuje sdělení komise o Evropském programu na 

ochranu kritické infrastruktury (EPCIP). Obecným cílem EPCIP je zlepšit ochranu kritické 

infrastruktury v EU. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením rámce EU týkajícího se ochrany 

kritické infrastruktury. Rámec EPCIP bude tvořit postup pro určení a označení evropské 

kritické infrastruktury a společný přístup k posuzování potřeb zlepšování ochrany takové 

infrastruktur. Stane se tak formou směrnice.  

Pojem „Plánování kontinuity činnosti“ lze definovat jako souhrn aktivit zaměřených 

na snížení rizika vzniku havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy.  

„Prvky kritické infrastruktury“ lze chápat jako výrobní i nevýrobní systémy, jejichž 

nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného 

rozsahu dalších základních funkcí podniku při krizových situacích.  

Právní rámec plánování kontinuity činností a kritické infrastruktury tvoří dokumenty uvedené 

v následující tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Právní rámec plánování kontinuity činností kritické infrastruktury 

Název předpisu Charakteristika 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

(krizový zákon)  

 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc 
státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob při přípravě 
na krizové situace, které nesouvisejí se 
zajišťováním obrany České republiky před 
vnějším napadením a při jejich řešení.  

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření 
může vyhlásit, jsou-li v případě živelné 
pohromy, ekologické nebo průmyslové 
havárie, nehody nebo jiného nebezpečí 
ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 
prostředí, pokud nedosahuje intenzita 
ohrožení značného rozsahu a není možné 
odvrátit ohrožení běžnou činností správních 
úřadů a složek integrovaného záchranného 
systému. 
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Není-li možné účelně odvrátit vzniklé 
ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 
neprodleně požádá vládu o vyhlášení 
nouzového stavu. 

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní obce 
jsou koordinačními orgány pro přípravu na 
krizové situace.Předsedou bezpečnostní rady 
kraje je hejtman, který jmenuje členy 
bezpečnostní rady kraje, předsedou 
bezpečnostní rady obce je starosta příslušné 
obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady 
obce. 

Bezpečnostní rada kraje projednává mimo 
jiné: 

- krizový plán kraje (zpracovává 
HZS kraje) 

- havarijní plán kraje 

- vnější havarijní plány, je-li jejich 
zpracovatelem kraj 

Plán krizové připravenosti zpracovávají 
právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby vyzvané zpracovatelem krizového 
plánu. [8] 

ČSN ISO/IEC 17799 (36 9790) Informační 

technologie – Bezpečnostní techniky – 

Soubor postupů pro management 

bezpečnosti informací 

Norma může být využita jako kontrolní 
seznam všeho správného, co je nutno pro 
bezpečnost informací v organizaci udělat. 
ČSN ISO/IEC 17799 obsahuje celkem 11 
základních oddílů bezpečnosti, které jsou 
dále rozděleny do 39 kategorií bezpečnosti:  

- bezpečnostní politika, organizace 
bezpečnosti, klasifikace a řízení aktiv, 
bezpečnost lidských zdrojů, fyzická 
bezpečnost a bezpečnost prostředí, 
řízení komunikací a řízení provozu, 
řízení přístupu, vývoj, údržba a 
rozšíření informačního systému, 
zvládání bezpečnostních incidentů, 
řízení kontinuity činností organizace, 
soulad s požadavky .  

Každá z 39 kategorií bezpečnosti obsahuje 
cíl (kontrolního) opatření, který určuje čeho 
má být dosaženo a jedno nebo více opatření, 
která lze použít k dosažení stanoveného cíle 
opatření. Norma obsahuje celkem 133 
"základních" opatření, které se, ale ve 
skutečnosti dále rozpadají na stovky 
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specifických bezpečnostních opatření. Norma 
nepřikazuje, která opatření musí být 
bezpodmínečně aplikována, ale ponechává 
rozhodnutí na organizaci. Vhodná opatření 
jsou vybírána na základě hodnocení rizik a 
jejich implementace je závislá na konkrétní 
situaci. Cílem není implementovat vše, co 
norma popisuje, ale spíše naplnit všechny 
aplikovatelné cíle opatření. Tento přístup 
zajišťuje, že norma je široce aplikovatelná a 
dává uživatelům velkou flexibilitu při 
implementaci. [9] 

ČSN ISO/IEC 27001 (36 9790) Informační 

technologie – Bezpečnostní techniky – 

Systémy managementu bezpečnosti 

informací - Požadavky 

Stanovuje základní principy a opatření na 
implementaci, udržování a zlepšování 
informační bezpečnosti v organizaci. [10] 

ISO/IEC 27002:2005 Code of practice for 

information security management 

Poskytuje podrobný přehled bezpečnostních 
opatření, které můžou být použité při 
budování systému managementu informační 
bezpečnosti. [11] 

BS 25999-1 Business kontinuity 

management – Part 1: Code of practice 

Norma, která definuje zásady, terminologii a 
doporučení pro tvorbu procesu managementu 
kontinuity podnikání, pro implementaci 
BCM uvnitř organizace a také poskytující 
pravidla při řešení BCM ve vztahu podnik-
podnik a podnik-zákazník. Tato norma může 
sloužit jako referenční příručka pro 
identifikaci rozsahu opatření, kterou je 
potřeba implementovat v různých oblastech 
průmyslu a obchodu. [1] 

BS 25999-2 Business kontinuity 

management – Part 2: Specification 

Tento dokument stanoví konkrétně, co musí 
organizace udělat, aby zavedla systém řízení 
kontinuity činností. Standard mohou použít 
interní i externí strany, včetně certifikačních 
orgánů, aby zhodnotily schopnost organizace 
splňovat regulační požadavky, požadavky 
zákazníků i vlastní požadavky v rámci 
organizace. [2] 

PAS:56 (Publicly Available Specification) - 

Guide to Business Continuity management 

(BCM)  

Dokument popisuje jednotlivé fáze, činnosti 
a výstupy, které jsou součástí procesu 
zavádění BCM v organizaci. Poskytuje 
doporučení a postupy pro tvorbu plánů 
krizového řízení, plánů kontinuity a obnovy 
kritických činností pro případ 
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bezpečnostního incidentu či havárie. 

PAS 56 byla připravená a vydána britským 
normalizačním institutem – British Standard 
Institution (BSI). [12] 

PAS 77:2006 – ICT Services Continuity 

Management 

Definuje rámec na zabezpečení kontinuity 
ICT služeb. [13] 

HB 292:2006 – A practitioners Guide to 

Business Continuity Management 

HB 293:2006 – Executive Guide to 

Business Management  

Standardy pocházející z Austrálie sumarizují 
„všeobecně uznávané/akceptované praktiky“ 
pro oblast řízení kontinuity činností. [14] 
[15] 

 

Protože právní předpisy jsou běžně k dispozici, nebyl cílem této kapitoly podrobný popis 

jejich obsahu, ale pouze krátký komentář. 

 



 
 
 

25 

6. Zajištění kontinuity technologií 

V souvislosti s ochranou základních chráněných zájmů, jakými jsou životy, zdraví a 

bezpečí lidí je stále více zřejmé, že bez správné funkčnosti technologií a infrastruktur nelze 

zajistit zachování a rozvoj těchto zájmů. Proto se ve světě managementu objevily koncepty 

zabývající se zajištěním kontinuity technologií a infrastruktur. Postupem doby se začaly 

vytvářet plány kontinuity, které podle většiny konceptů jsou tím základním nástrojem 

k zajištění fungování technologií a infrastruktur za normálních, abnormálních i kritických 

podmínek, vyvolaných pohromami všeho druhu. 

Plánování kontinuity objektu/podniku/infrastruktury/technologie/činnosti v území je 

proces, který má za úkol navrhnout a implementovat opatření a postupy, které umožní 

správci/vlastníkovi reagovat na živelní či jinou pohromu nebo na některé její nepřijatelné 

dopady tak, aby kritické činnosti objektu/podniku/společnosti/území byly zachovány 

s plánovanou úrovní přerušení. To znamená, že plánování kontinuity činností je proces 

proaktivního plánování preventivních (je-li to možné) a reaktivních opatření na pohromu tak, 

aby se minimalizovaly ztráty na úroveň, kterou si společnost může dovolit [20]. 

Plán kontinuity zpracovává veřejná správa pro zajištění základních funkcí v území, 

vlastník podniku či infrastruktury či technologie, aby si zajistil obživu a zisk.  

Plány kontinuity musí vycházet z metodiky procesní/funkcionální analýzy, která se 

konceptuálně zabývá těmito vztahy uvedenými na obrázku č. 1 [20] - přizpůsobeno. 

 

 
 Obrázek 1: Model procesní analýzy kritické infrastruktury[20] 

 

V rámci plánování kontinuity je žádoucí zabývat se vztahy mezi systémem řízení bezpečnosti, 

systémem řízení provozu kritické infrastruktury a výkonností provozu kritické infrastruktury, 

viz. obrázek č. 2 [20]. 
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 Obrázek 2: Vazby mezi jednotlivými systémy řízení kritické infrastruktury [20] 

 

6.1 Životní cyklus řízení kontinuity činností v intencích BS 25999 

Norma BS 25999-1 [1] popisuje řízení kontinuity činností jako kontinuální cyklický 

proces začínající managementem (stanovením) BCM programu, na který navazují další fáze a 

to porozumění organizaci, určení strategie kontinuity činností organizace, a vytváření a 

implementace plánů BCM. 

Implementaci systému řízení kontinuity činnosti popisuje druhá část normy BS 25999-2 

[2], která prosazuje procesní přístup založený na základě Demingova cyklu PDCA (Plan-Do-

Check-Act). 

6.1.1 Cyklus Plánuj (Plan) 
 
A. Vyjasnit si, proč organizace BCM zavádí a jak rychle to musí být provedeno 

Protože právě toto ovlivní rozsah a hloubku prvního průběhu životního cyklu BCM. 

Vrcholové vedení organizace musí schválit důvody pro zavedení BCM [3]. 

- Je dobré zavést systém řízení kontinuity činností, protože to učiní organizaci 

odolnější, ziskovější a nebo konkurenceschopnější? 

- Je chápáno řízení kontinuity jako důležitý prvek při zvládání rizik a k zajištění 

toho, aby organizace dosáhla svých cílů? 

- Uděláme to, protože ostatní už to také udělali? 

- Existují jiné tlaky podněcující zavedení kontinuity činností? 
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- Je to kvůli externím podnětům (dodavatelé, investoři, auditoři, legislativa apod.)? 

 

B. Stanovení cílů a plánů kontinuity činností 

Cíle budou vycházet z klíčových procesů organizace. Stanovit projektový plán zavedení 

systému řízení kontinuity činností, kde je vhodné využít nástrojů a technik projektového 

řízení, např. graficky znázornit časový sled - pomocí Pert nebo Gantt diagramu. 

Pro úspěšné vedení projektu je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a zároveň realistické 

plánování. Plánování aktivit na projektu, jejich trvání a jejich vazby umožňuje ve většině 

softwarových nástrojů Ganttův diagram a PERT diagram. Oba slouží ke stejnému účelu, ale 

liší se zobrazením. Způsob zobrazení je možné obvykle přepínat.  

Techniky plánování projektu dělíme dle grafického znázornění do dvou hlavních 

kategorií: 

- síťové diagramy: Graficky znázorněné aktivity a jejich vazby vytvářející síť. 

Mohou se lišit způsobem zobrazení aktivit a návazností – uzly a spojnice. 

Typickým příkladem je PERT diagram, kde aktivity jsou zobrazeny jako 

obdélníky a vztahy mezi aktivitami jako spojnice [29].  

- sloupcové diagramy: k nejznámějším patří Ganttův diagram, který zobrazuje 

aktivity jako sloupečky zleva doprava a jejichž délka odpovídá poměru k jejich 

trvání. Ve většině softwarových nástrojů jsou doplněny o vazby, které reprezentují 

šipky mezi aktivitami [29]. 

 

C. Rozsah BCM 

Nejdůležitější je určit, co bude systém řízení kontinuity činnosti pokrývat a v jakém 

rozsahu. Rozsah BCMS musí být definován a doložen od samého počátku. Je 

nepravděpodobné, že by velká organizace se spletitou strukturou zavedla BCMS hned 

v prvním kole pro všechny své procesy. Pravděpodobně začne s procesy, které jsou pro 

splnění cílů organizace a požadavků externích zúčastněných stran kritické [3]. 

 

D. Stanovení politiky kontinuity činnosti organizace  

Klíčovým prvkem BCMS a jasným důkazem o splnění závazku organizace je vytvoření a 

zveřejnění dokumentu politiky BCM.  

Příklad politiky kontinuity činností: 

Úvod 
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Politika kontinuity činností organizace poskytuje jasné vymezení, v rámci kterého 

může organizace splnit požadavky zákazníků na kontinuitu činností zavedením systému řízení 

kontinuity činností organizace, který je v souladu se standardem BS 25999-2. Řízení 

kontinuity činností organizace se zavádí k zajištěné toho, aby v případě jakéhokoliv narušení 

mohla organizace pokračovat v dodávkách alespoň minimálního standardu služeb klíčovým 

zákazníkům. Musí být vypracovány, zveřejněny a testovány plány pro klíčové procesy. 

Platnost 

Tato politika platí pro ty oblasti organizace, které jsou uvedeny v dokumentu 

stanovujícím rozsah. Všichni zaměstnanci v rámci těchto oblastí musí o této politice vědět. 

Tato politika platí zejména pro vedoucí organizačních jednotek. 

Účel 

Politika kontinuity činností organizace poskytuje srozumitelný přístup, který zajišťuje, 

že [3]: 

- je vybudován a udržován vyčerpávající BCMS 

- jsou identifikovány klíčové procesy, spolu s jejich podpůrnými kritickými 

podprocesy 

- pro klíčové procesy a jejich podpůrné klíčové podprocesy je použita analýza 

dopadů a hodnocení rizik 

- jsou použity strategie ke snížení dopadu narušení na klíčové procesy 

- jsou vytvořeny plány k zajištění kontinuity klíčových procesů na minimální 

přijatelné úrovni po narušení 

- lze řídit aktivaci plánů kontinuity činností 

- plány podléhají průběžnému testování a přezkoumávání 

Zásady politiky 

- každý klíčový proces v rámci organizace patří určenému vedoucímu. Vedoucí 

musí zajistit, aby byly pro každý klíčový proces k dispozici plány, podle nichž 

bude možné udržovat minimální přijatelný standard dodávky tohoto procesu 

- každý vedoucí musí provádět roční přezkoumání svého procesu kontinuity činností 

- každý vedoucí musí nejméně jednou za rok testovat své plány kontinuity činností a 

v případě nutnosti provádět změny, které budou brát v úvahu výsledky daného 

testování 

- všichni pracovníci musí být seznámeni s plány, které ovlivňují jejich činnost a 

jejich rolí po spuštění plánů kontinuity činností 

Přínosy 



 
 
 

29 

  Tato politika poskytuje jasný závazek k zavedení systému řízení kontinuity činností 

organizace, který organizaci umožní [3]: 

- pokračovat v poskytování klíčových procesů zákazníkům  v době narušení 

- co nejlépe využít pracovníky a ostatní zdroje v době, kdy jich může být nedostatek 

- po období narušení znovu začít běžný provoz účinněji a efektivněji 

- být v souladu s předpisy řízení a správy organizace 

- zlepšit odolnost infrastruktury organizace za účelem snížení pravděpodobnosti 

narušení 

- snížit provozní a finanční dopad jakéhokoliv narušení. 

Odpovědnosti 

Za záležitosti kontinuity činností je představenstvu odpovědný vedoucí výroby. 

Držitelem této politiky je výbor pro kontinuitu činností. 

Vedoucí výroby je odborným vedoucím pro kontinuitu činností v rámci organizace a musí: 

- přezkoumávat a rozvíjet politiku v souladu s nejlepší praxí daného odvětví a 

potřebami naší organizace 

- monitorovat normy a dodržování této politiky 

Datum přezkoumání politiky 

Tato politika podléhá přezkoumání do xx.xx.xxxx 

Podpis ředitele společnosti 

 

E. Finanční zdroje pro řízení kontinuity činností 

Má-li být zavedení a stálé udržování BCM úspěšné, pak musí být k programu přiřazeny 

dostatečné zdroje. Vrcholové vedení organizace se na BCM často dívá jako na „nákup proti 

jejich mysli“ a vyžaduje, aby byla prokázána návratnost investic. To může být obtížné, 

protože řízení kontinuity činností je navrženo tak, aby udržovalo kontinuitu činností při 

nepravděpodobné události výskytu ničivého incidentu. 

Úroveň zdrojů požadovaných k zavedení a udržování BCMS je přiměřená velikosti a 

charakteru organizace a prostředí, v němž organizace působí. U menších organizací nemusí 

být BCMS komplexní a lze ho zavést za minimální náklady. Důležité je dát dostatek času 

těm, kdo dostali za úkol program řízení kontinuity činností organizace zavést. Jakmile bude 

jednou zavedeno, stane se řízení kontinuity činností organizace součástí běžné obchodní praxe 

[3]. 

 

F. Školení a způsobilost 
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Organizace musí zajistit, aby všichni pracovníci, kterým jsou přiděleny role a 

odpovědnosti v oblasti kontinuity činnosti, byli způsobilí tyto požadované úkoly plnit. Lidé 

potřebují vědět, co se od nich očekává, a musí mít schopnosti požadované úkoly plnit, často 

pod stresem. 

Existují některé klíčové kroky, jež je nutné učinit k zajištění příslušné úrovně školení 

BCM a způsobilosti [1]: 

- stanovení potřebných oprávnění pro ty, kteří budou na systému řízení kontinuity 

činností organizace pracovat 

- zajištění školení 

- hodnocení účinnosti poskytnutého školení 

- uchování záznamů o vzdělání, školení dovedností, zkušenostech a kvalifikacích. 

 

G. Začlenění BCM do kultury organizace 

Aby bylo vytvoření a upevňování kultury BCM účinné, nesmí být řízení kontinuity 

činností organizace chápáno jako „něco naroubovaného“ nebo jako „povrchní iniciativa“ ze 

strany vrcholového managementu organizace.  

Zvyšování povědomí se provádí ve dvou stádiích. V prvním stádiu je nutno zajistit, aby 

všichni v organizaci věděli o tom, že se řízení kontinuity činností organizace zavádí a proč. 

Budou muset být přesvědčeni o tom, že se jedná o trvalou iniciativu, kterou podporuje 

výkonný management společnosti [3].  

Druhé stádium zvyšování povědomí nastupuje, jakmile jsou sestaveny plány řízení 

kontinuity činností organizace. Je důležité, aby všechny zúčastněné strany věděly, že 

organizace už tyto plány má k dispozici.Je také velmi důležité, aby jednotlivci věděli, jaké 

kroky mají podnikat, když budou aktivovány plány kontinuity. 

 

H. Dokumentace a záznamy 

- řízení dokumentů 

Klíčovým prvkem systému řízení je vedení a řízení dokumentace. U BCM je 

dokumentace kritická, protože v době jakéhokoliv narušení je nejdůležitější, aby všichni, kdo 

hrají v procesu nějakou roli, měli přístup k relevantní dokumentaci.  

- požadavky na dokumentaci 

Organizace musí mít dokumentaci, která pokrývá následující aspekty systému řízení 

kontinuity činnosti: 

- politiku řízení kontinuity činností organizace; 
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- rozsah BCMS; 

- postupy a opatření na podporu BCMS; 

- výsledky analýzy dopadů a hodnocení rizik; 

- strategie řízení kontinuity činnosti organizace; 

- plány řízení kontinuity činností a plány zvládání incidentů; 

- nejnovější informace týkající se kontaktů a detaily mobilizace pro pracovníky 

a jakékoliv příslušné agentury, organizace a zdroje, jichž by mohlo být 

zapotřebí pro podporu strategie reakce; 

- plán cvičení, výsledky a nápravná a preventivní opatření; 

- vyhodnocení po incidentu; 

- program školení. 

- řízení záznamů 

Prokázat, že je systém BCM účinný, je jedním z klíčových problémů, před kterým 

organizace stojí. Měly by být uchovávány záznamy o řízení systému řízení kontinuity činností 

i o cvičeních, incidentech, výsledcích a získaných ponaučeních. 

6.1.2 Cyklus Dělej (Do) 
 

A. Identifikace všech zúčastněných stran 

Všechny zúčastněné strany je nutno ihned na začátku identifikovat spolu s požadavky a 

představami těchto stran [3]. 

- akcionáři 

- zákazníci 

- klienti 

- zaměstnanci 

- dodavatelé 

- finanční investoři (banky) 

- pojišťovny 

- auditoři 

- odborné orgány 

- obchodní sdružení 

- ministerstva (KÚ, ČIŽP, atd.) 

- konkurence 

- prostředí, v němž organizace působí 
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- média 

- různé protestní skupiny 

 

B. Analýza dopadů (BIA)  

Analýza dopadů organizace patří mezi nejdůležitější etapy v procesu řízení kontinuity 

činností organizace. Jejím cílem je identifikovat kritické procesy a podprocesy v organizaci a 

určit dopady nedostupnosti těchto procesů v případě ztráty, narušení nebo přerušení těchto 

procesů. Taktéž má za úkol najít a ohodnotit závislosti kritických procesů od ostatních 

procesů a podprocesů organizace, které nebyly kritické. V případě závislosti jsou potom i tyto 

procesy a podprocesy považované za kritické. V případě vzniku incidentu nebo kritické 

situace, organizace nejdříve obnoví ty procesy, které BIA analýza vyhodnotila jako kritické.  

B.1 Identifikace oblastí 

Představuje stanovení jednotlivých oblastí, ke kterým  budou vhodně přiřazeny procesy a 

podprocesy [4]. Stanovení oblastí může být na základě organizační struktury organizace a 

jejích organizačních jednotek, které zodpovídají za procesy v jednotlivých oblastech. 

B.2 Identifikace procesů a podprocesů v jednotlivých oblastech 

Identifikované procesy a podprocesy jsou přiřazeny do jednotlivých oblastí, pod které spadají.  

B.3 Ohodnocení procesů a podprocesů 

Jednotlivé procesy a podprocesy se musí vyhodnotit a určit, které z nich jsou kritické pro 

činnost organizace. 

B.3.1 Význam (důležitost) pro organizaci 

B.3.2 Maximální časový horizont přípustného přerušení (MTPD – Maximum Trable Period of 

Disruption) 

B.3.3 Časový horizont pro opětovné zahájení v rámci MTPD = tento parametr se nazývá 

cílová doba obnovy (RTO – Recovery Time Objektive) 

B.3.4 Pravděpodobnost výskytu problému (rizikovost nedostupnosti) 

B.3.5 Četnost vykonávaného podprocesu  

Specifikuje minimální úrovně, na nichž se musí klíčové produkty nebo služby obnovit, a 

časový bod, dokdy musí být obnovení dosaženo. 

RTO ≤ MTPD 

B.3.6 Oblasti dopadu 

B.3.7 Hodnota ztráty 

B.3.8 Registr zdrojů 
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Ze všech zdrojů, které jsou nezbytné pro fungování procesu za standardních podmínek, je 

poté třeba vybrat ty, které musí být k dispozici i během krizové situace a je třeba zajistit jejich 

dostupnost za všech okolností.  

Klíčovými zdroji podpory procesů mohou být lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí 

[16]. 

B.4 Výběr kritických procesů (podprocesů) 

Řídící pracovní skupina BCM a vyšší management organizace musí stanovit hranici procesu. 

 

C. Analýza rizik  

Nyní je možné provést analýzu rizik ve vztahu k identifikovaným procesům. U každého 

procesu určit možné způsoby poruchy a provést klasifikaci závažnosti a stanovení kritičnosti. 

Na základě hodnocení zjistit, které poruchy budou slabými místy a body selhání. 

Výsledkem analýzy rizik by měl být soubor opatření pro zvládání rizik, vedoucí ke 

zkrácení doby narušení, když by k němu mělo dojít, a omezení dopadu jakéhokoliv narušení 

na klíčové procesy organizace [3]. 

 

D. Vytvořit a dokumentovat proces reakcí na incidenty (Reakce na incidenty) 

Každá organizace, bez ohledu na její velikost, musí mít zavedeny postupy, jak se 

s narušující událostí vypořádat. Postupy zvládání incidentů podporují všechny úrovně 

činností, které se provádějí během narušení. Je nezbytné, aby organizace postupovala 

rychlostí incidentu, aby udržela kontrolu nad situací [3].  

Postupy musí být přiměřené velikosti a charakteru organizace a musí stanovit základ pro 

určení, kdy k narušení došlo a jak mají být plány uplatněny.  

Postupy reakce na incidenty zahrnují čtyři kroky [3]: 

D.1 Vyhodnocení nastalé situace (Vyhodnocení) 

Postup incidentu musí identifikovat odpovědné pracovníky, kteří určí rozsah a vážnost 

narušení. 

D.2 Aktivace postupů pro zvládání incidentů (Aktivace) 

Specifikovat proces, který se má použít k aktivaci plánů a k určení, kdo by měl být 

konzultován a kdo by měl být informován. Pravomoc pro aktivaci by měla být svěřena 

pracovníkovi na příslušné úrovni. 

D.3 Komunikační schopnosti (Komunikace) 
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Když jsou plány aktivovány, je nutné, aby všechny zainteresované strany byly informovány a 

byly jim stále poskytovány nejnovější informace. Kdo má být informován a kdo bude 

komunikaci řídit, musí být stanoveno jako součást reakce na incidenty. 

D.4 Rozhodovací procesy (Rozhodování)  

Je důležité, aby v době většího narušení měla organizace vypracovanou takovou organizační 

strukturu, která umožní managementu organizace činit kvalifikovaná rozhodnutí a převzít 

kontrolu nad situací.  

V době většího narušení je možné, že vyvstanou protichůdné priority, protože zdroje budou 

omezené a všichni vedoucí pracovníci věří, že právě jejich činnosti jsou kritické. Rozhodnutí 

o prioritách by mělo být učiněno ve stádiu plánování a ne až v době narušení. Strategický tým 

řízení kontinuity činností organizace musí mít pravomoci k určení priorit, a proto by se měl 

skládat z lidí, kteří organizaci rozumějí a řídí.  

 

E. Možnosti kontinuity  

  Určit, jak organizace obnoví každý kritický proces v rámci cílové doby obnovy (RTO) 

a definovat k tomu potřebné zdroje. Při výběru příslušné možnosti nebo strategie je nutné brát 

v úvahu maximální přijatelnou dobu narušení pro každý proces, náklady na implementaci 

strategie a důsledky nečinnosti. 

 

Existují tři úrovně, na nichž mohou být strategie postaveny [3]: 

- úplná dostupnost – nemůže selhat  

Jakékoliv narušení činnosti je nepřípustné: např. odpovědi na nouzová volání na čísle 

112, činnosti elektronického bankovnictví nebo oddělení ARO v nemocnici. Nejvhodnějším 

způsobem, jak dosáhnout úplné dostupnosti, je zdvojení činností a zdrojů, které je podporují. 

- obnova v rámci cílové doby obnovy činnosti na dohodnuté minimální úrovni  

Když lze provádět obnovu činnosti postupně po určitou dobu, je možné dohodnout 

úrovně obnovy v pevných časových intervalech, např. aby 25 % (minimální dohodnutá 

úroveň) bylo dosaženo do dvou hodin, 50 % do dvou dnů, úplné obnovení do jednoho týdne. 

Příkladem jsou záložní kanceláře vybavené počítači a telefony, kde mohou během krátké 

doby najít zázemí pracovníci poskytující kritické činnosti; alternativní dodavatelé nebo vlastní 

zásoby.  

- nedělat nic 

Při přípravě strategie pro tuto variantu je důležité identifikovat rozsah dopadů, které 

během doby nastanou, a určit vhodná opatření na vyrovnání se těmito dopady (např. sdělení 
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zúčastněným stranám, proč bylo rozhodnutí nedělat nic přijato). Příkladem takové strategie by 

mohl být místní úřad, který přeruší zpracování žádostí o stavební povolení v případě stavu 

nouze.  

 

Je-li strategie, která má být použita, založena na plné dostupnosti, nebo alternativní obnově 

v rámci RTO na dohodnuté minimální úrovni, pak je nezbytné identifikovat typ a množství 

zdrojů potřebných k jejich dosažení. Příklad možného záznamu požadovaných zdrojů uvádí 

tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Záznam požadovaných zdrojů [3] 

Oddělení ………………………………… Klíčový produkt/služba ……………………. 

Požadovaný zdroj  

0-24 hodin* Do 3 dnů* Do 14 dnů* 

Činnosti podporující 

klíčové 

služby/produkty 

   

Požadovaní lidé a 

schopnosti 

   

Počítačové a 

telekomunikační 

požadavky 

   

Požadované 

aplikační vybavení 

   

Požadované 

informace 

   

Požadované prostory    

Klíčoví 

dodavatelé/partneři 

   

* Nastavené časové mezníky stanovené organizací 

 

Management zdrojů 

Zdroje organizace můžou být následující: 

 

- Lidské zdroje (kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a 

zkušeností) [16] 
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� zaměstnanci (personál) 

� smluvní partneři 

� další zainteresované strany, které mají rozsáhlé odborné dovednosti a znalosti. 

 

- Infrastruktura 

Podle okolností infrastruktura zahrnuje ) [16]: 

� budovy, pracovní prostory a související technické vybavení 

� zařízení pro proces (jak hardware, tak software) 

� podpůrné služby (např. přepravu, komunikační nebo informační systémy) 

 

- Pracovní prostředí 

Organizace musí určovat a řídit potřebné pracovní prostředí [16], vztahující se k podmínkám, 

za kterých je práce vykonávána: 

� fyzikální podmínky 

� podmínky prostředí 

� další faktory (hluk, teplota, vlhkost, osvětlení nebo počasí). 

 

F. Komunikační strategie 

Je nezbytné zajistit vhodnou komunikaci směrem k zúčastněným stranám. Všechny 

zúčastněné strany od organizace něco očekávají a budou chtít vědět, jak budou ony samy 

zasaženy přerušením činností, které organizaci postihlo. 

Zúčastněné strany a jejich zájmy byly identifikovány na počátku procesu řízení kontinuity 

činností.  

Zvláštní důraz by měl být kladen na komunikaci s vlastními pracovníky – je nezbytná 

jasná komunikace, aby mohlo být pracovníkům sděleno, jaká opatření mají být přijata. To lze 

učinit prostřednictvím:   

- tištěných materiálů 

- internetu 

- místních médií 

- nahraných zpráv na bezplatném telefonním čísle 

Jedním z klíčových prvků komunikační strategie je, jak organizace zvládne média v době 

většího narušení. Bez ohledu na velikost organizace, je-li událost dostatečně významná, aby 

přilákala zájem médií, musí být jmenovaná osoba, která bude vystupovat jako mluvčí 
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organizace. Připravené tiskové materiály, které lze rychle přizpůsobit situaci, když bude 

zapotřebí, ušetří čas. 

 

G. Vytvoření a zavedení reakce na BCM 

Plán kontinuity by měl poskytovat odpovědi na základní otázky: 

- Co se má udělat? 

- Kdy? 

- Kde jsou umístěny alternativní zdroje? 

- Kdo je zapojen? 

- Jak se má dosáhnout kontinuity činností? 

 

Jako součást BCMS musí být vytvořeny dvě oblasti plánování: 

G.1 Reakce na incidenty 

Organizace musí identifikovat pracovníky odpovědné za reakci na incident, kteří budou mít 

potřebnou zkušenost, pravomoc a schopnost převzít kontrolu nad situací a komunikovat se 

zúčastněnými stranami [3].  

G.2 Plány 

Plány budou podrobně uvádět, jak bude organizace zvládat incidenty (plán reakce na 

incidenty) a jak bude dosaženo kontinuity činností (plán kontinuity činností), které jsou 

založeny na předem dohodnutých časových horizontech a úrovních výroby. 

V rámci velké organizace lze použít společný vzor pro sestavení plánů reakcí na incidenty a 

plánů kontinuity činností. Protože se plány používají za náročných a stresujících okolností, 

měly by být stručné, jednoduché a snadné pro plnění. Kromě toho by plány měly zajistit, aby 

během jejich implementace organizace dodržovala platné zákony a předpisy. 

G.2.1 Obsah plánu 

Doporučené elementy plánů reakcí na incidenty a plánů kontinuity činnosti jsou [1]: 

G.2.1.1 Účel a rozsah 

V plánech je nutné definovat jejich účel a rozsah s ohledem na charakter, zvyklosti a praktiky 

organizace. 

G.2.1.2 Role a odpovědnosti 

Plán by měl identifikovat role a odpovědnosti pracovníků, kteří budou zapojeni do tvorby 

plánů. Musí být identifikován:  

- vedoucí týmu 
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- klíčoví členové týmu a jejich zástupci 

kteří budou svoláni v případě aktivace plánu. Plán stanoví jejich úrovně pravomocí a komu 

musí podávat hlášení o svých krocích. Týmy odpovědné za plány zvládání incidentů a plány 

kontinuity činností mohou být společné i oddělené. 

G.2.1.3 Aktivace plánu 

Plán musí uvádět okolnosti, za kterých má být aktivován, a kdo může aktivaci plánu nařídit. 

Aktivace plánu organizační jednotky může vyžadovat nižší úroveň pravomocí k řešení 

lokálního incidentu. Je důležité, aby aktivace plánu byla sdělena vyššímu managementu 

organizace, aby vedoucí pracovníci věděli o tom, že incident existuje, a mohli zvážit širší 

následky pro organizaci.  

Plán by měl obsahovat seznamy telefonních čísel. 

G.2.1.4 Alternativní lokality 

Plán by měl obsahovat i podrobné informace o náhradních lokalitách, spolu s mapami, 

bezpečnostními opatřeními pro získání přístupu, smluvními podmínkami a všemi ostatními 

příslušnými informacemi. 

G.2.1.5 Plány obnovy kritických činností 

Základní plány na obnovu systému (často označované jako havarijní plány) mohou sestávat 

např. z pokynů, jak obnovit data nebo převést telekomunikační služby do alternativních 

lokalit. Ve větších organizacích budou plány obnovy složité a bude se jednat o více 

samostatných dokumentů.  

G.2.1.6 Kontaktní údaje 

Plán by měl zahrnovat úplné údaje o interních a externích kontaktních osobách. Mohou to 

být:  

- klíčoví pracovníci managementu organizace 

- klíčoví pracovníci provozu 

- pohotovostní služby 

- úředníci místních úřadů 

- dodavatelé 

- klíčoví zákazníci 

- pojišťovny 

- média 

 

Je také vhodné uvést informace o:  

- smlouvách 
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- pojistných podmínkách 

- regulačních požadavcích atd. 

 

Tyto doplňující dokumenty lze uchovávat odděleně od samotného plánu, ale měly by být 

dostupné v případě potřeby. 

G.2.1.7 Důležité dokumenty a zdroje 

Musí být uveden seznam všech důležitých dokumentů a zdrojů potřebných pro kontinuitu a 

obnovu každé kritické činnosti. Plán musí také obsahovat podrobnosti o tom, kde jsou tyto 

dokumenty a zdroje umístěny. 

G.2.1.8 Kontrolní seznamy a auditní logy 

Plán může obsahovat i jednoduchý kontrolní seznam nebo schéma postupu k zajištění toho, 

aby tým splnil povinné úkoly a zajistil proces sledování plnění úkolu. 

U jakéhokoliv významnějšího incidentu bude po události vznesen požadavek na šetření a 

audit. Je proto velice důležité uchovat záznam o tom: 

- jaké kroky byly učiněny 

- proč byly učiněny 

- kdy byly učiněny 

- kým byly učiněny 

Jedná se o protokol o průběhu incidentu. Vzorový záznam incidentu uvádí tabulka č. 3 [3]. 

Tabulka 3: Vzorový záznam incidentu [3] 

Společnost xxx – Záznam incidentu 

Incident ……………………….. Místo ………. Vedoucí pracovník ……………….. 

Zasažené služby/produkty …………………………………………………………………….. 

Datum a čas Informace/žádost Od Provedená činnost Kým 

     

     

     

 

G.2.1.9 Veřejný profil 

Pověst a image značky jsou hodnotná aktiva pro kteroukoliv organizaci. Významnější 

narušení podnítí zájem médií, která budou hodnotit, jak dobře organizace zvládá situaci a 

zneužijí jakoukoliv slabou stránku nebo chybu a velmi rychle a ochotně ji odhalí veřejnosti.  

G.2.1.10 Návrat k normálu 
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Jakmile pominulo narušení, je nutné mít k dispozici proces pro ukončení incidentu, stažení 

týmů zajišťujících kontinuitu a návrat k normálu.  

 

H. Testování 

Nacvičení plánů je nezbytné, protože je velmi nepravděpodobné, že jakýkoliv sestavený 

plán bude hned napoprvé fungovat. Procvičování zajistí, že se odhalí různé nesrovnalosti a 

opomenutí v plánu dřív, než je použit ve skutečnosti. 

První testování by mělo být zaměřené na prokázání, že plán funguje a mělo by být bráno jako 

vyučovací testování. Před tímto prvním testováním je doporučeno, aby si plán přečetl někdo, 

kdo se neúčastnil jeho vypracování. To by mělo zajistit, že je plán jasný a srozumitelný pro 

jiné [3]. 

Je třeba vypracovat a doložit pravidelný program testování. 

6.1.3 Cyklus Kontroluj (Check) 

Cyklus „Kontroluj“ zahrnuje monitorování a přezkoumávání systému řízení kontinuity 

činností. Stanoví odpovědnost organizace přezkoumávat BCMS v plánovaných intervalech, 

nebo když dojde v organizaci nebo v prostředí, v němž organizace působí, ke změnám.  

Přezkoumávání lze provádět pomocí sebehodnocení nebo auditů a k tomu lze použít buď 

interní zdroje nebo nezávislé externí auditory. Přezkoumávání musí hledat příležitosti ke 

zlepšení nebo, je-li to vhodné, ke změně struktury BCMS [3]. 

Jako výsledek přezkoumání musí být vytvořena zpráva, která bude obsahovat učiněná 

rozhodnutí a opatření, jež mají být přijata, vztahující se k BCMS spolu s časovými rámci pro 

implementaci. 

6.1.4 Cyklus Jednej (Act) 

Cyklus „Jednej“ zahrnuje udržování a zlepšování systému řízení kontinuity činností. 

Jedním z klíčových prvků správného systému řízení je, že je schopen neustálého zlepšování. 

Aby mohla organizace úspěšně zavést BCM, musí vytvořit prostředí, které bude rozvoji 

neustálého zlepšování pomáhat.  

Ti, kteří pracují v rámci organizace, nebo jsou s organizací úzce propojeni, jsou 

výborným zdrojem návrhů na zlepšení. Mohou vidět oblasti, kde mohou být v systémech 

provedeny úpravy a začleněna preventivní opatření ke zvýšení celkové odolnosti. Avšak 

častěji je klima v organizaci takové, že se pracovníci zdráhají předložit své návrhy vedení 

organizace [3].  



 
 
 

41 

Používáním schématu pro navrhování změn nebo projednáváním možností zlepšení BCM 

a zvýšení odolnosti organizace na setkáních týmů budou vedoucí pracovníci schopni vytvořit 

klima, kde je neustálé zlepšování standardní. 
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7. Metody zpracování  - návrh metodického postupu zpracování 

plánu kontinuity  

 

Metodický postup je zaměřen na zavádění systému řízení kontinuity činností v organizaci, 

který bude použit během narušení stanovené hranice procesu. Navrhovaná metodika je určena 

především pro energetický průmysl, ale předpokládá se využití i v jiných odvětvích. 

Hlavním cílem předkládané metodiky je přispět k identifikaci slabých míst a bodů selhání 

a tím zdokonalit procesy a jejich odolnost v pokračování dodávek navzdory narušení provozu. 

Metodika si klade za cíl napomáhat provozovatelům vytvořit funkční systém řízení 

kontinuity činností a pomocí plánu kontinuity činností zvládat rychle a efektivně případné 

narušení či přerušení výroby.  

 

Návrh algoritmu postupu zavádění procesu řízení kontinuity činností organizace je 

schématicky zobrazen na obrázku č. 3. 
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Start –  řízení kontinuity činností 

Identifikace energetického zdroje 

identifikace oblastí 

identifikace procesů 

identifikace podprocesů 

hodnocení každého podpocesu - přiřazení 
hodnocení 

význam 
(důležitost) pro 

organizaci 

max. časový 
horizont přípustného 
přerušení (MTPD) 

 

časový horizont 
pro opětovné 

zahájení (RTO) 
 

pravděpodobnost 
výskytu problému 
 

četnost 
vykonávaného 

procesu 
 

 
Oblasti dopadu 

Registr zdrojů Hodnota ztráty 

Úroveň č. 1 

Úroveň č. 2 

u všech podprocesů proveď význam x 
pravděpodobnost = 1.výsledek 

1.výsledek(y) s nejvyšším ohodnocením 
porovnej dále s MTPD a RTO 

pro každý proces  urči způsob poruchy 
(selhání), opatření pro kompenzaci 

poruchy (selhání) 

Úroveň č. 3 

Klasifikace závažnosti 

Stanovení kritičnosti - číslo priority rizika RPN 
RPN = závažnost*pravděpodobnost*klasifikace detekce 

výběr kritických procesů (podprocesů) 
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Závažnost (význam) 

Pravděpodobnost výskytu problému 

poruchy (selhání) s vysokým číslem RPN a zároveň je 
vysoká klasifikace závažnosti = porucha (selhání) POZOR!!! 

Úroveň č. 4 

Pravděpodobnost 
výskytu problému je 
nepravděpodobná až 

malá a dopad 
zanedbatelný až středně 

významný 

 
Riziko Akceptuj 

ANO 

NE 

Pravděpodobnost 
výskytu problému je 

malá až velmi vysoká a 
dopad středně významný 

až velmi významný 

 
Riziku se Vyhni /Zmírni 

ANO 

NE 

Pravděpodobnost 
výskytu problému je 

malá až velmi vysoká a 
dopad zanedbatelný až 

středně významný 

NE 

ANO 
 

Riziko Akceptuj 
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Obrázek 3: Návrh algoritmu postupu zavádění procesu řízení kontinuity činností organizace 

 

Pravděpodobnost 
výskytu problému je 
nepravděpodobná až 

malá a dopad je středně 
významný až velmi 

významný 

Úroveň č. 5 

4. Alternativní lokality 

5. Plán obnovy kritických činností 

6. Kontaktní údaje 

7. Důležité dokumenty a zdroje 

8. Kontrolní seznamy a auditní logy 

9. Veřejný profil 

10. Návrat k normálu 

Konec 

Obsah plánu 

 
Plánuj 

ANO 

1. Účel a rozsah 

2. Role a odpovědnosti 

3. Aktivace plánu 
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7.1 Úroveň č. 1 – Identifikace energetického zdroje 

7.1.1 Krok 1: Sběr informací 
Na začátku hodnocení je vhodné shromáždit základní údaje o podniku a jeho okolí: 

- mapa společnosti, 

- schéma teplárny, 

- popis technologie 

V případě, že hodnocení provádí osoba, která není dobře seznámena s prostředím 

podniku, doporučuje se provedení osobní prohlídky podniku.  

7.1.2 Krok 2: Identifikace zúčastněných stran 
Vytvořit seznam zainteresovaných stran a jejich očekávání a pak je seřadit podle jejich 

důležitosti pro organizaci.  

7.2 Úroveň č. 2 – Analýza dopadů 

7.2.1 Krok 3: Identifikace oblastí 
V ideálním případě provádíme analýzu dopadů pro celou organizaci. Z praktického 

hlediska to však někdy nemusí být vhodné, nebo dokonce možné. V takovém případě je třeba 

předem vymezit, kde jsou hranice námi analyzovaného systému. Stanovení oblastí může být 

na základě organizační struktury organizace a jejich organizačních jednotek, které odpovídají 

za procesy v jednotlivých oblastech (např. provoz, lidské zdroje, marketing, apod.). 

7.2.2 Krok 4: Identifikace procesů a podprocesů v každé oblasti 
Pro každou oblast je třeba identifikovat procesy a podprocesy, které do ní patří. 

Základní jednotkou pro další analýzy je podproces. Je vhodné stanovit velikost definovaných 

podprocesů tak, aby jich nebyl nadměrný počet, ale aby na druhou stranu nebyly tak velké, že 

by to komplikovalo další analýzy. 

Jednotlivé podprocesy je třeba blíže popsat (slovní popis podprocesu, vykonávané činnosti a 

aktivity, vstupy a výstupy). 

7.2.3 Krok 5: Hodnocení podprocesů  

7.2.3.1 Klasifikace závažnosti 

Závažnost je známka spojená s nejzávažnějším důsledkem daného způsobu závady 

[6]. Každému podprocesu bude přiřazena hodnota závažnosti na stupnici 1-10 (viz. tabulka č. 

4) [6] - přizpůsobeno. 
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Tabulka 4: Klasifikace závažnosti [6] 

1 zanedbatelný 

2 ÷ 3 velmi nízký 

4 ÷ 6 mírný 

7 ÷ 8 významný 

9 ÷ 10 velmi významný 

7.2.3.2 Maximální časový horizont přípustného přerušení (MTPD – Maximum Trable Period 

of Disruption) 

Pro každý podproces se zjišťuje časový údaj nedostupnosti, který nemá  zásadní dopad 

na fungování organizace (viz. tabulka č. 5) [5] - přizpůsobeno.  

Tabulka 5: Max. časový horizont přípustného přerušení [5] 

1 ≤ 1 hodina 

2 v řádu hodin (specifikuj) 

3 1 den 

4 2 dny 

5 3 – 6 dnů 

6 1 týden 

7 1 měsíc 

8 víc než 1 měsíc 

7.2.3.3 Časový horizont pro opětovné zahájení v rámci MTPD = tento parametr se nazývá 

cílová doba obnovy (RTO – Recovery Time Objektive) 

Specifikuje minimální úrovně, na nichž se musí klíčové produkty nebo služby obnovit, 

a časový bod, dokdy musí být obnovení dosaženo. 

RTO ≤ MTPD 

7.2.3.4 Pravděpodobnost výskytu problému (rizikovost nedostupnosti) 

Výskyt je pravděpodobnost, že se určitá specifická příčina/mechanismus v průběhu 

návrhem uvažované doby života vyskytne. Hodnocení (známka) pravděpodobnosti výskytu 

má spíše relativní než absolutní význam. 

Odhadněte pravděpodobnost výskytu možné příčiny/možného mechanismu závady pomocí 

stupnice známek od „1“ do „10“ (viz. tabulka č. 6) [6] - přizpůsobeno.  
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Tabulka 6: Pravděpodobnost výskytu [6] 

1 nepravděpodobná 

2 ÷ 3 velmi malá 

4 ÷ 6 malá 

7 ÷ 8 mírná 

9 vysoká 

10 velmi vysoká 

7.2.3.5 Četnost vykonávaného podprocesu  

Ke každému vykonávanému podprocesu je zapotřebí přiřadit hodnotu (viz. tabulka č. 

7) podle časové četnosti vykonávání podprocesu [5] - přizpůsobeno. 

Tabulka č. 7: Četnost vykonávaného podprocesu [5] 

1 Kontinuálně  

2 několikrát denně 

3 1x denně 

4 1x týdně 

5 1x měsíčně 

6 čtvrtročně 

7 ročně 

8 podle požadavku 

7.2.3.6 Oblasti dopadu 

Dopad na přerušenou činnost lze hodnotit podle tabulky č. 8 [5]. 

Tabulka č. 8: Kategorie dopadů [5] 

Kategorie dopadu Příklad 

1-Dodatečné náklady Náklady spojené s odstraněním škod, dodatečnými zaměstnanci, 
prací přesčas, nákupem nebo pronájmem náhradního vybavení 

2-Aktiva Vybavení, nábytek, technologie, dokumentace, apod. 

3-Služby zákazníkům  Snížení úrovně služeb nebo přerušení dodávek služeb, apod. 

4-Vliv na pověst Dobré jméno organizace, vztahy s akcionáři, veřejností, finančními 
trhy, podíl na trhu, apod. 

5-Právní dopady Penále, náhrada škody, pokuty, smluvní závazky, apod. 

6-Finanční ztráty Ušlý zisk 
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7.2.3.7 Hodnota ztráty 

Identifikace nákladů, které jsou spojeny se selháním jednotlivých komponent. Tyto 

náklady jsou vyčíslovány jako přímé náklady, náklady spojené s obnovením činností, ušlé 

tržby, apod. Odhadněte ztráty, které hrozí organizaci, pokud bude daný podproces přerušen 

(viz. tabulka č. 9). 

Tabulka: Hodnota ztráty č. 9 

Finanční vyjádření Hodnota ztráty (v Kč) na 1 hodinu provozu 

1 Méně než 1 000 000 

2 1 000 000 – 5 000 000. 

3 5 000 000 – 10 000 000 

4 10 000 000 – 50 000 000 

5 více než 50 000 000 

7.2.3.8 Registr zdrojů 

Ze všech zdrojů, které jsou nezbytné pro fungování podprocesu za standardních 

podmínek, je potřeba vybrat ty, které musí být k dispozici i během krizové situace a je třeba 

zajistit jejich dostupnost za všech okolností. 

Klíčovými zdroji podpory procesů mohou být (viz. tabulka č. 10): 
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Tabulka č. 10: Registr zdrojů 

1-řízení 
2-kancelářský personál 
3-administrativní činnosti 
4-informační technologie 
5-právní zabezpečení 
6-odborné činnosti 
7-vývoj obchodu 
8-podpora zákazníků 
9-lidské zdroje 

1-Lidské zdroje  
(počet pracovníků aktivně se 
podílejících na vykonávání 
procesu) 

pozice pracovního místa 

10-jiné  

 

1- budovy, pracovní 
prostory a související 
technické vybavení 

 

1-hardware 2- zařízení pro proces 
2-software 
1- přeprava 

 

2- komunikační systémy 1-Telefony, mobilní telefony, faxy 
1-Síťové připojení 
2-Připojení na internet 

2-Infrastruktura  

3- podpůrné služby 

3- informační systémy 

3-Další komunikační potřeby 
1- fyzikální podmínky  
2- podmínky prostředí  

1- hluk 
2- teplota 
3- vlhkost 
4- osvětlení 

3-Pracovní prostředí  
 

3- další faktory 

5- počasí 
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7.2.4 Krok 6: Výběr kritických procesů (podprocesů) 

Na základě provedeného hodnocení vybraných procesů a jejich podprocesů je potřeba 

přistoupit k výběru kritických podprocesů. Lze použít navržené pravidlo násobení významu 

(dopadu) x pravděpodobnosti výskytu problému = 1. výsledek a ten následně porovnat 

s MTPD a RTO. V neposlední řadě přihlédnout k četnosti vykonávaného podprocesu a 

hodnoty ztráty.  

7.3 Úroveň č. 3 – Analýza rizik 

7.3.1 Obecný princip analýzy rizik energetických zdrojů 
V rámci analýzy rizik se zabýváme hrozbami, které mohou ohrozit chod naší 

organizace a jejich jednotlivých částí. Hrozby mohou mít mnoho podob, od přírodní 

katastrofy až po úmyslný útok, mohou mít původ uvnitř i vně organizace. 

Cílem analýzy rizik je identifikovat maximální možný počet hrozeb a z nich pak vybrat ty, 

proti kterým se stojí za to chránit.  

Jednotlivé hrozby se obvykle posuzují z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a 

z hlediska dopadu na procesy organizace. 

7.3.2 Dílčí metoda analýzy rizik 
Pravděpodobnost některých hrozeb může být relativně vysoká, přičemž způsobené 

škody mohou být na minimální úrovni. Naopak, jiné hrozby můžou být méně pravděpodobné, 

ale jejich následky můžou být velmi vážné. Konečné slovo by měl mít vrcholový management 

organizace, který s přihlédnutím k vizi o poslání a směřování organizace rozhodne, které 

rizika považuje za „zanedbatelné“, „únosné“, „vážné“, „velmi vážné až katastrofické“. 

Pro provedení analýzy rizik byla zvolena metoda FMEA [6] (Failure Mode and Effects  

Analysis). Analýza způsobů a důsledků poruch je systematický postup analýzy systému za 

účelem zjištění potenciálních způsobů poruch, jejich příčin a důsledků na technické parametry 

(výkonnost) systému. Provedení analýzy rizik se děje v těchto krocích: 

7.3.3 Krok 7: Hierarchické rozčlenění systému na základnější objekty 

Celý provoz rozdělit do logických celků, které budou postupně hodnoceny (kotelna, 

strojovna, skládka paliva, atd.) 
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7.3.4 Krok 8: Stanovení způsobu poruchy 

Uvede se každý možný způsob poruchy spojený s daným objektem a jeho funkcí. 

Doporučuje se vycházet z přehledu dřívějších selhání, problémů, zpráv a ze skupinového 

brainstormingu.  

7.3.5 Krok 9: Opatření pro kompenzaci poruch 

K definovaným poruchám uveďte opatření, která mají schopnost zabránit nebo snížit 

důsledek daného způsobu poruchy.  

7.3.6 Krok 10: Klasifikace závažnosti  

Závažnost je posouzení významnosti důsledku způsobu poruchy pro provoz objektu. 

Kvalitativní klasifikace závažnosti konečných důsledků uvádí tabulka č. 11. 

Tabulka č. 11: Kvalitativní klasifikace závažnosti konečných důsledků 

Třída 
Úroveň 

závažnosti 
Následek 

IV Katastrofická 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše 

základních funkcí systému (čas a ztráta: ≤ 1 hodina, ≥ 1 000 000,- 

Kč) a tudíž způsobit vážnou škodu systému 

III Kritická 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše 

základních funkcí systému  (čas a ztráta: ≥ 1 hodina, ≤1 000 000,- 

Kč) a tudíž způsobit značnou škodu systému 

II Okrajová 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit technické 

parametry (výkonnost) funkce (funkcí) bez znatelné škody pro 

systém 

I Bezvýznamná 
Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit funkce 

systému, ale nezpůsobí žádné škody systému 

7.3.7 Krok 11: Stanovení kritičnosti – číslo priority rizika RPN 
Jednou z metod kvantitativního stanovení kritičnosti je číslo priority rizika RPN (Risk 

Priority Numer).  

RPN = závažnost*pravděpodobnost*klasifikace detekce 

7.3.7.1 Závažnost (význam) 

Závažnost je odhad, jak silně budou důsledky poruchy ovlivňovat systém nebo 

uživatele. Tabulka č. 4 uvádí stupnici závažnosti od „1“ až „10“ [6] - přizpůsobeno. 
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Tabulka č. 4: Klasifikace závažnosti [6] 

1 zanedbatelný 

2 ÷ 3 velmi nízký 

4 ÷ 6 mírný 

7 ÷ 8 významný 

9 ÷ 10 velmi významný 

7.3.7.2 Pravděpodobnost výskytu problému 

Pravděpodobnost výskytu nějakého způsobu poruch. Veličina je definována spíše jako 

číslo třídy (klasifikační číslo) pravděpodobnosti než skutečná pravděpodobnost. Pomocí 

stupnice od 1 až 10 přiřaďte pravděpodobnost výskytu poruchy (viz. tabulka č. 6) [6] - 

přizpůsobeno. 

Tabulka č. 6: Pravděpodobnost výskytu [6] 

1 nepravděpodobná 

2 ÷ 3 velmi malá 

4 ÷ 6 malá 

7 ÷ 8 mírná 

9 vysoká 

10 velmi vysoká 

7.3.7.3 Klasifikace detekce (pravděpodobnost odhalení) 

Je to odhad naděje, že se porucha zjistí a eliminuje před tím, než bude mít vliv na 

systém nebo zákazníka. Toto číslo (viz. tabulka č. 12) [6] – přizpůsobeno, se klasifikuje 

v obráceném pořadí než číslo závažnosti čí výskytu: čím vyšší je detekční číslo, tím méně je 

pravděpodobné, že dojde k detekci. Nižší pravděpodobnost detekce v důsledku toho vede 

k vyššímu číslu RPN a vyšší prioritě řešení daného způsobu poruch.  

Tabulka č. 12: Klasifikace detekce [6] 

1 velmi vysoká  

2  vysoká  

3 ÷ 4 mírná  

5 ÷ 7 malá 

8 ÷ 9 velmi malá 

10 nepravděpodobná 
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7.4 Úroveň č. 4 – Matice opatření pro krizové činnosti 

7.4.1 Krok 12: Implementace výsledku matice opatření  
Výsledky analýzy dopadů a analýzy rizik jsou použity k vytvoření matice opatření 

(viz. obrázek č. 4) [3]. Z matice opatření je patrné, že existuje celá řada možností (viz. tabulka 

č. 13) [3], které lze použít: akceptuj, zvládni nebo potlač, zmírni nebo předcházej a plánuj. 

V rámci vhodného zvládání rizik je možné implementovat jednu z nich nebo jejich 

kombinaci. 

 
Obrázek 4: Matice opatření [3] 

Tabulka č. 13: Možnosti matice opatření [3] 

Akceptuj 

 

V případě, že dopad není velký a pravděpodobnost selhání je nízká, 

lze riziko akceptovat, a neudělat nic. Je to dokonale přijatelný postup 

a je podněcován ochotou postoupit riziko. 

Zmírni 

 

V případě, že je úroveň rizika vysoká, ale jeho dopad na kritické 

činnosti nízký, je nejlepší volbou riziko zmírnit, což znamená 

zvládnout nebo potlačit.  

Zastav, přestaň nebo 

přeruš 

 

V případě, že je úroveň rizika velmi vysoká a dopad na organizaci by 

byl značný, bude nutné přikročit k naléhavému opatření. Není-li 

možné riziko redukovat, pak může být přijato rozhodnutí činnost 

zastavit.  

Plánuj kontinuitu 

 

V případě, že je riziko selhání nízké, ale dopad by byl vysoký, je 

nezbytné uvažovat o kontinuitě a plánech pro zvládáni rizik, jež by 

takovou situaci řešily, kdyby k ní došlo. 

Plánování kontinuity činností je prvkem procesu BCM, který je 

navržen k zajištění toho, aby mohla organizace i nadále dodávat svoje 
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produkty a služby klientům a zákazníkům. 

7.5 Úroveň č. 5 – Plán kontinuity činností 

7.5.1 Krok 13: Vlastní BCP 

Pokud hodnocení z matice opatření bylo přiřazeno k možnosti Plánuj kontinuitu, je 

nutné přistoupit k vlastnímu zpracování BCP. Možnou strukturu plánu uvádí tabulka č. 14. 

Tabulka č. 14: Struktura BCP 

Plán kontinuity činností - (název příslušného podprocesu) 
 
1. Účel a rozsah 
Cílem plánu je zajistit co možná nejrychlejší obnovu (název podprocesu) společnosti 
(uveď název, případně sídlo), v případě nastalé krizové události, která činnost naruší. 
 
2. Role a odpovědnosti 
(název funkce) nebo jeho zástupce je odpovědný za odhad následků narušení a dopad na 
schopnost jednotky vykonávat klíčový proces.Je-li to vhodné, spustí (název funkce) nebo 
jeho zástupce tento plán, aby obnovil tuto činnost na dohodnutou úroveň. (název funkce) 
nebo jeho zástupce shromáždí svůj tým BCM, aby plán realizoval.  
Členové týmu BCM - pozice a kontakt (zástupce a kontakt) 
 
3. Aktivace plánu 
Narušení příslušného podprocesu 
 
4. Alternativní lokality 
Primární centrum velení: 
Alternativní centrum velení: 
 
5. Plán obnovy kritických činností 
Pokyny, které je nutné provést, aby byl příslušný podproces obnoven. 
 
6. Kontaktní údaje 
Kontaktní osoby Interní 
Kontaktní osoby Externí 
 
7. Důležité dokumenty a zdroje 
Seznam důležitých dokumentů - jejich umístění. 
Požadavky na zdroj obnovy (uvedeno v analýze dopadů). 
 
8. Kontrolní seznamy a auditní logy 
Protokol o průběhu incidentu 
 
9. Veřejný profil 
Kontaktní osoba pro styk s médii (jméno, kontakt) 
 
10. Návrat k normálu 
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(název funkce) nebo jeho zástupce vyhlásí ukončení činnost plánu kontinuity v případě, 
že byla obnovena činnost pro kterou byl plán kontinuity spuštěn. 

7.6 Dílčí závěr – přínos navrhovaného metodického postupu 
 

Hlavním důvodem zaměření této práce je skutečnost, že otázka zavádění systému 

managementu činností organizace není v současnosti řešena systematicky a neexistuje 

jednotný postup nebo legislativou daný obsah plánu kontinuity činností. Proto byl připraven 

ucelený návod, jak postupovat v případě zavádění systému managementu činností organizace. 

Jako kritéria pro přípravu metodického postupu byla vybrána především jednoduchost 

metodiky, použitelnost pro širokou škálu technologických zařízení, dostupnost vstupních dat, 

apod. Předložený návrh metodického postupu pro zavádění systému managementu činností 

organizace lze použít především pro energetický průmysl, ale lze předpokládat využití i 

v jiných odvětvích.  

Předložený metodický postup zavádění systému managementu činností organizace 

doporučuje provozovatelům vhodný přístup pomocí několika úrovní. 
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8. Případová studie - Příklad hodnocení možného výpadku 

energetického zdroje ve vztahu k zachování kontinuity výroby 

Příklad hodnocení možného výpadku energetického zdroje navrhovanou metodikou 

byl proveden v průmyslové společnosti, která vyrábí teplo a elektřinu. Veškeré použité údaje 

odpovídají konkrétním podmínkám v této společnosti.  

S ohledem na velikost analyzované společnosti a počtu jejich procesů, byl pro detailní 

hodnocení vybrán modelový proces „Provoz kotle“.   

8.1 Úroveň č. 1 – Identifikace energetického zdroje 

8.1.1 Krok 1: Sběr informací 

Pro potřeby případové studie byly shromážděny tyto základní údaje: 

- mapa společnosti (příloha č. 1),  

- schéma teplárny (příloha č. 2), 

- popis technologie  

Popis výrobního a rozvodného zařízení tepla (popis technologie) 

Kotelna I 

Zdrojem tepla jsou 3 kotle K9, K10, K11, jejichž charakteristika je následující: 

Kotel K9 

Parní kotel s přirozenou cirkulací s horním bubnem, provedený jako granulační na 

topení uhelným práškem se stabilizací zemním plynem. V kotli je vyráběna pára o tlaku 7,55 

MPa a teplotě 510° C, která je regulována vstřikem vody z kondenzátoru. Jmenovité množství 

vyrobené páry 125 t/h, resp. 91,4 MWt. Stručný popis a technická specifikace zařízení je 

uvedena v příloze č. 3. 

Kotel K10 

Parní kotel s přirozenou cirkulací s horním bubnem, provedený jako granulační na 

topení uhelným práškem se stabilizací koksovým plynem. V kotli je vyráběna pára o tlaku 

7,55 MPa a teplotě 510° C, která je regulována vstřikem vody z kondenzátoru. Jmenovité 

množství vyrobené páry 125 t/h, resp. 91,4 MWt. Stručný popis a technická specifikace 

zařízení je uvedena v příloze č. 4. 
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Kotel K11 

Parní kotel s přirozenou cirkulací s horním bubnem, provedený jako granulační na 

topení uhelným práškem se stabilizací koksárenským nebo zemním plynem. V kotli je 

vyráběna pára o tlaku 9,42 MPa a teplotě 540° C, která je regulována vstřikem vody 

odebírané z napájecí předlohy. Jmenovitém množství vyrobené páry 215 t/h, resp. 160,4  

MW t. Stručný popis a technická specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 5. 

Soustava CZT 

Pára vyrobená v kotlích je využívána na výrobu elektrické energie a na výrobu tepla. 

Teplo je pro spotřebitele vyráběno ve formě páry, topné vody a teplé vody, přičemž pára pro 

spotřebitele nebo pro ohřev topné a teplé vody v ohřívácích je získávána z protitlaku a odběru 

turbín nebo z redukční stanice. 

Parametry médií a výkony zdrojů jsou následující: 

- Maximální výkon zdroje:   HVS 188,4 MWt 

    TVS 14,0 MWt 

    TV 1,16 MWt 

    PP až 85,47 MWt 

- Maximální množství oběhové vody: HVS 2450 t/h 

   TVS 600 t/h 

- Maximální množství doplň. vody: HVS 10t/h, max. 35t/h 

   TVS 3 t/h, max. 10 t/h 

- Výstupní teploty: HVS   90 – 140° C dle venkovní teploty 

    TVS- nová interna 50 – 110° C dle venkovní teploty 

    TVS- ostatní trasy 50 – 90° C dle venkovní teploty 

    TV   60° C 

    PP   320° C 

- Výstupní tlaky: HVS 1,6 MPa abs. 

    TVS 0,8 MPa abs. 

    TV 0,8 MPa abs. 

    PP 1,5 MPa abs. 

Strojovna TG 

Vyrobená přehřátá pára z kotlů K 9 a 10 se rozděluje přes parní uzly na jednotlivé 

protitlaké turbíny a redukční stanice; z kotle K 11 je dodávaná pára do turbogenerátoru TG 10 
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nebo přes redukční stanici do sítě 7,3 MPa. Po průchodu protitlakými turbínami generátorů 

TG 9 a 10 nebo redukčními stanicemi pak do sítě 1,5 MPa kde je  pára  rozvedena na 

spotřebiče: 

- teplárenské turbíny TG 7 a TG 8 

- odběratele průmyslové páry z jednotlivých tras 

- vlastní spotřebu Teplárny 

- přes RS na ohříváky topných systémů nebo do sítě odplynění 

Parametry jednotlivých turbogenerátorů včetně technického minima: 

- turbogenerátor TG 7 – 16 MW, 6,3 kV, hltnost turbíny 110 t/hod., teplárenská 

� minimální výkon bez protitlaké části R8 – 2 MW 

� minimální výkon s protitlakou částí R8 – 6 MW 

- turbogenerátor TG 8 – 16 MW, 6,3 kV, hltnost turbíny 110 t/hod., teplárenská 

� minimální výkon bez protitlaké části R8 – 2 MW 

� minimální výkon s protitlakou částí R8 – 6 MW 

- turbogenerátor TG 9 – 22 MW, 6,3 kV, hltnost turbíny 240 t/hod., protitlaká 

� minimální výkon – 10 MW 

- turbogenerátor TG 10 – 25 MW, 6,3 kV, hltnost turbíny 250 t/hod., protitlaká 

� minimální výkon – 11 MW 

K turbínám generátorů TG 7 a TG 8 se na zimní období přes spojku připojují protitlaké části 

R 8 za účelem ekonomického využití dodávky tepla do topných systémů.; hltnost turbíny R 8 

je 65 t/hod.  

Celkový instalovaný výkon strojovny turbogenerátorů činí 79 MW. 

Demineralizační stanice 

Demineralizační stanice slouží k výrobě demineralizované vody pro pokrytí ztrát 

kondenzátu k napájení kotlů kotelny I a V a pro dodávku externím odběratelům. Dále 

demineralizační stanice slouží k výrobě změkčené vody pro doplňování topných systémů 

HVS a TVS. Provozní vodou je demineralizační stanice zásobována z  řádů provozní vody 

ČEZ Energetické služby, s.r.o., převážně z čerpací stanice Hrabůvka. Instalovaná kapacita 

činí 3 x 100 t/h, z toho maximální využitelný výkon činí 2 x 100 t/h. Demineralizační stanice 

je koncipována jako dvoustupňová (katex a anex) s doúpravou na směsném filtru. 
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Nová čerpací stanice 

Nová čerpací stanice je zařízení, které slouží k čerpání vody v uzavřených chladících 

okruzích teplárny. Z uzavřeného okruhu jsou chlazeny kondenzátory TG 7 a TG 8, dále pak 

technologická zařízení TG 9, TG 10, kotelny I , trafobloků a  rozvoden R8/I a II. Je osazena  

5-ti čerpadly o výkonu 5 x 38 t/min., tj. celkem 190 t/min. Cirkulační voda je čerpadly 

nasávány ze spodní části bazénů chladících věžích a je vedena do chladícího systému turbín a 

ostatních technologických zařízení. Ohřátá voda je vedena zpět k ochlazení do chladících 

věží. Doplňování vody do okruhů se provádí vodou z čerpací stanice Hrabůvka (ČEZ 

Energetické služby, s.r.o.). V případě poruchy se doplňuje z čerpací stanice Nová Ves (ČEZ 

Energetické služby, s.r.o.). 

Skládka paliva 

Palivo je skladováno na homogenizační skládce. Homogenizovaná skládka paliva je 

rozdělena střední dělící stěnou na dvě poloviny. Zakládání a vybírání paliva se provádí dvěmi 

dvou účelovými stroji v portálovém provedení. 

- Typ skládkových strojů:  SHZK –1,2 se shazovacím vozem 

- Kapacita hlubinných zásobníků: 600 t 

- Způsob uložení paliva:  volně sypaný 

- Kapacita skládky:   cca 45 000 t 

- Rozloha skládky:   cca 150 x 48 m 

- Dopravní kapacita zauhl. linek: 2 x 246 t/h 

- Výkon dvou účelového stroje: zakládání  200 t/h, vybírání  200 t/h 

Odprašování zařízení pásové dopravy není provedeno. Pro případ samovznícení paliva na 

pásech je realizováno vlhčení paliva sytou párou na prvním přesypu v suterénu skládky 

paliva. 

Kotelna V 

Kotelna V je vybavena jedním kotlem typu OKP 28 t/hod. Kotel slouží k výrobě 

přehřáté páry pro technologické účely při výrobě vakuované oceli a přebytky páry jsou 

dodávány do parovodu v oblasti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. pro další technologické a 

topné účely. Palivem je výhradně zemní plyn. 

Technické parametry: 

- Celkový výkon parního kotle 25 t/hod. 

- Výkon přehřáté páry do sítě 18 MWt 

- Teplota přehřáté páry  300 ± 10 % ° C 
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- Provozní přetlak   1,4 MPa 

- Teplota napájecí vody  140° C 

Potrubní řády 

Potrubní řády průmyslové páry 

Systém průmyslové páry slouží k zajištění celoroční dodávky průmyslové páry pro 

vytápění, technologické účely a ohřev koupací vody. Výroba průmyslové páry je zajišťována 

v Teplárně celoročně z těchto dvou zdrojů: 

- K I – kotelna na pevná paliva a topné plyny v areálu Teplárna Vítkovice 

- KV – kotelna na zemní plyn, která je dislokována v areálu EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. 

Z KV je dodávka PP zajištěna parovodem DN 200, který je za výstupním měřením kotelny 

propojen s vnitřním rozvodem NS 220 v oblasti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Z K I je dodávka PP do oblastí zajišťována pěti samostatnými trasami, které pokračují dalšími 

parovody v jednotlivých oblastech. 

Potrubní řády HVS 

Horkovodní systém slouží k zajištění dodávky tepla v horké vodě pro vytápění hal, 

ohřev TVS a koupací vody ve výměnících tepla. Ohřev horkovodu je zajišťován v topné 

sezóně  ze zdroje HVS v KI. Vzhledem k přechodu velkého počtu odběratelů z páry na 

horkovod je nutný celoroční provoz a mimo topnou sezónu je dodávka topné vody do 

horkovodního systému zajišťována ze systému TVS.  

Dodávku horkovodu k odběratelům je zajišťována pěti samostatnými trasami, které pokračují 

dalšími horkovody v jednotlivých oblastech. 

Potrubní řády TVS 

Teplovodní systém slouží k zajištění dodávky tepla v teplé vodě pro vytápění 

sociálních a obytných budov, kanceláří a šaten. Ohřev teplovodu je zajišťován v topné sezóně 

ze zdroje KI. Mimo topnou sezónu slouží teplovodní systém k zajištění dodávek tepla do 

horkovodních tras s celoročním provozem.  

Dodávku teplovodu k odběratelům je zajišťována 5 samostatnými trasami. 

Potrubní řády TV 

Teplá užitková voda slouží k zajištění dodávky tepla v teplé vodě pro sociální účely. 

Ohřev TUV, cirkulaci a doplňování vody je zajišťováno celoročně ze zdroje KI. (Během stání 

teplárny ze zdroje KV). 
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Dodávku TUV k odběratelům je zajišťováno 2 samostatnými trasami. 

8.1.2 Krok 2: Identifikace zúčastněných stran 
Identifikaci zúčastněných stran a jejich očekávání uvádí tabulka č. 15 

Tabulka č. 15: Analýza zúčastněných stran 

Zúčastněná strana Očekávání zúčastněné strany 

zaměstnanci stabilní pracovní podmínky 
zákazníci plnění uzavřené smlouvy 
akcionáři zhodnocení svých akcií 
dodavatelé platbu za dodaný materiál, službu 
banky splácení úvěrů 
pojišťovny odvod uzavřené výše pojistného 
KÚ, ČIŽP, MMO, Povodí Odry plnění legislativních požadavků 

8.2 Úroveň č. 2 – Analýza dopadů 

8.2.1 Krok 3: Identifikace oblastí 
K identifikaci oblastí byla použita organizační struktura společnosti (viz. obrázek č. 5)  
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Obrázek 5: Organizační struktura  

 

8.2.2 Krok 4: Identifikace procesů a podprocesů v každé oblasti 
K vybraným oblastem byly přiřazeny procesy a k modelovému procesu i podprocesy (viz. 

tabulka č. 16) 

Tabulka č. 16: Procesy a podprocesy  

Oblast Proces Podproces 

Řízení výroby Provoz Kotle K9, K10, K11 (kotelna I) Výpadek kotle 

  Dodávka uhlí 

   Dodávka zemního/koksárenského plynu 

  Dodávka stlačeného vzduchu 
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  Dodávka demineralizované vody 

 Rozmrazovna  

 Regulační stanice  

 Přívodní potrubí  

 Skládka paliva  

 Olejové hospodářství EN a TN  

 Bagrovací stanice  

 Složiště popelovin  

 Elektro odlučovače  

 Parní turbína  

 Turbogenerátor  

 Potrubní řády páry a vody  

 Rozvody tepla  

 Výměníková stanice  

 Chladící věže  

 Komín  

Chemické režimy Stáčiště chemikálií  

 Demineralizační stanice  

8.3 Dekompozice systému 
Pro vybranou část Kotelna I byla provedena systematická dekompozice celku na 

jednotlivé dílčí části. Stromovým diagramem je znázorněno zajištění vstupních surovin pro 

výrobu v kotli (viz. obrázek č. 6) a doprava surovin do kotle (viz. obrázku č. 7). 

 
Obrázek 6: Suroviny pro výrobu v kotli 
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Obrázek 7: Doprava surovin do kotle 

 

Schématicky znázorněný výrobní proces kotle K11 uvádí obrázek č. 8 -  Kotel K11, byl 

vybrán jako ukázkový. 

 
Obrázek 8: Výrobní proces kotle K11 
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8.4 Definování charakteristických hrozeb v příslušných strukturách  
 

Minimální požadavky na výrobu jednotlivých zařízení jsou dány požadavky 

odběratelů. Z uzavřených smluv je jasně definované požadované množství vyrobené 

elektřiny, tepla z HVS, TVS, TUV a páry. Požadavky na dodané množství jsou každý měsíc 

jiné. Obrázek č. 9 uvádí požadavky na výrobu v měsíci lednu jako ukázku. Rok lze v tomto 

případě rozdělit na zimní (1.10.-30.4.) a letní sezónu (1.5.-30.9.). Stěžejní pro provoz teplárny 

je zimní období, kdy požadavky na výrobu jsou největší. Přerušení výroby z důvodu nedodání 

vstupních surovin, by způsobilo značné komplikace.  

Požadavky odběratelů na množství vyrobené elektřiny, tepla z HVS, TVS, TUV a páry 

jsou brány jako limitní a v případě neplnění je spuštěn plán kontinuity činností. 

Jednotlivé grafy uvádějí požadované měsíční množství vyrobené elektřiny (graf č. 1), tepla 

v HVS (graf č. 2), TVS (graf č. 3), TUV (graf č. 4) a páry (graf č. 5). 
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Graf 1: Množství vyrobené elektřiny  
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Výroba tepla v HVS
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Graf 2: Množství tepla v HVS  

 

Výroba tepla v TVS
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Graf 3: Množství tepla v TVS  
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Výroba tepla v TUV
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Graf 4: Množství tepla v TUV  

 

Výroba tepla v páře
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Graf 5: Množství tepla v páře  
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Obrázek 9: Požadavky na výrobu 
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8.1.3 Krok 5: Hodnocení vybraného procesu 

Hodnocení vybraného procesu uvádí tabulka č. 17. 

Tabulka 17: Hodnocení procesu Provoz kotle  

Výroba tepla 

Oblast: Řízení výroby 

Proces: provoz kotle  

Podproces Význam 
(dopad) 

Max. 
akceptovatelná 
doba narušení 

(MTPD) 

Cílová doba 
obnovy 
(RTO) 

Rizikovost 
nedostupnosti 

(pravděpodobnost 
výskytu problému) 

Četnost 
vykonávaného 

podprocesu 

Hodnota 
ztráty za 
hodinu 

Oblasti dopadu Registr zdrojů 

1. Výpadek některého z kotlů 
(zimní období) 

10 ≤ 1 hodina (1) ≤ 1 hodina Mírná (8) Kontinuálně (1) 2 Dodatečné náklady (1) 
Služby zákazníkům (2) 
Právní dopady (5) 
Finanční ztráty (6) 

Lidské zdroje - Řízení, Informační 
technologie, Odborné činnosti 
Infrastruktura – 1 – 6 – využití 
alternativní pracovní síly ve stanoveném 
místě; 2 - 1 - hardware, 2 – software; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
telefony; 3 – 3 - informační systémy – 
síťové připojení 

2. Dodávka uhlí (doly – skládka 
Teplárna) 

8 1 měsíc (7) 14 dnů  Velmi malá (2) 1x měsíčně (5) 1 Aktiva (2) 
Služby zákazníkům (3) 

Lidské zdroje - Řízení, Kancelářský 
personál 
Infrastruktura – 2 - 1 - hardware, 2 – 
software; 3 – 1 – přeprava; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
telefony; 3 – 3 - informační systémy – 
síťové připojení 

3. Dodávka uhlí (skládka Teplárna 
– zásobníky kotle) 

10  ≤ 5 hodin (2) 3 hodiny Malá (5) Kontinuálně (1) 2 Služby zákazníkům (3) Lidské zdroje - Řízení, Odborné činnosti 
Infrastruktura – 2 - 1 - hardware, 2 – 
software; 3 – 1 – přeprava; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
telefony; 

4. Dodávka zemního plynu, 
koksárenského plynu 

10 ≤ 1 hodina (1) ≤ 1 hodina Malá (5) Kontinuálně (1) 2 Aktiva (2) 
Služby zákazníkům (3) 

Lidské zdroje - Řízení, Kancelářský 
personál, Odborné činnosti 
Infrastruktura – 1 –  využití alternativní 
pracovní síly ve stanoveném místě; 2 - 1 
- hardware, 2 – software; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
telefony; 3 – 3 - informační systémy – 
síťové připojení 

5. Dodávka stlačeného vzduchu 10 ≤ 1 hodina (1) ≤ 1 hodina Malá (5) Kontinuálně (1) 2 Dodatečné náklady (1) 
Služby zákazníkům (2) 
Služby zákazníkům (3) 
Finanční ztráty (6) 

Lidské zdroje - Řízení, Odborné činnosti 
Infrastruktura – 1 – využití alternativní 
pracovní síly ve stanoveném místě; 2 - 1 
- hardware, 2 – software; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
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telefony; 3 – 3 - informační systémy – 
síťové připojení 

6. Dodávka demineralizované vody 10 ≤ 1 hodina (1) ≤ 1 hodina Mírná (7) Kontinuálně (1) 2 Dodatečné náklady (1) 
Služby zákazníkům (2) 
Služby zákazníkům (3) 
Finanční ztráty (6) 

Lidské zdroje - Řízení, Odborné činnosti 
Infrastruktura – 1 – využití alternativní 
pracovní síly ve stanoveném místě; 2 - 1 
- hardware, 2 – software; 3 -  
2 - komunikační systémy – mobilní 
telefony; 3 – 3 - informační systémy – 
síťové připojení 
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ad1. Výpadek některého z kotlů z důvodu signalizace poruchových stavů na kotli: voda-pára; 

vzduch; spaliny; mlýnský okruh; ostatní (viz. příloha č. 6). 

ad2. Černé energetické uhlí (ČEU) je dopravováno na skládku paliva železničními vagóny. 

ČEU je dodáváno z několika míst a to z dolu Lazy, ČSM nebo Darkov, vždy na základě 

uzavřené smlouvy.  

ad3. Doprava ČEU ze skládky paliva do zásobníků jednotlivých kotlů se provádí systémem 

dopravních pásů zauhlovacího mostu.  

ad4. K zapálení a stabilizaci kotle K9 je použit zemní plyn, kotle K10 koksárenský plyn a 

kotle K11 koksárenský nebo zemní plyn.  

ad5. Pro ovládání pojišťovacích ventilů a příslušenství plynových hořáků je zapotřebí čistý 

suchý tlakový vzduch, jehož dodávku zajišťuje kompresorová stanice. 

ad6. Napájení jednotlivých kotlů je zajišťováno demineralizovanou vodou, která je 

dopravována z demineralizační stanice, kde dochází k úpravě surové vody na 

demineralizovanou. 

 
Krok 6: Výb ěr kritických procesů (podprocesů) – Určení hrozeb 

Z analyzovaného procesu Provoz kotle je na základě provedeného hodnocení jednotlivých 

podprocesů sestavena tabulka č. 20, z které je patrná posloupnost v řešení případného 

výpadku daného podprocesu. V dalších krocích je ukázkově rozpravován nejkritičtější 

podproces a to „Výpadek některého z kotlů“. 

Tabulka 20: Vyhodnocení procesu Provoz kotle  

 význam x 

pravděpodobnost 
MTPD RTO 

1. Výpadek některého 
z kotlů (zimní období) 80 1 ≤ 1 hodina 

2. Dodávka uhlí (doly – 
skládka Teplárna) 16 7 14 dnů 

3. Dodávka uhlí (skládka 
Teplárna – zásobníky 
kotle) 

50 2 3 hodiny 

4. Dodávka zemního 
plynu, koksárenského 
plynu 

50 1 ≤ 1 hodina 

5. Dodávka stlačeného 
vzduchu 50 1 ≤ 1 hodina 

6. Dodávka 
demineralizované vody 70 1 ≤ 1 hodina 

8.5 Úroveň č. 3 – Analýza rizik 
Na vybraném procesu Provoz kotle byla provedena analýza rizik a jako objekt byl 

hodnocen Kotel. Jednotlivé kroky 7 – 11 jsou uvedeny v příloze č. 7.  
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8.6 Úroveň č. 4 – Matice opatření  

8.6.1 Návrh opatření 

8.6.1.1 Kotelna I 

Letní období 

V letním období v případě provozu jednoho kotle bude mít jeho výpadek za následek 

zastavení vlastní výroby el. energie, dodávky páry a teplé vody pro odběratele. 

Opatření: 

- zajistit obnovení provozu kotle v co nejkratší době a následné uvedení do provozu 

turbín, 

- v případě, že porucha kotle vyžaduje jeho odstavení na delší časové období, uvést 

do provozu kotel ze zálohy, 

- v případě odstavení teplárenské turbíny zajistit páru pro ohřev HVS, TV a pro 

odplynění z RS 1,5/0,2 MPa 

- v rámci možností zajišťovat páru pro odběratele z KV. 

 

Zimní období 

Výpadek některého z vysokotlakých kotlů K 9, 10 nebo 11. 

Z hlediska instalovaných výkonů bude největší omezení při výpadku kotle č.11  

Opatření: 

- omezit částečně nebo úplně kondenzační výrobu el. energie, 

- omezit dodávku průmyslové páry odběratelům,  

- vyhlásit odběrové regulační stupně pro HVS, 

- TVS podtápět dle provozní situace max. o 10° C, 

- zajistit maximální dodávku páry z kotelny V, 

8.6.1.2 Výpadek dodávky koksárenského plynu 

V případě přerušení dodávky koksárenského plynu: 

- zajistit stabilizovaný provoz kotle K 10 na výkon vyšší než 90 t/h i za cenu 

případného zlepšení palivové skladby, 

- kotel K11 přeřadit na stabilizaci zemním plynem 

8.6.1.3 Výpadek dodávky zemního plynu 

V případě přerušení dodávky zemního plynu: 
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- podle provozní situace zajistit provozování K 9 na výkon vyšší než 90 t/hod.; při 

nižším výkonu hrozí výpadek bez možnosti najetí. 

8.6.1.4 Výpadek dodávky provozní tlakové vody z ČS Hrabůvka 

V případě výpadku provozní tlakové vody z ČS Hrabůvka je nutno provést: 

- přeřadit veškeré spotřebiče kotelny a strojoven na okruhovou chladící vodu (to v 

případě, že tomu tak není), nebo na vodu z ČS Nová Ves - pokud je v provozu, 

- přeřadit trafobloky , R8/I a R8/II na okruhovou chladící vodu (to v případě, že 

tomu tak není), nebo na vodu z ČS Nová Ves - pokud je v provozu, 

- odběr vody pro demineralizační stanici přeřadit na vodu z čerpací stanice Nová 

Ves. 

8.6.1.5 Demineralizovaná voda 

Při přerušení dodávky demineralizované vody na dobu delší než 1 hodina je nutno v Teplárně: 

- omezit dodávku průmyslové páry na technologické minimum, 

- přeřadit provoz ucpávkových par u R8 TG 8 mimo kondenzátory ucpávkových par 

na polnici, 

- omezit odkal a odluh kotlů a zvýšit četnost kontroly čistoty páry. 

Při přerušení dodávky demineralizované vody pro kotelnu V je nutno ihned zprovoznit 

zvyšovací stanici tlaku vody a vlastní chem. úpravnu.  

8.6.1.6 Voda změkčená 

Při přerušení dodávky změkčené vody z demineralizační stanice do teplárny je nutno 

v teplárně zajistit doplňování topných systémů TVS a HVS demineralizovanou vodou 

z rozdělovače kondenzátu na plošině + 12,5 m. 

8.7 Úroveň č. 5 – Plán kontinuity činností 

8.7.1 Krok 13: Vlastní BCP 

Vlastní BCP uvádí tabulka č. 18. 

Tabulka 18: Plán kontinuity  

Plán kontinuity činností – výpadek některého z vysokotlakých kotlů (v zimním období) 
 
1. Účel a rozsah 
Cílem plánu je zajistit co možná nejrychlejší obnovu výpadku některého z vysokotlakých 
kotlů společnosti ČEZ, a.s., Teplárna Vítkovice, v případě nastalé krizové události, která 
činnost naruší. 
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2. Role a odpovědnosti 
Směnový inženýr nebo jeho zástupce je odpovědný za odhad následků narušení a dopad 
na schopnost jednotky vykonávat klíčový proces. Je-li to vhodné, spustí Směnový 
inženýr nebo jeho zástupce tento plán, aby obnovil tuto činnost na dohodnutou úroveň. 
Směnový inženýr nebo jeho zástupce shromáždí svůj tým BCM, aby plán realizoval.  
Členové týmu BCM - pozice a kontakt (zástupce a kontakt) 
 
3. Aktivace plánu 
Výpadek některého z vysokotlakých kotlů K 9, 10 nebo 11. 
 
4. Alternativní lokality 
Primární centrum velení: velín kotlů 
Alternativní centrum velení: kancelář směnových inženýrů 
 
5. Plán obnovy kritických činností 
Viz. obrázek č. 10.  
 
6. Kontaktní údaje 
Kontaktní osoby Interní - zaměstnanci 
Kontaktní osoby Externí - odběratelé 
 
7. Důležité dokumenty a zdroje 
Seznam důležitých dokumentů - jejich umístění. 
Požadavky na zdroj obnovy (uvedeno v analýze dopadů). 
 
8. Kontrolní seznamy a auditní logy 
Protokol o průběhu incidentu 
 
9. Veřejný profil 
Kontaktní osoba pro styk s médii (jméno, kontakt) 
 
10. Návrat k normálu 
Směnový inženýr nebo jeho zástupce vyhlásí ukončení činnost plánu kontinuity 
v případě, že byla obnovena činnost pro kterou byl plán kontinuity spuštěn. 
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Obrázek 10: Algoritmus postupu obnovy výpadku kotle K10  

Signalizace poruchových stavů na kotli K10 
viz. příloha č.  

vede poruchový stav 
k narušení výroby? 

vede poruchový stav 
k výpadku kotle? 

Aktivace plánu kontinuity 

Topič K10 spolupracuje se 
směnovým inženýrem (SI).  
SI o situaci informuje 
vedoucího oddělení řízení 
směnového provozu. 

  Konec 

  NE 

ANO 

ANO 

Poruchové stavy jsou 
signalizovány na velíně 

(topič K10) 

Aktivovat plán kontinuity má 
pravomoc SI. 

Topič K10 ověřuje situaci u topiče K10 -pochůzkáře a 
následně řeší s SI 

  NE 

 Omezit částečně nebo úplně kondenzační výrobu 
elektrické energie 

Topič ve spolupráci se strojníkem 
TG upraví chod TG na minimum. 

 
Omezit dodávku průmyslové páry odběratelům 

SI je hlavní zodpovědnou osobou za kontinuální zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou PP. Podkladem k řízení je program provozu energetických sítí, výrobních agregátů a požadavky 
odběratelů. 

Omezení dodávek a spotřeb těchto energií je vyhlašováno podle okamžité provozní situace SI. Podle provozní situace vyhlašuje SI jednotlivé regulační stupně takto: regulační stupeň č. 0 - volné odběry 
- bez omezení ; regulační stupeň č. 1 - regulovaný odběr; nutné snížení odběru, kdy jednotlivé spotřebiče budou odstavovány dle priorit a technologických možností stanovených odběratelem; regulační 
stupeň č. 2 - zákaz odběru 
Snížení odběru musí být provedeno jednotlivými odběrateli ihned po vyhlášení regulačního stupně, nejpozději však do 30 minut od vyhlášení. Vyhodnocení se provádí dle změřených údajů. Pokyn k 
odvolání regulačního stupně vydává SI. 
 

 
Vyhlásit odběrové regulační stupně pro HVS 

SI je hlavní zodpovědnou osobou za kontinuální zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou HVS, TVS, TV. 

V případě vzniku nebo hrozícímu stavu nouze na zdrojích tepla nebo na tepelných sítích je provoz horkovodní soustavy řízen na základě regulačních stupňů: regulační stupeň č. 0 - volné odběry - bez omezení; regulační 
stupeň č. 1 - podtápění o nejvýše 15°C vůči topné křivce; regulační stupeň č. 2 - podtápění o nejvýše 30°C vůči topné křivce; regulační stupeň č. 3 - zákaz odběru; regulační stupeň č. 4 - ekologický stupeň - je 
vyhlašován pro řešení smogové situace při vyhlášeném signálu “regulace“ - podtápění o nejvýše 5°C vůči topné křivce a to do venkovní teploty mínus 2°C , při teplotách nižších bude dodržována topná křivka. 

Omezení odběru HVS, TVS a TV pro odběratele vyhlašuje SI a regulační stupně mohou být vyhlášeny podle provozní situace pro jednotlivé odběratele individuálně. 

Při vyhlášení regulačního stupně č. 1 a 2 bude regulace prováděna na straně zdroje podtápěním topných křivek a to ihned po vyhlášení příslušného regulačního stupně. 

Při vyhlášení regulačního stupně č. 3 musí být snížení odběru ze strany odběratele provedeno jednotlivými odběrateli ihned po jeho vyhlášení, nejpozději však do 30 minut od vyhlášení. Vyhodnocení se provádí dle 
změřených. Pokyn k odvolání regulačního stupně vydává SI. 

 

 
TVS podtápět dle provozní situace max. o 10° C 

 
zajistit maximální dodávku páry z kotelny V 

 
Provoz kotle K11 na maximum; najetí kotle ze zálohy 

SI zajistí max. dodávku páry 

Topič K11 upravuje výkon kotle K11; 
Topič K9 najíždí kotel ze zálohy 
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9. Filozofie strategických opatření k zachování výrobního procesu 

Při stanovení jednotlivých strategických opatření je k dispozici celá řada možností. 

Různé typy incidentů nebo hrozeb mohou vyžadovat využití různých nebo kombinovaných 

možností pro pracoviště. Správnou strategii bude částečně určovat velikost organizace, 

odvětví a rozsah činností, zúčastněné strany i geografická poloha.  

Strategická opatření lze spatřovat v rovině technicko-organizační (viz. tabulka č. 19) 

Tabulka 19: Strategická opatření  

školení pracovníků a smluvních dodavatelů v celé řadě dovedností 

využívání třetích stran 
LIDÉ 

plánování organizačních změn  

alternativní prostory  (umístění) uvnitř organizace, včetně přesunutí dalších 

činností 
alternativní prostory poskytnuté jinými organizacemi (ať už se jedná o 

dvoucestnou dohodu, nebo ne) 

alternativní prostory poskytnuté specializovanými třetími stranami 

práce z domova a odlehlých míst 

další odsouhlasené vhodné prostory 

PROSTORY 

využití alternativní pracovní síly ve stanoveném místě 

geografické rozmístění technologie, tj. uložení stejné technologie na různých 

místech, která nebudou zasažena stejným narušením činností 

uchování staršího zařízení pro nouzovou výměnu nebo náhradní díly 

TECHNOLOGIE 

další dodatkové opatření pro zmírnění rizika u unikátních zařízení nebo zařízení 

s dlouhou dobou rozběhu (počátečních prostojů) 

fyzické (vytištěné) formy informací 
INFORMACE 

virtuální (elektronické) formáty, atd. 

skladování dodatečných zásob na jiném místě 

dohody s třetími stranami na dodávky zboží během krátké doby 

odklonění dodávek zásob pro pokrytí výroby do jiných lokalit 

uložení materiálů ve skladech nebo na přepravních místech 

dočasné přenesení dílčí montáže do lokality, která má zásoby 

ZÁSOBY 

identifikaci alternativních/náhradních zásob 

zvýšení počtu dodavatelů 

požadování od dodavatelů, aby měli zajištěnu kontinuitu svých činností 

(implementovány BCMS) 

ZAINTERESOVANÉ 
STRANY 

identifikaci alternativních, stejně kvalitních dodavatelů 
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10. Závěr  

Předložená práce se zabývá otázkou zavádění systému managementu činností 

organizace, který není v současné době systematicky řešen a neexistuje jednotný postup nebo 

legislativou daný obsah plánu kontinuity činností.  

V úvodní části je shrnut současný stav poznání oblasti Řízení a plánování kontinuity 

v Evropské unii, USA a České republice. Pro řešení uvedené problematiky bylo nutné shrnout 

požadavky, které stanoví právní rámec.  

V hlavní části práce (kapitola č. 7) je předložen metodický postup pro zavádění 

systému managementu činností organizace. Metodický postup doporučuje provozovatelům 

vhodný přístup pomocí několika úrovní. V kapitole č. 8 byla pro ověření předložené metodiky 

zařazena případová studie.  

Významnou roli v zavádění celého procesu bude samozřejmě hrát i ekonomická 

stránka řešení této problematiky. Je zřejmé, že provedení jednotlivých kroků metodického 

postupu bude vyžadovat určité náklady pro provozovatele. Je potřeba zdůraznit, že náklady na 

zavedení systému řízení kontinuity činností se mohou vrátit v případě účinného zpracování 

plánu kontinuity a ušetření tak nákladů za odstranění následků případného výpadku kritického 

podprocesu. 

Provedená studie hodnocení možného výpadku energetického zdroje ve vztahu 

k zachování kontinuity výroby přispívá pro praxi především použitím pro energetický 

průmysl, kterým předkládá možný postup zavedení systému managementu činností 

organizace v logických krocích. 

Přínos pro vědu spatřuji v rozboru otázky zavádění systému managementu činností 

organizace, pro společnosti spadající pod kritickou infrastrukturu. Na základě zkoumání 

možnosti vzniku kritických podprocesů byl navržen uvedený metodický postup, jehož 

validace byla provedena případovou studií. 

Na předložené postupy zvládání kritických podprocesů (plán kontinuity) musí 

navazovat testování jednotlivých kroků. Procvičování zajistí odhalení případných 

nesrovnalostí či opomenutí.  
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Příloha č. 1 – Mapa společnosti 
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Příloha č. 2 – Schéma teplárny 
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Příloha č. 3 – Kotelní agregát K9 
 

KOTELNÍ AGREGÁT K9 

Parní kotel s přirozenou cirkulací s horním bubnem, provedený jako granulační na topení 

uhelným práškem s možností snižování obsahu NOx ve spalinách a částečnou stabilizací 

zemním plynem. Mlecí zařízení má dva středoběžné mlýny s přímým foukáním prášku. 

Sušení paliva je horkým vzduchem. Hlavní rozměry kotle: šířka 8,8 m, hloubka 13,085 m, 

výška 27,2 m. 

Spalovací komora o rozměrech 7,125 x 7,375 m je rozdělena na dvě části mezistěnou. 

Stěny spalovací komory tvoří praporkované svislé trubky o dimenzi ø 60 x 5 mm. Mezistěna 

je provedena jako membránová z trubek ø 44,5 x 5 mm. Varný systém tvoří boční stěny, 

přední stěna, mezistěna a strop spalovací komory. 

Zadní stěna spalovací komory, dno mezitahu, MŘÍŽ I, II tvoří první část přehříváku I. 

Druhou částí přehříváku I jsou stěny a strop mezitahu a horní část zadního tahu. Třetí 

výhřevnou plochou přehříváku I je ležatý konvekční svazek, který je umístěn na začátku 

zadního tahu zavěšený na závěsných trubkách výstupní části EKA II. Napájecí voda vstupuje 

do kotle přes napájecí hlavu a po ohřátí v EKO I, kondenzátoru a EKO II je vedena do 

kotelního válce. Z kotelního válce přechází přes 6 spádovek a systém rozdělovacích trubek do 

komor výparníku kotle. 

Z těchto komor vstupuje parovodní směs do svislých opraporkovaných várnic a z nich 

zpět do kotelního válce. V kotelním válci, vybaveném cyklony a bloky z vlnitých plechů, se 

odloučí od páry voda a sytá pára vstupuje do vstupní komory PK0 první části stěnového 

přehříváku I. 

První část stěnového přehříváku tvoří zadní stěna spalovací komory, šikmé dno 

mezitahu, mříž I a mříž II. Mříž I je vytvořena polovinou trubek zadní stěny v horní části 

spalovací komory a mříž II tvoří trubky dna šikmého tahu, které přechází do svislé části na 

konci mezitahu, prochází stropem a jsou zaústěny do komory PK1. 

Do druhé části přehříváku I přechází pára z komory PK1 do trubek, které tvoří strop 

mezitahu, zadního tahu, boční stěny zadního tahu a mezitahu. Z obou bočních stěn mezitahu, 

levé a pravé je zavedena do komor PK2, PK“2. Tyto komory jsou zároveň vstupními 

komorami ležatého konvekčního přehříváku , který je třetí částí přehříváku I a je umístěn na 

začátku zadního tahu. Pára z ležatého přehříváku I - třetí části je do druhého dílu přehříváku 

vedena dvěma potrubími se zabudovanými vstřiky. Přehřívák II se svislými hady je umístěn v 
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prostoru druhé části spalovací komory. Za ním  po proudu spalin , za mříží I, je zavěšený 

výstupní přehřívák se svislými hady, který vyplňuje celý prostor mezitahu. Pára do něj 

vstupuje spojovacím potrubím, levou a pravou větví, ve kterých jsou instalované další vstřiky. 

Regulace teploty přehřáté páry je vstřiková, ve dvou  stupních. Jeden vstřik je zařazen 

před přehřívákem II , druhý před výstupní přehřívák. K regulaci teploty přehřáté páry je 

použit kondenzát vyrobený v kondenzátorech ze syté páry z bubnu. Celkové množství vstřiku 

činí max. 16,6 t/h. 

Tlakový systém kotle je proti překročení konstrukčního tlaku jištěn dvěma pojistnými 

ventily s pomocným řízením. Umístění ventilů je na stropě kotle. Každý z  nich je ovládán z 

řídící skříňky do které jsou zavedeny  tlakové impulsy od tlaku páry za kotlem a od tlaku v 

bubnu. Výfukové potrubí poj. ventilů je zaústěno do  tlumičů hluku. 

Spalovací zařízení sestává ze 4 práškových hořáků a 4 stabilizačních hořáků . Osy 

práškových hořáků jsou nasměrovány na 2 body vzdálené cca 300 mm od středu spalovací 

komory. 

Stabilizační hořáky na zemní plyn jsou umístěny po dvou v bočních stěnách a jsou 

nasměrovány kolmo k těmto stěnám. Přívod uhelného prášku k práškovým hořákům je 

proveden tak, že každý kroužkový mlýn dodává prášek do stejného patra všech hořáků. 

Celkový spalovací vzduch ohřátý na příslušnou  teplotu v trubkovém ohříváku vzduchu se 

rozděluje na primární, sekundární, terciální, dohořívací a vzduch pro plynové hořáky. 

Všechny vzduchy se odebírají  z levého a pravého kanálu horkého vzduchu za levým  a 

pravým výstupem z LUVA II.  

Pro práškové hořáky jsou celkem 4 odběry. Za každým odběrem se pro jednotlivé hořáky 

potrubí rozvětvuje na 2 větve. Pro 4 práškové hořáky je celkem  8 větví. Všechny větve jsou 

vybaveny klapkami, které jsou ovládány dálkově z velínu a v každé větvi je instalována clona 

na měření množství. Clony a klapky jsou instalované i v dalších odběrech pro primární, 

terciální, dohořívací a pro plynové hořáky. Pro dopravu spalovacího vzduchu  slouží pro kotel 

K9 jeden vzduchový ventilátor, opatřený regulačním ústrojím pro plynulou změnu výkonu.  

Ústí sacího kanálu umístěné pod stropem a na střeše kotelny jsou opatřena ručně 

ovládanými klapkami. Celkem jsou pro kotle K9, K10 instalované v prostoru mezi kotly , na 

podlaží -1,1 m, 3 vzduchové ventilátory z nichž prostřední je záskokový. Nasávací kanál je 

dělený a každá část opatřena dýzou pro měření celkového nasávaného množství. Sání pro 

prostřední ventilátor je rozděleno na 2 poloviny z důvodu sání z levé nebo pravé části pro  K9  

nebo K10 v případě odstavení jednoho ze dvou ventilátorů.  
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Z výtlaku ventilátoru je vzduch veden přes výtlačný kanál (který je opatřen klapkami) do 

trubkového ohříváku vzduchu ve kterém se ohřeje na teplotu cca 290° C. Ohřátý vzduch je 

veden kanály k práškovým a plynovým  hořákům a k mlýnským ventilátorům. 

Pod výsypkou spalovací komory je situován řetězový vynášeč škváry s drtičem. Slouží k 

vynášení škváry z podkotlí a pro jemnější drcení škváry potřebné pro splavování. Max. 

velikost zrna za drtičem je 30 x 30 x 50 mm. Vynášeč škváry i drtič jsou poháněny 

samostatnými elektromotory. Proti přetížení jsou chráněny tahovými pojistkami.  Výpust ve 

výsypce pod ohřívákem vzduchu slouží k odvodu vody při čištění trubek ohříváku vzduchu. 

Za normálního provozu je otvor uzavřen. 

Pro kontrolu a revizi vnitřních částí kotle je tento vybaven kontrolními a vstupními 

dvířky, často kombinovanými s explozními klapkami.  Ocelová konstrukce rekonstruovaného 

kotle je původní   a upravená.  

Tlakové části kotle - spalovací komora , přehříváky a ostatní části jsou zavěšeny na 

ocelovém roštu kotle ve výšce + 27,2 m, jehož nosníky jsou vyměněny z důvodu dlouhodobé 

exploatace kotle. 

Potrubí, vzduchové a kouřové kanály, části mlýnice,ohřívák vzduchu, stěny kotle a 

ostatní příslušenství jsou s ohledem na tepelné ztráty opatřeny dostatečnou izolací v 

plechovém obalu. 

K odsávání spalin z kotle slouží dva kouřové ventilátory poháněné el.motorem , opatřené 

regulačním ústrojím pro plynulou změnu dopravovaného množství. Odvod spalin z kotle je 

kouřovými kanály, které jsou opatřeny klapkami před vstupem do elektrostatických. filtrů. 

Propojení levé a pravé strany spalin opatřené klapkou umožňuje provoz kotle se sníženým 

výkonem při výpadku jednoho kouřového ventilátoru. Za každým ventilátorem je umístěna 

ručně ovládaná uzavírací klapka KK6. Při chodu ventilátoru není dovoleno ovládat tyto 

klapky. 

KOTLOVÉ T ĚLESO 

Kotlové těleso vnějšího ø 1600 mm, tloušťky stěny 55 mm s půlkulovými dny o celkové 

délce 10,74 m. K dokonalému odloučení páry z parovodní směsi slouží vnitřní vestavba 

sestávající ze dvou cyklónových kanálů, 32 cyklónových odlučovačů s tangenciálním 

vstupem, uzavřených shora dvojitým vlnitým plechem a z 32 bloků zvlněného plechu pro 

odloučení  nejmenších kapiček vody. Napájecí voda je přivedena 12 trubkami do dvou 

napájecích žlabů,které jsou ponořeny pod hladinou vody. 

Kotlové těleso je zavěšeno na ocelové konstrukci  dvěma závěsy ø  75 mm. 
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HRUBÁ ARMATURA 

Obsahuje dvířka 450 x 450 mm kombinovaná s explozními klapkami a opatřena 

kukátky,rozmístěná v obou kotelních tazích na místech potřebných z hlediska provozu a 

údržby  zařízení. Ve spalovací komoře jsou dále umístěna kontrolní dvířka 200 x 200 mm, 

kruhové průlezy ø 450 mm a  dvířka  400 x 450 mm. V levé a pravé boční stěně výsypky jsou 

průlezová dvířka 550 x 800 mm. 

TRUBKOVÝ SYSTÉM KOTLE 

Trubky výparného systému pokrývají stěny spalovací komory od výsypky až po 

trubkový  strop  kotle. Jsou provedeny z bezešvých  trubek  ø 60,3 x 5 mm s navařenými  

praporky. Boční stěny spalovací komory jsou  tvořeny 2 x 58 trubkami ø 60,3 x 5  mm, rozteč 

trubek  125 mm.  Přední stěnu tvoří 58 trubek ø 60,3 x 5  mm, rozteč 125 mm. 

Zadní stěna je ve funkci přehříváku I - vstupní části a má 58 trubek ø 60 x 5 mm, rozteč 

125 mm. Ve výšce + 18,159 m se trubky zadní stěny dělí, polovina přechází nahoře v mříž I a 

další polovina tvoří dno mezitahu a ve svislé části mříž II. 

Trubky  spalovací komory jsou dole připojeny ke kotlovým komorám a nahoře u přední 

stěny a bočních stěn navazují na vidličky. Z vidliček je parovodní směs vedena parními 

spojkami o polovičním počtu a dimenzi ø 76 x 6  mm přímo do bubnu . Na stěny spalovací 

komory jsou po výšce ve vzdálenosti 2 m navařeny konzolové nosníky, které nesou zazdívku 

a oplechování kotle. 

Výparník a přehřívák I je zavěšen na nosný rošt kotle ve výšce + 27,2 m pevnými a 

pružinovými závěsy. 

MEZIST ĚNA KOTLE 

Rozděluje spalovací komoru na dva tahy. Je tvořena z membránové stěny a ohnutých 

trubek, které prochází stěnami bočních stěn spalovací komory a jsou zaústěny do svislých 

komor  ø 219 x 20 mm .  Membránovou stěnu tvoří  114 svislých a vodorovných trubek  ø  

44,5 x 5 mm, s roztečí  62,5 mm.  Nahoře za ohybem ve vodorovné části navazují trubky na 

vidličky a na opačném konci v různých výškách na ohnuté trubky.  

Zavěšení mezistěny je na komoru PK1, do které jsou zaústěny trubky zadní stěny 

spalovací komory a stěnového přehříváku I. 
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SPÁDOVÝ SYSTÉM 

Zavodnění vodních komor výparníku zajišťuje 6 spádových trubek ø 219 x 14 mm, 

kromě toho 2 spádové trubky  219 x 14 mm zavodňují dvě svislé komory mezistěny. Spádové 

trubky, které zavodňují komory bočních stěn a přední  stěny se dole rozvětvují na celkem 54 

trubek ø 75 x 5  mm.Tyto trubky spojují spadovky s komorami kotle.   Rozvětvení dvou 

spádovek na svislé komory mezistěny je   2 x 10 trubkami  ø 76 x 5 mm. Spádové trubky a 

komory várnic  jsou zavěšeny na OK pružinovými závěsy. 

PŘEHŘÍVÁKY PÁRY 

Sytá pára z kotlového tělesa je vedena 13 parními  trubkami o průměru  76 x 5 mm přes 

komoru  PK0 do zadní stěny spalovací komory sudými trubkami dolů do komory K"1 a z ní 

vystupuje směrem vzhůru lichými  trubkami do komory PK1.  Z komory PK1 je vedena do 

druhé části stěnového přehříváku , který pokrývá:  

- strop mezitahu 

- strop nad přehřívákem I 

- strop zadního tahu 

- zadní stěnu zadního tahu 

- boční stěny zadního tahu 

- boční stěny mezitahu 

Z bočních stěn mezitahu přechází trubky do komor  PK2 , PK"2 a z nich do konvekčního 

ležatého přehříváku.  

Výše uvedené plochy pokrývá 2 x 30 = 60 paralelních trubek ø 44,5 x 4 mm. Rozteče 

trubek u jednotlivých stěn a stropu jsou rozdílné a provedeny následovně:  

- strop nad přehřívákem II , mezitahem a  zadním tahem  125 mm 

- zadní stěna zadního tahu  125 mm, 90 mm 

- boční stěny zadního tahu   90 mm 

- boční stěny mezitahu  110 mm, 65 mm 

Na trubkové stěny jsou navařeny konzolové nosníky pro uchycení zazdívky a 

oplechování kotle. Stěnové přehříváky jsou zavěšeny pevnými závěsy do nosného roštu 

ocelové konstrukce. 

Přehřívák I-první část tvoří 58 trubek  ø 60 x 5 mm, které pokrývají zadní stěnu spalovací 

komory. Polovina z těchto trubek v horní části prochází  rovně a tvoří mříž I. Druhá polovina 

přechází do šikmého dna mezitahu a do svislé části , která tvoří mříž II.  
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Za mříží I , II navazují trubky ve vodorovné části na vidličky. Z vidliček je vyvedeno 14 

trubek ø 76 x 5 mm do  komory PK1 a 15 trubek do komory  PK0.  Komory K"1 , PK0  a  

PK1 jsou zhotoveny z trubek ø 219 x 20 mm. 

Přehřívák I – konvekční 

O výhřevné ploše 267 m2 je první výhřevnou plochou v zadním tahu. Protiproudý ležatý 

svazek , provedený  jako přesazený  jednoduchý  had z 2 x 30 paralelních trubek ø 44,5 x 4 

mm je rozdělen v zadním tahu na dvě části. Pára z komor PK2, PK"2 vstupuje do dvou 

svazků a  z nich (z jedné i druhé strany) do komory PK3. Počet trubek v jedné řadě jednoho 

svazku je 15.  

Komory PK2,  PK"2 jsou zhotoveny z trubek   ø 219 x 16 mm,  komora PK3  je 

zhotovena z trubky  ø 219 x 20 mm.  

Ležatý přehřívák I je zavěšen na závěsných trubkách poslední  části EKA II. 

 Přehřívák II – visutý 

O výhřevné ploše 324 m2 je umístěn ve druhém tahu spalovací komory jako přesazený 

jednoduchý had.Z hlediska proudění obou médií je proveden z části  jako  souproud a z části  

jako  protiproud.  Pára z komory PK4 přechází do svazku 57 paralelních trubek ø 44,5 x 4 mm 

a z nich do komory PK5. Rozteč trubek je 250/150 mm.  

Trubky, komora výstupní  ø 219 x 20 mm. Vstupní komora  ø 219 x 20 mm. Přehřívák je 

zavěšen do nosného roštu OK pevnými závěsy. 

 Výstupní přehřívák 

O výhřevné ploše 398 m2 je zavěšen v mezitahu kotle.Je proveden jako protiproudý 

přesazený dvojhad. Má celkem 116 paralelních trubek ø 35 x 4 mm. Každá je ohnutá v had o 

4 smyčkách. Vstupní a výstupní komora PK6, PK7 je  zhotovena z trubky ø 219 x 20 mm. 

VSTŘIKOVACÍ EJEKTORY 

Regulace teploty přehřáté páry zahrnuje vstřikovací ejektory zabudované v příslušných 

potrubních větvích. 

Vstřik I - 2 ks ejektorů zabudovaných do potrubí ø 168 x 10 mm mezi komorou PK3 

konvekčního přehříváku I a  komorou PK4 visutého přehříváku II. Vstřikovací ejektor sestává 

z pláště , tenkostěnné  košilky centrované a upevněné v plášti vzpěrkami a šrouby, připojovací 

trubice, nátrubku. V místě vstřiku přechází tenkostěnná košilka přes difuzor na dýzu, do  které 
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kolmo k ose je zafixovaná vstřikovací trubka. Ve  dnu vstřikovací trubky jsou vyvrtané otvory  

ø 4 mm.  

Vstřik II - 2 ks ejektorů, jsou umístěny ve svislém potrubí ø 194 x 16 mm mezi 

výstupním přehřívákem a  přehřívákem II. Ejektory pro vstřik II jsou obdobné  konstrukce 

jako pro vstřik I s výjimkou počtu vstřikovacích otvorů vyvrtaných po obvodu prstence.  

OHŘÍVÁK VODY II 

O výhřevné ploše 600 m2 má 120 paralelních trubek ø 28 x 3 mm, vinutých jako dvojhad 

a sestavených do dvou svazků. Trubky ve svazku jsou přesazené a voda v nich proudí v 

protiproudu ke spalinám. Vstup napájecí vody do EKA II je osový do dvou komor 194 x 16  

mm. Výstup napájecí vody z hadů je do 60 uzlových kusů, které jsou na jednom konci 

přivařeny na závěsné trubky, které prochází prostorem vrchní části zadního tahu a jsou 

vyvedeny přes strop do komory EK 5. 

Zavěšení EKA je na závěsné pásky, které svými konci jsou kloubově uchyceny na konce 

závěsných trubek. Závěsné trubky o celkovém počtu  60 ks a  ø 38 x 5 mm jsou v prostoru 

nad zadním tahem uspořádány do 4 řad a mají po  délce navařeny nosy s prolisy pro uchycení 

vodorovných  hadů konvekčního přehříváku I. Rozteč závěsných trubek v  jedné řadě je 165 

mm. 

OHŘÍVÁK VODY I 

O výhřevné ploše 881 m2 má dva svazky trubek ø 28 x 3  mm. Ve svazku jsou trubky 

uspořádány přesazeně s roztečí 75/50 mm a provedeny jako jednoduchý had. Vstup napájecí 

vody  je do  dvou komor EK1   ø 194 x 16 mm. Voda z komor EK1 vstupuje do svazku 132 

paralelními trubkami. Hady z horního svazku jsou zavedeny do 4 komor  EK2,  EK3,  EK"2,  

EK"3. Hady EKA jsou zavěšeny na páscích s prolisy, které svými konci jsou uchyceny na 

výstupní komory. Komory jsou uchyceny kloubově na OK kotle. Výstupní komory s osovým 

výstupem na jedné straně jsou zhotoveny z trubky    ø 245 x 20 mm. 

KONDENSÁTOR 

O celkové  výhřevné  ploše  82,5  m2 je  určen  na  výrobu   kondensátu ze syté páry 

z bubnu. Obsahuje 3 výměníky tepla které jsou umístěny vedle sebe v prostoru mez bubnem a  

přední  stěnou  spalovací  komory .  Pod nimi je umístěn zásobník kondensátu.  

Jeden výměník se skládá z komory,která je zhotovena z trubky ø 377 x 25 mm. Uvnitř 

v komoře jsou zabudovány 2 svazky výměníkových trubek ø 18x 2,5 mm. Trubky jsou 
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provedeny jako had ve tvaru U a ve svazku jsou uspořádány přesazeně.Počet paralelních 

trubek je 41.Svými konci jsou zavařeny do dvou  trubkovnic , které jsou zhotoveny z plechu 

tloušťky 30 mm. Na obou koncích komory jsou přivařeny dna  ø  377 x 20 mm. 

Každé dno je opatřeno dvěma  nátrubky ø 108 x 7 mm. Vstupní část výměníkových 

trubek je od výstupní oddělena přepážkou zhotovenou z plechu tloušťky 10 mm. Tyto 

přepážky jsou vestavěny na obou koncích výměníku v prostoru mezi dnem a trubkovnicí.  

Napájecí voda z EKA I je přivedena spojovacím potrubím ø 108 x 8 mm do vstupní části 

a z ní do 41 paralelních  trubek , kde proudí uvnitř  a přejímá  výparné teplo ze syté páry, 

která je do výměníku  přivedena z bubnu 12 parními spojkami ø  76 x 5 mm a při  proudění  

mezi  trubkami  předává  teplo  napájecí  vodě,  kondensuje  a vyrobený  kondensát  se  

shromažďuje  v zásobníku  kondensátu , který  je  vyroben z trubky ø 377 x 25 mm. 

 Výměníkové trubky jsou v komoře distancovány od sebe plechy. Zavěšení kondensátoru 

je závěsnými táhly na OK kotle. 

SPALINOVÉ OHŘÍVÁKY VZDUCHU 

Ohřívák vzduchu II – jednochodý 

O výhřevné ploše 1700 m2 sestává ze 4 elementů umístěných v jedné řadě ve výšce + 

10,37 m na nosný rošt OK. Trubkový element o hmotnosti 6500 kg tvoří 1740 paralelních 

trubek ø  40 x 1,5 mm podélně svařovaných a vevařených do 2 trubkovnic. Uspořádání trubek 

je přesazené s příčnou roztečí 64 mm a podélnou  42 mm.  

Celková výška elementu je 2 800 mm, půdorysný obrys 1850 x 2300 mm. Horní a dolní 

trubkovnice je provedena z plechu tloušťky 22 mm. Dolní trubkovnice je vyztužena úhelníky 

pro usazení na nosníky OK. 

Ohřívák vzduchu I – dvouchodý 

O výhřevné ploše 3440 m2 je provedený obdobně jako ohřívák vzduchu II se stejným 

počtem paralelních trubek,jejich dimenzí, trubkovnic a úpravy pro uložení na OK. 

Ohřívák vzduchu I má 4 elementy,které jsou uloženy na nosný rošt ve výšce +1,87 m. 

Výška elementu je 4300 mm,  půdorysný rozměr 1850 x 2900 mm, hmotnost 1 elementu 

12230 kg. Po výšce je průřez pro vzduch rozdělen na 2 části střední trubkovnicí o tloušťce 10 

mm. 

 Vzduch, který od ventilátoru přichází do první části se  na konci ohýbá a vstupuje do 

druhé části spojovacím  kanálem. 
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POJIŠŤOVACÍ VENTILY 

2ks pojistný ventil typ SIZ 1508 DN 80/125 průměr sedla 56 mm, zapojení N2. Oba dva 

s otevíracím přetlakem 7,94 MPa. K oběma přísluší jedna řídící skříň typ SIZ 320 s 

nastavenými otevíracími přetlaky 7,94 a 8,83 MPa. 

 Výfukové potrubí každého pojišťovacího ventilu ústí do tlumiče hluku. Tlumič hluku se 

skládá z děrovaných  trubek, ve kterých proběhne několikanásobná expanze páry na tlak 

atmosférický. 

HOŘÁKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

Pro kotel jsou dodány 4 práškové hořáky a 4 stabilizační hořáky na zemní plyn. 

Práškový hořák 

Je projektovaný na spalování uhelného prášku s možností snížení tvorby NOx. Skládá se 

z hořákové skříně, práškových hubic, uchycení a utěsnění hořáku. Hořáková skříň je 

zhotovena z plechu tloušťky 8 mm a po výšce rozdělena na pět částí a to dolní, střední a horní 

pro spalovací vzduch a částí mezi nimi pro uhelný prášek. 

 Ústředí hořákové skříně je provedeno z ohnivzdorného plechu. Hořákové ústí pro prášek 

a sekundární vzduch jsou odlita ze žáruvzdorné litiny a uložena suvně v každé části hořákové 

skříně.Všechny části (kromě dvou, které jsou určeny pro  primární směs) jsou vybaveny 

klapkami ovládanými dálkově servopohony. 

 Vzduch do hořákové skříně je přiveden 2 potrubími o ø  457 x 4 mm, opatřenými 

clonami pro měření množství a regulačními klapkami. Jedno potrubí je pro spodní, druhé  pro 

střední a horní vzduch. Popsaná konstrukce práškových hořáků umožňuje řízením množství 

spalovacího vzduchu snížit emisi NOx na přípustnou hodnotu. 

 Horní hořáky jsou naklopeny o 10° , dolní o 15° směrem dolů. 

Plynové hořáky 

Pro kotel jsou dodány včetně příslušenství v počtu 4 ks.Všechny hořáky jsou vybavené 

zapalovacími hořáčky na zemní plyn a hlídači plamene. Ostatní příslušenství (armatury, filtry) 

jsou instalované na stojanech armatur a v potrubí zemního plynu. Stojany jsou umístěné na 

plošině + 15,4 m v blízkosti hořáků. Spalovací vzduch je k plynovým hořákům přiveden ze 

spodu potrubím ø  530 x 3 mm.  V každém potrubí jsou zabudované měřící clony a klapky 

které jsou ovládané přes servopohony. Klapky spojené s hořákovou skříní jsou součástí 

hořáku a jsou  provedené pouze jako uzavírací. 
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Dohořívací pásmo 

Pro zajištění dostatečného vyhoření mechanického a  chemického nedopalu je v 

dohořívacím pásmu přiveden terciální a dohořívací vzduch. Čtyři hubice pro terciální vzduch 

jsou umístěny pod  práškovými hořáky ve výšce + 16,8 m a nasměrovány na dva  body 

vzdálené cca 550 mm od středu spalovací komory. Přívod vzduchu je ze spodu potrubím ø  

426 x 4 mm, ve kterém jsou zabudované měřící clony a klapky se servopohony. 

 V přední stěně,ve výšce + 13 m je instalováno šest hubic dohořívacího vzduchu, 

opatřených klapkami. Vždy 3 klapky levé nebo pravé poloviny jsou zpřaženy a ovládány 

servopohonem. Přívodní kanály jsou opatřeny clonami pro měření množství dohořívacího 

vzduchu. Odběr vzduchu je z obou hlavních kanálů spalovacího vzduchu. 

Pro regulaci přebytku vzduchu v kotli slouží analyzátory CO a O2 v obtokovém kanále 

spalin, který odebírá spaliny před konvekčním přehřívákem I a je ukončen v  kouřovodu za 

LUVO I. Na kótě + 8 m je z něho odběr pro  analyzátory CO a O2. 

ODSTRUSKOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

Pojízdný řetězový vynášeč škváry sestává z pojezdových kolejnic,rámu vynášeče, 

poháněcí stanice,vratné stanice,vynášecího řetězu, rozvodu vody a těsnícího rámu.Vana 

vynášeče je svařovaná, boční stěny z plechu tloušťky 8 mm, dno tloušťky 10 mm, je vyloženo 

otěruvzdornými plechy tloušťky 8 mm. V bočních stěnách je 12 čistících dvířek  250 x 500 

mm.  

Uvnitř vany jsou uloženy vodící kolejnice a ochranné úhelníky vynášecího řetězu. 

Vypouštěcí potrubí DN 80 slouží k vypouštění škvárového kalu. Nosná konstrukce je 

svařovaná z válcovaných profilů.  

Po celé délce vynášeče je samostatná přístupová plošina k dvířkům mezirámu. 

Součástí nosné konstrukce je i kryt řetězu. Poháněcí stanice se skládá ze svařované žebry  

vyztužené skříně s čistícími dvířky v boční stěně.  Dvourychlostní převodovka RP 100-2R s 

výstupními otáčkami 6 nebo 4,5 ot/min je poháněna el.motorem typu VP 160/M06/7,5 kW, 

500V, 360 ot/min, tvar M 301. Na výstupním hřídeli převodovky je naklínován pastorek, 

který je v záběru s velkým ozubeným kolem naklínovaným na hřídeli spolu s hnacími koly. 

Rychlost vynášecího řetězu je při první rychlosti 1,3 m/min, při druhé 1,8 m/min. Proti 

přetížení vynášecího řetězu slouží tahová pojistka. 

Hřídel poháněcí stanice je uložena ve dvou soudečkových ložiskách v přírubovém tělese, 

přišroubovaném na skříň  poháněcí stanice. V ohybu vynášecího řetězu jsou po stranách 

uloženy dvě vodící kladky.  
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Vratná stanice je   řešena i jako napínací. Řetězová kola, stejně jako v poháněcí stanici, 

ale bez drážky pro víko jsou volně  nasunuta na pouzdrech hřídele a proti bočnímu posunutí 

zajištěna stavěcími kroužky.  

Vynášecí řetěz se skládá ze škrabáku, svařeného z válcovaného materiálu.  V přední části 

má stavitelnou shrnovací lištu, která zabraňuje stěru základního materiálu škrabáku.  

Další částí je třmen s čepem,který je přišroubován ke škrabáku. Na čepech jsou pevné 

kladičky.  

Hlavní částí je pětičlánkový řetěz 22 x 86, jakostní skupiny C, který je sešroubován s 

třmeny a škrabáky v souvislý nekonečný vynášecí řetěz. Vedení řetězu po celé délce vynášeče 

je z úhelníku 80 x 55. Těsnící rám svařený z plechu tloušťky10 mm tvoří vodní uzávěr a 

zabraňuje vnikání falešného vzduchu do topeniště.  

Vody přiváděné k vynášeči se používá jako chladícího media ve vynášeči, pro čištění 

prostoru v okolí vynášeče. Výsypka svařená z válcovaných profilů tvoří mezičlánek mezi 

těsnícím rámem vynášeče a spodním rámem výsypky spalovací komory. Konstrukce z profilů 

v boční stěně slouží k uchycení vstupních dvířek. 

Drtič strusky je součástí řetězového vynášeče. Má celosvařovanou průchozí skříň se vně 

uloženými ložisky. Usměrňovací skluzy z abrazitu našroubované v ústí drtiče, navádějí 

škváru mezi zuby drtících válců. Vlastní zuby drtících válců včetně uložených segmentů jsou 

lity z ohnivzdorné chromové oceli.  

Ve střední části skříně je usazena litá nárazová tyč z manganové oceli, jejíž mezerami 

procházejí zuby drtících článků. Pohon je umístěn souběžně s drtícími válci na  společném 

rámu a sestává z převodovky ALBOX 80/125/200,  vstupní otáčky 1460 ot/min, výstupní 

otáčky 18,7 ot/min, el.motoru AP 132-S4, 5,5 kW, 1460 ot/min, 500 V. 

Na výstupním hřídeli je naklínováno ozubené kolo, které je opatřeno tahovou pojistkou 

proti přetížení drtiče. Drtič je opatřen pojezdovými koly, které pojíždějí po vodících 

kolejnicích. 

VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR 

Dva axiální vzduchové ventilátory - první pro kotel K9, druhý záskokový, s meridiálním 

urychlením typ ARB 2, 1250 vč. spojky, krytu spojky a regulačního ústrojí  přizpůsobeného 

pro připojení servopohonu regulace. Ovládání RÚ při pohledu ve směru proudění vzdušniny 

je vlevo. Ventilátor sestává ze sací komory, oběžného kola, upevněného na přírubovém 

pouzdru vnitřního ložiska v dělené skříni, hřídele, vnitřního a vnějšího ložiska. 
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Vnitřní ložisko, se zabudovaným ložiskovým teploměrem, je mazáno tukem, vnější 

ložisko olejem. 

 Ventilátor je poháněn elektromotorem typu 2 N 4 600 S4, výkon 400 kW, 1487 ot/min, 

napětí 6000 V, frekvence 50 Hz, tvar IM 1001, provedení IP 44/IC 01-51. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství dopravovaného vzduchu              47 m3/s 

Celkový tlak vyvozený ventilátorem          5 000 Pa 

Měrná hmotnost vzdušniny                    1,16 kg/m3  

Teplota dopravovaného vzduchu               30° C 

Velikost oběžného kola      1250 mm 

Otáčky oběžného kola                               1487 ot/min 

Příkon na hřídeli ventilátoru (Nef)            326 kW 

UHELNÁ MLÝNICE 

Sestává ze dvou mlýnských okruhů. Palivo je do mlýna  dopravováno řetězovým 

dopravníkem, který je od zásobníku  surového paliva oddělen deskovými uzávěry.  

Surové uhlí je rozemleto na uhelný prášek v kroužkovém mlýnu typu MK 8-50. K 

vysoušení prášku je použito  horkého vzduchu, jenž slouží zároveň jako nosné medium  pro 

dopravu prášku do hořáků. Teplota nosného media je udržována na předepsané výši mísením 

teplého vzduchu z ohříváku vzduchu a studeného vzduchu odebíraného z výtlaku 

vzduchového ventilátoru. 

 Potřebný tlak nosného media zajišťuje radiální ventilátor pracující v bloku s mlýnem.  

Aby nedocházelo k úniku prášku do prostoru mlýnice, je do mlýna přiveden vzduch ze 

samostatného ventilátoru. Každý mlýn má dva vývody uhelného prášku a dodává směs do 

stejného patra všech 4 hořáků. 

DESKOVÝ UZÁV ĚR 620 x 4450 

Pod každým zásobníkem surového paliva je umístěn čtyřdílný šoupátkový uzávěr. Každé 

šoupátko je ovládáno  maticí a šroubem, jehož pohyb je odvozen od elektromotoru a soustavy 

převodů. Vypínání pohybu šoupátek v koncových    polohách je ovládáno indukčními snímači 

IS 8. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Počet sekcí v uzávěru                    4 

Rozměr sekce                                620 x 1000 mm 

Světlý rozměr uzávěru                  620 x 4450 mm 

Převodovka                                   TS 031329, 2,2 kW   500 V 

ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK 

Dopravník slouží k regulovanému podávání surového uhlí ze zásobníku do mlýna. Každý 

dopravník sestává z pohonu, převodové skříně s variátorem, spojky, hnací a napínací hlavy, 

násypové skříně, spojovacích dílů, dopravního článkového řetězu, základového rámu pod 

hnací soustrojí a ze svodky a dopravníku do mlýna. Dno žlabu  podavače, po němž je 

dopravováno surové uhlí, je proti otěru vyloženo čedičovými dlaždicemi. 

Násypná skříň je opatřena stavitelným hradítkem pro nastavení vrstvy podávaného paliva 

a signalizací výpadku paliva. Variátor je vybaven tachogenerátorem pro snímání otáček s 

možností napojení na regulaci kotle. V napínací hlavě je signalizace vrstvy paliva a 

signalizace přetržení řetězu dopravníku provedena indukčními snímači IS 8. 

Rychlost řetězu je možno měnit plynule variátorem. K tomu účelu je variátor opatřen 

čepem pro připojení pákového převodu  servopohonu pro dálkovou regulaci otáček. 

TECHNICKÁ DATA R 700 

Šířka žlabu                                700 mm 

Výška vrstvy                             130 - 180 mm 

Max. výkon dopravníku           18 t/h 

Variátor                                VA 40B 117.27 2c3 

Regulační poměr                      1:3 

El.motor pohonu                       5,5 kW, 500 V, 1450 ot/min 

Signalizace vrstvy paliva          indukční snímač IS 8 

Snímač otáček                           tachogenerátor 

Signalizace přetržení řetězu    indukční snímač IS 8 

Olejové čerp. typ 3CZB 05X   0,15 l/min,300 kPa,50 W, 0,11A 

  MLÝN 

Středoběžný kroužkový mlýn typu MK 8-50 sestává ze svařovaného mlýnského stojanu z 

ocelových plechů a profilů, pláště mlýna s montážním otvorem pro výměnu mlecích koulí, z 
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dolního a horního mlecího kruhu a osmi mlecích koulí. Pro optimální nastavení rychlosti 

proudění vzduchu v  mlecím prostoru je mlýn  opatřen jedním dýzovým kruhem sestaveným z 

8 segmentů. Segmenty jsou litinové a snadno vyměnitelné. Přítlačné a mlecí zařízení mlýna 

sestává z nosiče mlecí mísy, přítlačného kruhu, pružin, pružinového přítlačného rámu a 

tažných  tyčí. 

Cyklonový třídič v horní části mlýna je opatřen regulačními klapkami a přestavným 

zařízením k regulaci jemnosti  mletí během provozu. Třídič má dva výstupy pro připojení 

práškového potrubí. 

 Každý mlýn dodává prášek do jednoho  patra všech 4 hořáků.  Mlýn je poháněn přes 

speciální převodovku s kuželovým a čelním soukolím trojfázovým asynchronním 

elektromotorem  2N4 255 1 6sp, 160 kW, 6 kV, 991 ot/min.  

Na horizontálním vstupním hřídeli je instalována pružná spojka. Pro natáčení mlýna 

během revize a oprav slouží samostatné natáčecí zařízení.  Převodovka mlýna je opatřena 

chlazením a mazáním. 

Součástí olejového chlazení je filtr, chladič,olejové potrubí, předehřívání oleje. Pro 

měření je olejový okruh vybaven manometrem, teploměrem, olejoznakem a průtokoměrem. 

Olejové čerpadlo typ 11 / 2" -  ZOL - 125 – 10 – 10 - 00, 1,23 l / sec ,  0,4 MPa s el.motorem  

3 kW, 500 V, 5,9 A, 715  ot/min. Filtr typ F 854.1002-20GB objem 45 l. 

 Přítlačné zařízení má tři hydraulické válce,olejové čerpadlo s elektromotorem,nádrž na 

olej, filtr a spínací a kontrolní prvky.  

Hydraulický agregát HYTOS typ SA3-12010-100-53524, 3 kW, 5,4 A, 16 MPa.Pro 

likvidaci požáru ve mlýně je mlýn vybaven přívodem hasicí vody a syté páry. 

Technická data mlýna MK8-50 

Jmenovitý mlecí výkon                          12 t/h 

Jemnost semletého prášku                      25 % na R90 

Teplota za třídičem                                120° C 

Vlhkost prášku                                       cca 1,5 % 

Množství směsi za mlýnem (při jmenovitém výkonu mlýna)  19 590 Nm3/h 

Množství vzduchu 290° C                     16 900 Nm3/h 

Množství těsnícího vzduchu                  1 470 Nm3/h 

Regulační rozsah mlýna                         60-100 % 

Otáčky mlýna                                         45 ot/min 
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MLÝNSKÝ VENTILÁTOR 

Radiální jednostupňový ventilátor dopravuje do mlýna  horký vzduch k sušení paliva a 

dopravě umletého prášku do hořáků. Oběžné kolo je uloženo letmo na hřídeli, která se otáčí 

ve valivých ložiskách. Pohon je zajištěn  trojfázovým asynchronním elektromotorem přes 

pružnou spojku.  

Ventilátor i s motorem je uložen na společném rámu. Ocelová skříň ventilátoru je 

svařovaná s jednostranně sacím otvorem kruhového průřezu a obdélníkovým výstupním 

otvorem. Ochrana ložisek před přívodem tepla  hřídeli ventilátoru je zajištěna chladícím 

kotoučem, umístěným na hřídeli mezi skříní a ložiskem. Ventilátor má regulační ústrojí, 

ovládané servopohonem. Výrobcem ventilátoru je fy SIROCCO z Rakouska. 

Technická data ventilátoru 

Typ                                        BSB 30/1040-Y/2 

Dopravované množství         9,5 m3/s 

Celkový tlak                          10  kPa 

Teplota vzduchu                   290° C 

Elektromotor                      1  4M5 355 LK-2 160 kW, 6 kV, 18,8 A, 2988 

ot/min 

VENTILÁTOR T ĚSNÍCÍHO VZDUCHU 

Ventilátory jsou použity k utěsnění hřídele pohonu mlýna a průchodu tyčí přítlačného 

zařízení. Radiální ventilátory, jednostranně sací. Oběžné kolo je uloženo letmo na hřídeli, 

která se otáčí ve valivých ložiskách. Pohon ventilátoru je elektromotorem přes pružnou 

spojku. Skříň je svařovaná s jednostranně sacím otvorem opatřeným ochranou mříží a 

obdélníkovým výstupním otvorem. Rám je společný, vyroben z  plechů a profilového 

materiálu. Chlazení je chladícím kotoučem, umístěným na  hřídeli mezi spirální skříní a 

ložiskem. 

Technická data ventilátoru 

Typ a velikost          RVJ 600 – 3 

Dopravované množství   0,6 m3/s 

Celkový tlak               3 kPa 

Teplota vzduchu              20° C 
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Elektromotor     F 180 M02 318, 22 kW, 500 V, 33 A, 2930 

ot/min 

POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU 

K zapálení a stabilizaci je použit zemní plyn. Potrubí zemního plynu  ø 273 x 8 mm je 

napojeno na rozdělovač, který je umístěn u budovy regulační stanice zemního plynu. Potrubí 

je vedeno ke stěně budovy  teplárny do výšky + 16,75 m kde pokračuje souběžně podél stěny 

pod potrubím VP plynu až ke sloupu budovy M1. Na  toto potrubí je u sloupu H,1 napojena 

odbočka ø 219 x 6,3  mm ke kotli K9. Od místa napojení na horizontální větev  ø 273 x 8 mm 

je toto potrubí vedeno u zadní stěny budovy směrem nahoru na výškovou kótu + 27,47 m kde 

je  instalován hlavní uzávěr plynu (HUP) jehož výrobcem je  PBS-Brno. 

 Hlavní uzávěr plynu obsahuje všechny uzavírací, bezpečnostní a odvzdušňovací 

armatury, které jsou umístěny na jednom stojanu. Před hlavním uzávěrem je uzavírací 

šoupátko DN 200. Přístup ke všem armaturám je z plošiny  + 27,2 m.    

Potrubí za HUP je vedeno dolů na úroveň + 18,8 m kde se  rozvětvuje na dvě větve  ø 

159 x 4,5 mm a pokračuje pod  plošinou + 18,5 m po obou bočních stěnách  kotle  ke  

stojanům  armatur  stabilizačních hořáků , které  jsou  umístěny  na  plošině +15,4 m.  

V obou vodorovných  potrubích za rozdělovacím kusem jsou umístěny ve směru 

proudění plynu regulační klapka DN 150 s elektropohonem a uzavírací šoupátko DN 150. 

Odvzdušnění obou potrubí je provedené za uzavíracími šoupátky potrubím ø 22 x 2,6 mm  s 

vyvedením nad střechu kotelny. Jednotlivé  větve  ke  stojanům  armatur  jsou z trubky  ø 89 x 

4 mm. 

Ke stojanům armatur je přiveden i zapalovací plyn potrubím ø 57 x 3,2 mm. Odběrné 

místo tohoto plynu je z potrubí ø 219 x 6,3 mm mezi uzavíracím šoupátkem a HUP. Za 

odběrem jsou v potrubí instalovány dva uzavírací ventily DN 50, z toho první s 

elektropohonem a druhý s ručním ovládáním. Potrubí je souběžně vedené s potrubím zemního 

plynu pro plynové hořáky. Nad plošinou + 18,5 m se rozvětvuje na dvě větve ø 57 x 3,2 mm   

a dále je vedené souběžně s levou a pravou větví  ø 159 x 4,5 mm. 

Před stojany armatur se rozvětvuje na celkem čtyři větve o dimensi ø 22 x 2,6 mm. Před 

připojením na stojany armatur   se jeho světlost mění na ø 14 x 2  mm. 

 Na stojanech armatur jsou umístěné veškeré plynové armatury potřebné pro bezpečný 

provoz čtyř zapalovacích a čtyř stabilizačních hořáků. Ze stojanů je k hořákům vyvedeno 

potrubí  ø  89 x 4 mm. 
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KOMPRESOROVÁ STANICE 

Pro ovládání pojišťovacích ventilů, bezpečnostních uzávěrů a příslušenství plynových 

hořáků je zapotřebí čistý suchý tlakový vzduch, jehož dodávku zajišťuje kompresorová 

stanice, situovaná na podlaží + 21,5 m a společná pro kotle K 9 a K 10. 

V kompresorové stanici jsou dva kompresory ORLÍK typu  PKS 50, které dodávají 

tlakový vzduch s přetlakem 0,8  MPa. Výkon jednoho kompresoru je 50 m3/h. Kompresory  

jsou vybaveny tlakovou nádobou o objemu 300 l s předepsanou armaturou. Kompresor a 

elektromotor jsou připevněny k tlakové nádobě.Výkon elektromotoru je 7,5  kW. Kompresor 

je vybaven automatickým spínačem  pracovních cyklů. Z kompresoru proudí vzduch přes 

chemistr 3FAD38 do prvního vzdušníku o objemu 3 m3.  

V chemistru je  vzduch zbaven vody a oleje a před vstupem do druhého vzdušníku o 

objemu 3 m3 je vysušen v  automatickém vysoušeči AV 710. Za druhým vzdušníkem je 

zabudován redukční ventil,který udržuje konstantní tlak vzduchu v potrubí. 

Na  vnější stěně kompresorová stanice  se potrubí rozděluje pro K9 a K10. Každá 

odbočka je opatřena el. ventilem.Za tímto  ventilem je  vzduch vyveden k jednotlivým 

spotřebitelům t.j. k řídící skříňce poj. ventilu, k hlavnímu uzávěru plynu a k příslušenství  

hořáků. Dále je do vstupního potrubí prvního vzdušníku přiveden tlakový vzduch ze sítě. Tato 

přípojka je opatřena el. armaturou.V kompresorové stanici jsou navíc umístěny 4 ventilátory  

typu RVJ  560-2, které  dodávají vzduch  na ochlazení  ÚV  čidel  hořáků  a  vzduch  pro  

zapalovací hořáky. 

 Dva z těchto ventilátoru jsou  určeny pro kotel K 10 a další pro kotel  K 9. Za účelem 

zajištění dodávky chladícího vzduchu v  případě výpadku chladících ventilátorů  je  chladící  

vzduch  zajištěn ze stávající sítě tlakového vzduchu a je zaveden do potrubí chladícího 

vzduchu za výtlakem chladících ventilátorů. Tato část vzduchu začíná uzavíracím ventilem 

DN 50, pokračuje přes redukční ventil tlaku TGL 10988, pojistné zařízení a ruční uzavírací 

klapku L 32.1-112 potrubím DN  200 do potrubí chladícího  vzduchu. Zaústění do hlavního  

potrubí DN 300 je v  místě za druhým výtlakem chladících ventilátorů. 

PARTIE ZA KOTLEM 

Zařízení umělého tahu s odlučováním popílku zahrnuje dva elektrické odlučovače a dva 

axiální kouřové   ventilátory. 
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EL. ODLUČOVAČ 

Typu EKF 1-18/7,5/3 x 6-3,5/250 A PM 124354.1 je horizontální, jednoduchý, 

třísekcový. Elektrický odlučovač je zařízení v němž se prachové částice odlučují elektrickou 

cestou. Vnitřní část odlučovače se skládá z vysokonapěťového systému a oklepávání. 

Prachové částice unášené spalinami se mezi usazovacími a vysokonapěťovými elektrodami 

elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. Nabíjení se děje  tak,  že se na 

částečkách usazují záporné ionty, vznikající v oblasti korónového výboje. Nabité částice  se 

působením elektrických sil v aktivním prostoru mezi  elektrodami pohybují směrem k 

usazovacím elektrodám a ulpívají na nich. 

Čištění usazovacích elektrod je prováděno oklepáváním. Trubkové rámy s 

vysokonapěťovými elektrodami jsou zavěšeny mezi řadami usazovacích elektrod a jejich 

čištění je prováděno rovněž oklepáváním. U odlučovačů je instalováno vytápění izolátorů a 

posledních výsypek. 

 Skříň je ocelová, opatřena průlezy pro vstup do EO, dolní část skříně je uzavřena 

jehlancovými výsypkami. K napájení je použito 6  ks usměrňovačů typu TUR-300mA arit s 

automatickou  bezkontaktní regulací napětí tyristory pro primární napětí 380 V. 

 Max. úlet z odlučovacího zařízení při ustáleném režimu  kotle bude činit 100 kg/h. 

KOUŘOVÝ VENTILÁTOR 

Axiální ventilátor ARD 1600-1-90o PM 122313.21 pro dopravu kouřových plynů s 

abrasivními přimíseninami, má  funkční části z materiálu ze zvýšenou odolností proti teplotě a 

otěru. Oběžné kolo je snadno vyměnitelné odšroubováním dělené skříně. Vnitřní ložisko je 

chlazeno přisávaným vzduchem proudícím trubkou podél hřídele ventilátoru. Vnitřní ložisko 

je mazáno tukem, vnější olejem a jejich stav je kontrolován teploměrem. Jádro difuzoru je 

opatřeno průlezem pro revizi a demontáž oběžného kola a výměnu výstupních lopatek. 

Ventilátor je  poháněn elektromotorem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Množství kouřových plynů                       44 m3/s 

Celkový tlak ventilátoru                            2 200 Pa 

Teplota kouřových plynů max.                    180 °C 

Měrná váha kouřových plynů                      0,785 kg/m3 

Otáčky oběžného kola                         990 ot/min 

Motor K 1,35 2N4 355 Y-G        výkon       200 kW 
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                                       napětí       6 000 V 

provedení zavřené       IP 44 

 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

Za provozu kotle bude v provozu větrání celého  prostoru kotelny.  

K tomuto účelu bude uvedeno do provozu: 

- 8 ks nástěnných souprav instalovaných pod plošinou + 6,5 m  

- 8 ks nástěnných souprav instalovaných nad plošinou  + 6,5 m 

- 2 ks radiálních ventilátorů umístěných na plošině  + 12 m 

- dále budou otevřena světlíková okna na střeše 

Tímto  bude přiváděno  20 m3/s vzduchu  (v zimě ohřátého). Nuceně bude odsáváno 12 m3/s 

odpadního vzduchu nad plošinou + 6,5 m , zbývající část bude odcházet aeračním účinkem 

světlíkovými okny do venkovního nadstřešního prostoru. Systém tohoto větrání je přetlakový 

zabezpečující šesti násobnou výměnu vzduchu za hodinu v celém prostoru haly kotle K9 a 

zároveň temperování větraného prostoru. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Ventilátor radiální jednostranně sací  typ RNH 800 Ex 

Množství vzduchu                                     7 m3/s 

Celkový tlak                                    432 Pa 

Příkon                                                        5,5 kW 

Vytápěcí jednotka                                      ZHA 721 

Množství vzduchu                                      4 500 m3/h 

Tepelný výkon                                           49 kW 

El. příkon                                                   0,45 kW 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KOTLE 

Jmenovité množství vyráběné páry           34,72 kg/s  (125 t/h) 

Tlak přehřáté páry                                     7,55 MPa 

Teplota přehřáté páry                                510° C 

Teplota napájecí vody                               190° C 

Účinnost kotle                                 85,4 % 

Základní palivo                                          černé uhlí 

Výhřevnost                                                 20 MJ/kg 
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Palivo pro stabilizaci                                  zemní plyn 

Výhřevnost                                                 34,67 MJ/m3 

Max. výkon jednoho hořáku                      440 Nm3/h 

Tlak plynu před hořákem při max. výkonu 49 kPa 
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Příloha č. 4 – Kotelní agregát K10 

KOTELNÍ AGREGÁT K10 

Parní kotel s přirozenou cirkulací s horním bubnem, provedený jako granulační na topení 

uhelným práškem, stabilizace koksovým plynem. Mlecí zařízení má dva středoběžné mlýny 

s přímým foukáním prášku. Sušení paliva je horkým vzduchem. 

Hlavní rozměry kotle: šířka 8,8 m, hloubka 13,085 m, výška 27,2 m.  

Spalovací komora o rozměrech 7,125 x 7,375 m je rozdělena na dvě části mezistěnou. 

Stěny spalovací komory tvoří praporkované svislé trubky o dimenzi ø 60 x 5 mm.  

Mezistěna je provedena jako membránová z trubek ø 44,5 x 5 mm. Varný systém tvoří boční 

stěny, přední stěna, mezistěna a strop spalovací komory. 

Zadní stěna spalovací komory, dno mezitahu, MŘÍŽ I, II tvoří první část přehříváku I.  

Druhou částí přehříváku I jsou stěny a strop mezitahu a horní část zadního tahu. Třetí 

výhřevnou plochou přehříváku I je ležatý konvekční svazek, který je umístěn na začátku 

zadního tahu zavěšený na závěsných trubkách výstupní části EKA II. 

Napájecí voda vstupuje do kotle přes napájecí hlavu a po ohřátí v EKO I, kondenzátoru a 

EKO II je vedena do kotelního válce. Z kotelního válce přechází přes 6 spádovek a systém 

rozdělovacích trubek do komor výparníku kotle. Z komory výparníku vstupuje parovodní 

směs do svislých opraporkovaných várnic a z nich zpět do kotelního válce. V kotelním válci 

vybaveném cyklony a bloky z vlnitých plechů se odloučí od páry voda a sytá pára vstupuje do 

vstupní komory PK0 první části stěnového přehříváku I. 

První část stěnového přehříváku tvoří zadní stěnu spalovací komory, šikmé dno 

mezitahu, mříž I a mříž II. 

Mříž I je vytvořena polovinou trubek zadní stěny v horní části spalovací komory a mříž II 

tvoří trubky dna šikmého tahu, které přechází do svislé části na konci mezitahu, prochází 

stropem a jsou zaústěny do komory PK 1. 

Do druhé části přehříváku I přechází pára z komory PK 1 do trubek, které tvoří strop 

mezitahu, zadního tahu, boční stěny zadního tahu a mezitahu. Z obou bočních stěn mezitahu, 

levé a pravé je zavedena do komor PK 2, PK“2. Tyto komory jsou zároveň vstupními 

komorami ležatého konvekčního přehříváku, který je třetí částí přehříváku I a je umístěn na 

začátku zadního tahu. 

Pára z ležatého přehříváku I – 3 části je do druhého dílu přehříváku vedena dvěma potrubími 

se zabudovanými vstřiky.  
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II díl přehříváku se svislými hady je umístěn v prostoru druhé části spalovací komory. Za 

ním po proudu spalin za mříží I je zavěšený výstupní přehřívák se svislými hady, který 

vyplňuje celý prostor mezitahu. Pára do něj vstupuje spojovacím potrubím, levou a pravou 

větví, ve kterých jsou instalované další vstřiky. 

Regulace teploty přehřáté páry je vstřiková, ve dvou stupních. Jeden vstřik je zařazen 

před přehřívákem II, druhý před výstupní přehřívák. K regulaci teploty přehřáté páry je 

použitý kondenzát vyrobený v kondenzátorech ze syté páry z bubnu. Celkové množství 

vstřiku činí max. 16,6 t/h. 

Tlakový systém kotle je proti překročení konstrukčního tlaku jištěn dvěma pojistnými ventily 

s pomocným řízením. Umístění ventilů je na stropu kotle. Každý z nich je ovládán z řídící 

skříňky, do které jsou zavedeny tlakové impulsy od tlaku páry za kotlem a od tlaku v bubnu. 

Výfukové potrubí poj. Ventilů je zaústěno do tlumičů hluku. 

Spalovací zařízení sestává ze 4 práškových hořáků, 4 plynových hořáků pro přitápění VP 

plynem a 4 stabilizačních hořáků. Osy hořáků práškových a plynových na VP plyn jsou 

nasměrovány do jednoho bodu, který je ve středu spalovací komory. 

Stabilizační hořáky na koksový plyn jsou umístěny po dvou v obou bočních stěnách a jsou 

nasměrovány kolmo k těmto stěnám. Přívod uhelného prášku k práškovým hořákům je 

proveden tak, že každý kroužkový mlýn dodává prášek do stejného patra všech hořáků.  

Spalovací vzduch ohřátý na příslušnou teplotu v trubkovém ohříváku vzduchu se 

rozděluje na několik větví. První část je vedena k práškovým hořákům, další k plynovým 

hořákům a zbytek je jako primární vzduch přivedený k mlýnským ventilátorům. Množství 

spalovacího vzduchu je pro každou část řízeno klapkami, jednotlivě pro každý práškový a 

plynový hořák, a v každém přívodním potrubí pro mlýnský ventilátor. 

Pro dopravu spalovacího vzduchu slouží pro kotel K 10 jeden vzduchový ventilátor, 

který je poháněn trojfázovým asynchronním elektromotorem s kotvou na krátko, opatřený 

regulačním ústrojím pro plynulou změnu výkonu. Ústí sacího kanálu umístěno pod stropem 

kotelny a na střeše kotelny jsou opatřena ručně ovládanými klapkami. 

Celkem jsou pro kotly K 9, K 10 instalované v prostoru mezi kotly na podlaží – 1,1 m 3 

vzduchové ventilátory z nichž prostřední je záskokový. Nasávací kanál se před ventilátory 

rozvětvuje na 3 větve z nichž každá je opatřena klapkami. Větev prostředního ventilátoru je 

rozdělena na dvě poloviny z důvodu přívodu vzduchu pro kotel K 9 nebo K 10 v případě 

odstavení jednoho ze dvou ventilátorů. Z výtlaku ventilátoru je vzduch veden přes výtlačný 

kanál (který je opatřen vzduchovými klapkami) do trubkového ohříváku ve kterém se ohřeje 
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na teplotu cca 289 – 336° C. Ohřátý vzduch je veden kanály k práškovým a plynovým 

hořákům a k mlýnským ventilátorům. 

Pod výsypkou spalovací komory je situován řetězový vynášeč škváry s drtičem. Slouží 

k vynášení škváry z podkotlí a pro jemnější drcení škváry potřebné ke spalování. Max. 

velikost zrna za drtičem je 30 x 30 x 50 mm. Vynašeč škváry i drtič jsou poháněny 

samostatnými elektromotory. Proti přetížení jsou chráněny tahovými pojistkami. Výpust ve 

výsypce pod ohřívákem vzduchu slouží k odvodu vody při čištění trubek ohříváku vzduchu. 

Za normálního provozu je otvor uzavřen.  

Pro kontrolu a revizi vnitřních částí kotle je tento vybaven kontrolními a vstupními 

dvířky, často kombinovanými s explozními klapkami. 

Ocelová konstrukce rekonstruovaného kotle je původní a upravená. Tlakové části kotle – 

spalovací komora, přehříváky a ostatní části jsou zavěšeny na ocelovém roštu kotle ve výšce 

+ 27,2 m, jehož nosníky jsou vyměněny z důvodu dlouhodobé exploatace kotle. 

Potrubí, vzduchové a kouřové kanály, části mlýnice, ohř. vzduchu, stěny kotle a ostatní 

příslušenství jsou s ohledem na tepelné ztráty opatřeny dostatečnou izolací v plechovém 

obalu.  

K odsávání spalin z kotle slouží dva kouřové ventilátory poháněné elektromotorem, 

opatřené regul. ústrojím pro plynulou změnu dopravovaného množství. Odvod spalin z kotle 

je kouřovými kanály, které jsou opatřeny klapkami před vstupem do elektrofiltrů. Propojení 

levé a pravé strany spalin opatřené klapkou umožňuje provoz kotle se sníženým výkonem při 

výpadku jednoho kouřového ventilátoru. Za každým ventilátorem je dálkově ručně ovládaná 

uzavírací klapka KK 6. Při chodu ventilátoru není dovoleno ovládat tyto klapky. 

KOTLOVÉ T ĚLESO 

Kotlové těleso vnějšího průměru 1600 mm, tloušťky stěny 55 mm s půlkulovými dny o 

celkové délce 10,74 m. K dokonalému odloučení páry z parovodní směsi slouží vnitřní 

vestavba sestávající ze dvou cyklónových kanálů, 32 cyklonových odlučovačů 

s tangenciálním vstupem, uzavřených shora dvojitým vlnitým plechem a z 32 bloků 

zvlněného plechu pro odloučení nejmenších kapiček vody. 

Napájecí voda je přivedena 12 trubkami do dvou napájecích žlabů, které jsou ponořeny 

pod hladinou vody. 

Kotlové těleso je zavěšeno na ocelové konstrukci dvěma závěsy ø 75 mm. 
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HRUBÁ ARMATURA 

Obsahuje dvířka 450 x 450 mm kombinovaná s explozními klapkami a opatřena kukátky, 

rozmístěná v obou kotelních tazích na místech potřebných z hlediska provozu a údržby 

zařízení. Ve spalovací komoře jsou dále umístěna kontrolní dvířka 200 x 200 mm, kruhové 

průlezy ø 450 mm a dvířka 400 x 450 mm. V levé a pravé boční stěně výsypky jsou průlezová 

dvířka 550 x 800 mm. 

TRUBKOVÝ SYSTÉM KOTLE 

Trubky výparného systému pokrývají stěny spalovací komory od výsypky až  po 

trubkový strop kotle. Jsou provedeny z bezešvých trubek ø 60,3 x 5 mm s navařenými 

praporky.  

Boční stěny spalovací komory jsou tvořeny 2 x 58 trubkami ø 60,3 x 5 mm, rozteč trubek 

125 mm.  

Zadní stěna je ve funkci přehříváku I – vstupní části a má 58 trubek ø 60 x 5 mm, rozteč 

125 mm.  

Přední stěna tvoří 58 trubek ø 60,3 x 5 mm, rozteč 125 mm. 

Ve výšce + 18, 159 m se trubky zadní stěny dělí, polovina přechází nahoře v mříž I další 

polovina tvoří dno mezitahu a ve svislé části mříž II. Trubky spalovací komory jsou dole 

připojeny ke kotlovým komorám a nahoře u přední stěny a bočních stěn navazují na vidličky. 

Z vidliček je parovodní směs vedena parními spojkami o polovičním počtu a dimenzi ø 76 x 6 

mm přímo do bubnu. Na stěny spalovací komory jsou po výšce ve vzdálenosti 2 m navařeny 

konzolové nosníky, které nesou zazdívku a oplechování kotle. 

Výparník a přehřívák I je zavěšen na nosný rošt kotle ve výšce + 27,2 m pevnými a 

pružinovými závěsy. 

MEZIST ĚNA KOTLE 

Rozděluje spalovací komoru na dva tahy. Je tvořena z membránové stěny a ohnutých 

trubek, které prochází stěnami bočních stěn spalovací komory a jsou zaústěny do svislých 

komor ø 219 x 20 mm. Membránovou stěnu tvoří 114 svislých a vodorovných trubek o 

průměru ø 44,5 x 5 mm, s roztečí 62,5 mm. 

Nahoře za ohybem ve vodorovné části navazují trubky na vidličky a na opačném konci 

v různých výškách na ohnuté trubky. Zavěšení mezistěny je na komoru PK 1, do které jsou 

zaústěny trubky zadní stěny spalovací komory a stěnového přehříváku I. 
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SPÁDOVÝ SYSTÉM 

Zavodnění spodních komor výparníku zajišťuje 6 spádových trubek ø 219 x 14 mm, 

kromě toho dvě spádové trubky ø 219 x 14 mm zavodňují dvě svislé komory mezistěny. 

Spádové trubky, které zavodňují komory bočních stěn a přední stěny se dole rozvětvují na 

celkem 54 trubek ø 75 x 5 mm. Tyto trubky spojují spádovky s komorami kotle. Rozvětvení 

dvou spádovek na svislé komory mezistěny je 2 x 10 mm trubkami ø 76 x 5 mm. Spádové 

trubky a komory várnic jsou zavěšeny na OK pružinovými závěsy. 

PŘEHŘÍVÁKY PÁRY 

Sytá pára z kotlového tělesa je vedena 13 parními trubkami o průměru ø 76 x 5 mm přes 

komoru PKo do zadní stěny spalovací komory sudými trubkami dolů do komory K 1 a z ní 

vystupuje směrem vzhůru lichými trubkami do komory PK 1. Z komory PK 1 je vedena do 

druhé části stěnového přehříváku, který pokrývá: 

- strop mezitahu 

- strop nad přehřívákem I 

- strop zadního tahu 

- zadní stěnu zadního tahu 

- boční stěny zadního tahu 

- boční stěny mezitahu 

Z bočních stěn mezitahu přecházejí trubky do komor PK 2, PK´2 a z nich do 

konvekčního ležatého přehříváku. Výše uvedené plochy pokrývá 2 x 30 = 60 paral. trubek o 

průměru ø 44,5 x 4 mm. 

Rozteč trubek u jednotlivých stěn a strop jsou rozdílné a provedeny následovně: 

- strop nad přehřívákem II, mezitahem a zadním tahem 125 mm 

- zadní stěna zadního tahu     125 mm, 90 mm 

- boční stěny zadního tahu       90 mm 

- boční stěny mezitahu     110 mm, 65 mm 

Na trubkové stěny jsou navařeny konzolové nosníky pro uchycení zazdívky a oplechování 

kotle. 

Stěnové přehříváky jsou zavěšeny pevnými závěsy do nosného roštu OK. Přehřívák I – I. 

část tvoří 58 trubek ø 60 x 5 mm, které pokrývají zadní stěnu spal. komory. Polovina z těchto 

trubek v horní části prochází rovně a tvoří mříž I. Druhá polovina přechází do šikmého dna 

mezitahu a do svislé části, kterou tvoří mříž II. Za mříží I, II navazují trubky ve vodorovné 



 113 

části na vidličky. Z vidliček je vyvedeno 14 trubek ø 76 x 5 mm do komory PK 1 a 15 trubek 

do komory PKo. Komory K´1, PKo, PK 1 jsou zhotoveny z trubek ø 219 x 20 mm. 

Přehřívák I – konvekční 

O výhřevné ploše 267 m2 je první výhřevnou plochou v zadním tahu. Protiproudý ležatý 

svazek, provedený jako přesazený jednoduchý had z 2 x 30 paralelních trubek o ø 44,5 x 4 

mm je rozdělen v zadním tahu na dvě části. Pára z komor PK 2, P´K 2 vstupuje do dvou 

svazků a z nich (z jedné i druhé strany) do komory PK 3. Počet trubek v jedné řadě jednoho 

svazku je 15. Vstupní komory PK 2, P´K 2 jsou zhotoveny z trubek ø 219 x 16 mm. 

Výstupní komora PK 3 je zhotovena z trubky ø 219 x 20 mm. Materiál trubek a hadů je 

ocel 15128.5. Ležatý přehřívák I je zavěšen na závěsných trubkách poslední části EKA II. 

Přehřívák II – visutý 

O výhřevné ploše 324 m2 je umístěn ve druhém tahu spalovací komory jako přesazený 

jednoduchý had. Z hlediska proudění obou médií je proveden z části jako souproud a z části 

jako protiproud. Pára z komory PK 4 přechází do svazku 57 paralelních trubek o ø 44,5 x 4 

mm a z nich do komory PK 5. 

Rozteč trubek je 250/150 mm. Trubky, komora výstupní ø 219 x 20 mm jsou zhotoveny 

z mat. 15128.5. Vstupní komora ø 219 x 20 je z oceli 12022.1. Přehřívák je zavěšen do 

nosného roštu OK pevnými závěsy. 

Výstupní přehřívák 

O výhřevné ploše 398 m2 je zavěšen v mezitahu kotle. Je proveden jako protiproudý 

přesazený dvojhad. Má celkem 116 paralelních trubek o průměru ø 35 x 4 mm. Každá je 

ohnutá v had o 4 smyčkách. Materiál trubek a komor je ocel 15128.5. Vstupní a výstupní 

komora PK 6, PK 7 je zhotovena z bez. trubky ø 219 x 20 mm. 

VSTŘIKOVACÍ EJEKTORY 

Regulace teploty přehřáté páry zahrnuje vstřikovací ejektory zabudované v příslušných 

potrubních větvích.Vstřik VI – 2 ks ejektorů zabudovaných do potrubí ø 168 x 10 mm mezi 

komorou PK 3 konvekčního přehříváku I a komorou PK 4 visutého přehříváku II. 

Vstřikovací ejektor sestává z pláště, tenkostěnné košilky centrované a upevněné v plášti 

vzpěrkami a šrouby, připojovací trubice, nátrubku. V místě vstřiku přechází tenkostěnná 

košilka přes difuzor na dýzu, do které kolmo k ose je zafixována vstřikovací trubka. Ve dnu 
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vstřikovací trubky jsou vyvrtané otvory ø 4 mm. Vstřik VII – 2 ks ejektorů, jsou umístěny ve 

svislém potrubí ø 194 x 16 mm mezi výstupním přehřívákem a přehřívákem II. 

Ejektory pro vstřik II jsou obdobné konstrukce jako pro vstřik I s výjimkou počtu 

vstřikovacích otvorů vyvrtaných po obvodu prstence. 

OHŘÍVÁK VODY II 

O výhřevné ploše 600 m2 má 120 paralelních trubek ø 28 x 3 mm vinutých jako dvojřad 

a sestavených do dvou svazků. Trubky ve svazku jsou přesazené a voda v nich proudí 

v protiproudu ke spalinám. Vstup napájecí vody do EKA II je osový do dvou komor o ø 194 x 

16 mm. Výstup napájecí vody z hadů je do 60 uzlových kusů, které jsou na jednom konci 

přivařeny na závěsné trubky, které prochází prostorem vrchní části zadního tahu a jsou 

vyvedeny přes strop do komory EK 5. Zavěšení EKA je na závěsné pásky, které svými konci 

jsou kloubově uchyceny na konce závěsných trubek. Závěsné trubky o celkovém počtu 60 ks 

a průměru ø 38 x 5 mm jsou v prostoru nad zadním tahem uspořádány do 4 řad a mají po 

délce navařeny nosy s prolisy pro uchycení vodorovných hadů konvekčního přehříváku I. 

Rozteč závěsných trubek v jedné řadě je 165 mm. 

Ohřívák vody I 

O výhřevné ploše 881 m2 má dva svazky trubek o ø 28 x 3 mm. Ve svazku jsou trubky 

uspořádány přesazeně roztečí 75/50 mm a provedeny jako jednoduchý had. Vstup napájecí 

vody je do dvou komor EK 1 o ø 194 x 16 mm. 

Voda z komor EK 1 vstupuje do svazku 132 paralelními trubkami. Hady z horního 

svazku jsou zavedeny do 4 komor EK 2, EK 3, EK´ 2, EK´ 3. Hady EKA jsou zavěšeny na 

páscích s prolisy, které svými konci jsou uchyceny na výstupní komory. Komora jsou 

uchyceny kloubově na OK kotle. Výstupní komory s osovým výstupem na jedné straně jsou 

zhotoveny z trubky ø 245 x 20 mm. 

KONDENSÁTOR 

O celkové výhřevné ploše 82,5 m2 je určen na výrobu kondensátu ze syté páry z bubnu. 

Obsahuje 3 výměníky tepla, které jsou umístěny vedle sebe v prostoru mezi bubnem a přední 

stěnou spalovací komory. Pod nimi je umístěn zásobník kondensátu. 

Jeden výměník se skládá z komory, která je zhotovena z trubky ø 377 x 25 mm. Uvnitř 

v komoře jsou zabudovány 2 svazky výměníkových trubek ø 18 x 2,5 mm. Trubky jsou 

provedeny jako had ve tvaru U a ve svazku jsou uspořádány přesazeně. Počet paralelních 
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trubek je 41. Svými konci jsou zavařeny do dvou trubkovnic, které jsou zhotoveny z plechu 

tloušťky 30 mm. Na obou koncích komory jsou přivařeny dna ø 377 x 20 mm. Každé dno je 

opatřeno dvěma nátrubky ø 108 x 7 mm. Vstupní část výměník trubek je od výstupní 

oddělena přepážkou zhotovenou z plechu tl. 10 mm. Tyto přepážky jsou vestavěny na obou 

koncích výměníku v prostoru mezi dnem a trubkovnicí. 

Napájecí voda z EKA I je přivedena spojovacím potrubím ø 108 x 8 mm do vstupní části a 

z ní do 41 paralelních trubek, kde proudí uvnitř a přejímá výparné teplo ze syté páry, která je 

do výměníku přivedena z bubnu 12 parními spojkami ø 76 x 5 mm a při proudění mezi 

trubkami předává teplo napájecí vodě, kondensuje a vyrobený kondensát se shromažďuje 

v zásobníku kondensátu, který je vyroben z trubky ø 377 x 25 mm. Výměníkové trubky jsou 

v komoře distancovány od sebe výměníkovými plechy. Zavěšení kondensátoru je závěsnými 

táhly na OK kotle. 

SPALINOVÉ OHŘÍVÁKY VZDUCHU 

Ohřívák vzduchu II – jednochodý 

O výhřevné ploše 1 700 m2 sestává ze 4 elementů umístěných v jedné řadě ve výšce + 

10,37 m na nosný rošt OK.  

Trubkový element, montážní blok o hmotnosti 6 500 kg tvoří 1 740 paral. trubek ø 40 x  

1,5 mm, podélně svařovaných a vevařených do 2 trubkovnic. Uspořádání trubek je přesazené 

s příčnou roztečí 64 mm a podélnou 42 mm. 

Celková výška elementu je 2 800 m, půdorysný obrys 1850 x 2300 mm. Horní a dolní 

trubkovnice je provedena z plechu tl. 20 mm. Dolní trubkovnice je vyztužena úhelníky pro 

usazení na nosníky OK. 

Ohřívák vzduchu I – dvouchodý 

O výhřevné ploše 3 440 m2 je provedený obdobně jako ohřívák vzduchu II se stejným 

počtem paralelních trubek, jejich dimense, trubkovnic a úpravy pro uložení na OK. 

Ohřívák vzduchu I má 4 elementy, které jsou uloženy na nosný rošt ve výšce + 1,87 m. Výška 

elementu je 4300 mm, půdorysný rozměr 1850 x 2900 mm, váha 1 elementu 12 230 kg. 

Po výšce je průřez pro vzduch rozdělen na 2 části střední trubkovnicí o tl. 10 mm. Vzduch, 

který od ventilátoru přichází do první části se na konci ohýbá a vstupuje do druhé části 

spojovacím kanálem. 
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POJIŠŤOVACÍ VENTILY 

2 ks pojistný ventil typ SIZ 1508 DN 80/125 průměr sedla d = 56 mm, zapojení N2. Oba 

dva s otevíracím přetlakem 7,94 MPa. K oběma přísluší jedna řídící skříňka typu SIZ 5320 

s nastavenými otevíracími přetlaky 1 x 7,94 MPa + 1 x 8,83 MPa. Výfukové potrubí každého 

pojišťovacího ventilu ústí do tlumiče hluku. Tlumič hluku se skládá z děrovaných trubek, ve 

kterých proběhne několikanásobná expanse páry na tlak atmosférický. 

HOŘÁKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

Pro kotel jsou dodány 4 práškové hořáky, 4 hořáky na VP plyn a 4 stabilizační hořáky na 

koksový plyn. 

a) PRÁŠKOVÝ HOŘÁK se skládá z hořákové skříně, práškových hubic, litinových ústí a 

uchycení hořáku. Hořáková skříň je zhotovena z plechu tl. 8 mm a po výšce rozdělena na dvě 

části, z nichž každá slouží jednomu práškovému hořáku. Ústí hořákové skříně je provedeno 

z ohnivzdorného plechu. Práškové hubice jsou svařeny z otěruvzdorného plechu, 

přišroubovány k hořákové skříni a zaústěny do hořákových ústí. Hořáková ústí pro prášek a 

sekund. vzduch jsou odlita ze žáruvzdorné litiny a uložena suvně v hořák. skříni. Jejich 

výměna je možná bez demontáže celého hořáku. Ve vzdálenosti 760 mm od ústí je klapkový 

rám spojený na přírubu s hořák. skříní a svařený s hořák. ústím. Klapkový rám je po výšce 

rozdělen na 8 částí, kterými proudí vzduch a na dvě části pro prášek. Horní, spodní a střední 

dvě části pro vzduch jsou opatřeny klapkami, kterými se po uzavření dosáhne menšího 

průřezu pro vzduch v ústí hořáku. 

b) PLYNOVÝ HOŘÁK STABILIZA ČNÍ NA KOKSOVÝ PLYN 

Pro kotel jsou dodány včetně příslušenství v počtu 4 kusů. Všechny hořáky jsou vybavené 

zapalovacími hořáky na koksový plyn a hlídači plamene. Ostatní příslušenství (armatury, 

filtry)jsou instalované na stojanech armatur a v potrubí koksového plynu. Stojany jsou 

umístěné na plošině + 15,4 m v blízkosti hořáků. Spalovací vzduch je k nim přiveden shora 4 

kanály 600 x 400 mm. Před vstupem do hořáku jsou v kanálech instalovány klapky, které jsou 

součástí hořáku a jsou provedeny pouze jako uzavírací. 

c) PŘITÁPĚCÍ HOŘÁK NA VP PLYN 

Jsou umístěny po dvou v obou bočních stěnách, ve výšce + 16,8 m. Nasměrovány jsou do 

středu spalovací komory. Ústí hořáku je složeno z keramiky, která je provedena v plechové 

skříni. Na jednom konci je plechová skříň opatřena přírubou, ze kterou je spojen vlastní 

hořák. U přívodu spal. vzduchu zespodu jsou zabudované klapky jako příslušenství hořáku. 
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Tyto klapky mají funkci jako uzavírací orgán. Přívod VP plynu k hořákům je 4 potrubími DN 

600. 

Každý přitápěcí hořák je vybaven od výrobce zapalovacím hořákem a hlídačem plamene. 

Čidlo ÚV hlídače a plyno-elektrický zapalovač jsou profukovány vzduchem. Plyno-elektrický 

zapalovač má přívod zapalovacího plynu. 

ODSTRUSKOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

Pojízdný řetězový vynášeč škváry sestává z pojezdových kolejnic, rámu vynášeče, 

poháněcí stanice, vratné stanice vynášecího řetězu, rozvodu vody, těsnícího rámu. 

Vana vynášeče je svařovaná, boční stěny z plechu tl. 8 mm, dno tl. 10 mm, je vyloženo 

otěruvzdornými plechy tl. 8 mm. V bočních stěnách je 12 čistících dvířek 250 x 250 mm. 

Uvnitř vany jsou uloženy vodící kolejnice a ochranné úhelníky vynášecího řetězu.  

Vypouštěcí potrubí DN 80 slouží k vypouštění škvárového kalu. Nosná konstrukce je 

svařovaná z válc. profilů. Po celé délce vynášeče je samostatná přístupová plošina k dvířkům 

mezirámu. Součástí nosné konstrukce je i kryt řetězu. Poháněcí stanice se skládá ze svařované 

žebry vyztužené skříně s čistícími dvířky v boční stěně. 

Dvourychlostní převodovka RP 100-2R s výstupními otáčkami 6 nebo 4,5 ot./min je 

poháněna elmotorem VF 160/M06/7,5 kW, 500 V, 360 ot./min, tvar M 301. 

Na výstupním hřídeli převodovky je naklínován pastorek, který je v záběru s velkým 

ozubeným kolem naklínovaným na hřídeli spolu s hnacími koly. Rychlost vynášecího řetězu 

je při první rychlosti 1,3 m/min, při druhé rychlosti 1,8 m/min. 

Proti přetížení vynášecích řetězů slouží tahová pojistka. Hřídel poháněcí stanice je uložena ve 

dvou soudečkových ložiskách v přírub. tělese, přišroubovaném na skříň poháněcí stanice. 

V ohybu vynášecího řetězu jsou po stranách uloženy dvě vodící kladky. 

Vratná stanice je řešena i jako napínací. Řetězová kola, stejně jako v poháněcí stanici, ale bez 

drážky pro víko jsou volně nasunuta na pouzdrech hřídele a proti bočnímu posunutí zajištěna 

stavěcími kroužky. 

Vynášecí řetěz se skládá ze škrabáku, svař. z válc. materiálu. V přední části má stavitelnou 

shrnovací lištu, která zabraňuje stěru základního materiálu škrabáku. Další částí je třmen 

s čepem, který je přišroubován ke škrabáku. Na čepech jsou pevné kladičky. Hlavní částí je 

pěti-článkový řetěz 22 x 86, který je sešroubován s třmeny a škrabáky v souvislý nekonečný 

vynášecí řetěz. Vedení řetězu po celé délce vynašeče je z úhelníku 80 x 55. Těsnící rám 

svařený z plechu tl. 10 mm, tvoří vodní uzávěr a zabraňuje vnikání falešného vzduchu do 
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topeniště. Vody přiváděné k vynášeči se používá jako chladícího média ve vynášeči, pro 

čištění prostoru v okolí vynašeče. 

Výsypka svařená z válc. profilů tvoří mezičlánek mezi těsnícím rámem vynášeče a 

spodním rámem výsypky spalovací komory. Konstrukce z profilů v boční stěně slouží 

k uchycení vstupních dvířek. 

Drtič strusky je součástí řetěz. vynášeče. Má celosvařovanou průchozí skříň se vně 

uloženými ložisky. Usměrňovací skluzy z abrazitu našroubované v ústí drtiče, navádějí 

škváru mezi zuby drtících válců. Vlastní zuby drtících válců včetně uložených segmentů jsou 

lity z ohnivzdorné chromové oceli. Ve střední části skříně je usazena litá nárazová tyč 

z manganové oceli, jejíž mezerami procházejí zuby drtících článků. Pohon je umístěn 

souběžně s drtícími válci na společném rámu a sestává: 

z převodovky ALBOX 80/125/200, vstupní otáčky 1460 ot/min, výstupní otáčky 18,7 ot/min., 

elmotoru AP 132-S4, 5,5 kW, 1460 ot/min, 380/220 V, 50 Hz. 

Na výstupním hřídeli je naklínováno ozubené kolo, které je opatřeno tahovou pojistkou proti 

přetížení drtiče. Drtič je opatřen pojezdovými koly, které pojíždějí po vodících kolejnicích. 

VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR 

Dva axiální vzduchové ventilátory – první pro kotel K 10, druhý záskokový 

s meridiálním urychlením typ ARB 2, ø 1250 mm vč. Spojky, krytu, spojky a ovládání 

regulačního ústrojí přizpůsobené pro připojení servopohonu automatické regulace.  

Ovládání RÚ při pohledu ve směru proudění vzdušiny je vlevo. Ventilátor sestává ze sací 

komory, oběžného kola, upevněného na přírubovém pouzdru vnitřního ložiska v dělené skříni, 

hřídele, vnitřního a vnějšího ložiska. Vnitřní ložisko se zabudovaným ložiskovým teploměrem 

je mazáno tukem, vnější ložisko olejem. 

Ventilátor je poháněn elmotorem typu 2 N 4 600 S4, výkon 400 kW, 1487 ot/min, napětí 

6000 V, frekvence 50 Hz, tvar IM 1001, provedení IP 44/IC 01-51. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství dopravovaného vzduchu  7 m3/s   

Celkový tlak vyvozený ventilátorem  5000 Pa 

Měrná hmotnost doprav. vzdušiny       1,16 kg/m3 

Teplota dopravovaného vzduchu          30° C 

Velikost oběžného kola   1250 mm 

Otáčky oběžného kola   1487 ot/min 
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Příkon na hřídeli ventilátoru   Nef –       326 kW 

UHELNÁ MLÝNICE 

Sestává ze dvou mlýnských okruhů. Palivo je dopravováno do mlýna talířovým 

podavačem, který je od zásobníku surového paliva oddělen deskovým uzávěrem. Surové uhlí 

bude rozemleto na uhelný prášek v kroužkovém mlýnu. K vysoušení prášku je použito 

horkého vzduchu, jež slouží zároveň jako nosné médium pro dopravu prášku do hořáku.  

Teplota nosného média je udržována na předepsané výši mísením teplého vzduchu z ohříváku 

vzduchu a studeného vzduchu odebíraného z výtlaku vzduchových ventilátorů. Potřebný tlak 

nosného média zajišťuje radiální ventilátor pracující v bloku s mlýnem. Aby nedocházelo 

k úniku prášku do prostoru mlýnice, je do mlýna přiveden těsnící vzduch ze samostatného 

ventilátoru. Každý mlýn má čtyři vývody uhelného prášku a dodává směs do stejného patra 

všech 4 hořáků. 

DESKOVÝ UZÁV ĚR 900 x 770 

2 ks deskového uzávěru s umístěním pod zásobníkem surového paliva jsou ovládány 

šroubovým vřetenem a maticí. Otáčení vřetene je odvozené od převodového elmotoru 

ALBOX. Pro vypínání elmotoru v koncových polohách šoupátka je uzávěr opatřen 

koncovými spínači. 

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA 

Převodová skříň   ALBOX   typ 80/125 

Elmotor                    Ar 112 M-6S 

      2,2 kW 

      950 ot/min 

      380/220 V 

TALÍ ŘOVÝ PODAVAČ ø 1250 

Talířový podavač slouží pro rovnoměrné podávání paliva do mlýna v plynule 

regulovatelném rozsahu. Sestává ze skříně, transportního talíře s regulačním ústrojím a 

z pohonu. Ve spodní části skříně je uložen vertikální hřídel na němž je naklínován dopravní 

talíř, sloužící k dopravě paliva do mlýna. Palivo je na talíř přivedeno svislou rourou. 

Nastavením roury se mění výška paliva na dopravním talíři a tím i v hrubých mezích výkon 

podavače. Z talíře je palivo shrnováno nožem do výsypky k mlýnu. 
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TECHNICKÁ DATA 

Typ podavače           TP 1250 

Výkon                 5,5 – 27 t/h 

Průměr talíře            ø 1250 

Vstupní otáčky         24,1 – 4,1 min-1 

Elmotor                     AP-112 M-4, 4 kW 

                 1450 ot/min, 380 V, 50 Hz 

Regulační poměr    1:6 

MLÝN 

Středoběžný kroužkový mlýn 6M 75, sestává z unášecího talíře na výstupním hřídeli 

převodovky, drtícího kruhu, na kterém se pohybují ocelové koule, z přítlačného a opěrného 

kruhu. Těsnící vzduch je veden štěrbinou mezi unášecím talířem a kruhem skříně mlýna do 

komory mlýna. Protože jeho tlak je větší než tlak ve mlýně znemožňuje průchod prášku do 

převodovky.  

Opěrný kruh přitlačuje pomocí pružin kruh na mlecí koule. Umletý uhelný prášek je unášen 

vzduchem do třídiče, kde se odloučí hrubé frakce, které padají zpět do mlecího prostoru. 

Jemnost mletí lze regulovat nastavitelnými lopatkami v třídiči. Třídič má 4 výstupy pro 

připojení práškového potrubí. Každý mlýn dodává prášek do všech 4 hořáků a u všech hořáků 

do stejného patra. 

Mlýn je poháněn trojfázovým asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko typu SZ 

Jc-198 r2E, 160 kW, 735 ot/min, napětí 6 kV, 50 Hz přes spojku a převodovku jejíž výstupní 

hřídel s unášecím talířem koná 48,9 ot/min. 

Skříň mlýna, usazená na převodovce je svařena z tlustých ocelových plechů a 

nadimenzována na tlak 0,4 MPa. Ve spodní části skříně jsou dvířka pro vybírání pyritových 

propadů a nátrubky pro připojení těsnícího vzduchu. 

Převodovka je opatřena centrálním mazáním ložisek a ozubených kol s chladičem oleje a 

filtrem. Mazání zajišťuje zubové čerpadlo poháněné vlastním elmotorem. 

Při nízké teplotě oleje (pod 25° C) a při delší odstávce mlýna se olej ohřívá v ohřívači oleje 

elektrickým ohřevem. Ohřívač oleje je instalován před zubovým čerpadlem. Při teplotě oleje 

nad 30° C se ohřívač oleje automaticky vyřadí z provozu. 

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY MLÝNA 

Mlecí výkon                                  10000 ÷ 17500 kg/hod 
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Zbytek na sítě                                R0,09 25 ÷ 30 % 

Max. přípustná teplota vzduchu    350° C 

Množství sušícího média     24000 Nm3/h 13,75 m3/s pro 1 mlýn 

Teplota sušícího média     290° C 

K měření tlaku a teploty oleje je mlýn vybaven příslušnými manometry a teploměry. 

MLÝNSKÝ VENTILÁTOR 

Radiální jednostupňový ventilátor dopravuje do mlýna horký vzduch k sušení paliva a 

dopravě umletého prášku do hořáku. Ventilátor je poháněn trojfázovým asynchronním el. 

motorem. Ocelová skříň ventilátoru je svařovaná a dělená, aby byla umožněna demontáž 

oběžného kola. Hřídel oběžného kola je uložena ve dvou kluzných ložiskách, umístěna na 

stojanech vedle skříně ventilátoru. 

Součástí ventilátoru je mazací okruh, zajišťující mazání kluzných ložisek. Hlavní mazací 

zubové čerpadlo je na společném hřídeli s oběžným kolem a dopravuje olej do ložisek při 

normálním provozu. 

Druhé čerpadlo je poháněno elmotorem a slouží k mazání ložisek při najíždění a doběhu 

ventilátoru. 

Množství vzduchu dodávaného ventilátorem je regulováno lístovou klapkou na vstupním 

hrdle ventilátoru. 

Součástí mazacího okruhu je chladič oleje, manometr pro měření tlaku oleje před 

ložiskem a teploměr oleje umístěný v potrubí za ložiskem. 

Ventilátor je dimenzován tak, že zajišťuje dodávku 14 m3/s vzduchu o teplotě 290° C a 

celkovém tlaku 8534,7 Pa. 

PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

K zapalování a stabilizaci bude použit koksárenský plyn. Pro přitápění při provozu 1 

mlýna a k dosažení jmenovitého výkonu kotle slouží VP plyn. Odběr kychtového plynu je 

proveden z hlavní větve DN 2300 jedním potrubím DN 1200. 

Před sloupy N5, K5, M5 se potrubí rozvětvuje na dvě větve DN 800 a pokračuje k levé a 

pravé boční stěně kotle K10. Další rozvětvení k jednotlivým plynovým hořákům je za sloupy 

S1, S´1 o dimenzi DN 600. Ve čtyřech větvích ø 630 x 7 mm k jednotlivým hořákům jsou 

zabudovány postupně za sebou ve směru proudění plynu uzavírací šoupátko DN 600, dvě 

rychlouzavírací klapky a odvzdušnění každé větve přes odvzdušňovací ventily do sběrného 

potrubí DN 80 s vyvedením nad střechu budovy. 
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V přívodních větvích DN 800 jsou zabudované clony pro měření množství. Umístění 

dalších plynových armatur v hlavních větvích je následovné. Za odběrem z hlavní větve DN 

2300 je šoupátko třmenové DN 1200 s elpohonem. Za ním ve směru proudění je záslepka DN 

1200. Za rozvětvením jsou v každé větvi jedno šoupátko s elpohonem DN 800 a jedna 

záslepka. Ve vodorovných větvích nad plošinou + 18,5 m jsou umístěny bezpečnostní 

rychlouzávěry a škrtící klapky DN 800. 

Celé potrubí VP plynu je na různých místech řádně odvzdušněno, odvodněno a vybaveno 

dilatacemi. 

POTRUBÍ KOKSÁRENSKÉHO PLYNU 

Potrubí koksárenského plynu DN 600 je napojeno na potrubní trasu DN 600 nad 

kabelovým mostem ve výšce + 19,336 m. Za napojením ve směru proudění je instalováno 

šoupátko třmenové DN 600 a záslepka. Potrubí od místa napojení je vedeno po střeše 

strojovny až ke stávajícímu potrubí kychtového plynu, kde je souběžně s ním vedeno a 

rozděluje se na dvě větve. 

První větev o světlosti DN 400 je vedena ke kotli K 10, druhá je zaslepena a je určena pro 

kotel K 9. 

V první větvi (která je vedena na střeše kotelny) jsou instalovány následující plynové 

armatury: 

a) šoupátko uzavírací s elpohonem DN 400 

b) záslepka 

Za nimi ve směru proudění je měřící clona na měření množství. Pneumatická uzavírací 

klapka je v potrubí DN 400 před rozvětvením. Druhé rozvětvení potrubí je provedeno 

v kotelně ve výšce + 26,3 m před sloupy kotle S1, S´1. Obě větve za rozvětvením jsou 

dimenzované na DN 300, PN 6/I a každá větev má tyto armatury: 

a) škrtící klapka s elpohonem DN 300 

b) šoupátko uzavírací s ručním pohonem DN 300 

Další rozvětvení potrubí na dvě a dvě větve o světlosti DN 200 je na plošině + 18,5 m. 

Jednotlivé větve jsou vedeny ke stojanům armatur, které jsou součástí plynových 

stabilizačních hořáků a jsou umístěny na ploš. + 15,4 m. Ke stojanům armatur je přiveden i 

zapalovací plyn o světlosti ø 57 x 3,2. Odběrné místo tohoto plynu je z potrubí koksárenského 

plynu DN 400 před rozvětvením a pneumatickou uzavírací klapkou. Za odběrem jsou 

v potrubí instalovány dva uzavírací ventily DN 50, z toho první s elpohonem a druhý s ručním 

ovládáním. 
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Potrubí se rozvětvuje na dvě větve ø 44,5 x 2,6 v blízkosti rozdělovacího kusu DN 400/300 a 

je vedeno souběžně s hlavním potrubím koksárenského plynu ke stojanům armatur, kde před 

připojením se mění na světlost ø 14 x 2 mm. 

Na stojanech armatur jsou umístěny veškeré plynové armatury potřebné pro bezpečný 

provoz 4 stabilizačních a 4 zapalovacích hořáků. Ze 4 stojanů, které jsou vyvedeny ke 

stabilizačním hořákům 4 potrubí ø 219 x 6mm. 

KOMPRESOROVÁ STANICE 

Pro ovládání pojišťovacích ventilů, bezpečnostních rychlouzávěrů a příslušenství 

plynových hořáků je zapotřebí čistý, suchý tlakový vzduch, jehož dodávku zajišťuje 

kompresorová stanice, situovaná na podlaží + 21,5 m a společná pro kotel K 10, K 9. 

V kompresorové stanici jsou dva kompresory, které dodávají tlakový vzduch do sítě 

s přetlakem 0,8 MPa. Výkon jednoho kompresoru je 50 m3h-1. Kompresory jsou vybaveny 

tlakovou nádobou o objemu 0,3 m3 a předepsanou armaturou. Kompresor a elektromotor jsou 

připevněny k tlakové nádobě. Výkon elektromotoru jednoho kompresoru je 7,5 kW. 

Kompresor je vybaven automatickým spínačem pracovních cyklů. Z kompresoru proudí 

vzduch přes chemistr do prvního vzdušníku o objemu 3 m3. V chemistru je zbaven vody a 

oleje a před vstupem do druhého vzdušníku o objemu 3 m3 je vysušen v automatickém 

vysoušeči. 

Za druhým vzdušníkem je v potrubí zabudován redukční ventil, který udržuje konstantní 

tlak vzduchu v potrubí. Za tímto ventilem je vzduch vyveden k jednotlivým spotřebičům tj. 

k řídícím skříňkám pojišťovacích ventilů, bezpečnostním klapkám plynu a k příslušenství 

hořáku. 

V kompresorové stanici jsou navíc umístěny 4 ventilátory, které dodávají vzduch na ochlazení 

ÚV čidel hořáků a vzduch pro zapalovací hořáky. Dva z těchto ventilátorů jsou určeny pro 

kotel K 10 a další pro kotel K 9. 

Za účelem zajištění dodávky chladícího vzduchu v případě výpadku chladících ventilátorů je 

chladící vzduch zajištěn ze stávající sítě tlakového vzduchu a je zaveden do potrubí chladícího 

vzduchu za výtlakem chladících ventilátorů. 

Tato část vzduchu začíná uzavíracím ventilem DN 50, pokračuje přes redukční ventil tlaku, 

pojistné zařízení a ruční uzavírací klapku potrubím DN 200 do potrubí chladícího vzduchu. 

Zaústění do hlavního potrubí DN 300 je v místě za druhým výtlakem chlad. ventilátorů. 

STANICE DUSÍKU 
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Pro opravu plynového zařízení je nutno po uzavření plynu z hlediska bezpečnosti zbytek 

plynu, který zůstal v potrubí vytlačit inertním plynem do atmosféry. Pro inertizaci plynového 

potrubí VP plynu až po úsek, kde se potrubí rozděluje na 4 větve DN 600 (které jsou 

instalované v jednotlivých větvích) až po hořáky bude použito dusíku. Dusík pro inertizaci 

bude přiveden ke kotli potrubím od dusíkové stanice kotle. 

PARTIE ZA KOTLEM 

Zařízení umělého tahu s odlučováním popílku zahrnuje dva elektrické odlučovače a dva 

axiální kouřové ventilátory 

EL. ODLUČOVAČ 

Typu EKF 1-18/7,5/3x6-3,5/250 A PM 124354.1 je horizontální, jednoduchý třísekcový. 

Elektrický odlučovač je zařízení v němž se prachové částice odlučují elektrickou cestou. 

Vnitřní část odlučovače se skládá z vysokonapěťového systému a oklepávání. 

Prachové částice unášené plynem se mezi usazovacími a vysokonapěťovými elektrodami 

elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodám. Nabíjení se děje tak, že se na 

částečkách usazují záporné ionty, vznikající v oblasti koronového výboje. Nabité částice se 

působením elektrických sil v aktivním prostoru mezi elektrodami pohybují směrem 

k usazovacím elektrodám a ulpívají na nich. Čištění usazovacích elektrod je prováděno 

oklepáváním. Trubkové rámy s vysokonapěťovými elektrodami jsou zavěšeny mezi řadami 

usazovacích elektrod a jejich čištění je prováděno rovněž oklepáváním. U odlučovačů je 

instalováno vytápění izolátorů a posledních výsypek. Skříň je ocelová, opatřena průlezy pro 

vstup do EO, dolní část skříně je uzavřena jehlancovými ocel. výsypkami. K napájení bude 

použito 6 ks usměrňovačů s automatickou bezkontaktní regulací napětí tyristory pro primární 

napětí 380 V. Max. úlet z odlučovacího zařízení při ustáleném režimu kotle bude činit 100 

kg/hod. 

KOUŘOVÝ VENTILÁTOR 

Axiální ventilátor pro dopravu kouřových plynů s abrazivními přimíseninami, má 

funkční části z materiálu se zvýšenou odolností proti teplotě a otěru. Oběžné kolo je snadno 

vyměnitelné odšroubováním dělené skříně. Vnitřní ložisko je chlazeno přisávaným vzduchem 

proudícím trubkou podél hřídele ventilátoru. Vnitřní ložisko je mazáno tukem, vnější olejem a 

jejich stav je kontrolován teploměrem. Jádro difuzoru je opatřeno průlezem pro revizi a 

demontáž oběžného kola a výměnu výstupních lopatek. Ventilátor je poháněn elmotorem. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství kouřových plynů   44 m3/s 

Celkový tlak ventilátoru   2200 Pa 

Teplota kouřových plynů              max. 130° C 

Měrná váha kouřových plynů  0,785 kgm-3 

Otáčky oběžného kola   385 ot min-1 

Napětí                                           6000 V 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jmenovité množství vyráběné páry  34,72 kg/s (125 t/h) 

Tlak přehřáté páry                                7,55 MPa 

Teplota přehřáté páry    510° C 

Teplota napájecí vody   190° C 

Účinnost: 

a) s přitápěním pro palivo  83 % 

b) bez přitápění s min. výhř.  80 % 

 

a) s přitápěním pro palivo               87 % 

b) bez přitápění s max. výhř.  88 % 

 

Zákl. palivo a) s max. výhřevností  18,42 MJ/kg 

černé uhlí b) s min. výhřevností             12,8 MJ/kg 

Obsah popele  ad a)    33 % 

  ad b)    56 % 

Palivo pro stabilizaci a zapalování – koksárenský plyn 

Výhřevnost     15 923 kJ/Nm3 

PŘEHLED VÝHŘEVNÝCH PLOCH A OBSAHŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KOTLE 

 
 
 

OBSAH  
(m3) 

VÝHŘEVNÁ 
PLOCHA (m2) 

Napájecí potrubí 

EKO I 

EKO II 

4,415 

3,847 

2,748 

------ 

881 

600 
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Kondenzátory  

Potrubí EKO – buben 

Potrubí kondenzátu 

Buben - norm. hladina 

 - celkem 

Varný systém 

Přehřívák I – stěnový 

Přehřívák I – konvekční 

Přehřívák II (visutý) 

Přehřívák III (výstupní) 

Spojovací parní potrubí 

Ohřívák vzduchu I 

Ohřívák vzduchu II 

2,184 

0,2145 

0,3 

7,23 

17,62 

17,83 

6,179 

2,089 

3,47 

2,667 

2,787 

------ 

------ 

82,5 

----- 

----- 

----- 

----- 

410 

213 

267 

324 

398 

----- 

3440 

1700 
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Příloha č. 5 – Kotelní agregát K11 

KOTELNÍ AGREGÁT K 11 

Kotel je dvoutahový s přirozenou cirkulací s granulačním ohništěm, pro přímé foukání 

prášku se sestupným zadním tahem, s trubkovým ohřívákem vzduchu. Mlýnice se zásobníky 

surového uhlí jsou umístěny před kotlem. 

Hlavní rozměry bloku kotle: šířka 11,6 m, hloubka 19,7 m, výška 38,4 m. 

Spalovací komora je vyrobena z membránových stěn se svislými trubkami a je 

obdélníkového průřezu o rozměrech 7,22 x 8,45 m. V bočních stěnách jsou po dvou umístěny 

skupinové a plynové hořáky. 

Odpařovací systém kotle tvoří stěny spalovací komory a mříž na vstupu do šikmého tahu: 

v horní části spalovací komory je zavěšen šotový přehřívák páry. 

Strop spalovací komory, boční stěny, dno šikmého tahu, strop a všechny čtyři stěny 

zadního tahu do úrovně + 17,5 m včetně mříže mezi šikmým a zadním tahem tvoří stěnový 

přehřívák páry. Stěny a strop jsou provedeny jako celosvařovaná membránová stěna. 

V zadním tahu jdou spaliny přes ležatý konvekční přehřívák páry a dále je řazen 

dvousvazkový ohřívák vody. Poslední výhřevnou plochou je dvoudílný ohřívák vzduchu. 

Kotlové těleso má průměr 1800 mm. Vnitřní vestavba zaručuje dokonalé odloučení páry 

z parovodní směsi. Tlaková ztráta parovodního systému kotle od napájecí hlavy po uzlový kus 

na výstupu páry z kotle je při jmenovitém výkonu 1,5 MPa.  

Životnost částí tlakového systému kotle, které pracují v oblasti vysokých teplot je 

100 000 hodin. 

Napájecí voda vstupuje do kotle přes napájecí hlavu a po ohřátí v ohříváku vody je 

vedena do kotelního válce. Z kotelního válce proudí voda čtyřmi spádovkami do komorového 

rámu a systémem zavodňovacích trubek do vstupních komor výparníku. Z výparníku vstupuje 

parovodní směs spojkami do kotelního válce. V kotelním válci, vybaveném cyklony a bloky 

z vlnitých plechů, se odloučí od páry voda a sytá pára postupuje do vstupní komory stěnového 

přehříváku. 

První část stěnového přehříváku tvoří strop nad spal. komorou, mříž mezi šikmým a 

zadním tahem a podhled šikmého tahu. Potrubím proudí pak pára do bočních stěn mezitahu, 

prvé rozdělení ne levou a pravou větev, prouděním zdola nahoru se dostane pára do výstupní 

komory, jejíž druhá polovina je vstupní komorou boční stěny zadního tahu. Z boční stěny 

proudí pára do přední a zadní stěny zadního tahu.  Trubky zadní stěny, jež pak přecházejí do 
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stropu nad zadním tahem i trubky přední stěny, tvořící v horní části mříž mezi šikmým a 

zadním tahem, ústí do společné přestupní komory, z níž vystupují závěsné trubky. 

V komorách přední a zadní stěny zadního tahu a v přestupní komoře dochází k částečnému 

smíchání páry levé a pravé větve. 

Dvě řady závěsných trubek, nesoucích konvekční přehřívák a ohřívák vody, ústí do dvou 

komor, z nichž je pára vedena potrubím, v němž je umístěn zajišťovací vstřik VI, do 

konvekčního přehříváku. V tomto případě je poprvé provedeno křížení potrubí mezi levou a 

pravou větví. Konvekční přehřívák tvoří ležatý svazek přecházející do svislých trubek 

zaústěných do dvou komor. Potrubím, se zabudovaným vstřikem VII je pára vedena do 

šotového přehříváku zavěšeného pod stropem spal. komory. Z výstupních komor šotového 

přehříváku proudí pára potrubím v němž je umístěn vstřik VIII, do výstupního souproudého 

přehříváku v šikmém tahu. Křížení parních větví levé a pravé strany je též provedeno za 

konvekčním a šotovým přehřívákem. 

Regulace teploty přehřáté páry je vstřiková, ve dvou stupních. Jeden vstřik je zařazen 

před šoty, druhý před výstupní přehřívák. Vstřik zařazený před konvekční přehřívák není 

regulační, pouze zajišťovací. Ke vstřikování je použito nap. vody, odebírané z nap. hlavy před 

regulačním napájecím ventilem. Celkové množství vstřiku činí 6 – 9 %. 

Tlakový systém kotle je proti překročení konstrukčního tlaku jištěn pěti pojistnými 

ventily s pomocným řízením. Všechny ventily jsou umístěny na výstupním parním potrubí a 

jsou ovládány z řídících skříní, do kterých je zaveden tlakový impuls od tlaku páry za kotlem 

a od tlaku bubnu. Výfukové potrubí poj. ventilů je zaústěno do tlumiče hluku. 

Spalovací zařízení sestává ze čtyř skupinových hořáků umístěných po dvou v každé 

boční stěně. Hořák obsahuje tři hořáky práškové umístěné ve třech patrech a mezi nimi jsou 

umístěny dva hořáky plynové. Osy hořáku jsou nasměrovány tak, že tvoří tečny k myšlené 

kružnici v průsečíků os stěn spal. komory. Každý kroužkový mlýn dodává prášek do stejného 

patra všech hořáků. Množství spalovacího vzduchu je řízeno klapkou, jednotlivě pro každý 

práškový i plynový hořák. Spalovací vzduch pro spalování prášku je přiveden pod a nad 

práškovou hubici, vzduch pro spalování plynu je veden kolem přívodních trubek plynu 

v plynové hubici. 

Pro dopravu spalovacího vzduchu slouží dva axiální ventilátory, poháněné trojfázovým 

asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko, opatřené regulačním ústrojím pro plynulou 

změnu jejich výkonu. Ústí sacích kanálů, umístěná pod stropem kotelny a na střeše kotelny 

jsou opatřena ručně ovládanými klapkami, dovolujícími nasávat vzduch z venku nebo 

z kotelny. Ve svislé části kanálu je umístěna dýza pro měření množství vzduchu a tlumič 
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hluku. K předehřátí nasávaného vzduchu je užito recirkulace. Z výtlaku ventilátoru se vede 

vzduch do trubkového ohříváku vzduchu, ve kterém se ohřeje na cca 270° C. Ohřátý vzduch 

je veden kanály k práškovým a plynovým hořákům a do mlýnice. Propojení levé a pravé 

strany vzduchové části ohříváku vzduchu opatřené klapkou, umožňuje provoz kotle se 

sníženým výkonem při výpadku jednoho vzduchového ventilátoru. 

Pod výsypkou spal. komory je situován řetězový vynašeč škváry s drtičem. Slouží 

k vynášení škváry z podkotlí a pro jemnější drcení škváry potřebné ke splavování. Max. 

velikost zrna za drtičem je 30 x 30 x 50 mm. Vynašeč škváry i drtič jsou poháněny 

samostatnými elektromotory, proti přetížení jsou chráněny tahovými pojistkami. Výpusť ve 

výsypce pod ohř. vzduchu slouží k odvedení vody při čištění trubek ohř. vzduchu tlakovou 

vodou. Za normálního provozu je otvor uzavřen. 

Pro kontrolu a revizi vnitřních částí kotle je tento vybaven kontrolními a vstupními 

dvířky, často kombinovanými s explozními klapkami. 

Ocelová konstrukce vlastního kotle je rámová s nosným roštem neseným hlavními 

sloupy kotle. Součástí ocel. konstrukce je i vyztužení membránových stěn kotle dimenzované 

na tlak ± 2000 Pa. 

Potrubí, vzduchové a kouřové kanály, části mlýnice, ohř. vzduchu, stěny kotle a ostatní 

příslušenství jsou, pokud je to nutné s ohledem na tepelné ztráty, opatřeny dostatečnou izolací 

v plechovém obalu. Rozsah zazdívky je minimální, jedná se prakticky o dvířka, průlezy a 

průchody trubek. 

K odsávání spalin z kotle slouží dva kouřové ventilátory, poháněné elektromotorem, 

opatřené regulačním ústrojím pro plynulou změnu dopravovaného množství. Spaliny jsou 

z kotle odváděny kouřovými kanály, opatřenými klapkami, do elektrostatických odlučovačů. 

Propojení levé a pravé strany pod ohřívákem vzduchu, opatřené klapkou, umožňuje provoz 

kotle se sníženým výkonem při výpadku jednoho kouřového ventilátoru. Za každým 

ventilátorem je ručně ovládaná uzavírací klapka. 

KOTLOVÉ T ĚLESO 

Vnějšího průměru ø 1800 mm, tloušťky stěny 80 mm, s půlkruhovými dny, s průlezovým 

otvorem, kotlovým štítkem o celkové délce 10 600 mm. K dokonalému odloučení páry 

z parovodní směsi slouží vnitřní vestavba sestávající ze 48 cyklonových odlučovačů 

s tangenciálním vstupem, shora uzavřených dvojitým děrovaným plechem, z odlučovacích 

žlabů umístěných nad cyklony a ze 42 bloků z vlnitého plechu pro odloučení nejmenších 

kapiček vody. Napájecí voda je přiváděna 13 trubkami zakončenými děrovanými 
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koncovkami, ze kterých padá nap. voda na hladinu ve formě sprchy. Kotlové těleso je 

zavěšeno na ocel. konstrukci kotle dvěma závěsy ø 100 mm. 

HRUBÁ ARMATURA 

Obsahuje vstupní dvířka 450 x 450 mm kombinovaná s explozními klapkami a opatřená 

kukátky. Ve spal. komoře jsou dále umístěna kontrolní dvířka 200 x 200 mm. V pravé boční 

stěně výsypky jsou oválná vstupní dvířka 400 x 700 mm. 

TRUBKOVÝ SYSTÉM KOTLE 

Trubky výparného systému pokrývají stěny spal. komory od výsypky až po trubkový 

strop kotle. Jsou provedeny jako celosvařovaná membránová stěna se svislými trubkami. 

Boční stěny jsou tvořeny 44 trubkami ø 57 x 5 mm, rozteč trubek 75 mm. Přední a zadní stěnu 

tvoří 112 trubek ø 57 x 5 mm, rozteč trubek 75 mm. Mříž mezi spalovací komorou a šikmým 

tahem je tvořena čtyřmi řadami trubek s 28 trubkami v jedné řadě. Na MeS jsou přivařeny 

úchytky pro vedení stěn a jejich připojení k výztužným bandážím, dále vyztužení MeS 

v rozích spal. komory a rohové vazby. Vstupní komory ø 245 x 22 mm a výstupní komory ø 

245 x 25 mm. Výparník je zavěšen do nosného roštu kotle pevnými závěsy na odlehčovacích 

blocích, které zajišťuje svislý tah vzhůru i při prodloužení táhla nebo deformaci nosníku. 

SPÁDOVÝ SYSTÉM 

Zavodnění spodních komor výparníku zajišťují 4 spádové trubky ø 324 x 22 mm, 

vedoucí ze spodní části kotlového tělesa do komorového rámu, tvořeného 4 trubkami ø 273 x 

22 mm, které jsou svařeny v obdélníkový rám pomocí čtyř kovaných rohových kusů. 

Z komorového rámu je kotelní voda vedena 52 trubkami ø 108 x 7 mm do spodních komor 

výparníku. Parovodní směs z horních komor výparníku je vedena do kotlového tělesa 52 

trubkami ø 108 x 7 mm. Spádové trubky a  komorový rám jsou zavěšeny na ocelové 

konstrukci pružinovými závěsy a závěsy stálé síly. 

PŘEHŘÍVÁKY PÁRY MEMBRÁNOVÉ 

Sytá pára z kotlového tělesa je vedena 12 trubkami ø 108 x 7 mm do stěnového 

membránového přehříváku páry, který pokrývá: 

- strop nad spal. komorou a mezitahem, přechází v mříž mezi mezitahem a zadním 

tahem a dále pokrývá dno mezitahu 

- boční stěny mezitahu 
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- boční stěny zadního tahu 

- zadní stěny zadního tahu a strop nad zadním tahem, přední stěnu zadního tahu, 

která přechází v mříž mezi mezitahem a zadním tahem. 

a) strop nad spal. komorou tvoří 168 paralelních trubek ø 35 x 4,5 mm, rozteč 50 mm. 

Vstupní komory, označená PK1 ø 245 x 22 mm. Membránová stěna stropu přechází 

v mříž mezi mezitahem a zadním tahem, tvořenou třemi řadami trubek ø 35 x 4,5 mm, 

s příčnou roztečí 150 mm, podélnou 70 mm. Mříž přechází v MeS tvořící podhled 

mezitahu stejného provedení jako strop. K této části MeS je přivařena komora PK2 ø 

219 x 22 mm. 

b) boční stěny mezitahu tvoří 36 paralelních trubek ø 57 x 5 mm s roztečí 97 mm. 

Vstupní komory PK3 a výstupní komory PK4 ø 219 x 22 mm. 

c) boční stěny zadního tahu pokrývá MeS 44 paralelních trubek ø 57 x 5 mm s roztečí 97 

mm. Vstupní komora PK4 je pokračováním výstupní komory PK4 boční stěny 

mezitahu. Výstupní komory PK5 ø 219 x 22 mm jsou svařeny rohovými uzlovými 

kusy s komorami PK6. 

d) zadní stěna a strop zad. tahu, přední stěna a mříž. Strop kotle, jehož trubky jsou 

pokračováním trubkového systému zadní stěny, tvoří MeS ze 112 trubek ø 35 x 4,5 

mm s roztečí 75 mm. Přední stěna zadního tahu, rovněž MeS ze 112 trubek ø 35 x 4,5 

mm, rozteč 75 mm, přechází v mříž mezi zadním tahem a mezitahem se dvěma řadami 

trubek s příčnou roztečí 150 mm, podélnou roztečí 70 mm. Vstupní komory PK6 ø 

219 x 22 mm jsou přivařeny pomocí rohových uzlových kusů ke komorám PK5 a tvoří 

tak komorový rám v zadním tahu. Trubky přední i zadní stěny zaúsťují do jedné 

komory PK7. Na MeS jsou přivařeny úchytky pro vedení stěn a jejich připojení 

k výztužným bandážím, dále pak vyztužení MeS v rozích a rohové vazby. Stěnové 

přehříváky z MeS jsou zavěšeny do nosného roštu kotle pevnými závěsy na 

odlehčovacích blocích podobně jako MeS výparníku. 

PŘEHŘÍVÁKY Z HLADKÝCH TRUBEK 

a) závěsné trubky – 110 záv. trubek ve dvou řadách ø 38 x 5 mm s navařenými 

závěsnými nosy tl. 6 mm, sloužící k zavěšení konvekčního přehříváku a ohříváku 

vody. Vstupní komora PK7, výstupní komora PK8 ø 219 x 22 mm. 

b) konvekční přehřívák o výhřevné ploše 758 m2 je první výhřevnou plochou zadního 

tahu. Protiproudý ležatý svazek provedený jako přesazený dvojřad z 220 paralelních 
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trubek ø 35 x 4 mm. Vstupní komora PK9 ø 219 x 22 mm. Výstupní komory PK10 ø 

219 x 20 mm. 

c) šotový přehřívák o celkové výhřevné ploše 445 m2 tvoří 8 šotů. V každé desce je 16 

trubek. Ve vstupní části jsou trubky ø 38 x 4 mm, ve výstupní části ø 38 x 5 mm. 

Rozteč trubek v šotu je 42 mm, rozteč šotů 900 mm. Rovinu desek zajišťuje vazba 

z vlastních šotových trubek a příchytky z plechu tl. 10 mm. Vstupní komora PK11 ø 

219 x 22 mm s osmi navařenými komůrkami ø 133 x 18 mm. Dvě výstupní komory 

PK12, ø 245 x 32 mm, každá se čtyřmi komůrkami ø 133 x 18. 

d) výstupní přehřívák o výhřevné ploše 580 m2, je proveden jako souproudý přesazený 

dvojřad. 162 paralelních trubek, každá je ohnuta v had o třech smyčkách. Vstupní část 

(cca 2 smyčky) je z trubek ø 38 x 5 mm, výstupní část z trubek ø 38 x 6,3 mm. 

Vstupní komora PK13, ø 219 x 18 mm, výstupní komora ø 245 x 32 mm. 

VSTŘIKOVACÍ EJEKTORY 

Vstřik VI zabudovaný do potrubí ø 194 x 14 mm sestává z připojovací trubice, nátrubku, 

pláště, tenkostěnné košilky centrované a upevněné v plášti vzpěrkami a šrouby a z vlastní 

trysky, což je v podstatě krátká trubka ø 44,5 x 7 mm z jedné strany uzavřená dnem, ve 

kterém jsou vstřikovací otvory. Vstřiky VII a VIII, zabudované do potrubí ø 194 x 14 mm, 

jsou podobné konstrukce jako vstřik VI s výjimkou trysky, kterou v tomto případě tvoří 

trubka ø 44,5 x 7 mm, opatřena dvěma řadami otvorů, opatřena dnem a fixována kolíkem.  

OHŘÍVÁK VODY 

O výhřevné ploše 1875 m2 sestává ze 110 paralelních trubek ø 38 x 4 mm vinutých 

v jednoduchém přesazeném hadu, počet trubek v řadě 55. Vstupní komora EK1 a výstupní 

komora EK2 ø 168 x 18 mm. 

SPALINOVÝ OH ŘÍVÁK VZDUCHU 

O celkové výhřevné ploše 11 880 m2 sestává z 8 stejných elementů, po čtyřech ve 

vstupním a výstupním dílu. Trubkový element tvoří 2730 podélně svařovaných trubek ø 40 x 

1,5 mm, vevařených do trubkovnic. Uspořádání trubek přesazené s příčnou roztečí 58 mm, 

podélnou 41 mm. Celková výška elementu 4860 mm, půdorysný obrys 4160 x 1960 mm. 

Horní trubkovnice je provedena z plechu tl. 16 mm, spodní z plechu tl. 25 mm. K snížení 

obraze vstupních částí trubek popílkem jsou trubky všech elementů opatřeny nástavci z trubky 
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ø 40 x 1,5, délky 130 mm, nasazených na konce trubek vyčnívajících z horní trubkovnice. 

Nástavce jsou zality ignitem. 

POJIŠŤOVACÍ VENTILY 

2 x 2 ks pojistný ventil typ SiZ 1508, DN 65/100, průměr sedla d = 46 mm, zapojení N2. 

Ke každé dvojici přísluší jeden řídící přístroj s nastavenými otevíracími přetlaky 2 x 9,7 MPa 

+ 1 x 11,27 MPa a 2 x 9,9 MPa + 1 x 11,27 MPa. 1 ks pojistný ventil DN 40/65, průměr sedla 

28 mm s řídícím přístrojem nastaveným na otev. přetlaky 2 x 10,1 a 1 x 11,27 MPa. Výfukové 

potrubí každého pojistného ventilu ústí do svého tlumiče hluku. Tlumič se skládá 

z děrovaných trubek, ve kterých proběhne několikanásobná expanse páry na tlak atmosférický 

a pláště tvaru komolého kužele. 1 ks pojistný ventil + 1 ks řídící přístroj s otevíracími přetlaky 

2 x 10,1 MPa + 1 x 11,47 MPa, Mpp ≈ 20 200 kg/hod. 

HOŘÁKY 

Pro kotel jsou dodány 4 ks hořáků, z nichž každý obsahuje tři hořáky práškové a mezi 

nimi dva hořáky plynové. Hořáková skříň z plechu tl. 10 mm je po výšce rozdělena na pět 

částí. Ústí hořákové skříně je provedeno z ohnivzdorného plechu. Práškové hubice jsou 

svařeny z otěruvzdorného plechu tl. 12 mm. Hořáková ústí prášková, plynová i sekundárního 

vzduchu jsou odlita ze žáruvzdorné litiny a jejich výměna je možná bez demontáže celého 

hořáku. Plynový hořák se skládá ze 6 trubek ø 60 x 5 mm ukončených plynovou tryskou. 

Poloha trubek v hořákové skříni je zajištěna distančními plechy. Stabilizační hořák, tr. ø 32 x 

4 mm je zapalován ručně. Přívod sekundárního vzduchu je samostatný ke každé hořákové 

hubici. 

ODSTRUSKOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

Pojízdný řetězový vynašeč škváry sestává z pojezdových kolejnic, rámu vynašeče, 

poháněcí stanice, vratné stanice vynášecího řetězu, rozvodu vody, těsnícího rámu a 

signalizace přetržení pojistky. Vana vynašeče je svařována, boční stěny z plechu tl. 8 mm, 

dno tl. 10 mm je vyloženo otěruvzdornými plechy tl. 8 mm. V bočních stěnách je 12 čistících 

dvířek 250 x 500 mm. Uvnitř vany jsou uloženy vodící kolejnice vynášecího řetězu. 

Vypouštěcí potrubí slouží k vypouštění škvárového kalu. Poháněcí stanice se skládá ze 

svařované skříně s čistícími dvířky v boční stěně. Dvourychlostní převodovka RP100-2R 

s výstupními otáčkami 6 nebo 4,5 ot/min je poháněna el. motorem VP 160 M06, 7,5 kW, 380 

V, 960 ot/min. Rychlost vynášecího řetězu je při první rychlosti 1,3 m/min, při druhé rychlosti 
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1,8 m/min. Proti přetížení vynášecích řetězů slouží tahová pojistka. Signalizace přetržení 

pojistky je provedena magnetickým snímačem. Vratná stanice je řešena i jako napínací. 

V ohybech vynášecího řetězu jsou po stranách uloženy vodící kladky. Vynášecí řetěz se 

skládá ze škrabáku, jenž má v přední části stavitelnou shrnovací lištu, z třmenu s čepem, 

přišroubovaného ke škrabáku. Na čepech jsou pevné kladičky. Z vlastního pětičlánkového 

řetězu 22 x 86 mm, sešroubovaného s třmeny a škrabáky v souvislý nekonečný vynášecí 

řetěz. Těsnící rám s plechu tl. 10 mm tvoří vodní uzávěr a zabraňuje vnikání falešného 

vzduchu do topeniště. Vody se používá jako chladícího média. Výši hladiny udržuje 

přepadové potrubí. Součástí řetězového vynášeče je zubový dvouválcový drtič škváry. 

Usměrňovací skluzy z abrazitu, našroubované v ústí drtiče, navádějí škváru mezi zuby 

drtících válců. Vlastní zuby drtících válců jsou lity z otěruvzdorné chromové oceli. Ve střední 

části skříně je usazena litá nárazová tyč z manganové oceli. Pohon sestává z převodovky 

ALBOX 80/125/200, vstupní otáčky 1460 ot/min, výstupní otáčky 18,7 ot/min a el. motoru 

AP 132-S4, 5,5 kW, 1460 ot/min, 380/220 V. Proti přetížení je drtič opatřen tahovou 

pojistkou jejíž přetržení je signalizováno mag. snímačem  MS 36. Otáčky drtících válců jsou 

30 ot/min. Drtič je opatřen pojezdovými koly. 

VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR 

Axiální vzduchový ventilátor s meridiálním urychlením, ø 1120 mm, poháněný 

trojfázovým asynchronním el. motorem s kotvou nakrátko, typ IN 4355X-4, 250 kW, 1485 

ot/min. Ventilátor sestává ze sací komory, regulačního ústrojí, oběžného kola, hřídele, 

vnitřního a vnějšího ložiska. Vnitřní ložisko je mazáno tukem, vnější ložisko olejem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství dopravovaného vzduchu  37 m3/s 

Celkový tlak vyvozený ventilátorem  3 500 Pa 

Hustota dopravovaného vzduchu  1,16 kg/m3 

Teplota dopravovaného vzduchu  30° C 

Velikost oběžného kola   1 120 mm 

Otáčky oběžného kola   1 485 ot/min 

Příkon na hřídeli ventilátoru (Nef)  184 kW 

UHELNÁ MLÝNICE 
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Uhelná mlýnice sestává ze tří samostatných mlýnských okruhů. Palivo je dopravováno 

do mlýna řetězovým podavačem, který je od zásobníku surového paliva oddělen třídílným 

deskovým uzávěrem. Surové uhlí bude rozemleto na uhelný prášek v kroužkovém mlýnu. 

K vysoušení prášku je použito horkého vzduchu, jež slouží zároveň jako nosné médium pro 

dopravu prášku do hořáku. Teplota nosného média je udržována na předepsané výši mísením 

teplého vzduchu z ohříváků vzduchu a studeného vzduchu odebíraného z výtlaku 

vzduchových ventilátorů. Potřebný tlak nosného média zajišťuje radiální ventilátor pracující 

v bloku s mlýnem. Aby nedocházelo k úniku prášku do prostoru mlýnice, je do mlýna 

přiveden těsnící vzduch ze samostatného ventilátoru. Každý mlýn má čtyři vývody uhelného 

prášku a dodává směs do stejného patra všech čtyř hořáků. K rozrušování kleneb 

v zásobnících surového uhlí slouží vzduchové trysky. 

VZDUCHOVÉ TRYSKY 

Slouží k rozrušování kleneb a omezují nalepování uhlí na stěny bunkru. Přívodní potrubí 

vzduchu ø 57 x 3 mm je napojeno na panel rozvodu vzduchu (pro každý zásobník 1 panel), 

tvořeného komůrkou ø 89 x 3,5 mm s kohouty. Od kohoutů k tryskám je vzduch veden 

potrubím ø 32 x 2,5 mm. Na jednom zásobníku surového uhlí je instalováno 13 ks trysek 

z trubky ø 89 x 6 mm. 

DESKOVÝ UZÁV ĚR BUNKRU 

Je složen ze tří samostatných uzávěrů, poháněných el. motory typu TS 030329-

106x1400x31,5; 2,2 kW; 1 300 ot/min; 380 V. Vypínaní v koncových polohách je zajištěno 

koncovými spínači. Za provozu je trvale otevřen první díl, druhé dva díly se otevírají střídavě 

tzn., že jeden z nich je zavřený a druhý otevřený. 

PODAVAČ SUROVÉHO UHLÍ 

Řetězový podavač slouží k dopravě sur. uhlí do mlýna. Dopravu uhlí obstarává článkový 

řetěz poháněný přes variátor a převodovku, el. motorem AP 132 M4; 7,5 kW; 144 ot/min; 380 

V. Doporučené napnutí řetězu zajišťují pružiny v napínací hlavě. Variátory podavačů mají 

regulační rozsah otáček 1:3 a jsou opatřeny tachodynamy. Celý podavač je svařen z plechů a 

válcových profilů. Exponované části jsou chráněny pancéřováním, dno podavače je vyložené 

čedičovými dlaždicemi. V násypném dílu je zabudované stavitelné hradítko vrstvy paliva a 

rozrušovač paliva. Pro připojení požární vody slouží hrdlo umístěné na čelní stěně skříně 

podavače. Signalizace dopravy paliva je zabudována v násypném dílu a v posledním 
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spojovacím dílu. Signalizace chodu je umístěna v napínací hlavě. Na přírubu výpusti 

surového uhlí z dopravníku je připojen ruční uzávěr. Celý dopravník je zpracován pro přetlak 

5 kPa. Před podavači jsou v podlaží situovány otvory pro namontování svodek pro 

vyprazdňování zásobníků paliva, za pomoci podavače paliva, do vleček. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství dopravovaného paliva při střední vrstvě 5,3 – 16 t/h 

Max. rychlost řetězu    0,146 m/s 

Max. vrstva     180 mm 

Min. vrstva     130 mm 

MLÝN 

Středoběžný kroužkový mlýn typu EM70, sestává z unášeče talíře na výstupním hřídeli 

převodovky, drtícího kruhu, na kterém se pohybuje 9 ocelových mlecích koulí ø 530 mm 

z přítlačného a opěrného kruhu. Mlýn je poháněn trojfázovým asynchronním el. motorem 

s kotvou nakrátko, typu SZJVc-198rE, 160 kW, 740 ot/min, 60 000 V, přes spojku a 

převodovku jejíž výstupní hřídel s unášecím talířem koná 48,5 ot/min. Opěrný kruh přitlačuje 

pomocí pružin přítlačný kruh na mlecí koule. Nastavitelná délka pružin zajišťuje konstantní 

přítlačnou sílu i při částečně opotřebených mlecích koulích. Skříň mlýna, usazená na 

převodovce je svařena z tlustých ocelových plechů, opatřena otvory pro ukládání mlecích 

koulí a k seřizování předpětí pružin přítlačného prstence. Dále jsou ve spodní části skříně 

dvířka pro vybírání pyritových propadů v množství cca 50 kg za směnu a nátrubky pro 

připojení těsnícího vzduchu. Těsnící vzduch je veden štěrbinou mezi unášecím talířem a 

kruhem skříně mlýna do komory mlýna. Protože jeho tlak je větší než tlak v mlýně, 

znemožňuje průchod prášku do převodovky. Převodovka je opatřena centrálním mazáním 

ložisek a ozubených kol s chladičem oleje a filtrem. Mazání zajišťuje zubové čerpadlo typu 

PZ-25A poháněné vlastním el. motorem. Výkon el. čerpadla je 25 l/min. Proti překročení 

tlaku je výtlačné potrubí opatřeno poj. ventilem nastaveným na otevírací tlak 0,46 MPa. Ke 

kontrole mazání slouží tlakoměr. Umletý uhelný prášek je unášen horkým sušícím vzduchem 

do třídiče, umístěného na skříni mlýna. V třídiči se odloučí hrubší frakce, které padají zpět do 

mlecího prostoru. Jemnost mletí se reguluje nastavitelnými lopatkami v třídiči, ovládanými 

pákovým ústrojím na horní části třídiče. Přívod paliva do mlecího prostoru je proveden 

ocelovou rourou v ose třídiče. Třídič má čtyři výstupy uhelného prášku ø 345 mm. Každý 

mlýn dodává prášek do všech čtyř hořáků a u všech hořáků do stejného patra. Práškovody 
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jsou ocelové, kolena z otěruvzdorné litiny. Skříň mlýna a třídič jsou dimenzovány na přetlak 

0,4 MPa a opatřeny hrdly pro připojení hasící páry a vody. 

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY MLÝNA 

Mlecí výkon     15 408 kg/hod 

Zbytek na sítě 0,09    35 % 

Množství sušícího média   13,6 m3/sec 

Teplota sušícího média   250 – 270° C 

MLÝNSKÝ VENTILÁTOR 

Radiální jednostupňový ventilátor typu VPM 85/2,3 dopravuje do mlýna horký vzduch 

k sušení a dopravě prášku do hořáku. Ventilátor je poháněn trojfázovým asynchronním el. 

motorem typu Szuv 174 sE, 200 kW, 1470 ot/min, 6 000 V. Ocelová skříň ventilátoru je 

svařovaná a dělená, aby byla umožněna demontáž oběžného kola. Hřídel oběžného kola je 

uložena ve dvou kluzných ložiskách. Součástí ventilátoru je mazací okruh, zajišťující mazání 

kluzných ložisek. Hlavní mazací zubové čerpadlo o výkonu 18 l/min je na společném hřídeli 

s oběžným kolem a dopravuje olej do ložisek při normálním provozu, druhé zubové čerpadlo 

poháněné el. motorem, slouží k mazání při najíždění a doběhu ventilátoru. Součástí mazacího 

okruhu je chladič oleje, manometr pro měření tlaku oleje před ložiskem a teploměr oleje 

umístěný v potrubí za ložiskem. Množství vzduchu dodávaného ventilátorem je regulováno 

listovou regulační klapkou na vstupním hrdle ventilátoru. Do sání ventilátoru je přiváděna 

směs horkého a studeného vzduchu. Studený vzduch je odebírán za vzduchovým 

ventilátorem, horký za trubkovým ohřívákem vzduchu. Poměrné množství obou vzduchů je 

řízeno od teploty za mlýnem, absolutní množství vzduchu závisí od výkonu mlýna a je 

měřeno. Ventilátor je dimenzován tak, že zajišťuje dodávku 22 000 Nm3/h vzduchu o teplotě 

250 – 270° C a tlak za třídičem mlýna  1 800 Pa. 

VENTILÁTOR T ĚSNÍCÍHO VZDUCHU 

Dvoustupňový radiální ventilátor v litinové skříni poháněný el. motorem typu Sf-160M-

28, 15 kW, 2925 ot/min, 380 V. Elektromotor s ventilátorem jsou na společném rámu. Mazání 

je zajištěno tukem pomocí Staufferových maznic. Sací hrdlo je opatřeno sítem. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE VENTILÁTORU 

Dopravované množství   25 Nm3/min 
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Statický tlak     11,5 kPa 

Teplota nasávaného vzduchu   30° C 

PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Koksárenský plyn 

Koksárenský plyn se užívá u K11pro zapalování kotle, najíždění kotle, stabilizaci spalování a 

přitápění.  

Koksárenský plyn je přiveden o tlaku max. 6,0 kPa z hlavního rozvodu DN 800 v majetku 

ČEZ Energetické služby s.r.o. 

Plynové hospodářství kotle se skládá z: 

- přívodního potrubí DN 800 vedeného od připojovacího místa po střeše 

energomostu R8/II-K11 

- HUP s el.pohonem umístěného na úrovni +19,0 m  nad vraty pod TG10  

- měření průtoku KP v majetku ČEZ Energetické služby 

- BUP umístěného v kotelně K11  na plošině + 13,7 m    

- potrubí ke kotli od BUP DN400 rozdvojeného na úrovni +23,6 m do dvou větví 

DN 300, které se u kotle na úrovni +18,5 m dále rozdvojuje na dimenzi DN 200 

k jednotlivým stojanům hořáků  

- 4 ks plynových hořáků a to 2 na pravé a 2 na levé straně kotle na  +18,5 m  

- 4 ks stojanů osazených uzavírací a bezpečnostní armaturou  na   +18,5m 

- přívodního potrubí plynu pro zapalovací hořáky DN 60 napojené mezi  HUP a 

BUP ke stojanům jednotlivých hořáků  

- odvzdušnění jsou vytažena nad střechu kotelny a zakončena ohybem 

Zemní plyn 

Zemní plyn se užívá na K11 pro zapalování kotle, najíždění kotle a stabilizaci spalování. 

Potrubí ZP DN 200 je přivedeno od rozdělovače u RS 6000, kde je umístěn i HUP, po stěně 

kotelny I, po OK potrubí chladících okruhů na plošinu v kot. K11 + 7,6m  na PS, kde je 

umístěn BUP.  

PARTIE ZA KOTLEM 

Zařízení umělého tahu s odlučováním popílku zahrnuje dva třísekcové elektrické 

odlučovače a dva axiální kouřové ventilátory. 
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EL. ODLUČOVAČ 

Typu EKF 1-20/9/3x6-3,5/250 je horizontální, jednoduchý třísekcový. El. odlučovač je 

zařízení, v němž se prachové částice odlučují elektrickou cestou. Vnitřní část odlučovače se 

skládá z vysokonapěťového systému a oklepávání. Prachové částice unášené plynem se mezi 

usazovacími a vysokonapěťovými elektrodami elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích 

elektrodách. Nabíjení se děje tak, že se na částečkách usazují záporné ionty, vznikající 

v oblasti koronového výboje. Nabité částice se působením elektrických sil v aktivním 

prostoru mezi elektrodami pohybují směrem k usazovacím elektrodám a ulpívají na nich. 

Čištění usazovacích elektrod je prováděno oklepáváním. Trubkové rámy s vysokonapěťovými 

elektrodami jsou zavěšeny mezi řadami usazovacích elektrod a jejich čištění je prováděno 

rovněž oklepáváním. U odlučovačů je instalováno vytápění isolátorů a posledních výsypek. 

Skříň je ocelová, opatřená průlezy pro vstup do EO, dolní část skříně je uzavřena 

jehlancovými ocelovými výsypkami. K napájení bude použito 6 ks usměrňovačů typu TuR-

500 mAar/88 kVs. Maximální úlet z odlučovacího zařízení, při ustáleném režimu kotle, bude 

činit 100 kg/h. 

KOUŘOVÝ VENTILÁTOR 

Axiální ventilátor ø 1 600 – 3,9° PM 12 2315.21 pro dopravu kouřových plynů 

s abrazivními přimíseninami, má funkční části z materiálu se zvýšenou odolností proti teplotě 

a otěru. Oběžné kolo je snadno vyměnitelné odšroubováním dělené skříně. Vnitřní ložisko je 

chlazeno přisávaným vzduchem proudícím trubkou podél hřídele ventilátoru. Vnitřní ložisko 

je mazáno tukem, vnější olejem a jejich stav je kontrolován teploměrem. Jádro difuzoru je 

opatřeno průlezem pro revizi a demontáž oběžného kola a výměnu výstupních lopatek. 

Ventilátor je poháněn el. motorem 1YF 500M-6, 320 kW, 6 000 V, 990 ot/min. Celý 

ventilátor je pružně uložen pomocí isolátorů chvění.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Množství kouřových plynů   63 m3/s 

Celkový tlak ventilátoru   2 550 Pa 

Teplota kouřových plynů max.  165° C 

Měrná váha kouřových plynů   0,81 kg/m3 

Průměr oběžného kola   1 600 mm 

Otáčky oběžného kola   990 ot/min 

Příkon na hřídeli ventilátoru Nf  242 kW 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jmenovité množství vyráběné páry  59,72 kg/s (215 t/h) 

Tlak přehřáté páry    9,42 MPa 

Teplota přehřáté páry    540° C 

Teplota napájecí vody   190° C 

Účinnost     86,5 % 

 

PALIVO 

Polský prach 

- výhřevnost   22 190 ± 840 kJ/kg 

- obsah vody    5 – 10 % 

- obsah popele    16 – 28 % 

Koksárenský plyn 

-  výhřevnost   16 740 ± 420 kJ/Nm3 

PŘEHLED VÝHŘEVNÝCH PLOCH A OBSAHŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KOTLE 

 

 

 

OBSAH  

(m3) 

VÝHŘEVNÁ 

PLOCHA (m2) 

Napájecí potrubí 

EKO 

Potrubí EKO-buben 

Buben - norm. hladina 

 - celkem 

Varný systém 

Přehřívák I (strop, stěny, mříž II a závěsné 

trubky) 

Přehřívák II 

Přehřívák III (šoty) 

Přehřívák IV (výstupní) 

Spojovací parní potrubí 

Ohřívák vzduchu 

1,4 

12,2 

0,7 

8,8 

20,9 

39,8 

12,2 

 

5,3 

4,0 

3,9 

5,7 

----- 

----- 

1 875 

----- 

----- 

----- 

878 

475 

738 

445 

580 

----- 

11 880 
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Příloha č. 6 - Poruchové stavy kotle K10 
 

 Min. množství nap. vody . 40 t/h 

 Max. množství nap. vody 150 t/h 

 Min. tlaková diference na nap. ventilu  300 kPa 

 Min. hladina vody v bubnu -5 cm 

 Max. hladina vody v bubnu +5 cm 

 Max. tlak páry v bubnu 8,43 MPa 

 Max. teplota páry za Př II 490°C 

 Min. teplota páry za Př III 490°C 

 Max. teplota páry 518°C 

 Min. tlak páry za kotlem 5,0 MPa 

 Max. tlak páry za kotlem 7,65 MPa 

 Min. tlak páry ve spol. síti 7,2 MPa 

 Max tlak páry ve spol. síti 7,8 MPa 

 Max. vodivost nap. vody .5 µS 

 Max. vodivost vody v bubnu 80 µS 

vo
da

-p
ár

a 

 Max. vodivost výstupní páry 3,5 µS 

   

 max. zatížení vzduch ventilátoru 35 A 

 Hav zatížení vzduch ventilátoru 46,4 A 

 Max. teplota vnitřního ložiska VV 70°C 

 Min. tlak vzduchu před LUVO I 0,5 kPa 

 Max tlak vzduchu před LUWO II 3,0 kPa 

 Min. tlak vzduchu za LUVO II 0,5 kPa 

 Min. tlak vzduchu před stab. hořáky 0,5 kPa 

 Max. tlak vzduchu před stab. hořáky 1,5 kPa 

 Min. tlak chladícího vzduchu 1,5 kPa 

vz
du

ch
 

Min. tlak ovládacího vzduchu 0,5 MPa 

   

 Min. podtlak ve spal. komoře  0 Pa 

 Max podtlak ve spal. komoře 100 Pa 

 Min. teplota spalin před EKO I 200°C 

 Min. teplota spalin za LUVO I 150°C 

 Max. zatížení kouř. ventilátoru 23 A 

 Hav. zatížení kouř. ventilátoru 24,3 A 

 Max. teplota vnitřního ložiska KV 70°C 

sp
al

in
y 

 Max. teplota ložiska motoru KV 70°C 
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 Max zatížení motoru mlýn. ventilátoru  23 A 

 Hav. zatížení motoru mlýn. ventilátoru  24 A 

 Max. zatížení motoru mlýna 17 A 

 Hav. zatížení motoru mlýna 21,3 A 

 Max. teplota oleje za ložisky MV 65°C 

 Min. tlak oleje do ložisek MV 0,12 MPa 

 Max. tlak. diference oleje.filtru MV  0,25 kPa 

 Max. teplota oleje v rozdělovači mlýna  65°C 

 Min. teplota oleje v rozdělovači mlýna 25°C 

 Min. tlak oleje v rozdělovači mlýna 0,1 MPa 

 Min. tlak. diference těsnícího vzduchu 0,5 kPa 

 Min. tlak těsnícího vzduchu 10 kPa 

 Min. tlak směsi za třídičem 1 kPa 

m
lý

ns
ký

 o
kr

uh
 

 Max. teplota směsi za třídičem 120°C 

   

 Min. tlak koksárenského plynu v přívodu 1,2 kPa 
 Min. tlak koksárenského plynu za bezp. 
klapou(PK1) 1,2 kPa 

 Min. tlak koksárenského plynu pro zap. hořáky 1,2 kPa 

 Max. tlak koksárenského plynu před stab.hořáky 3,0 kPa 

 Min. tlak koksárenského plynu před stab.hořáky 0,8 kPa 

 Signalizace úniku plynu Alarm I  60 ppm CO ko
ks

ár
en

sk
ý 

pl
yn

 

 Signalizace úniku plynu Alarm II 
150 ppm CO (odstavuje K10 
,9) 
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Příloha č. 7 – Analýza rizik 
Stanovení kritičnosti 

objekt způsob poruchy opatření pro kompenzaci poruchy Klasifikace 
závažnosti závažnost pravděpodobno

st 
Klasifikace 

detekce 
RPN 

kotel pokles nebo stoupnutí vodní hladiny - kontrola vodoznaků 
- omezit topení 
- zvýšit odkalování 
- sledovat teplotu přehřáté páry 

II 6 7 2 84 

 selhání přímého vodoznaku okamžitá výměna vodoznaku 
 

II 8 3 1 24 

 selhání napáječek popř. napájecích armatur - uvedení dalšího napájecího čerpadla 
do provozu  
- přiřadit napájení na záložní větev 

II 6 7 2 84 

 překročení jmenovitých a dovolených parametrů - odfuk pojišťovacího ventilu 
- otevření polnice 
- zvýšit napájení 
- zvýšit množství napájecí vody 

III 9 8 1 72 

 zhoršení předepsané jakosti napájení nebo kotelní vody řídit se pokyny laboratoře 
Demistanice 
 

II 4 4 2 32 

 zhoršení činnosti zařízení sloužících k odlučování pevných 
nebo plynných částic (drtič, vynášeč, EO) 

- zajistit uvolňovací práce 
- snížit výkon kotle 
 

III 9 7 3 189 

 vznik neobvyklých jevů, jejichž příčiny nelze za provozu 
jednoznačně určit 

zvýšit četnost kontrol zařízení 
 

III 9 5 6 270 

 vznik takových netěsností na tlakovém celku, že ani při 
zvýšeném napájení nelze udržet nejnižší stav vody v kotli, 
nebo které by mohly přímo ohrozit bezpečnost osob a okolí 

odstavení kotle 
IV 9 2 3 54 

 nepřípustné ohřátí nosné konstrukce kotle odstavení kotle IV 9 3 8 216 
 výbuch nespálených plynů v topeništi, při němž mohl být 

poškozen tlakový celek kotle 
odstavení kotle 

IV 8 4 5 160 

 vznik nebezpečných deformací na stěnách tlakového celku 
kotle 

odstavení kotle 
IV 9 3 3 81 

 nastanou-li v kotelně, popřípadě ve velínu takové poměry 
(špatná viditelnost, požár apod.), že spolehlivou obsluhu kotle 
nelze zajistit 

odstavení kotle 
III 9 3 1 27 

 dosažení max. teploty přehřáté páry nebo překročení max. 
teploty páry po dobu 15 min. 

odstavení kotle 
III 9 7 3 189 

 dojde-li k takovému výpadku napáječek ( popřípadě poruše 
napájecího potrubí nebo napájecích armatur), že není možno 
kotel dostatečně napájet tj. nejde-li udržet nejnižší přípustnou 
hladinu vody v kotli 

odstavení kotle 

III 9 3 3 81 

 vznik žhnoucích ložisek zlikvidovat ohnisko hoření - 
odstranění žhnoucího prášku nebo 
jeho dopravení nejkratším způsobem 

III 8 4 6 192 
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Stanovení kritičnosti 
objekt způsob poruchy opatření pro kompenzaci poruchy Klasifikace 

závažnosti závažnost pravděpodobno
st 

Klasifikace 
detekce RPN 

do provozované spalovací komory. 
Není-li to možné, je nutné do okruhu 
v pustit sytou vodní páru a odstavit 
zařízení z provozu. 

 zvětšování teploty směsi v mlecím okruhu a v zásobnících nad 
přípustnou mez 

mlýn je vybaven přívodem hasící 
vody a syté páry 

III 8 5 6 240 

 výbuch  odstavení kotle IV 9 2 2 36 
 zahlcení mlýna kontrola jemnosti mletí III 9 7 2 126 
 provoz bez blokování nebo signalizace kontrola řídícího systému III 8 3 4 96 
 není přísun vzduchu do spalovací komory kontrola havarijního větrání kotelny - 

vzduchových ventilátorů (tyto za 
běžného provozu zabezpečují přísun 
vzduchu do spalovací komory) 

II 9 3 2 54 

 porucha provozního větrání kotelny kontrola řídícího systému - 
kaloriferů, větráků 

III 8 5 4 160 

 indikace výronu jedovatých a hořlavých plynů (CH4 a CO) zajištění provozního větrání 
 

IV 9 5 2 90 

 
 
 
    


