








Abstrakt 

 

Energetika tvoří páteř národního hospodářství - její efektivní fungování je předpokladem 

úspěšného rozvoje a růstu kvality ţivotní úrovně společnosti v kaţdé zemi. Globálním 

světovým a ekologickým problémem je nárůst spotřeby všech druhů energií. K dlouhodobým 

strategickým cílům energetické politiky patří sníţení energetické a surovinové náročnosti, coţ 

by mohlo být dosaţeno zejména podporou nových výrobních technologií s minimální 

energetickou a surovinovou náročností s maximálním zhodnocením pouţité energie a surovin. 

Diplomová práce je sloţena ze dvou částí. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii 

strukturální analýzy, její vývoj, význam a moţnosti vyuţití této. Praktická část naznačuje 

moţnosti vyuţití metodiky strukturální analýzy k propočtu přímé a komplexní spotřeby a na 

tomto základě stanovit energetickou náročnost jednotlivých metalurgických technologií.  

 

Klíčová slova operační výzkum, strukturální analýza, matematický model, koeficienty 

komplexní spotřeby, koeficienty přímé spotřeby, energetická náročnost 

 

 

Abstract  

 

The increase in consumption of all types of energies represents a global and environmental 

problem. The long-term strategic energy policy objectives include reduction of energy and 

raw material demandingness, which could be achieved especially by supporting new 

production technologies with minimal demands for energy and raw materials with maximum 

appreciation of the used energy and raw materials. 

The graduation thesis form of two parts. The theoretical part deals with the theory of 

structural analysis, its development, importance and possibilities. The practical part suggests 

the possibility of using methods of structural analysis to calculate the direct and complex 

consumption and, on the basis of this calculation, we can determine the energy 

demandingness of the individual metallurgical technologies. 

 

Keywords operation research, structural analysis, mathematical model, a comprehensive 

consumption coefficients, coefficients of direct consumption, energy demandingness 
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ÚVOD 

Do hutního podniku, představujícího výrobně-spotřební systém vstupují na jedné 

straně nakupované vstupy – vstupní materiál, polotovary, energie a sluţby, na druhé straně 

poskytuje tento systém produkované výstupy – výrobky a sluţby materiální i nemateriální 

povahy odběratelům. Hutní podnik jako výrobně-spotřební systém je identifikován různě 

sloţitými endogenními a exogenními výrobně-spotřebními vztahy, které musí být v zájmu 

zabezpečování podmínek ekonomické rovnováhy a efektivnosti respektovány rozhodováním 

ve všech sekvencích řídících procesů.  Výrobní proces hutního podniku je charakterizován 

velkým materiálovým obratem a těsnými kapacitními a odběratelsko – dodavatelskými 

vztahy. Prvořadým předpokladem efektivního řízení na všech podnikových úrovních je 

naturálně i hodnotově identifikovat toky výrobků, energie, surovin a dalších výrobních 

činitelů uvnitř hutního podniku i mezi ním a okolím, a z této báze vycházet při operativním i 

strategickém rozhodování.[12] 

Ve své diplomové práci se zaměřím na strukturální analýzu, která je jedním z nástrojů 

operačního výzkumu, a také na její racionální vyuţití v hutním podniku. 

 Diplomová práce je sloţena ze dvou částí. V první části, teoretické, si přiblíţíme 

pojem strukturální analýza, její vývoj, význam, moţnosti vyuţití, atd. V druhé části se 

budeme zaměřovat na praktické pouţití strukturální analýzy pro stanovení energetické 

náročnosti hutní výroby. 
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PODSTATA A VÝZNAM STRUKTURÁLNÍ ANALÝZY 

 Zakladatelem strukturální analýzy je Vassily Leontieff. Základní myšlenkou je, ţe 

kaţdý systém je tvořen prvky, mezi nimiţ existují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Pokud 

dojde ke změně v jednom prvku, můţe se tato změna projevit v prvku jiném a úkolem 

strukturní analýzy je zachytit vazby a vztahy v daném systému. Nástrojem strukturální 

analýzy je pak strukturní model. Strukturní modely můţeme v literatuře najít také pod názvy 

bilanční modely, Pichlerovy modely, Leontieffovy modely, modely input-output nebo 

maticové plánovací modely. 

Základním, jiţ výše zmiňovaným, pojmem je systém. Budeme jím rozumět určitou 

definovanou mnoţinu prvků a mnoţinu vazeb mezi nimi s dynamickým účelovým chováním. 

Touto definicí je především zdůrazněna účelovost systému. Není-li stanoven účel, pro který 

se systém zavádí, potom chybějí kritéria pro vymezení daného systému. Daný systém lze tedy 

obecně pouţít pouze k účelu, pro který byl definován, jinak bychom vznikly chyby a mohlo 

by dojít ke zkreslení. [8] 

Cílem strukturální analýzy je tedy zkoumat kvantitativní vztahy v daném ekonomickém 

systému (mezi jeho prvky- obory), stejně jako vazby na okolí (výstupy do okolí). [8] 

Strukturální analýza slouţí zejména k řešení následujících úloh[12]:  

 Zjištění proporcí mezi celkovou produkcí a konečným odbytem 

 Zjištění proporcí mezi objemem výroby a materiálně – energetickými zdroji  

 Zjištění proporcí mezi objemem výroby a primárními činiteli  

 Cenové a nákladové propočty  

Strukturální analýza se dnes vyuţívá při tvorbě modelů[3]: 

 odvětvové modely;  

 národohospodářské modely;  

 oblastní (regionální) modely;  

 resortní modely;  

 vnitropodnikové modely.  
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Dnešní plánovací metodika usiluje o zajištění ţádoucí proporcionálnosti v hospodářském 

systému soustavou vzájemně navazujících plánů, jeţ jsou konstruovány na různých úrovních 

a opírají se především o bilanční propočty. 

K dosaţení proporcionálního hospodářského systému o dostatečné pruţnosti mohou dnes 

přispět tři zásadní cesty. Je totiţ třeba[3]: 

1. vymezit veličiny, které je nutno pro zachycování proporcionálnosti systému na 

jednotlivých plánovacích úrovních centrálně řídit, a stanovit ukazatele pro měření 

těchto veličin; 

2. vybudovat soustavy ekonomických zpětných vazeb udrţujících některé prvky nebo 

části systému v ţádoucích proporcích bez vnějšího zásahu; 

3. najít způsob, jak jednoduše vyjádřit vztahy mezi prvky systému, jak vyuţít 

modelování a výpočetní techniky k zjišťování těchto vztahů, k sledování jejich změn a 

k zjišťování podmínek nutných pro jejich vývoj ţádoucím směrem. 

Pouţívání modelové a výpočetní techniky v plánování je naprosto nutné. Všechny pokusy 

směřující k zlepšení plánování musí nutně usilovat o sníţení pracnosti plánování, o zrychlení 

průběhu plánovacích prací a o získání maxima poznatků z prvotních dat jejich vhodným 

zpracováním. To musím vést ke snaze vyuţívat při plánovacích propočtech výkonné 

výpočetní techniky. To ovšem vyţaduje, aby byl postup při provádění plánovacích propočtů 

popsán v řeči, která je pro počítač srozumitelná, tj. pomocí matematických výrazových 

prostředků. Je tedy třeba vytvořit matematický model plánovaného systému. 

Matematickým modelem rozumíme zobrazení pro daný účel významných ekonomických 

vztahů modelovaného systému pomocí matematických výrazových prostředků. Jedním 

z druhů matematických modelů jsou strukturní modely. Ty vycházejí ze strukturální analýzy. 

[3] 

Strukturní modely 

Produktem strukturální analýzy jsou strukturní modely (bilanční modely), zobrazující 

za různých předpokladů endogenní i exogenní výrobně-spotřební vztahy libovolného 

výrobně-spotřebního systému. Strukturní modely jsou souhrnným ekonomickým obrazem 

rovnováţného stavu daného systému, ve kterém platí obecná zásada:  
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vstupy + výroba systému = spotřeba systému + výstupy. 

Rovnováţný stav, ekonomická rovnováha výrobně – spotřebního systému je během 

výrobního procesu ovlivňována zevnitř-nerovnoměrnou výrobou, výrobní spotřebou, 

vyráběným sortimentem, variabilní technologií, četností prostojů a opravami na výrobních 

agregátech, ale také z vnějšku- jakostí a mnoţstvím nakupovaných vstupů a také je brán ohled 

na nároky odběratelů. Není-li dostatečně rychle a v odpovídajícím řetězci promítnuta do 

bilanční báze změna, která ve výrobně-spotřebním systému a jeho okolí nastává, dochází k 

narušení ekonomické rovnováhy systému, s většími či menšími negativními důsledky. [3] 

Strukturní modely umoţňují relativně rychle a v závislosti na kvalitě vstupních 

informací přesně promítat poţadavky zákazníků – trhu do veličiny nutných objemů produkce 

jednotlivých oborů podniku, do materiálových a energetických nároků na dodavatele, do 

nároků na počet pracovních sil a prostředků pro jejich odměňování, do celkové struktury 

vlastních nákladů výroby, do veličin hrubého či čistého důchodu podniku 

Pojmu strukturní model se pouţívá volně k označování modelů různých vlastností, 

konstruovaných na různých úrovních, modelů o různém obsahu a s různým pouţitím. [3] 

Strukturní modely můţeme třídit podle několika hledisek[3]: 

1. podle závislosti prvků modelu na čase, 

2. podle způsobu zobrazení odbytu v modelu, 

3. podle účelu, k němuţ modely slouţí, 

4. podle úpravy zadání poţadavkového vektoru, 

5. podle typu konstrukce modelu, 

6. podle úrovně, na níţ jsou modely konstruovány, 

7. podle způsobu tvorby oborů modelu, 

8. podle obsahu modelu. 

1. Strukturní modely dle závislosti prvků modelu na čase 

Podle závislosti prvků modelu na čase dělíme strukturní modely na statické a dynamické. 

Statický strukturní model popisuje vztahy mezi obory, jeţ nejsou závislé na čase.  Jsou zde 

zpravidla zachyceny pouze poţadavky výrobních oborů na pracovní předměty, nikoli na 
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pracovní prostředky. Dynamické strukturní modely částečně odstraňují tento nedostatek a 

tím se některé proměnné modelu stávají závislé na čase. [3] 

2. Strukturní modely dle zobrazení odbytu v modelu 

Podle způsobu zobrazení odbytu v modelu dělíme modely na otevřené a uzavřené.  

Pojmem uzavřený model rozumíme model, jehoţ předpokladem je, ţe vše, co za dané 

období v daném ekonomickém systému vyrobí, to se také v tomto období spotřebuje.   

U takového modelu neexistuje výstup tohoto systému do jeho okolí (konečný odbyt). Kaţdý 

obor je zde zastupován zároveň výrobcem i spotřebitelem. 

 

 Model uzavřený představuje model, kde jedna skupina oboru zastupuje současně 

výrobce i spotřebitelé, zatímco druhá skupina vystupuje pouze jako spotřebitelé. U těchto 

modelů jsou zastoupeny dva typy oborů - vnitřní obory (prvky), na které je studovaný 

ekonomický systém strukturován (výrobní obory) a vnější obory (prvky okolí), kterými tento 

systém dodává část své produkce (konečný odbyt) ke spotřebě (spotřeba konečná). [11] 

3. Strukturní modely dle účelu, k němuž modely slouží 

Podle účelu, ke kterému  modely slouţí, jsou rozděleny na modely plánové a modely 

rozborové. 

Plánové modely konstruujeme vţdy jako modely otevřené a technické koeficienty 

těchto modelů mají zpravidla povahu normovaných měrných spotřeb. 

Rozborové modely na mikroúrovni je nutno konstruovat také jako modely otevřené. 

Technické koeficienty těchto modelů jsou konstruovány zpravidla na základě 

statistických údajů. [3] 

4. Strukturní modely dle úpravy zadání požadavkového vektoru 

Podle způsobu zadání poţadavkového vektoru rozlišujeme u modelů tři úpravy zadání: 

ÚPRAVA 1: Modely, v nichţ jako prvky poţadavkového vektoru jsou objemy 

celkových produkcí (x1, x2, …, xn) u všech oborů. 

ÚPRAVA 2: Modely, v nichţ jako prvky poţadavkového vektoru jsou poţadované 

odbyty ze systému (y1, y2, …, yn) u všech oborů. 
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ÚPRAVA 3: Modely, v nichţ část poţadavkového vektoru je tvořena objemy 

celkových produkcí oborů (x1, x2, …, xk; k < n) jako u modelu v první úpravě a 

zbývající část poţadavkového vektoru je tvořena poţadavkovými odbyty ze systému 

(yk+1, yk+2, …, yn) jako u modelu v druhé úpravě. 

Druhá úprava modelu je vyuţívána nejčastěji. [3] 

5. Strukturní modely dle typu konstrukce modelu 

Podle typu konstrukce modelu dělíme modely pro jednoduchost pouze na čtyři typy, a to na: 

A, modely Leontieffovy, 

B, modely Pichlerovy, 

C, modely s optimalizačními prvky, 

D, ostatní strukturní modely. 

Leontieffovy modely se vyznačují nejjednodušší konstrukcí nákladové funkce, a proto je 

jejich konstrukce a pouţití relativně nejsnadnější. Základem Leontieffových modelů je 

proporcionální nákladová funkce typu  

   Xij = aij xj        (1) 

Modely Pichlerova typu se od Leontieffových modelů liší některými formálními 

zvláštnostmi, hlavně však tvarem nákladové funkce. Obecně má nákladová funkce Pichlerova 

modelu tvar 

   Xij = aij xj + gij
(1)

 R
(1)

 + gij
(2)

 R
(2)

 + … + gij
(m)

 R
(m)  

 (2) 

kde R
(1)

, R
(2)

, …, R
(m) 

jsou další činitele ovlivňující výši spotřeby oboru i na obor j 

kromě celkového objemu produkce Xj. 

gij
(k)

- konstanta charakterizující stupeň vlivu k-tého činitele na spotřebu i-tého oboru 

na obor j-tý. 

Modely s optimalizačními prvky se konstruují s vyuţitím techniky matematického 

programování. V modelu jsou zahrnuty kromě rovnic i nerovnosti a model je tedy doplněn 

účelovou funkcí. [3] 
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6. Strukturní modely dle úrovně, na níž jsou modely konstruovány 

Podle úrovně, na níţ jsou modely vypracovány, jsou strukturní modely děleny na: 

A, modely hospodářských seskupení, 

B, národohospodářské modely, 

C, oblastní modely, 

D, resortní modely, 

E, odvětvové modely, 

F, podnikové modely, 

G, vnitropodnikové modely. 

Modely hospodářských seskupení zobrazují hospodářské vztahy mezi několika státními 

celky. 

Národohospodářské modely zobrazují hospodářské vztahy uvnitř jednoho suverénního státu. 

Oblastní (regionální) modely zachycují hospodářské vztahy uvnitř hospodářské oblasti 

tvořící část státního celku. 

Resortní modely mají svůj smysl zejména v zemích, kde jedno resortní ministerstvo řídí a 

plánuje jednotlivá hospodářská odvětví nebo několik příbuzných odvětví. 

Odvětvové modely zobrazují hospodářské vztahy uvnitř jednoho odvětví, které můţe být 

ovšem vymezeno v různé šíři. 

Podnikové modely zobrazují energetické, materiálové, popřípadě další hospodářské vazby 

mezi výrobami zařazenými v témţe podniku. 

Vnitropodnikové modely se zabývají zobrazováním všech základních hmotných, popř. 

dalších hospodářských vazeb v organizační části podniku nebo zobrazováním některých 

vybraných důleţitých hmotných vazeb uvnitř celého podniku nebo v jeho části.[3] 

7. Strukturní modely dle způsobu tvorby oborů modelu 

Podle způsobu tvorby oborů v modelu dělíme modely na dvě skupiny, a to na modely: 

A, o výrobkových oborech, 
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B, o organizačních oborech. 

 

U modelů, které obsahují výrobkové obory, jsou jednotlivé obory vytvořeny agregováním 

několika výrobků nebo výrob věcně příslušejících do vytvořeného oboru bez ohledu na jejich 

organizační začlenění v systému. 

 

U modelů obsahujících organizační obory jsou jednotlivé obory vytvořeny agregováním 

několika organizačních celků do jednoho oboru podle převaţujícího profilu výroby. 

Významnější jsou modely prvního typu. [3] 

8. Strukturní modely dle obsahu modelu 

Podle obsahu modelu dělíme strukturní modely na: 

A, modely materiálových vazeb, 

B, modely nákladových vazeb, 

C, modely mzdové, 

D, modely pracovních sil a produktivity práce, 

E, modely ostatních vazeb (kapacitní, cenové atd.). 

Modely materiálových vazeb obsahují v hodnotovém nebo naturálním vyjádření popis 

materiálových i energetických vazeb mezi jednotlivými obory systému. V materiálových 

vazbách lze odlišit materiálové spotřeby na výrobu a na investiční činnost. 

Modely nákladových vazeb jsou pomůckou pro kalkulace a pro plán nákladů. Popisují 

v hodnotovém vyjádření nákladové vztahy mezi obory v členění podle nákladových druhů. 

Modely mzdové popisují spotřebu mzdových prostředků na výrobní obory. 

Modely pracovních sil a produktivity práce popisují spotřebu pracovních sil různé 

kvalifikace na zajištění výroby jednotlivých výrobních oborů vyjadřováním pracnosti jejich 

produkce. 

Největší význam mají doposud modely materiálových vazeb, které tvoří základ pro ostatní 

modely. [3] 
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LEONTIEFFOVY MODELY 

Nejrozšířenějšími představiteli strukturních modelů jsou klasické Leont ieffovy 

statické modely. Jelikoţ veličiny, které popisují daný systém i vztahy mezi nimi nejsou 

závislé na čase, v čase se nemění, jsou nazývány statistickými. Dynamiku vývoje těchto 

modelů můţeme zadat pouze exogenně, např. předpokládanou změnou celkových výkonů 

(objemu produkce) jednotlivých výrobních oborů v určitém plánovacím období oproti období, 

z kterého vycházíme.  

  

Leontieffovy modely jsou také deterministické modely. Všechny uvaţované vztahy 

mají tedy deterministický charakter. Předpokladem je znalost konkrétního jednoznačného 

popisu uvaţovaných funkčních vztahů a vztahů mezi uvaţovanými veličinami. Jsou i modely 

stochastickými, kde lze chápat proměnné a parametry jako náhodné veličiny. [11] 

 

ŠACHOVNICOVÁ TABULKA 

Schematicky přehledně je strukturní model zobrazen v tzv. šachovnicové tabulce, 

z níţ lze při sestavení strukturálního modelu daného výrobně-spotřebního systému vycházet.  

Šachovnicová tabulka je grafický prostředek umoţňující zachytit toky výrobků, 

energie, surovin a dalších výrobních činitelů uvnitř daného ekonomického systému i mezi ním 

a okolím, a to za uvaţované období (např. v určitém kalendářním roce). [8] 

Níţe si uvedeme základní schéma šachovnicové tabulky. 
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Obr. 1 Základní schéma šachovnicové tabulky [12] 

Jsou-li výrobky při různé míře jejich agregace nazývány jako obory, pak 

šachovnicovou tabulku pro podnik, jako výrobně spotřební systém s  n-obory lze rozčlenit na 

několik „polí“, označovaných jako „kvadranty“. První „kvadrant“ šachovnicové tabulky 

(čtvercový) zachycuje vnitropodnikovou výrobní spotřebu, tj. spotřebu produkce uvnitř 

zkoumaného systému - tok polotovarů, energií a materiálu mezi výrobními obory.  Druhý 

„kvadrant“ obsahuje dodávky výrobních oborů do konečné spotřeby, tzv. konečnou spotřebu 

(v praxi je představován především odbytem – prodejem výrobků daného oboru, ale také jeho 

„nevýrobní“ spotřebou v daném systému). Třetí a (III.a) „kvadrant“ zachycuje materiálově – 

energetický vstup do systémů (v praxi je to zejména spotřeba nakupovaných surovin, energií a 

materiálu.). Třetí b (III.b) „kvadrant“ představuje nově vytvořenou hodnotu (část hodnoty 

produkce danou zpracováním materiálových vstupů; v praxi zde patří odpisy, náklady 

potřebné na pracovní sílu, realizovaný zisk z prodeje produkce) – nemateriálové náklady a 

zisk. [12] 

Všechny veličiny v šachovnicové tabulce přitom musejí být vyjádřeny ve vhodných 

jednotkách. V zásadě je tabulku moţno sestavovat jak v naturálních, tak hodnotovém 

(peněţním) vyjádření.  
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Ze schematické šachovnicové tabulky je moţno odvodit dvě základní soustavy rovnic 

pro výrobně-spotřební systém s n-výrobními obory a k- dodavatelskými obory[12]: 

 soustava (n+k) distribučních rovnic, zobrazující předpoklad ekonomické (bilanční) 

rovnováhu systému (3) 

            



n

j

iiji yxx
1

         pro  i   = 1,2,…n         j  = 1,2,… n                                                                                                                            

               



n

j

djm ss
1

              pro d   = 1,2,…k          

kde   

xi …..celkový objem produkce i- tého oboru  

xij .....spotřeba produkce i-tého oboru v j-tém oboru daného výrobně-spotřebního systému 

(i,j=1,2…n)  (vnitropodniková výrobní spotřeba produkce i-tého oboru) 

yi …..celková „ konečná spotřeba“ produkce i-tého oboru (odbyt produkce i-tého oboru, plus 

nevýrobní spotřeba produkce i-tého oboru v rámci podniku)  

sd …..celková spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru  

sd,j …spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru v j-tém oboru 

 

 soustava n – nákladových rovnic, zobrazující hodnotovou strukturu jednotlivých 

oborů (4) 

                iii

k

d

id

n

i

ijj zmosxx  
 1

,

1

 

kde 

xi …..hodnota  produkce i- tého oboru  

xij......hodnota spotřeby produkce j-tého oboru v i-tém oboru daného výrobně-spotřebního 

systému    (i,j   =1,2…n)  (materiálově - energetická spotřeba z „vlastní výroby“) 

sd,i …hodnota spotřeby produkce d-tého dodavatelského oboru v i-tém oboru (d = 1,2…k) 

        (materiálově - energetická spotřeba z „cizí“ – dodavatelské výroby) 

oi …..odpisy (výrobního) zařízení i-tého oboru 

mi ….mzdy pracovníků i-tého oboru 

fi …..ostatní (finanční) náklady i-tého oboru 

zi …..zisk z prodeje výroby i-tého oboru 

 

primárně 

v hmotných 

jednotkách, 

následně 

hodnotové 

vyjádření  

nově vytvořená hodnota (hodnota 

přidaná zpracováním materiálového 

vstupu) 
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Za zjednodušujícího předpokladu linearity vztahu mezi výrobní spotřebou produkce i-

tého oboru v j-tém oboru xij a objemem produkce j -tého oboru  xj, přímou úměrnost obou 

veličin vyjadřuje vztah (5) 

      
jijij xax   

kde   

aij  ….. koeficient přímé specifické spotřeby  produkce i - tého oboru v j -tém oboru (mnoţství 

produkce i-tého oboru potřebné k výrobě jednotky produkce j - tého oboru);  

 

 hodnota koeficientu je dána primárně technologií výroby, proto je označován také 

jako technický koeficient, který můţe být korigován retrospektivním emfatickým 

hodnocením 

 

 představuje základní veličinu strukturního modelu – relevance jeho stanovení 

rozhoduje o vypovídací schopnosti strukturální analýzy  

 

Zavedeme-li výraz (5) do soustavy distribučních rovnic, pak tyto v maticovém vyjádření 

nabývají tvaru 

                yAxx              (6)   

                Cxs                   (7)              

kde 

x………vektor celkových objemů produkce xi  

y………vektor konečné spotřeby produkce – odbytů produkce yi  

A (n,n) ..matice koeficientů přímé spotřeby aij  

s………vektor celkové spotřeby produkce dodavatelských oborů sd    d = 1,2……k  

C (k,n) ..matice koeficientů přímé spotřeby sd,j  

 

Po úpravě:                

                 xAEy                  (8)              

                  yAEx *
1

              (9)          

                  BAE 
1

     →     yBx *      (10)      

                                                  yBCs **      (11) 

i = 1,2…..n 

materiálově – energetický vstup 

jak funkce výstupu ze systému 

(jako funkce objemu odbytu 

produkce)  
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E……….jednotková matice typu /n,n/ 

B  (n,n) ..matice koeficientů komplexní (přímé i nepřímé)  spotřeby produkce i-tého oboru v j-

tém oboru bij ; bij ≥ aij ; aij  ≥ 0.  

bij …. celkové mnoţství  produkce   i-tého  oboru  potřebné  k  výrobě  jednotky  produkce j-

tého oboru   určené ke konečné spotřebě – odbytu;  nepřímá spotřeba je spotřeba 

zprostředkovaná, daná tím, ţe příslušný j-tý obor potřebuje k výrobě kromě příslušného i-tého 

oboru i produkci jiných oborů systému, které rovněţ spotřebovávají produkci příslušného i-

tého oboru.[12] 

 

Výše uvedené vztahy tvoří základ strukturální analýzy, a lze je dále rozvíjet 

v různých směrech i pro různé předpoklady. Obdobně jako soustavu distribučních rovnic (3) 

je moţné upravit také soustavu nákladových rovnic (4).  

 

Původní předpoklad linearity výrobně-spotřebních vztahů, vyjádřený obecně vztahem 

(5) – tj. výrobní spotřeba je přímo úměrná objemu produkce – nemusí být pro kaţdý typ 

výrobně-spotřebního systému, pro kaţdý typ výroby akceptovatelný. Můţe být vyjádřením 

dlouhodobých výrobních zkušeností. Je-li uţívána při výrobě určitého produktu stejná 

výrobní technologie, postup výroby, závisí spotřeba pouţívaných materiálů, surovin, energií a 

polotovarů v rozhodující míře na velikosti výroby daného produktu a jinými činiteli je 

ovlivněna jen v malé míře. Lze však na uvedených základech konstruovat i strukturní modely, 

kdy vztah (5) je nutno upravit tak, ţe výrobní spotřeba je dána nejen jako přímo úměrná 

objemu produkce, kdy je tato úměrnost vyjádřena koeficientem přímé specifické spotřeby aij , 

ale současně je výsledkem působení několika činitelů, kteří ovlivňují průběh výrobního 

procesu. To ovšem nic nemění na tom, ţe na správném stanovení samotných koeficientů aij 

jako technických koeficientů závisí účelnost konstrukce strukturního modelu, relevance jím 

poskytovaných informací pro rozhodovací procesy. [12] 

 

Technické koeficienty  

Leontieffovy modely předpokládají určitou lineární závislost mezi výrobní spotřebou a 

celkovou produkcí. Koeficienty aij této závislosti (nazývány jako technické koeficienty, 

normy přímé spotřeby) pokládáme za konstantní (neměnní se v čase). Jejich hodnota závisí 
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především na technologii hospodářských procesů v uvaţovaném oboru. Pokud se tato 

technologie neměnní, je předpoklad o stálosti těchto koeficientů v podstatě oprávněný a běţný 

v praxi.  

Technické koeficienty jsou definovány vztahem: 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
                                           (i,j = 1, 2 ... n)      (12) 

 

Z výše uvedeného vztahu plyne, ţe technický koeficient aij vyjadřuje, jaké mnoţství 

produktu i-tého oboru je v daném systému zapotřebí na výrobu jednotky produkce j-tého 

oboru. Technické koeficienty lze povaţovat za zobecnění spotřebních norem. Na základě 

výchozí bilance (šachovnicové tabulky), která je sestavena v naturálním či hodnotovém 

vyjádření, mají také technické koeficienty odpovídající charakter. [11]  

 

Pokud je výchozí bilance v naturálních jednotkách, mají technické koeficienty povahu 

spotřební normy, jeţ je charakteristická pro danou výrobní technologii. Tento případ je 

častější u modelů na nejvyšší rozlišovací úrovni (s nízkým stupněm agregace), tedy při 

modelování menších systémů, kde obor představuje nejčastěji pouze jediný výrobek a 

všechny výrobky lze kvantitativně charakterizovat naturálními jednotkami.  

 

Hodnotové vyjádření je běţnější na vyšších úrovních řízení. V takovém případě aij 

vyjadřuje spotřebu produkce i-tého oboru v jednotkách peněţních. Aby výroba nebyla 

ztrátová, musí při hodnotovém vyjádření platit xj > xij ≥ 0 (i,j = 1 ... n)  

Hodnota celkové produkce j-tého oboru musí být vyšší neţ hodnota v tomto oboru 

spotřebované produkce i-tého oboru. Z toho vztahu vyplývá 0 ≤ aij < 1 (i,j = 1, ... n)  

Není-li výroba ztrátová, pak rovněţ celková hodnota materiálových nákladů musí být v 

kaţdém oboru niţší neţ hodnota produkce tohoto oboru [11]:  

 

𝑥𝑗 >  𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1                                (j = 1, … n)              (13) 



17 

 

Koeficienty komplexní spotřeby  

Důleţitou roli v Leontieffových modelech hrají kromě technických koeficientů také 

tzv. koeficienty komplexní spotřeby. Tyto veličiny je moţno odvodit z technických 

koeficientů. Vycházíme z níţe uvedeného maticového vztahu [11]: 

 x = A x + y           který upravíme na tvar             (E – A) x = y      (14) 

kde E je jednotková matice řádu n. Tato soustava má vzhledem k x jednoznačně určené řešení 

právě tehdy, kdyţ matice (E – A) je regulární. K tomu stačí, aby sloupcové součty matice A 

byly nezáporné a menší neţ 1:  

           

 0 ≤  𝑎𝑖𝑗 < 1𝑛
𝑖=1                            (j = 1, … n)       

 

Tento vztah platí vţdy pro technické koeficienty v hodnotovém vyjádření. Pokud vycházíme z 

naturálního vyjádření, pro jeho splnění postačí většinou vhodně zvolit jednotky. 

Předpokládejme, ţe soustava je jednoznačně řešitelná. Řešení pak lze vyjádřit ve tvaru [11]:  

 

x = (E – A)
-1

 y = B y          (15) 

 

matici B = (E – A)
-1

 inverzní matici k matici (E – A) nazveme matice koeficientů komplexní 

spotřeby, její prvky bij (i,j...n) pak koeficienty komplexní spotřeby. Prvky bij závisí pouze na 

koeficientech aij, mají tedy charakter konstantních parametrů daného ekonomického systému. 

Zobecnění koeficientu komplexní spotřeby bij vyjadřuje celkovou spotřebu produkce i-tého 

oboru na jednotku konečného odbytu j-tého oboru. Jedná se zde o spotřebu v celém systému, 

bez ohledu na výrobní stupeň, na kterém se produkt spotřeboval. Jedná se tedy o objem 

celkové produkce, kterou musí vyrobit i-tý obor pro spotřebu v celém uvaţovaném systému 

ve všech jeho oborech, aby j-tý obor mohl vyrobit jednotku produkce pro konečnou spotřebu. 

[11]  

 

Mezi koeficientem komplexní bij a koeficientem přímé aij spotřeby jsou tedy rozdíly ve dvou 

směrech[11]:  

- koeficient aij je vztaţen na jednotku celkové produkce v j-tém oboru, bij na jednotku 

konečného odbytu v j-tém oboru,  
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- aij vyjadřuje přímou spotřebu mezi dvěma výrobními obory na daném výrobním stupni, bij 

celkovou spotřebu přímou i zprostředkovanou přes jiné výrobní obory.  

 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, ţe hodnota koeficientu komplexní 

spotřeby je vţdy větší nebo rovna odpovídajícímu technickému koeficientu bij ≥ aij. Rozdíl (bij 

– aij), tj. rozdíl komplexní a přímé spotřeby, charakterizuje nepřímé, zprostředkované vazby 

mezi výrobními obory. Čím větší jsou tyto rozdíly, tím větší význam má pouţití strukturního 

modelu pro adekvátní zobrazení vztahu mezi celkovou produkcí a konečným odbytem v 

uvaţovaném ekonomickém systému. [11]  

 

Výpočet koeficientů komplexní spotřeby  

 

Matice koeficientů komplexní spotřeby je dána vztahem  

 

B = (E-A)
-1

         (16) 

 

Existuje právě tehdy, kdyţ matice (E-A) je regulární, coţ je při hodnotovém vyjádření 

splněno v ekonomických systémech vţdy, při naturálním vyjádření toho lze někdy dosáhnout 

vhodnou volbou naturální jednotky – stačí, kdyţ pro všechna j platí [11]: 

 

  𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 < 1 

Výpočet této matice je matematická záleţitost a u nepříliš rozsáhlých matic 

nepředstavuje problém. Matice technických koeficientů A má však v reálných ekonomických 

systémech velmi často speciální tvar, který dovoluje pouţít k výpočtu matice B početně 

jednodušší metodu tzv. řetězového propočtu, kterou si nyní vyloţíme.  

 

Technologickou strukturu daného systému, tj. technologické vztahy (technologickou 

návaznost mezi jednotlivými výrobními obory) a intenzitu těchto vztahů (tam, kde návaznost 

existuje, je její intenzita vyjádřena nenulovým aij) popisuje matice A. 

 

Jestliţe se při výrobě v oboru j spotřebovaná produkce oboru i (aij > 0), potom je obor 

j přímo technologicky závislý na oboru i. Mezi obory i, j existuje přímá technologická vazba. 

O nepřímé vazbě mezi obory i, j hovoříme tehdy, jestliţe produkce i-tého oboru je v j-tém 
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oboru spotřebovávána nepřímo, zprostředkovaně, prostřednictvím jednoho nebo několika 

dalších oborů (např. j-tý obor spotřebovává produkci k-tého a k-tý obor spotřebovává 

produkci i-tého).  

 

Pokud se v j-tém oboru spotřebovává produkce oboru i a v oboru i spotřebovává 

produkce j-tého oboru, jsou tyto obory vzájemně technologicky závislé. Kaţdá změna v 

produkci i-tého oboru se tedy promítne v oboru j, coţ zpětně ovlivní produkci oboru i. Lze 

tedy hovořit o přímé zpětné vazbě mezi těmito obory. Pokud je zprostředkovaná jedním nebo 

několika jinými obory, hovoříme o nepřímé zpětné vazbě. Speciálním případem zpětné vazby 

je spotřeba produkce daného oboru při výrobě v tomtéţ oboru.[11] 

  

Pokud v systému neexistují zpětné vazby, je moţno výrobní obory uspořádat 

(očíslovat) tak, ţe kaţdý obor spotřebovává pouze výrobky předchozích oborů. Obory jsou 

uspořádány podle technologického sledu. Takovému systému odpovídá trojúhelníková matice 

A s nulami na hlavní diagonále. [11]  

 

 

 

 

 

 

 

Je-li matice koeficientů přímé spotřeby trojúhelníková, s nulami na hlavní diagonále, pak 

matice koeficientů komplexní spotřeby má tvar [11]:  

 

 

 

 

 

 

Má tedy na hlavní diagonále jedničky a pod ní nuly. To vyplývá ze skutečnosti, ţe B je matice 

inverzní k (E – A) a ţe tedy platí [11]:  

 

(E – A) ∙ B = E          (17) 
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Z ekonomické interpretace koeficientů komplexní spotřeby je moţno navíc odvodit 

následující vztahy pro ostatní prvky této matice (18):  

𝑏𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗                                                   𝑝𝑟𝑜  𝑖 + 1 = 𝑗, 

𝑏𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗  𝑎𝑖𝑘

𝑗−1

𝑘=𝑖+1

𝑏𝑘𝑗                           𝑝𝑟𝑜 (𝑖 + 1) < 1  

Připomeňme si, ţe bij představuje celkovou (přímou i nepřímou) spotřebu produkce 

oboru i na jednotku konečného odbytu oboru j. Prvky bezprostředně nad hlavní diagonálou 

matice B, vyjadřují přímý tok produkce z daného oboru do oboru bezprostředně následujícího. 

Protoţe v systému neexistují zpětné vazby (matice A je trojúhelníková), není mezi dvěma 

bezprostředně následujícími obory nepřímá spotřeba moţná a platí tedy první z výše 

uvedených vztahů. 

 

Pro odvození druhého z těchto vztahů je potřeba si uvědomit, ţe celková spotřeba 

produkce i-tého oboru na jednotku konečného odbytu j-tého oboru, kde se nejedná o 

,,sousední“ obory, sestává z přímé výrobní spotřeby aij a ze spotřeby zprostředkované. Do 

zprostředkované (nepřímé) spotřeby je přitom třeba započíst spotřebu přes všechny 

meziobory (mezistupně) leţící mezi obory i a j, tedy přes obory i + 1, i + 2, ... (j – 1). [11] 

 

Při výpočtu matice B postupujeme v kaţdém sloupci zdola nahoru, začínáme tedy 

prvkem bezprostředně nad hlavní diagonálou, a těchto vypočtených prvků pak pouţíváme 

k výpočtu prvků dalších. Proto se tato metoda označuje jako řetězový propočet. Tohoto 

postupu výpočtu matice B se dá pouţít tehdy, je-li matice technických koeficientů A 

trojúhelníková s nulami na hlavní diagonále (tj. kdyţ v modelovaném systému neexistují 

zpětné vazby). 

ZÁKLADNÍ VYUŢITÍ STRUKTURNÍCH MODELŮ V PRAXI 

Zajištění proporcí mezi celkovou výrobou a konečným odbytem  

Jedním z podstatných problémů plánování výroby je slaďování proporcí mezi 

celkovou výrobou a konečným odbytem v jednotlivých oborech.  Jedná se tedy o vzájemnou 

provázanost plánu odbytu (výroby zboţí, čisté produkce) a plánu celkové výroby (celkových 

výkonů, hrubé výroby). Ke zkoumání těchto vztahů v daném ekonomickém systému lze s 
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výhodou vyuţít Leontieffova statického modelu. Přiblíţíme si aplikaci strukturního modelu 

ve třech různých situacích. [11]  

Výpočet konečného odbytu při znalosti celkové produkce  

V ekonomické praxi, zejména při plánování, se často setkáváme s potřebou zjistit 

důsledky změn ve výrobě jednotlivých oborů na konečný odbyt. Je-li daný ekonomický 

systém zobrazen Leontieffovým modelem, není řešení obtíţné. Z rovnice y = x – A x tedy y = 

(E – A) x. Proměnné x1,x2,....xn (vektor x), povaţujeme za známé a konečný odbyt počítáme 

y1,y2,....yn (vektor y) jednotlivých oborů. Po rozepsání do sloţek, získáme soustavu lineárních 

rovnic[6]: 

y1 = (1-a11)x1 - a12x2 - ... - a1nxn y2  

y2 = - a21x1 + (1-a22)x2 - ... - a2nxn  

   . 

  . 

yn = -an1x1 - an2x2 - ... + (1-ann)xn.  

 

Pokud při výpočtu vyjdou některé sloţky vektoru y záporné, znamená to, ţe výrobní plány 

jednotlivých oborů nejsou navzájem sladěné. Výrobní spotřeba výrobků oborů odpovídajících 

těmto záporným sloţkám totiţ převyšuje celkovou produkci těchto oborů. Záporná hodnota yi 

představuje, ţe výrobní moţnosti daného oboru jsou úzkým místem. Nemají-li výrobní 

kapacity ostatních oborů zůstat nevyuţity, je nutno zajistit dodávky výrobků tohoto oboru do 

systému z okolí. Velikost dodávky hotové produkce ze zdrojů mimo uvaţovaný systém lze 

opět stanovit na základě strukturního modelu. [11]  

Výpočet celkové produkce při znalosti konečného odbytu  

Jinou základní úlohou v ekonomickém systému je stanovení objemu celkové produkce 

jednotlivých oborů, je-li znám poţadovaný objem a struktura konečného odbytu. Známe tedy 

vektor y a počítáme celkovou produkci x.  

Vycházíme ze vztahu x = B∙ y, kde B = (E-A)-1 je matice inverzní k matici (E – A). 

Matice B existuje právě tehdy, je-li matice (E-A) regulární (tedy s nenulovým 

determinantem). Jak jiţ bylo uvedeno, je tento poţadavek při modelování reálných 
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ekonomických systémů v hodnotovém vyjádření splněn vţdy, při naturálním vyjadřování jej 

lze často zajistit volbou vhodné jednotky. [11] 

  

Celkovou produkci na základě známého odbytu můţeme vypočítat i přímo ze soustavy 

lineárních rovnic, kterou řešíme vzhledem k neznámým x1,x2,.... xn (y1,y2,....yn známe). Který z 

těchto postupů uţijeme, závisí na účelu výpočtu a na stabilitě technických koeficientů. Jestliţe 

matice A je poměrně stabilní, či provádíme-li výpočet ve více variantách (měníme vektor x), 

je vhodné si spočítat matici koeficientů komplexní spotřeby B. Na niţších stupních řízení, kde 

prvky matice A spíše podléhají změnám a výpočty mají obvykle jednorázový charakter, 

řešíme ji zpravidla přímo soustavou lineárních rovnic. Je to méně pracné neţ výpočet inverzní 

matice B, ale pro kaţdou alternativu konečného odbytu (y) je třeba soustavu řešit znovu. [11]  

Výpočet při částečné znalosti celkové produkce a částečné znalosti konečného odbytu  

 S úlohou tohoto typu se setkáváme tehdy, je-li v určitých oborech konečný odbyt 

omezen v důsledku omezené a poměrně stabilní výrobní kapacity v uvaţovaném období. Tuto 

výrobní kapacitu pak povaţujeme za celkovou produkci těchto oborů. V ostatních oborech 

pak máme předepsán poţadovaný konečný odbyt. Řešíme tedy otázku, jaké budou v takovém 

případě ostatní sloţky vektoru celkové produkce a vektoru konečného odbytu. 

Jde tedy o situaci, kdy známe celkovou produkci v k oborech a konečný odbyt v n-k oborech. 

Máme tedy k dispozici hodnoty n proměnných soustavy: 

x1 = a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn+ y1  

x2 = a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn+ y2 

   . 

  . 

xn = an1x1 + an2x2 + ... + annxn+ yn. 

 

Tato soustava n lineárních rovnic obsahuje celkem 2n proměnných. Jestliţe tedy dosadíme 

známých n hodnot, můţeme ostatní proměnné (tj. ostatní sloţky vektorů x a y jednoznačně 

vypočítat některou z metod pro řešení lineárních rovnic. 
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Zajištění proporcí mezi objemem výroby a surovinovými zdroji  

Pomocí strukturního modelu jsme zkoumali vztahy mezi jednotlivými obory 

modelovaného systému navzájem a výstup z tohoto systému do okolí, zachycený 

prostřednictvím autonomního oboru konečná spotřeba. Modelem však můţeme zobrazit také 

vstupy do systému, dodávky z okolí. Všimneme si nejprve vztahů mezi celkovým objemem 

produkce, resp. konečným odbytem a spotřebou surovin, materiálů apod., dodávaných do 

modelovaného systému z okolí (surovinový vstup). [11]  

Uvaţujeme-li ve strukturní bilanci také spotřebu takovýchto primárních, z okolí 

uvaţovaného ekonomického systému dodávaných zdrojů, je nutno odpovídajícím způsobem 

rozšířit šachovnicovou tabulku, která tuto strukturní bilanci zachycuje.  

Předpokládáme zde dodávky r typů surovin (materiálu, energie, polotovarů, dílů, součástek, 

mezivýrobků, atd.) z okolí do uvaţovaného ekonomického systému, tedy existenci r 

surovinových oborů. Uvaţovaný systém přitom sestává z n výrobních oborů, ve kterých se 

tyto suroviny spotřebovávají. [11]  

 

Nechť   muj = suj xj,          (19) 

kde  

muj – přímá spotřeba u-té suroviny na celkovou výrobu j-tého oboru v uvaţovaném období,  

suj – koeficient přímé spotřeby surovin, tj. spotřeba u-té suroviny na jednotku celkové 

produkce j-tého oboru. [11]  

 

Předpokládáme tedy, ţe nejen výrobní spotřeba výrobků daného ekonomického 

systému xij je přímo úměrná objemu celkové produkce xj, ale podobný charakter má také 

spotřeba surovin dodávaných z okolí. Pomocí norem spotřeby surovin suj lze vyjádřit 

celkovou spotřebu jednotlivých surovin v daném ekonomickém systému za dané období v 

závislosti na celkovém objemu produkce dosaţeném v tomto období. [11]  

 

Pro stanovení celkového mnoţství surovin nutného k zajištění určitého objemu 

konečného odbytu y lze upravit vztah x = B ∙ y na tvar Δs = S ∙ B ∙ y. 

 

Prvky matice (S ∙ B) lze přitom interpretovat jako celkovou (přímou i nepřímou) 

spotřebu příslušné suroviny na jednotku konečného odbytu příslušného oboru. V plánování a 
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ekonomické analýze je třeba mít vţdy na paměti předpoklad přímé úměrnosti mezi výrobní 

spotřebou a objemem produkce, za nichţ byly odvozeny. Při podchycení delších časových 

období je rovněţ nutno uváţit stabilitu norem spotřeby suj. [11]   

Zajištění proporcí mezi objemem výroby a dalšími primárními činiteli  

Při výrobě v daném ekonomickém systému se kromě materiálů, surovin, energie, 

polotovarů apod. uplatňují i další vstupy z okolí tohoto systému. Souhrnně hovoříme o 

primárních činitelích. Kromě jiţ zmíněných se můţe jednat zejména o pracovní sílu či 

základní prostředky. Potřebná mnoţství uvaţovaných primárních činitelů v závislosti na 

objemu celkové produkce či konečného odbytu daného systému lze rychle odhadnout pomocí 

strukturního modelu. [11] 

POTÍŢE PŘI KONSTRUKCI A ZÁVÁDĚNÍ  STRUKTURNÍCH MODELŮ 

Kromě obecně nedostatečné úrovně dat (u modelů konstruovaných na podnikové úrovni je 

to zejména nedostatečná kvalita normování spotřeby) se setkáváme při zavádění strukturních 

modelů zejména s problémy[22]: 

- klasifikace, 

- agregace a desagregace, 

- stability koeficientů modelu, 

- vazby modelu na plánovací metodiku a  

- návaznosti modelů na techniku zpracování hromadných dat. 

 

Klasifikace 

Při vytváření vícevýrobkových oborů musíme mít předem vypracováno klasifikační schéma 

pro začleňování výrobků a surovin do jednotlivých oborů. Klasifikace by měla do téhoţ oboru 

řadit výrobky s přibliţně stejným směrem odbytu a s přibliţně stejným tempem rozvoje, coţ 

přirozeně není moţné. Proto je klasifikace vţdy určitým kompromisem mezi uvedenými 

hledisky, a je tedy vţdy nedokonalá. Tím spíše je ovšem třeba věnovat pozornost přípravě 

klasifikačního schématu pro strukturní modely. 

 

Agregace a desagregace 

Údaje za více výrobků agregujeme v jeden údaj na základě vypracovaného klasifikačního 

schématu. Agregace je mechanizovatelný pochod, který nepůsobí zvláštní potíţe. Na velké 
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nesnáze však naráţí při desagregaci, kdy máme například z agregovaného údaje o zvýšení 

celkové produkce daného oboru, který byl propočten na základě agregovaného modelu, zjistit, 

jak se toto zvýšení projeví u jednotlivých výrobků zahrnutých do tohoto oboru. 

 

Stabilita koeficientů modelu 

Hlavními prvky modelu jsou měrné spotřeby – technické koeficienty. Přesnost propočtů 

vypracovaných podle modelu je závislá především na kvalitě těchto koeficientů.  

Jejich získání -  zejména při vícevýrobkových oborech – můţe být pracné a obtíţné. 

Z hlediska hospodárného pouţívání modelu by bylo proto účelné, aby tyto koeficienty platily 

pokud moţno po několik plánovacích období. Je-li výrobní proces neustálený nebo je-li 

klasifikační schéma vypracováno nevhodně, je stabilita koeficientů malá a pracnost modelu se 

zvětšuje. 

 

Vazba modelu na plánovací metodiku 

Někdy se můţe stát, ţe v témţe podniku konstruuje jedna skupina pracovníků plán pomocí 

strukturního modelu, zatímco druhá skupina pracovníků sestavuje plán pro tentýţ celek 

starými metodami. Je třeba zajistit, aby se pouţívání strukturního modelu (pokud by byl jiţ 

takový model vypracován a prakticky ověřen) v plánovacích oborech podniků a závodů, 

v nichţ má tato metoda své oprávnění, skutečně vţilo. 

 

Návaznost na techniku zpracování hromadných dat  

Strukturní modely obsahují značné mnoţství číselných údajů vstupujících do propočtu. Pokud 

chceme získat výsledky v tabulkové formě, abychom měli dobrý přehled o struktuře systému 

(a to popř. i v několika variantách), je i počet výsledných údajů značný. Není-li získávání 

vstupních dat pro počítač do značné míry mechanizováno a nejsou-li data vystupující 

z počítače tak upravena, aby byla okamţitě pouţitelná jako pracovní materiál, jsou pomocné 

práce související s propočtem modelu nesmírně pracné, mohou být zdrojem chyb, a tím i 

váţnou překáţkou praktického vyuţití modelu. 

PROBLÉMOVÉ OBLASTI A OMEZENÍ BILANČNÍCH MODELŮ 

Z výše zmíněných skutečností vyplývá, ţe díky počítačovému vybavení a 

jednoduchým matematickým prostředkům, je moţné poskytnout ekonomickému rozhodování 

relativně přesné a dostatečně rychlé informace. Pro snadnější řešení bilancí je moţno všechny 
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operace efektivně uskutečňovat s vyuţitím tabulkových procesorů, např. Excel. Otázkou tedy 

zůstává, proč nejsou tyto jednoduché a účinné metody více pouţívány v českých nejen 

hutních podnicích. Problém často spočívá v tom, ţe důleţitým předpokladem je linearita 

vztahů mezi výrobní spotřebou a výrobou jednotlivých oborů.  

 

Neméně důleţité je také uvědomit si, ţe můţe dojít ke zkreslení výsledků během 

maticových propočtů. Zde i malá nepřesnost v technických koeficientech ovlivní při inverzi 

matic výsledné hodnoty. 

 

Strukturní modely můţeme chápat jako určitý kompromis mezi co nejpřesnějším 

zobrazením ekonomické reality a poţadavkem na dostupnosti vstupních údajů. Při aplikaci 

kaţdého strukturních modelů je podstatné brát v úvahu, ţe jsme vycházeli z určitého omezení 

a zjednodušení. Získané výsledky tedy interpretujeme s ohledem na ně. [12] 

 

VYUŢITÍ STRUKTURÁLNÍ ANALÝZY V HUTNÍM PODNIKU 

Uplatnění strukturální analýzy v hutním podniku (ve spojení s matematickým 

programováním) můţe přinést nezbytné informace pro jeho ekonomické řízení. Důvodem 

jsou sloţité výrobně – spotřební vazby, náročné technologie, logistika a pracovní podmínky 

pro výrobu. Uzpůsobení plánovacích postupů musí dovolovat, aby operativní změny 

v plánech bylo moţno provádět v co nejkratším časovém horizontu. Operace hutnického 

výrobního procesu mají totiţ velmi úzkou návaznost, dochází k velmi častým změnám 

výrobního programu na základě poţadavků ze strany odběratele a problémem jsou i nepřesné 

informace o materiálových vstupech. [12] 

V hutním podniku je ovlivňována ekonomická rovnováha během výrobního procesu 

jednak zevnitř, coţ zapříčiňuje např. výrobní spotřeba, nerovnoměrná výroba, variabilní 

technologie, vyráběný sortiment o různé materiálově energetické náročnosti, frekvence 

prostojů a oprav výrobních agregátů, ale také z vnějšku. Zde jsou podstatné poţadavky 

odběratelů, ale také kvalita a mnoţství nakupovaných vstupů. Na všechna tato fakta je nutné 

klást důraz při posuzování všech moţností vyuţití strukturální analýzy v podniku.  

Strukturální analýzy nám tedy slouţí zejména k optimalizaci operativního i strategického 

ekonomického řízení hutní výroby. 



27 

 

V hutním podniku lze na základě uplatnění strukturální analýzy nalézt odpovědi 

zejména na následující otázky[12]: 

- Jakou úroveň hutní výroby lze zajistit s určitým mnoţstvím energetických surovin? 

- Jakou úroveň hutní výroby lze zajistit s danými výrobkovými kapacitami? 

- Jaké mnoţství energetických výrobků lze při poţadované úrovni hutní výroby 

maximálně dodávat mimo podnik? 

- Jak je třeba zvýšit energetickou výrobu, aby to bylo v souladu s poţadovanou úrovní 

hutní výroby? 

- Kde je v energetickém hospodářství nejuţší profil? 

Kvalita námi sestaveného strukturního modelu je ovlivňována: 

- kvalitou komplexních koeficientů, ve kterých je zahrnuta jak přímá, tak i nepřímá 

energetická spotřeba, 

- definicí aktivit, oborů, 

- kvalitou technických koeficientů – norem přímé spotřeby. 

Koeficientem energetické náročnosti hutního podniku je nazýván  komplexní koeficient , 

jeţ se vztahuje na 1 t vyrobené oceli. Závislost tohoto koeficientu je Tento koeficient závisí 

především na energetické náročnosti výroby spotřebovaných energií, na druhu, ale také na 

jakosti spotřebovávaných nakupovaných energií a energetických surovin a na vlastní 

technologii příslušné hutní výroby.[13]  

Přiblíţíme si také systém podnikatelských modelů EMA.PM. Ekonomicko – 

Ekologické Modelování, Analýzy a Optimalizace, jeţ se v řadě podniků běţné vyuţíván. 

Jedná se o podnikatelský model, který vyuţívá kombinace lineárního programování, 

simulační etniky a strukturální. Systém tvoří tyto základní subsystémy – výrobkově 

nákladový model, výrobní model, finanční model - na který navazují modelová řešení 

optimalizace, analýza bodu zvratu, analýzy citlivosti a hodnota firmy. Struktura tohoto 

systému podnikatelských modelů je chráněna autorskou značkou EMA.PM.[12] 

Zmíníme se i o výrobkově nákladovém modelu (VNM), jenţ je sestaven na bázi 

strukturální analýzy. Předmětem modelování VNM jsou systémy hmotně- energetické i 

nehmotné produkce, které jsou definované na určité organizační jednotce dané organizace. 
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V tomto modelu nejsou zohledňovány změny ve struktuře a chování modelovaného 

výrobního systému a z tohoto důvodu je model statický – deterministický.  

Autoři systém podnikatelských modelů EMA.PM. pravidelně aktualizují a rozvíjejí. Jeho 

aktualizace probíhá zejména v oblasti úprav modelu na základě novelizace závazných 

předpisů a norem, a to především v oblasti metodiky účetnictví.  

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA HUTNÍ VÝROBY 

Surové ţelezo 

Surová ţeleza obsahují více neţ 1,8% uhlíku (do cca 4,5%) a jsou vyráběna ze 

ţelezných rud ve vysokých pecích. Surová ţeleza jsou výchozí surovinou pro výrobu dalších 

druhů technického ţeleza. Vlivem velkého obsahu uhlíku jsou tvrdá a křehká a při zahřátí na 

teplotu 1 150 aţ 1 250°C se taví, aniţ předtím předcházejí do tvárného stavu. Nemůţeme je 

proto tvářet za studena ani za tepla.[23] 

Uhlík v nich můţe být obsaţen ve dvojí podobě. Při pomalém chladnutí roztaveného 

surového ţeleza a vlivem většího mnoţství křemíku (2-4%) se uhlík vyloučí mezi krystaly 

ţeleza v podobě plochých krystalů grafitu (tuhy). Grafit je příčinou toho, ţe surové ţelezo je 

na lomu šedé. Nazýváme je proto šedým surovým ţelezem. Obsah uhlíku v něm činí 3,5 aţ 

4,2%. Čím více je ho vyloučeno v podobě grafitu, tím je šedé surové ţelezo tmavší, měkčí a 

tím lépe se obrábí. Dobře se tak odlévá a při tuhnutí se málo smršťuje. Při rychlém chladnutí 

nemá uhlík dost času, aby vykrystalizoval. Vlivem většího mnoţství manganu (aţ 6%) tvoří 

uhlík v roztaveném ţeleze se ţelezem karbid ţeleza Fe3C, který se rozpouští v ostatním 

ţeleze. Při tuhnutí se z taveniny vyloučí krystaly Fe3C, zvané primární cementit. Cementit je 

bílý a tvrdý. Je příčinou toho, ţe surové ţelezo je tvrdé a na lomu bílé. Říkáme mu proto bílé 

surové ţelezo. Velmi obtíţně se obrábí a slévá se hůř neţ šedé surové ţelezo.[23] 

Surová ţeleza nejsou vhodná k přímé výrobě, jelikoţ obsahují velké mnoţství uhlíku, 

coţ způsobuje křehkost, a proto se nedají kovat ani táhnout. Proto je potřebné, surová ţeleza 

dále upravovat z důvodu získání poţadovaných vlastností (mechanické, fyzikální, nebo 

chemické). Po přetavení ve slévárnách lze z nich zhotovovat odlitky nebo z nich v ocelárnách 

vyrábět ocel. Podle jejich dalšího zpracování je dělíme tedy na:   

ţeleza ocelárenská, která se dále zpracovávají na ocel- bílé surové ţelezo, 
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  ţeleza slévárenská, ze kterých se vyrábí odlitky- šedé surové ţelezo. 

 

Vysokopecní provoz 

 

Vysokopecní provoz představuje rozsáhlý komplex budov a zařízení organizačně 

členěný na jednotlivá výrobní střediska.  

 

 

Do tohoto komplexu náleţí: 

- vysoké pece s denními zásobníky, zaváţecím zařízením, dmýchadly, ohřívači větru, 

pánvemi na surové ţelezo a strusku, 

- odlévací stroje a sklady surového ţeleza, 

- plynové hospodářství se zařízením na čištění sazebního plynu, 

- vodní hospodářství s čerpacími stanicemi, čističi a chladiči vody, 

- struskové hospodářství, zahrnující zařízení na zpracování strusky a odval, 

- údrţbářské dílny, 

- dispečerská ústředna, 

- závodová doprava, 

- sociální zařízení a administrativní prostory. 

 

Uspořádání vysokopecního provozu musí být řešeno tak, aby byla zabezpečena přeprava 

surovin a produktů bez křiţování důleţitých cest a umoţnilo okamţité pouţití náhradní cesty 

v případě dopravní poruchy na hlavní trase. Zvláštní důraz je kladen na rychlou přepravu 

tekutého surového ţeleza. 

Schéma vysokopecního závodu je znázorněno na obrázku v příloze č. 1. 

 

Vysokopecní pochod 

 

Vysokopecní pochod je souhrn velkého počtu různých dějů, probíhajících ve 

vsázkových surovinách během jejich zpracování ve vysoké peci.  

 

Popis vysoké pece 

 

Profil vysoké pece a její rozměry jsou přizpůsobeny technologií procesu. Spodní 

válcová část profilu se nazývá nístěj. V ní se hromadí surové ţelezo a struska, které se 
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periodicky vypouštějí odpichovými otvory. Do horní části nístěje zasahují výfučny, jimiţ se 

dmýchá horký vítr a přídavná paliva. Na nístěj navazuje sedlo, které má tvar komolého kuţele 

s horní širší základnou. Tento tvar sedla zabezpečuje potřebný odklon ţhavých plynových 

proudů z oxidačních prostorů od pecní vyzdívky, která by se jinak předčasně zničila. 

Pozvolný přechod sedla do šachty zabezpečuje rozpor. Nejobjemnější částí vysoké pece je 

šachta, která má tvar komolého kuţele, příp. dvou komolých kuţelů. V šachtě probíhá 

předehřev surovin, rozklad uhličitanů, nepřímá redukce a vyznačuje se kohezní zónou. Horní 

část pece se nazývá sazebnou a slouţí k plnění pece vsázkou a k odvádění sazebního plynu 

z pece.[16] 

 

Schéma vysoké pece je znázorněno na obrázku v příloze č. 2. 

 

Výroba surového ţeleza 

 

Surové ţelezo vzniká redukcí ţelezných rud, tj. odnímáním kyslíku ţelezných rudám 

kysličníkem uhelnatým (CO), popřípadě uhlíkem (C) za vysokých teplot. Kyslík ze vzduchu 

vháněného do pece přichází do styku se ţhavým koksem a spaluje jeho uhlík na oxid uhličitý 

(CO2). Ten stoupá ţhavým koksem, od kterého přibírá uhlík a mění se tak na oxid uhelnatý 

(CO). V nejhořejší části se pece asi při teplotách 200 aţ 500°C se zaváţka suší a předehřívá. 

Při klesání zaváţky za teplot 500 aţ 900°C odnímá oxid uhelnatý ţelezným rudám kyslík. 

Z rud se uvolňuje čisté houbovité ţelezo.  To je redukce nepřímá.  Při dalším klesání zaváţky 

se při teplotách 900 aţ 1100°C sytí čisté ţelezo uhlíkem a počne se tavit. Zároveň s uhlíkem 

přijímá z paliva i síru a z rud další prvky jako je Mn, Si, P aj.  Tím vznikne slitina (surové 

ţelezo), která v kapkách obalených tekutou struskou stéká a shromaţďuje se v nístěji. U 

velkých kusů rudy, z nichţ se neuvolnilo ţelezo nepřímou redukcí, dochází v dolní části pece 

při vysoké teplotě k přímému působení uhlíku ze ţhavého koksu na rudu, tj. k přímé redukci. 

Nejvyšší teplota (cca 2000°C) je ve výši ústi výfučen, jimiţ proudí do pece horký vzduch.  

 

Peletizace a aglomerace 

 

Peletizace a aglomerace jsou dvěma komplementárními procesními pochody 

k přípravě surovin s obsahem oxidů ţeleza pro výrobu oceli. Kaţdý má své vlastní specifické 

výhody a stinné stránky. Ty jsou do značné míry ovlivněny místními podmínkami, jako je 

dostupnost a druh surovin. Pelety se tvoří ze surovin – drobné rudy a aditiv o velikosti částic 
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< 0,05 mm do 9 – 16 mm při vyuţívání velmi vysokých teplot a to se provádí hlavně v místě 

dolů nebo jejich překladišť. 

Proces peletizace obsahuje drcení a sušení nebo odvodňování, sbalování a 

vytvrzování, po němţ následuje třídění a manipulace.  

Aglomerace je hlavním způsobem stmelování ţelezných rud v kusy. Přitom to není jen 

stmelování drobné rudy v kusy jako je briketování, nýbrţ v jednotlivých případech má 

aglomerace i funkci obohacovacího pochodu v uţším významu toho slova. Aglomerace je 

např. ve skutečnosti jediným radikálním způsobem, jímţ lze odstranit síru z rudy.[10] 

Koksovna  

 

Pyrolýza uhlí při vysoké teplotě se nazývá karbonizace. Při tomto procesu je teplota 

spalných plynů běţně 1150 aţ 1350 °C při nepřímém zahřívání uhlí aţ 1000-1100° C po dobu 

14 aţ 24 hod. Tímto pochodem vzniká vysokopecní a slévárenský koks. Koks je prvořadým 

redukčním činidlem ve vysokých pecích a nemůţe být úplně nahrazen jinými palivy jako 

např. uhlím. Koks funguje jednak jako nosný materiál, jednak jako výplňový materiál, kterým 

plyn cirkuluje ve sloupci vsázky. 

TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI 

Nyní se blíţe seznámíme s různými technologiemi výroby oceli, pro které budeme 

následně propočítávat energetickou náročnost pomocí metod strukturální analýzy.  

 

Ocel 

Ocel běţné jakosti vyrábíme většinou v konvertorech nebo plamenných pecích. Dřívější 

výroba kvalitních ocelí kelímkových jiţ zanikla a je nahrazena výrobou oceli v elektrických 

pecích. 

Výroba oceli v plamenných pecích (martinských) 

 V minulosti to byl nejpouţívanější zkujňovací způsob. Jeho hlavní výhodou je 

moţnost zpracovávat nejen tekutou, ale i pevnou vsázku a vyuţít tím ocelového odpadu (šrotu 
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Martinské pece 

Martinské pece jsou podle konstrukce buď pevné, nebo sklopné (Talbotovy) a podle 

vyzdívka buď zásadité, nebo kyselé. Stavějí se na obsah 20 aţ 500 tun oceli, a to do obsahu 

asi 150 tub jako pevné a pro větší obsah jako sklopné kolem jejich podélné osy. Sklopné pece 

mají proti pevným tu výhodu, ţe jejich obsah je moţno vypouštět po částech a kaţdou jeho 

dávku v pánvi upravit vhodnými přísadami, takţe z jedné tavby lze vyrobit několik různých 

druhů oceli. Jako paliva pouţíváme většinou plynu (generátorového nebo směsi plynu 

koksárenského s vysokopecním), méně paliva tekutého nebo pevného (práškového).  

 

Hlavními částmi pece jsou nístěj a regenerační komory s rozvodným ústrojím. Nístěj 

má tvar obdélníkové mísy, do níţ jsou sázeny suroviny sázecími dvířky upravenými v přední 

stěně pece. Dno nístěje, na němţ se shromaţďuje tekutý kov pokrytý vrstvou strusky, se 

svaţuje dozadu k odpichovému otvoru, kterým je vypouštěna hotová ocel. Regenerační 

komory, které jsou vyplněné kanálkovým zdivem ze šamotových cihel, slouţí k předehřívání 

plynu a vzduchu před vstupem do pece, a to aţ na teplotu 1200°C.  Ohřátý plyn a vzduch pak 

proudí z jednoho páru komor do nístěje, kde se smísí na hořlavou směs a shoří. Zplodiny 

hoření předávají největší část svého tepla vsázce, putují do druhého páru komor, vyhřívají je a 

odchází do komína. Díky změnám směru proudění je moţno dosáhnout v nístěji co nejvyšších 

teplot (aţ 1750°C).  [23] 

Výroba oceli v tandemových pecích 

Tandemové pece vyuţívají tepla spalin z jedné nístěje k předehřevu vsázky ve druhé, 

vedlejší nístěji.  

Pracovní proces probíhá velice rychle, aby se prostor neochladil. Po skončení procesu 

zkujňování se provede odpich a v druhé nístěji je opět připravena předehřátá vsázka.  

Tento nístějový kyslíkový proces se technickými a ekonomickými parametry přibliţuje ke 

konvertorům. [23] 

Výroba oceli v elektrických pecích 

Nejkvalitnější druhy uhlíkových a slitinových ocelí jsou vyráběny v elektrických 

pecích. Zdrojem tepla je elektrická energie. Ocel se neznečišťuje zplodinami hoření, jako je 

tomu při pouţívání paliva. Vysoké teploty dosahované v těchto pecích umoţňují vznik dobře 
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tekuté zásadité strusky, takţe můţeme vyrobit ocel s velmi malým obsahem síry a fosforu. 

Vyráběná ocel je velmi tekutá, takţe z ní snadno odstraňujeme nečistoty. Surovinou je 

zpravidla odpadová ocel a tekutá nebo ingotová ocel konvertorová nebo martinská. 

Elektrické pece se stavějí vesměs jako sklopné. Dělíme je podle způsobu přeměny elektrické 

energie v tepelnou na obloukové a indukční, podle povahy vyzdívky na zásadité a kyselé. 

 

Obloukové pece 

V pecích obloukových se vsázka taví teplem elektrického oblouku vytvořeného mezi 

elektrodami a lázní, jakoţ i odporovým teplem proudu, který prochází lázní. Působením 

vysoké teploty oblouku (3 000 - 3200 °C) lze z vsázky téměř úplně vyloučit fosfor a síru. 

Vyrobená ocel se dobře hodí k odlévání tenkostěnných odlitků. Nejznámější a nejpouţívanější 

je oblouková pec Heroultova. Její klenbou procházejí tři stavitelné uhlíkové elektrody, do 

nichţ se přivádí třífázový proud o napětí 100 aţ 200 V a vysoké intenzitě. Nevýhodou je 

moţnost nauhličení oceli tím, ţe do ní spadne kus uhlíkové elektrody. [23]  

Výroba oceli v konvertorech 

Konvertor je velká sklopná ocelová nádoba, hruškovitého tvaru, vyzděná 

ţáruvzdornou hmotou. Konvertor je uloţen v ocelovém kruhovém pásu s čepy, kolem nichţ je 

sklopný. Sklápění se děje hydraulicky posuvným hřebenem, který zabírá do ozubeného kola 

naklínovaného na jednom z čepů. Druhým (dutým) čepem je vháněn studený vzduch do 

skříně ve dně konvertoru a z ní dírkovaným dnem do konvertoru. Dno konvertoru velmi trpí a 

musí se často vyměňovat, kdeţto vyzdívka vydrţí několik desítek taveb. Proto je dno od 

ostatního zdiva odděleno. Vzduch o tlaku 0,15 aţ 0,30 MPa dodávají dmychadla. Konvertory 

se stavějí na 15 aţ 60 tun surového ţeleza. 

Kyslíkové konvertory 

Na hladinu kovu dmýchán čistý kyslík. Konvertor je zásaditě vyzděn a má plné dno. 

Kyslík do něho proudí chlazenou měděnou tryskou pod tlakem 0,40 aţ 1,18 MPa. Před 

nalitím surového ţeleza je vloţeno do konvertoru 2/3 potřebného vápna a ocelový odpad. 

Zbytek vápna je přidán během pochodu. Dmýcháním prachových přísad (vápna a rudy) se 

reakce zrychlí a spotřeba přísad a kyslíku sníţí.  
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Kyslíkový konvertor lze tedy srovnávat s martinskou pecí pracující rudným 

pochodem, neboť v obou výrobních jednotkách se vyrábějí oceli běţné jakosti i ušlechtilé 

druhy oceli. Při stejných vsázkových podmínkách je ocel vyrobená v kyslíkovém konvertoru 

kvalitnější neţ ocel martinská. 

 

Výkony kyslíkových konvertorů jsou mnohem větší neţ výkony martinských pecí. Kyslíkový 

konvertor má stejný hodinový výkon jako martinská pec o obsahu desetkrát větším. [23] 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST HUTNÍ VÝROBY 

Dnes nikdo nepochybuje o tom, ţe úroveň materiální kultury lidstva je především 

určována vytvářením a vyuţitím zdrojů energie. Energie je tedy jedním z rozhodujících 

článků ekonomického rozvoje. Tuto důleţitou úlohu energie pociťujeme vlastně všichni, a to 

jak ve výrobním procesu, tak i v osobním ţivotě. 

Cílem moderní společnosti je tedy minimalizovat spotřebu neobnovitelných zdrojů a 

současně globálně minimalizovat spotřebu energie ve výrobních procesech. Poţadavek na 

sniţování spotřeb všech druhů energií tak vyvolává potřebu stanovit a znát hodnotu veškeré 

energie potřebné k výrobě jednotky produkce. 

 

Na spotřebu energie však pohlíţíme většinou jednostranně. Znamená to, ţe pod 

pojmem energie si zpravidla představujeme jen energii ,, přímo “ vynakládanou, například při 

výrobě v elektrických pecích je to její elektrická sloţka. Avšak často se opomíjí ta skutečnost, 

ţe kromě ní se spotřebovávají další druhy energie (například reţijní energie, teplo atd.). Nutno 

také vzít v úvahu, ţe při výrobě oceli je potřebná vsázka, materiál k vyzdívání a opravě pecí, 

atd. Jsou to výsledné produkty mnoha procesů, při kterých dochází také k vynaloţení určité 

energie.  

 

Všeobecně patří hutnictví k energeticky nejnáročnějším průmyslovým odvětvím. 

Vysoká energetická náročnost výroby oceli a ocelových výrobků s ohledem na dostupnost 

jednotlivých druhů energií a jejich ceny na straně jedné a poţadavky na sniţování ekologické 

zátěţe na straně druhé, vyţaduje, aby průběh výrobních procesů byl co nejefektivnější, aby 

docházelo ke sniţování energetické náročnosti, energetické spotřeby hutní výroby. 
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Proč vzniká potřeba zjištění energetické náročnosti hutní výroby?  

 

V současné době se jedním z objektivních kritérií pro posuzování náročnosti 

jednotlivých výrobků či technologií stává vyjádření jejich energetické náročnosti 

v technických jednotkách, avšak s určením struktury zdrojů (plyn, uhlí, elektrická energie, 

pára atd.).  

Na základě specifických vlastností hutní výroby toto hledisko nabývá významu, neboť 

právě hutní výroba se vyznačuje vysokým podílem spotřeby energie a materiálu (více neţ 

80%), přičemţ kov se v hutích prakticky neztrácí, pouze se přeměňuje a vrací zpět do hutního 

cyklu. Měrná spotřeba úbytku materiálu v jednotlivých fázích je tedy vyjádřena energií 

spotřebovanou na nové roztavení a zpracování téhoţ kovu. 

HISTORIE VÝPOČTU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V HUTNICTVÍ 

Přiblíţíme si také na historii výpočtu energetické náročnosti v hutnictví. 

Mnoho autorů se snaţilo co nejpřesněji zjistit hodnoty energetické náročnosti jednotlivých 

fází hutní výroby. Nastíníme si alespoň několik různých pohledů na řešení tohoto problému. 

Dle statistik z Hutnických ročenek se pan Jiří Jenyšta z Hutnictví ţeleza zabývá 

velmi pracnými propočty EN podle dílčích výrobních fází a podle podniků z jednotlivých 

podnikových statistik. EN výroby aglomerátu je promítnuta do EN surového ţeleza přes 

předváhu. Stejně tak EN výroby ţeleza do výroby oceli. Dále uţ pouze fázové propočty za 

válcovaný materiál, trubky, výkovky atd. Propočty EN za celý podnik, za HŢ celkem a podle 

republik (ČR, SR). Respektuje evropské zvyklosti – nulová EN pro šrot a výrobu koksu. Při 

přepočtu MWh elektrické energie na GJ respektuje průměrně dosahovanou účinnost přeměny 

tepla na elektřinu v elektrárnách. Do propočtu EN jsou zahrnuty pouze přímé vstupy energií, 

nikoliv EN materiálových dodávek (rudy, ţáruvzdorný materiál, ferroslitiny…), dopravy a 

jiných nakupovaných výkonů. Zpracováno pouze do roku 1998, pak podniky přestaly 

poskytovat HŢ tak široký rozsah dat.  

 

Dále se zaměříme na pohled pana doc. Ing. Václava Kafky CSc., který ve své 

práci s názvem Energetická náročnost výroby oceli na odlitky v časopise 

Slévárenství z roku 1982 srovnává EN jednotlivých sléváren oceli. Zahrnuje kromě přímé 

spotřeby paliv a energií i EN materiálových vstupů a nakupovaných výkonů, dokonce i EN 

odpisů a EN dovozu (zde uvaţuje EN hodnotového ekvivalentu  nutného vývozu 
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strojírenských výrobků pro získání deviz na dovoz). Prakticky takto pokrývá téměř celou 

kalkulaci s výjimkou personálních  a finančních nákladů. Tímto velmi detailním propočtem 

kalkuluje EN jedné výrobní fáze – výroby oceli na odlitky. [19] 

  

Pan Roman Polák ve své diplomové práci s názvem Moţnosti hodnocení 

energetické náročnosti výroby oceli v elektrických pecích z roku 1985 pracuje s kalkulací 

tzv. komplexní energetické spotřeby, zahrnující jak spotřebu přímou (paliva, energie pro daný 

výrobek), tak i nepřímou (energie obsaţená v pouţitých materiálech a výkonech). Vyuţívá 

výsledky VÚPEK, který jiţ údajně pouţíval strukturní model energetického hospodářství 

republiky. Důsledně rozšiřuje energetickou náročnost dodávanou přímými vstupy o EN na 

jejich pořízení (těţbu, dopravu…), coţ uplatňuje i u ostatních vstupů. Výsledkem práce pana 

Poláka je opět propočet EN výroby oceli v konkrétních tavbách na elektrických pecích. [20] 

 

Posledním z této řady zjištění, které jsme si přiblíţili je pohled paní Petry 

Karáskové, která ve své diplomové práci s názvem Ekologické a ekonomické posouzení 

palivoenergetické náročnosti hutního podniku z roku 1993 vypočítává za rok 1989 EN 

celého podniku, nikoliv pouze výrobků nebo výrobních fází. „Výrobkem“ je zde celá Nová 

Huť, ale propočet zahrnuje i EN nakoupených materiálů a výkonů, včetně EN těţby, úpravy a 

dopravy těchto komponent. Kromě vyjádření EN v GJ pouţívá ještě přepočet na jednotky tmp 

(tuny měrného paliva, 1 tmp = 29,31 GJ), které se v té době běţně pouţívaly pro výpočet 

úspor paliv a energií a odpovídaly přibliţně tuně černého uhlí. Komplexní bilance input-

output energií, zabývá se i otázkou emisí. Podrobně řešena otázka propočtu EN dopravy dle 

druhu a dopravní vzdálenosti. [21] 

 

Řada autorů se jiţ v minulosti pokoušela o výpočet energetické náročnosti jednotlivých 

fází hutní výroby.  Jejich přístup lze zhruba charakterizovat takto: [24] 

 

1. Modely, které stanovují energetickou náročnost jednotlivých výrobních fází pouze na 

základě propočtu přímých vstupů nositelů energie do příslušné výrobní fáze, jako je 

například výroba konvertorové oceli.  Jen ojediněle se do tohoto modelu promítla 

energetická náročnost předchozí výrobní fáze propočtem přes měrnou spotřebu 

(předváhu). Touto náročností máme na mysli například energetickou náročnost výroby 

ţeleza do energetické náročnosti výroby oceli. 

 



37 

 

2. Modely, které vyuţívají určitou modifikaci kalkulačního postupu, ve kterých jsou 

jednotlivé poloţky kalkulačního vzorce příslušné výrobní fáze „oceněny“ tzv. 

příspěvkem energetické náročnosti (PEN). Problémem je ale poměrně obtíţné 

získávání hodnot PEN pro ocenění detailních kalkulačních poloţek, zejména u 

dováţených surovin (rudy, feroslitiny), ale také například u poloţek odpisů, mezd, 

finančních nákladů atd. Rovněţ i získání hodnot PEN polotovarů vlastní výroby, 

aglomerátu, tekutého surového ţeleza pro výrobu oceli atd. musí být řešeno 

postupným zpracováním kalkulací energetické náročnosti od hutní prvovýroby aţ po 

finální hutní výrobky. 

 

STANOVENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HUTNÍ VÝROBY 

Jak jsme se jiţ výše zmínili, domnívám se, ţe lze s vyuţitím metody strukturní analýzy 

úspěšně řešit problém výpočtu energetické náročnosti v hutní výrobě, kde tabulky přímé 

spotřeby budou tvořit fázové kalkulace energetické náročnosti příslušných výrobních fází 

(případně technologií) a propočtené koeficienty komplexní spotřeby pak budou vyjadřovat 

průběţnou, komplexní kalkulaci energetické spotřeby s promítnutím energetické náročnosti 

spotřebovaných produktů všech předchozích fází. 

 

Pokusím se proto vyuţít metodiku strukturální analýzy k propočtu přímé a komplexní 

spotřeby a na tomto základě stanovit energetickou náročnost jednotlivých metalurgických 

technologií. Ve své práci budu vycházet ze strukturního modelu, který započítává 

energetickou náročnost předchozí fáze do fáze následující přes příslušnou předváhu a je 

rozšířen o spotřebu a energetickou náročnost kyslíku, jeţ je významné médium v kyslíkových 

konvertorech a tandemových pecích. 

 

Ve své diplomové práci se tedy modelově zabývám problémem stanovení energetické 

náročnosti hutní výroby. Zaměřím se na vyuţití metod strukturální analýzy s pouţitím 

strukturního modelu. 

 

Při sestavování strukturního modelu pro konkrétní podmínky hutního podniku vzniká 

obvykle problém se získáním relevantních dat, a proto budu pouţívat údaje z Hutnických 

ročenek z roku 1987- mnoţství a výrobně technické charakteristiky vyrobené oceli na všech v 
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té době vyuţívaných typech ocelářských pecí v ČR (kyslíkové konvertory, SM pece, TM 

pece, EOP) a za pomocí metodiky strukturální analýzy budu vypočítávat koeficienty přímé a 

komplexní spotřeby. 

 

 

ŠACHOVNICOVÁ TABULKA ABSOLUTNÍCH HODNOT 

 

Na základě analýz z Hutnický ročenek jsem si sestavili tabulku vstupních hodnot: 

 

 Vítkovice 1 Vítkovice 2 NHO TŢ Poldi 1 Poldi 2 Poldi 3 ŢBC VSŢ1 VSŢ2 ŠŢ Celkem 

Konvertory             

Výroba oceli kt 534,5   2222,0     2583,3 1650,0  6989,8 

Spotřeba Fe kg/t 866,4   813,9     789,2 796,1  804,6 

Spotřeba kyslíku 

m
3
/t 

52,6   61,2     53,3 52,7  55,6 

Tandemové pece             

Výroba oceli kt 443,4  3487,1         3930,5 

Spotřeba Fe kg/t 909,9  757,2         774,4 

Spotřeba kyslíku 

m
3
/t 

59,7  58,4         58,5 

SM pece             

Výroba oceli kt  160,0 292,7 

 

826,2 227,5   108,7   181,7 1796,8 

Spotřeba Fe kg/t  557,9 586,7 323,4 378,1   422,8   283,9 396,1 

Spotřeba kyslíku 

m
3
/t 

 19,9 18,0 35,8 35,2   2,0   2,5 26,0 

Elektrické 

obloukové pece 

            

Výroba oceli kt  205,0  75,7 109,2 251,6 376,7 134,1   109,3 1261,6 

Spotřeba Fe kg/t  68,2  65,3 83,0 212,2 131,0 46,4   85,1 115,9 

Spotřeba kyslíku 

m
3
/t 

            

 

 

Tyto hodnoty nám budou slouţit jako vstupní údaje pro výpočet koeficientů přímé a 

komplexní spotřeby. 

 

Dále si také z Hutnických ročenek odečteme hodnoty pro energetickou náročnost jednotlivých 

technologií. 

 



39 

 

 MJ Aglomerát Surové 

ţelezo 

Ocel-

konvertory 

Ocel-TM pece Ocel-SM 

pece 

Ocel-EOP Kyslík 

Energetická 

náročnost 

GJ/t 2,49 15,591 0,853 1,429 6,727 8,491 0,0094 

 

Následně tedy provedeme výpočet koeficientů přímí a komplexní spotřeby. 

VÝPOČET KOEFICIENTŮ PŘÍMÉ A KOMPLEXNÍ SPOTŘEBY 

Výpočet koeficientů přímé spotřeby provedeme následujícím způsobem:  

Nejprve si sestavíme matici A, která je maticí přímých (technických) koeficientů. 

Technické koeficienty aij jsou konstantní a vycházejí z přímé spotřeby. Tyto koeficienty 

získám z dostupných retrospektivní dat technického charakteru, která jsou publikována a 

běţně dostupná např. ve statistikách hutnických ročenek a přehledech. Tyto soubory dat se 

mohou stát základem pro sestavení základní matice výrobně spotřebních vztahů.  

Obecně technické koeficienty aij vyjadřují mnoţství produkce i-tého oboru potřebné k výrobě 

jednotky produkce j - tého oboru, i,j = 1,2….6. 

 

Matice A 

 

   1 2 3 4 5 6   

 Výrobek MJ Aglomerát  Surové 

ţelezo 

Ocel-

konvertory 

Ocel-TM 

pece 

Ocel-

SM pece 

Ocel-

EOP 

Kyslík Energetická 

náročnost 

1 Aglomerát t/t  1,2365       

2 Surové ţelezo t/t   0,8046 0,7744 0,3961 0,1159   

3 Ocel-konvertory t/t         

4 Ocel-TM pece t/t         

5 Ocel-SM pece t/t         

6 Ocel-EOP t/t         

 Kyslík m
3
/t

 
  55,6 58,5 26    

 Energetická 

náročnost 

GJ/t 2,49 15,591 0,853 1,429 6,727 8,491 0,0094  
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Vzorový výpočet 

Výpočet tohoto koeficientu provedeme na základě znalosti vzorce pro váţený průměr. Pro 

jeho výpočet je nutno vycházet jednak z hodnot, jejichţ průměr chceme vypočítat, ale je také 

nutno znát jejich váhy. 

 

Máme-li soubor  hodnot 

𝑋 =   𝑥1, … , 𝑥𝑛  

a k nim odpovídající váhy 

𝑊 =   𝑤1 , … , 𝑤𝑛   

je váţený průměr dán vzorcem 

𝑥 =
 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 

či 

𝑥 =
𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3+. . . +𝑤𝑛𝑥𝑛

𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3+. . . +𝑤𝑛
 

 

 

Pro názornost si přiblíţíme výpočet koeficientu a23: 

 

𝑎23 =
𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛

𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3 +. . . +𝑤𝑛

= 

 

        =
534,5 × 866,4 + 2222,0 × 813,9 + 2583,3 × 789,2 + 1650,0 × 796,1

534,5 + 2222,0 + 2583,3 + 1650,0
= 804,6𝑘𝑔 → 0,8046𝑡 

 

Technické koeficienty neboli koeficienty přímé spotřeby vyjadřují, např. kolik 

potřebujeme vyrobit tun surového ţeleza na výrobu jedné tuny konvertorové oceli pro vnitřní 

spotřebu. V našem případě to znamená, ţe na výrobu jedné tuny konvertorové oceli pro 

vnitřní spotřebu spotřebujeme 0,8031 tuny surového ţeleza. 

 

Dále pro výpočet koeficientů komplexní spotřeby je nutné odečíst matici A od matice 

E, přičemţ matice E je jednotková. Pro tyto a následující výpočty je vhodné vyuţít programu 

Microsoft Excel, který nám usnadní výpočet. 
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JEDNOTKOVÁ MATICE  

 

Všeobecně je jednotková matice znázorněná tímto tvarem: 

 

E =  

1  0  …   0
0  1  …   0
⋮    ⋮   ⋱   ⋮
0  0  …   1

  

 

 

V našem případě má jednotková matice tento tvar: 

 

E = 

 

 

 

1  0  0  0  0  0  0  0  
0  1  0  0  0  0  0  0  
0  0  1  0  0  0  0  0  
0  0  0  1  0  0  0  0  
0  0  0  0  1  0  0  0  
0  0  0  0  0  1  0  0  
0  0  0  0  0  0  1  0  
0  0  0  0  0  0  0  1  

 

 

 

 

 

Matice E-A 

 

   1 2 3 4 5 6   

 Výrobek MJ Aglomerát  Surové 

ţelezo 

Ocel-

konvertory 

Ocel-TM 

pece 

Ocel-SM 

pece 

Ocel-

EOP 

Kyslík Energetická 

náročnost 

1 Aglomerát t/t 1 -1,2365 0 0 0 0 0 0 

2 Surové ţelezo t/t 0 1 -0,8046 -0,7744 -0,3961 -0,1159 0 0 

3 Ocel-konvertory t/t 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 Ocel-TM pece t/t 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 Ocel-SM pece t/t 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 Ocel-EOP t/t 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Kyslík m
3
/t

 
0 0 -55,6 -58,5 -26 0 1 0 

 Energetická 

náročnost 

GJ/t -2,49 -15,591 -0,853 -1,429 -6,727 -8,491 -0,0094 1 

 

Z této matice E-A  vypočteme matici inverzní. Tím dostaneme matici B, která je maticí 

koeficientů komplexní spotřeby. Její prvky bij jsou konstanty daného systému. Tato matice ve 

strukturální analýze je významným ukazatelem vzájemných vazeb mezi odvětvími. 

 

Matice B = (E-A)
-1 
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   1 2 3 4 5 6   

 Výrobek MJ Aglomerát  Surové 

ţelezo 

Ocel-

konvertory 

Ocel-TM 

pece 

Ocel-SM 

pece 

Ocel-

EOP 

Kyslík Energetická 

náročnost 

1 Aglomerát t/t 1 1,237 0,995 0,958 0,490 0,143 0 0 

2 Surové ţelezo t/t 0 1 0,805 0,774 0,396 0,116 0 0 

3 Ocel-konvertory t/t 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 Ocel-TM pece t/t 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 Ocel-SM pece t/t 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 Ocel-EOP t/t 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Kyslík m
3
/t

 
0 0 55,6 58,5 26,0 0 1 0 

 Energetická 

náročnost 

GJ/t 2,490 18,667 16,397 16,437 14,367 10,655 0,009 1 

 

Byla vypočtena matice koeficientů komplexní spotřeby B. Obecně koeficienty 

komplexní spotřeby  bij  udávají  celkové mnoţství produkce i-tého oboru  potřebné  k  výrobě  

jednotky  produkce j-tého oboru určené ke konečné spotřebě – odbytu. Nepřímá spotřeba je 

spotřeba zprostředkovaná, daná tím, ţe příslušný j-tý obor potřebuje k výrobě kromě 

příslušného i-tého oboru i produkci jiných oborů systému, které rovněţ spotřebovávají 

produkci příslušného i-tého oboru, i,j = 1,2….6. 

 

Z výše uvedené tabulky jsme získali vypočtené hodnoty pro jednotlivé technologie. 

Energetická náročnost výroby aglomerátu dosahuje hodnot 2,490 GJ na tunu aglomerátu, 

výroba surového ţeleza 18,667 GJ na tunu surového ţeleza, při výrobě oceli v konvertorech je 

energetická náročnost 16,397 GJ na tunu oceli, při výrobě oceli v tandemových pecích je tato 

hodnota 16,437 GJ na tunu oceli, v Siemens-martinských pecích je energetická náročnost 

výroby 14,367 GJ na tunu oceli, v elektrických obloukových pecích 10,655 GJ na tunu oceli a 

co se týká kyslíku, je tato hodnota 0,009 GJ na tunu kyslíku. 

 

Na základě vypočtených výsledků lze tedy konstatovat, ţe energeticky nejnáročnější je 

samotná výroba surového ţeleza (18,667 GJ/t sur. Fe). Pokud jde o výrobu oceli energeticky 

nejméně náročná je výroba oceli v EOP (10,655 GJ/t oceli). Model pracuje s určitým 

zjednodušením, neboť do energetické náročnosti zahrnujeme pouze přímé vstupy nositelů 

energie, coţ je elektřina, koks, teplo, plyn, do hutních výrobních fází a kromě kyslíku nebere 

v úvahu energetické náročnosti ostatních externích vstupů, jako jsou ferroslitiny, vápno, 

doprava, ţáruvzdorné materiály atd.). 
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A čím je ovlivněna energetická náročnost jednotlivých technologií? Kdyţ se zaměříme 

na samotnou výrobu surového ţeleza, je potřeba vynaloţení energie opravdu znatelná. Ať uţ 

nutnost předehřevu vzduchu, dostatečná síla jeho proudění, ale také udrţování teploty v peci 

na určité úrovni, to vše je velmi energeticky náročné.  

 

Pokud výrobu surového ţeleza srovnáme s výrobou oceli, jsou poţadavky na energii 

niţší s ohledem na zvolenou technologii. Mezi energeticky náročnější výrobní postupy patří 

výroba oceli v kyslíkových konvertorech, kde dochází k neustálému dmýchání kyslíku. Pokud 

ale tuto metodu srovnáme s výrobou oceli v Siemens - martinských pecích, je efektivnější, 

neboť kyslíkový konvertor má stejný hodinový výkon jako martinská pec o obsahu desetkrát 

větším.  

Energetická náročnost výroby oceli v tandemových pecích se pohybuje na úrovni 

technologie kyslíkových konvertorů. Tento nístějový kyslíkový proces se jim technickými a 

ekonomickými parametry velmi přibliţuje. 

 

Největší úsporu energie zaznamenáme při výrobě oceli v elektrických obloukových 

pecích. Vsázka se zde taví teplem elektrického oblouku vytvořeného mezi elektrodami a 

lázní, jakoţ i odporovým teplem proudu, který prochází lázní. Není zde nutnost předehřevu 

vzduchu a jeho následné dmýchání. 

 

A proč je otázka sniţování spotřeby energie tak zásadní?  

 

Rychlý ekonomický růst ČR po roce 2000 byl hlavním faktorem, který vedl k růstu spotřeby 

primárních zdrojů energie, konečné spotřeby energie a spotřeby elektřiny. Sektor průmyslu se 

na spotřebě energie podílí velmi významným způsobem - spotřebovává v současnosti v České 

republice cca 41% konečné spotřeby energie. 

 

Průmyslovými odvětvími s nejvyšší absolutní spotřebou paliv a energie jsou[25]: 

1. Výroba kovů včetně hutního zpracování (převáţně výroba ţeleza a oceli, podíl 

výroby neţelezných kovů je zanedbatelný) 

2. Chemický průmysl (včetně gumárenství a výroby plastů, jejichţ podíl je oproti 

výrobě základních chemických produktů zanedbatelný) 

3. Výroba minerálních produktů (sklo, keramika, stavební hmoty) 

4. Strojírenství a elektrotechnika 
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5. Potravinářský průmysl 

6. Papírenský průmysl (včetně polygrafie, jejíţ podíl je však zanedbatelný) 

Tyto sektory pokrývají téměř 95% konečné spotřeby v průmyslu. Je nutno poznamenat, ţe 

tato hodnota konečné spotřeby v průmyslu nezahrnuje spotřebu paliv a energie při těţbě paliv. 

 

Moderní společnost se snaţí minimalizovat spotřebu neobnovitelných zdrojů a 

současně globálně minimalizovat spotřebu energie ve výrobních procesech. I vláda ČR se 

zabývá touto otázkou. Výstupem jednání je nám Státní energetická koncepce. A co si pod 

tímto pojmem představit? 

 

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České 

republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a 

dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její 

efektivní vyuţití, které nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a budou v souladu se zásadami 

udrţitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního 

rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodářství. Státní energetická koncepce 

ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichţ chce stát dosáhnout, při 

ovlivňování vývoje energetického hospodářství v podmínkách trţně orientované ekonomiky. 

 

Stávající SEK byla schválena vládou České republiky dne 10. 3. 2004. Koncepce 

definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 

realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. Během doby 

od schválení SEK došlo v sektoru energetiky k vývoji, kdy je více akcentována potřeba po 

nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů a byly zavedeny nové poţadavky, včetně systému 

obchodování s emisemi EU-ETS. V důsledku těchto změn je potřebné přizpůsobit SEK, tak 

aby byla energetika konkurenceschopná. 

 

K dlouhodobým strategickým cílům státní energetické politiky patří zejména sníţení 

energetické a surovinové náročnosti celého národního hospodářství na úroveň vyspělých 

průmyslových států. Dosaţení tohoto cíle je spojováno zejména s podporou nových 

výrobních technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností a s maximálním 

zhodnocením pouţité energie a surovin a podporou programů, vedoucích k úsporám energie 

a vyššímu vyuţívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování 

průmyslu, obyvatelstva a terciární sféry energií. Energetická náročnost tvorby hrubého 
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domácího produktu, která je definována jako podíl celkové tuzemské spotřeby prvotních 

energetických zdrojů na jednotku HDP, je důleţitým ukazatelem pro posouzení vývoje a 

účinnosti ekonomiky. 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe energie je tedy jedním z rozhodujících 

článků ekonomického rozvoje. Tuto důleţitou úlohu energie pociťujeme všichni, a to jak ve 

výrobním procesu, tak i v osobním ţivotě. Měli bychom si uvědomit, ţe správné fungování 

ekonomiky se týká kaţdého z nás. Pokud máme moţnost pozitivně ovlivnit naši budoucnost, 

měli bychom se pokusit ji vyuţít. 
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ZÁVĚR 

Hutnictví patří všeobecně k materiálově a energeticky nejnáročnějším odvětvím. Jako 

trvalou konkurenční výhodu lze chápat sniţování materiálové a energetické náročnosti při 

hutní výrobě výrobků. V rozvinutých zemích je to ale také nezbytný krok k zachování hutní 

výroby. V budoucnu proto bude pro udrţení konkurenceschopnosti hutního podniku zcela 

zásadní detailní znalost energetické a ekonomické náročnosti jednotlivých podnikových 

procesů, schopnost prognózovat vývoj nákladů, s návazností na rozhodování podniku nejen 

v oblasti substituce vstupních materiálů.  

 

V teoretické části tato diplomová práce přibliţuje pojem strukturální analýza, její 

význam a základní principy. Dále nás seznamuje s pojmem strukturní model a jeho dalším 

členěním. Představili jsme si také šachovnicovou tabulkou, coţ je schematické zobrazení 

strukturního modelu a produkt strukturální analýzy. I vyuţití těchto modelů v praxi a jejich 

omezení je otázkou, které jsme si patřičně věnovali. 

 

V praktické části se seznamujeme s problematikou vyuţití energie a potřebou 

stanovení energetické náročnosti procesu hutní výroby. Zaměřili jsme se i na historický vývoj 

jiţ zmiňované energetické náročnosti a přiblíţili jsme si metody jejího výpočtu. Na základě 

získaných informací jsme zvolili výpočet s vyuţitím metody strukturální analýzy, jeţ se nám 

zdála nejvhodnější.  

 

Pomocí hutnických ročenek jsme získali potřebná vstupní data pro stanovení 

koeficientů přímé a komplexní spotřeby. Výstupem nám byla matice, se kterou jsme dále 

pracovali. Nutná byla také základní znalost pojmu jednotková matice, od které jsme odečítali 

matici původní. Dalším naším krokem byl výpočet matice inverzní. Ta uţ nám slouţila jako 

výstup naší strukturální analýzy.  

 

Na základě vypočtených dat jsme zjistili energeticky nejnáročnější a také nejméně 

náročnou fázi hutní výroby. V našem případě nejnáročnější fází je samotná výroba surového 

ţeleza. Pokud se jedná o výrobu oceli, prvenství zaujímá výroba oceli v TM (tandemových 

pecích), a naopak výroba oceli v EOP (elektrických obloukových pecích) je nejméně 

energeticky náročná.  
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Model však pracuje s určitým zjednodušením, neboť do energetické náročnosti 

zahrnujeme pouze přímé vstupy nositelů energie, coţ je elektřina, koks, teplo, plyn, do 

hutních výrobních fází a kromě kyslíku nebere v úvahu energetické náročnosti ostatních 

externích vstupů, jako jsou ferroslitiny, vápno, doprava, ţáruvzdorné materiály atd.). 

 

 Závěrem tedy konstatuji, ţe pouţití metody strukturální analýzy pro výpočet 

komplexních koeficientů energetické spotřeby v hutích je velmi efektivní postup, který 

umoţňuje mnohem objektivnější porovnání jednotlivých technologií, jak je doloţeno 

v následujícím stručném přehledu: 

                                            Přímá spotřeba GJ/t       Komplexní spotřeba GJ/t 

 

Konvertory                                 0,853                           16,397 

TM pece                                      1,427                           16,437 

SM pece                                      6,727                           14,367 

EOP                                            8,491                           10,655 

 

Jiţ z tohoto jednoduchého příkladu je zřejmé, ţe posuzování pořadí jednotlivých 

technologií podle energetické náročnosti s vyuţitím koeficientů přímé spotřeby dává 

zkreslené a zcela opačné výsledky, neţ koeficienty komplexní spotřeby. (Základním 

faktorem, působícím na tyto rozdíly je technologická spotřeba tekutého ţeleza v kyslíkových 

agregátech, přičemţ energetická náročnost výroby surového ţeleza je značná- v našem 

případě 18,667 GJ/t). 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ 

 

xi ….. celkový objem produkce i- tého oboru  

xij ..... spotřeba produkce i-tého oboru v j-tém oboru daného výrobně-spotřebního systému 

(i,j=1,2…n)  (vnitropodniková výrobní spotřeba produkce i-tého oboru) 

yi ….. celková „ konečná spotřeba“ produkce i-tého oboru (odbyt produkce i-tého oboru, plus 

nevýrobní spotřeba produkce i-tého oboru v rámci podniku)  

sd ….. celková spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru  

sd,j ….. spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru v j-tém oboru 

xi ….. hodnota  produkce i- tého oboru  

xij...... hodnota spotřeby produkce j-tého oboru v i-tém oboru daného výrobně-spotřebního 

systému    (i,j   =1,2…n)  (materiálově - energetická spotřeba z „vlastní výroby“) 

sd,i … hodnota spotřeby produkce d-tého dodavatelského oboru v i-tém oboru (d = 1,2…k) 

(materiálově - energetická spotřeba z „cizí“ – dodavatelské výroby) 

oi ….. odpisy (výrobního) zařízení i-tého oboru 

mi ….. mzdy pracovníků i-tého oboru 

fi ….. ostatní (finanční) náklady i-tého oboru 

zi ….. zisk z prodeje výroby i-tého oboru 

aij ….. koeficient přímé specifické spotřeby  produkce i - tého oboru v j -tém oboru (mnoţství 

produkce i-tého oboru potřebné k výrobě jednotky produkce j - tého oboru) 

bij ….. celkové mnoţství  produkce   i-tého  oboru  potřebné  k  výrobě  jednotky  produkce j-

tého oboru   určené ke konečné spotřebě – odbytu 

muj.…. přímá spotřeba u-té suroviny na celkovou výrobu j-tého oboru v uvaţovaném období,  

suj….. koeficient přímé spotřeby surovin, tj. spotřeba u-té suroviny na jednotku celkové 

produkce j-tého oboru 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Schéma vysokopecního závodu 

Příloha 2 Schéma vysoké pece 
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PŘÍLOHA 1 

 

Schéma vysokopecního závodu 
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PŘÍLOHA 2 

 

Schéma vysoké pece 

 

 

 


