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Anotace 

Tato bakalářská práce se v úvodu zamýšlí nad rostoucími nároky člověka na 

spotřebu energií, nutnými budoucími kroky a postojem společnosti k využívání a 

hledání nových zdrojů. Dále se snaží lehce nastínit určitý pracovní úsek, kdy se 

energetika přímo podílí na pracovních technologiích těžařského průmyslu, 

konkrétně při těžbě uhlí a poukazuje na některé problémy z nich vyplývajících. 

V neposlední řadě se zmiňuje o bezpečnosti práce na tomto úseku a pracovištích 

s  vysokým napětím. Tato práce by měla seznámit s tímto tématem i takovou 

skupinu lidí, která si úplně přesně nedokáže představit proces, který je 

zodpovědný za to, že se energie (elektřina, uhlí) dostane až do našich domovů.  

Klíčová slova:  

Energetika, těžařství, elektrická energie, transformátorová rozvodna, doly Bílina, 

zdroje energie, bezpečnost práce, lom, energetický dispečink, elektrická zařízení 

Resume 

This bachelor’s thesis thinks about the increasing people’s demands of energy 

consumption, necessary future steps and the society's attitude of using and 

searching of new sources. It tries to give a picture on the specific working 

department, where the energetics directly takes part on the working technologies 

in the mine industry, concretely by the coal mining and the bachelor thesis points 

out to some connected problems. And last but not least it mentions the work safety 

in this area and in departments with the high voltage. This bachelor’s thesis should 

introduce this topic also to those people, who are not able to imagine exactly this 

process, which is responsible for the fact that the energy (electricity, coal) will 

come to our houses 
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Úvod 

Je neuvěřitelné, jak rychle narůstá spotřeba energie obyvatelstva na naší planetě.  

Aby byl ukájen hlad po nárocích lidstva, muselo být postaveno a zrekonstruováno 

mnoho energetických výroben (kapitola 1). Toto s sebou nese stále se zvyšující 

nároky na energetické zdroje, což vede k odčerpávání zejména fosilních zdrojů 

energie, jako např. uhlí, ropa nebo zemní plyn.  

Avšak tyto zásoby nejsou nevyčerpatelné a na energiích jsou závislé všechny 

obory lidské činnosti včetně lidí samých. Co bude dál, kam se budou kroky lidí 

dále ubírat? Je jisté, že čím více se budou zásoby surové energie tenčit, tím více 

poroste jejich cena. 

Lidstvo se snaží poohlédnout se po jiných zdrojích (kapitola 1.2). Budou však, 

s ohledem na energetické nároky strojů a technologií, tyto zdroje stačit? Toto téma 

by nemělo nikoho z nás nechávat v klidu, zejména osoby, které se touto 

problematikou zabývají.  

Pokud chceme nahlédnout do této problematiky, musíme pochopit význam 

energetiky v těžařském průmyslu (kapitola 1.4). Není pochyb o tom, že spojení 

těchto dvou gigantů průmyslu je provázané a jeden bez druhého si nedokáže 

představit svou existenci. Ale jak je to dál? Jak se dostává elektrická energie do 

těžební technologie? Není to jednoduchý proces a je sestaven z více článků. 

V dnešní době se dá mnoho věcí najít v literatuře nebo v informačních médiích, 

ale není nad informace z vlastní zkušenosti (kapitola 2). 

Pokud se energie vyrobí a dostane se distribucí až k energetickému např. 

průmyslové oblasti. V tomto případě je v práci popisována technologie těžební, 

konkrétně Severočeské doly a.s., Doly Bílina. Takový povrchový lom je nákladný 

podnik se sofistikovanými technologiemi s určitým celkovým výkonem a odběrem, 

který se dá ovšem měřit a regulovat (kapitola 4).  

Lom na sebe váže i nutnost zajištění jiných činností. Například to, aby se 

zaměstnanci mohli po práci umýt, měli v provozních budovách teplo nebo se mohli 

ochladit. Tuto činnost zajišťuje centrální zásobování teplem (kapitola 5), které 

přispívá k tomu, aby zaměstnanci cítili psychickou pohodu, kterou může 

zaměstnavatel poskytnout. 

Samotná složitost technologie dobývání nerostů skýtá mnoho problémů, které se 

musí řešit. Zařízení v technologiích, míněno o elektrických, se musí určitým 

způsobem chránit, aby nedocházelo k poškození finančně nákladných zařízení 

(kapitola 6).  



Jiří Kovařík: Energetika v těžařském průmyslu 

 

Ostrava 2013  2 

 

Celý provoz a údržbu elektrických zařízení a částí s nimi spojených, které napájí 

lom, má na starost příslušný energetický dispečink, který se nachází sice 

v blízkosti lomu, ale na takovém místě, aby nebyl ovlivňován zápornou činností 

lomu. Dispečink řídí veškeré manipulace a zajišťování ve spojení s kontrolou 

zařízení (kapitola 7).  

Protože veškerou práci na těchto elektrických zařízeních, která je pohonnou silou 

lomu, dělají lidé, je kladen velký důraz na bezpečnost práce v tomto prostředí 

s mechanickými riziky a zvláště s nebezpečím úrazu elektrickým proudem 

(kapitola 8). Veškeré kroky se musí provádět s rozvahou, klidem a psychickou 

pohodou, která by neměla chybět lidem, kteří na zařízení pracují.  
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Seznam použitých zkratek 
 

aj. a jiné 

AlFe lana Hliníko-ocelová lana 

CZT Centrální zásobování teplem 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČEPS, a.s Česká energetická přenosová soustava 

ČR Česká Republika 

ČSN Česká technická norma 

DPD Dálková pásová doprava 

Eg3Akt, Eg3dat Software pro hlídání špiček výkonů 

ENTSO-E 
Evropská síť provozovatelů přenosových soustav 
elektřiny 

EU-ETS 
Systém Evropské unie pro obchodování s 
emisemi 

GPS 
Global Positioning Systém - globální družicový 
polohový systém  

GWh 
Gigawatthodina – jednotka elektrického výkonu 
udávaná za jednu hodinu 

HBZS Hlavní báňská záchranná stanice 

Kcal kilocalorie – jednotka energie 

kV kiloVolt – jednotka elektrického napětí 

kW kiloWatt – jednotka výkonu 

kWh kiloWatthodina – jednotka energie  

MPa Megapascal – jednotka tlaku 

MS Směšovací stanice 

MT Měřič tepla 

MVA Megavoltampery – jednotka zdánlivého výkonu 

MW Megawatt – jednotka výkonu 

Např. Například 

PC Osobní počítač 

PK Plynová kotelna 

PS předávací stanice 

Q1 Označení výkonových vypínačů 

Q3 Označení výkonových vypínačů 

Q4 Označení výkonových vypínačů 

QM Označení výkonových vypínačů 

Sb. Sbírky 

SD Severočeské doly a.s. 

SS směšovací stanice 

SSH Spínací Skříň ve tvaru H 

SSSR Svaz Sovětských socialistických Republik 

TC Technologických celek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_dru%C5%BEicov%C3%BD_polohov%C3%BD_syst%C3%A9m
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Tr1 Transformátová rozvodna Tr1 

TSM Transformátorová stanice mobilní 

tzv. Tak zvané 

USA Spojené státy Americké 

VS Výměníková stanice 

VSS Vysokonapěťová spínací skříň 

VVN Velmi vysoké napětí 
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1 Úloha  energetiky  

1.1  Význam energetiky a energetických zdrojů 

Vzrůst a rozvoj nejen průmyslové výroby, ale i potřeb obyvatelstva, je důsledek 

vývoje celosvětového hospodářství.  

Vztah mezi spotřebou elektrické energie a hrubým domácím produktem na 

obyvatele charakterizuje současné hospodářství. Toto sebou nese stále se 

zvyšující nároky na energetické zdroje, což vede k odčerpávání zejména fosilních 

zdrojů energie, jako např. uhlí, ropa nebo zemní plyn. Tyto komodity však nejsou 

nevyčerpatelné.  

Nárůst potřeby energie se zvlášť výrazně projevuje s dalším rozšiřováním 

metalurgických, chemických a těžebních procesů. Rozdělení spotřeby světové 

energie můžeme vidět na níže uvedeném grafu (Obr. 1). 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Graf spotřeby světové energie 2011, zdroj: BP Statistical Review of World Energy 2012 

 

„Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a 

distribucí všech forem energie. Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v 

elektrárnách a její distribuci prostřednictvím přenosové soustavy, ale také o těžbu, 

distribuci a využití uhlí, ropy, zemního plynu, jaderného paliva či dřeva.  

Dále se může jednat o výrobu a zpracování propanbutanu  nebo o využití energie 

vody, větru, přílivu, odlivu či energie geotermální. V širším slova smyslu zahrnuje 

též výstavbu a výrobu energetických zařízení“[1]. 

V současné době je věnována energii významná pozornost a to zejména 

z následujících důvodů: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enosov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A9_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
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 na energiích jsou závislé všechny obory lidské činnosti včetně lidí samých, 

 energii nelze skladovat (s výjimkou určitého množství zemního plynu, ropy 

a jaderných paliv, jehož zásoby lze vytvořit na mnoho let), 

 rovnováhy mezi výrobou a spotřebou nelze dosáhnout pouze uplatněním 

tržních principů. 

Lidstvo by se mělo snažit tyto aspekty směrovat k neustálému zdokonalování 

využití energetických zdrojů s co nejmenším zachováním ekologické stopy.  

Další graf zobrazuje spotřebu elektřiny v České Republice od roku 1919 – 2011 

(Obr. 2).  

Obr. 2 Graf spotřeby elektřiny v ČR od roku 1919 – 2011, zdroj: EGU Brno, ERÚ 

 

Nutnost zajistit stabilní energetickou základnu je zcela nepostradatelné. K výrobě 

elektřiny se snažíme využívat hlavně našich domácích zdrojů, především hnědého 

uhlí, s co největším zlepšením účinnosti při přeměně paliv na elektřinu. Pro 

domácí potřebu otopu se musí zlepšovat kvalita výběru paliva a zvlášť pečlivě je 

nutné hospodařit s palivy dováženými.  

Na druhé straně je stejně důležité sledovat i využití energie v oblasti spotřeby, jak 

průmyslové, tak osobní. Zaměřit se tak můžeme např. na hledání úspor 

v hutnictví, na změny technologií nebo na využití druhotných energetických zdrojů.  

Je nutné hledat ve spotřebě možnosti racionalizace - využít vždy té formy energie, 

která je pro určitou oblast a daný účel tou nejhospodárnější. Zde se mluví o 

šetření energie s co nejekonomičtějším využitím. Důvod je prostý - snaha o 

dosažení ekologického top stavu.  
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Podstatnou věcí je i to, že nejsme na energetické zdroje příliš bohatí. Protože 

rozvoj průmyslu stoupá velice rychle a je závislý na množství použitelné energie, 

lidstvo se snaží tento hlad po energii ukojit.  

Zásobování hornických závodů a podniků energií je důležitým aspektem 

v zajišťování energetických zdrojů. Bakalářská práce se proto zaměřuje zejména 

na elektrickou energii a její využití v těžařském průmyslu.  

1.2 Nejčastější druhy získávání elektrické energie 

Téměř všechna energie, kterou dnes lidstvo užívá pro pohon i k tepelným účelům, 

má svůj původ ve slunečním záření, jež dopadlo na zemi buď v minulosti, nebo 

dopadá stále v přítomné době.  

Země přijímá roční energii slunečního záření v hodnotě asi 8,1.1020 kcal, tj. 

přibližně 9,5.1017 kWh [2]. Z tohoto proudu energie, který Zemi trvale zasahuje, 

využívá se technicky (odečteme-li energii vodních děl a větrů) ještě pořád 

pranepatrného podílu. Na překážku jsou tomu dvě příčiny. Jednak to, že záření 

dopadající na Zemi je rozptýleno po celém povrchu ve dne osvětlené polokoule a 

má proto nízkou koncentraci a dále působení geologických a klimatických 

podmínek, střídání dne a noci a ročních období, které stěžuje plynulé využití 

zářivé energie.  

Největší praktické využití sluneční energie je v tzv. slunečních pásmech Země, 

v oblastech do 40° zeměpisné šířky po obou stranách rovníku.  

Zdroje energie můžeme dále rozdělit z hlediska, zda se dají využívat opakovaně 

(obnovitelné), nebo se dají využít pouze v jednom cyklu (neobnovitelné).  

1.3 Obnovitelné zdroje energie 

1.3.1 Slunce  

Poslední dobou se využívá způsobu přímé přeměny slunečního záření v elektřinu 

pomocí fotovoltaického článku, čímž se rozumí velkoplošná polovodičová 

součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii, s účinností asi 10% 

(viz Příloha č. 1, obrázek 1). V podmínkách mírného pásma a to v silnoproudé 

elektrotechnice zatím není možné konkurovat klasické výrobě elektřiny.  

V České Republice vznikla většina solárních parků v letech 2009 – 2010 jako 

výsledek podpory obnovitelných zdrojů energie ze strany státu. V současné době 

se mluví o tzv. „solárním podvodu“, kdy důsledkem vysokých výkupních cen je 

zvýšení ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele [3].  
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1.3.2 Vítr 

Jedním z mnoha dalších procesů získávání energie je pohybová energie větru, na 

zemi se odhaduje 38.1015 kWh za rok (viz Příloha č. 1, obrázek 2). Proudící 

vzduch předává lopatkám větrné turbíny část své kinetické energie. Albert Betz 

v roce 1919 odvodil teoreticky maximální dosažitelnou účinnost větrného stroje na 

59% (Betzovo pravidlo). Kinetická energie větru se v turbíně mění na energii 

otáčivého pohybu a následně v generátoru na energii elektrickou. V ČR bylo v 

roce 2012 nainstalováno 43,7 MW ve větrné energetice 

 V roce 2011 byly v ČR instalovány pouhé 2 MW výkonu větrných elektráren 

 V souhrnu bylo do konce roku 2012 v ČR instalováno 260 MW výkonu 

větrné energie 

 Celková výroba v roce 2012 činila 416 GWh = pokrytí spotřeby energie ve 

zhruba 119.000 domácnostech [4]. 

 Největší větrnou elektrárnu můžeme najít v Ústeckém kraji, jedná se o 

Kryštofovy Hamry, která má 21 turbín a celkový instalovaný výkon 42 MW. 

1.3.3 Voda  

Dostáváme se k dalšímu typu získávání energie a tím jsou vodní díla, která 

přeměňují potenciální energii vodních toků téměř výhradně na elektřinu. Množství 

využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu (čili na spádu, resp. 

vzájemném převýšení) dvou různých vodních hladin a na množství protékající 

vody (průtoku vody). (viz Příloha č. 1, obrázek 3). 

Pro energetické využití jakéhokoliv vodního toku bývá většinou nutné, uměle 

vytvořit výškový rozdíl hladin. Toho dosahujeme tzv. vzdutím vody, což bývá 

zajištěno zřízením nižších jezů či vyšších přehrad. U přečerpávacích vodních 

elektráren bývá obvyklé vzdutí navíc doplněno o zvláštní výše položenou nádrž, 

tzv. (horní nádrž), která může být umístěna někde stranou od původního vodního 

toku. V České Republice se nachází řada vodních i malých vodních elektráren. 

Mezi nejvýznamnější přečerpávací elektrárny pak patří Dlouhé stráně o celkovém 

instalovaném výkonu 650MW na vodním toku Divoká Desná. 

1.4 Neobnovitelné zdroje energie 

1.4.1 Atom 

Zcela mimořádný význam mezi zdroji energie v přírodě má energie jaderná neboli 

atomová (viz Příloha č. 1, obrázek 4). Zásoby jaderných paliv jsou, v porovnání 
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s fosilními palivy, obrovské a zajišťují světovou spotřebu energie i dále do 

budoucna. Tepelný ekvivalent fosilních paliv (uhlí, nafta, zemní plyn) se odhaduje 

na 21.1018kcal, kdežto ekvivalent štěpného materiálu (uran, thorium) na 450.1018  

[2]. 

Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie, resp. technologické zařízení, 

sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. 

Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha 

dalších pomocných provozů. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se 

energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru. 

Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické 

energie.  

Úplně první reaktor byl spuštěn v USA, ten však sloužil prvotně k výrobě plutonia. 

První elektrárna byla postavena ve Velké Británii, i ta však nedodávala proud do 

sítě. První elektrárna, která dodávala proud do sítě (výkon 5000 kW), byla 

spuštěna až v roce 1954 v Obninsku v bývalém SSSR. Za první skutečně 

komerční jadernou elektrárnu je považována elektrárna Calder Hall v Británii 

spuštěná v roce 1956.  

V ČR máme dvě jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany, přičemž se dá 

předpokládat, že tyto elektrárny budou mít zásadní vliv na rozvoj ekonomiky i v 

budoucnu.  

V celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energetický zdroj, který by 

současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepřispíval ke zhoršování 

životního prostředí. Kam se však bude ubírat cesta jaderných elektráren, není 

ještě zcela jisté.   

1.4.2 Uhlí 

Největší podíl potřebné pohonné energie se získává z paliv v tepelných 

elektrárnách a to v elektrárnách s parním pohonem (Obr. 3). Tím, že se zvyšuje 

spotřeba elektrické energie, tak stoupá i spotřeba pevných paliv pro elektrárnu.  

Kvalita paliva (uhlí) se s rostoucí spotřebou a tedy i těžbou pomaloučku snižuje a 

z tohoto důvodu musí elektrárny spalovat především podřadné druhy uhlí, neboť 

kvalitnější palivo je využíváno především v metalurgii, chemickém průmyslu a pro 

domácnosti. Orientace elektráren na podřadná paliva neřeší úplně naší 

energetickou situaci. Je třeba vyvinout největší úsilí i na snížení měrné spotřeby 

tepla a přiblížit se k dosažení k co nejlepším hodnotám.  
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Obr. 3 Schéma tepelné elektrárny, zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna 

 

Elektrárny a jejich výstavba se řeší z hlediska požadavků na zvýšení výkonu 

jednotek, snížení měrné spotřeby tepla a snížení investičních nákladů. Je jisté, že 

zásoby fosilních paliv budou jednou vyčerpány a spáleny. Ještě než se toto stane, 

musí být jasně vytyčena cesta, jak budeme další energii získávat.     

Mezi největší tepelné elektrárny na hnědé uhlí patří Počerady a Prunéřov. 

V nejbližším okolí se pak nachází elektrárna Ledvice (viz Příloha č. 2), která 

doposud patřila svým výkonem k menším elektrárnám, avšak v současné době se 

dokončuje výstavba nového bloku, která přinese mnohem větší výkon. 

1.5 Aktuální problémy energetiky 

 Změna klimatu a ochrana životního prostředí 

 Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU-ETS) 

 Bezpečnost dodávek 

 Regulace a dodržování předpisů 

 Alternativní zdroje 

 Uvolnění trhu a obchodu s komoditou 

 Problematika trvalé udržitelnosti zdrojů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
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1.6 Energetika v těžařském průmyslu 

Další kapitola se již zaměřuje na energetiku v těžařském průmyslu (uhelné doly), a 

to z pohledu, kdy je elektrická energie nutností pro fungování dolů, protože 

veškerá technika při získávání nerostných surovin je závislá na stabilních 

dodávkách elektrické energie.  

Tím se rozumí energie pro pohony, osvětlení, vytápění strojů a zařízení v tomto 

průmyslu. Uhelné doly jsou nejdůležitějšími zdroji surové energie. Práce se 

konkrétně zaměřuje na povrchový uhelný lom, který spadá pod SD Bílina. 

1.7 Aktuální problémy v těžařském průmyslu 

 Problematika trvalé udržitelnosti zdrojů 

 Regulace a dodržování předpisů 

 Bezpečnost dodávek, zvyšování cen energií a služeb v oblasti energetiky 

 Klimatické změny a ochrana životního prostředí 

 Systém Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU-ETS) 

 Výzkum a aplikace nových technologií 

 Kontrola nákladů 

 Efektivnost investic 

 Struktura zdrojů 

 Zavedení spotřební daně z energie 

1.8 Lom Bílina 

„Povrchový lom Bílina se svou hloubkou přes 200 m (nejnižší bod je na 35 m.n.m., 

hrana nejvyššího skrývkového řezu je na kótě 220 - 280 m.n.m.) je nejhlubším 

dolem v mostecké pánvi. Uhelná sloj těžená na ložisku "Velkolom Maxim Gorkij" 

má mocnost od 25 do 35 m a průměrný obsah popela v bezvodém stavu 26,9 % a 

obsah síry 1,03 % a výhřevnost v původním stavu 13,929 MJ.kg-1. Z hlediska 

stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu ortofáze na hranici přechodu k 

metafázi.  

Celkové vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku činily k 31. 12. 2012 155 miliónů tun. 

Místy byla nejkvalitnější část sloje znehodnocena historickou těžbou hlubinnými 

doly. Nadloží sloje o mocnosti až 200 m je tvořeno z větší části usazeninami tzv. 

bílinské delty náležející k vrstvám holešickým z menší části jílovými jezerními 

usazeninami libkovických vrstev.“ [5]. 
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Tabulka 1 Přehled vytěžené hmoty v m3, zdroj: data Tr1 

Rok 
Závod lomy - vytěženo 

hmoty v m3 
Závod skrývky - vytěženo 

hmoty v m3 
Celkem v m3 

2002 11 135 243 39 302 000 50 439 245 

2003 12 435 446 43 729 700 56 167 149 

2004 11 191 698 39 233 686 50 427 388 

2005 11 730 320 42 023 942 53 756 267 

2006 11 330 504 45 804 167 57 136 677 

2007 11 320 240 45 181 461 56 503 708 

2008 11 505 573 40 865 771 52 373 352 

2009 11 365 057 44 014 188 55 381 254 

2010 11 708 866 40 632 500 52 343 376 

2011 10 240 477 32 817 000 43 059 488 

2012 10 744 521 45 513 300 56 259 833 

Celkem 124 707 945 459 117 715 583 847 737 

 

„Těleso bílinské delty je povrchovým lomem Bílina odkrýváno v příčném směru. Z 

dosavadní dokumentace je zřejmé, že je tvořeno velmi složitým komplexem 

písčitých deltových těles, vrstev jezerních jílů a spleti písčitých výplní říčních koryt 

s lemy jílovitých nivních usazenin.  

Složitá geologická stavba přináší komplikace pro těžbu v podobě výskytu 

zvodněných, písčitých těles, obtížně dobyvatelných těles pískovců a vrstev jílovců 

s výskytem pevných pelokarbonátových proplástků. Těžba ložiska probíhá ve 

směru východ - západ. Ze severu je ložisko omezeno řadou bezeslojných pásem, 

z jihu výchozem sloje v okolí bílinského zlomu a západní hranici ložiska tvoří 

administrativně stanovená linie - hranice dobývacího prostoru.“ [5]. 

1.9 Shrnutí kapitoly      

Samozřejmě v budoucnu můžeme počítat i s jinými alternativami získávání a 

výroby energie. Je jich dost, ale já osobně je považuji pouze za doplňující, neboť 

v těžařském průmyslu je zapotřebí většího množství energie, které v současné 

době alternativní zdroje nepokryjí. 

Musíme se zabývat otázkou, co bude dál, když naše energetická závislost stoupá 

prudce nahoru a určité zdroje, které nám dává Země, nejsou nevyčerpatelné. 

V případě těžařského průmyslu bychom se měli zaměřit mimo jiné na modernizaci 

využívaných technologií se zaměřením na energetickou úspornost a optimalizaci 

procesů beze ztrát. 

Jinak zastávám názor, že určité pochody Země se dějí v neustálém cyklu a toho 

by se dalo využít. Příkladem je např. potenciální energie blesku, zachycení 

procesů sopečné činnosti, aj.  
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2 Charakteristika a  popis "start a cíl" přívodu napětí 

Tato kapitola se již věnuje způsobu zajištění elektrické energie pro těžařský 

průmysl, konkrétně pro uhelné doly. Práce se bude orientovat na Severočeské 

doly a.s., Doly Bílina.  

Aby se energie bezpečně dostala k odběratelům, tedy např. k uhelným 

společnostem, musí zde platit určitá pravidla. Toto zajišťuje zákon 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon). Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství, navazuje na použitelné předpisy Evropských společenství a 

upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických 

odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojených.   

Co se vlastně rozumí pojmem „start a cíl“? Tímto se rozumí celý proces 

dodávky elektrické energie počínaje výrobou v elektrárnách nebo jiných zdrojích, 

distribucí přes přenosovou soustavu a končící dodávkou spotřebitelům. 

2.1 Přenosová soustava 

Rok 1919 se stal prvopočátkem tzv. zákona o elektrizaci státu, v němž se 

ustanovují podmínky elektrizace v Československém státu vytvořením řetězce 

elektráren se vzájemným propojením. Tato dodávka energie, se děje pomocí 

elektrizační přenosové soustavy. Počátkem jsou velké zdroje (elektrárny), 

mezičlánkem jsou velké rozvodny, od kterých přichází elektřina ke spotřebiteli, 

jedná se o tzv. distribuční síť (Obr. 4). 

Přenosová soustava zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a o velkých výkonech. 

Celá republika je protkaná sítí vedení (ocelohliníková lana určitého průřezu) 

umístěných na elektrických stožárech.  

    Čím větší je napětí  tím menší je protékající proud a s ním spojené ztráty na 

vedení.  

V ČR se pohybuje rozvod na dvou, respektive na třech nejdůležitějších 

napěťových hladinách. Je to rozvodná síť 400kV, 220kV (páteřní) a 110kV (nyní 

jako distribuční). Celý systém je dále spojený se členy ENTSO-E (evropská síť 

provozovatelů přenosových soustav elektřiny). 
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Obr. 4 Distribuční síť, zdroj: EGU Brno, ERÚ 

 

Přenosovou soustavu v České republice obhospodařuje státní společnost ČEPS, 

a.s (Česká energetická přenosová soustava). Ta se řídí evropskou a českou 

legislativou (energetický zákon). Důležitou činností této asociace je provádění 

dispečerských manipulací v reálném čase.  

ČEPS, a.s   je zodpovědná za stabilitu výkonu a frekvence, dále pak za regulaci 

napětí a jalového výkonu (nekoná žádnou práci, kmitá pouze mezi zdrojem a 

spotřebičem). Z této skutečnosti musí nakupovat potřebné výkonové rezervy.  

ČEPS, a.s, v neposlední řadě zdokonaluje plán:  

 obrany proti šíření systémových poruch a  

 následného spuštění sítě z důvodu výpadku soustavy přetížením nebo 

narušením (blackout). 

2.2 Aktuální problémy distribuční sítě 

 Rozvoj a modernizace přenosových soustav 

 Geopolitické vlivy na energetickou stabilitu 

 Tlak EU na liberalizaci obchodu s energiemi 

 Mezinárodní spolupráce při vytváření jednotné distribuční sítě EU 

 Regulace 
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2.3 Rozvodny elektrického napětí 

Tímto odstavcem bude rozebírána situace stanovišť (rozvoden) vedení silové části 

napětí do průmyslové oblasti a toto je uvedeno na konkrétním příkladu společnosti 

Severočeské doly a.s, Doly Bílina (dále jen SD Bílina), se souhlasem hlavního 

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

rozvodny společnosti. 

Pozornost je zaměřena konkrétně na transformátorovou rozvodnu Bílina (Tr1), kde 

v současné době pracuji jako provozní elektrikář a zároveň střídač na 

energetickém velínu. Budu tedy čerpat z vlastních zkušeností a znalosti daného 

prostředí. 

2.3.1 Povinnosti hlavního energetika 

Nejdříve bude zmíněno něco málo k povinnostem, které skýtá funkce hlavního 

energetika v rámci SD. Jedná se zejména o zajištění spolehlivé a pokud možno 

bezchybné zásoby energie do všech pracovišť podniku, což znamená, že musí být 

k dispozici potřebný energetický výkon v patřičném množství, instalovaný pro 

vlastní energetická zařízení (transformační stanice, rozvodny a sítě pro dodávku 

elektřiny, vlastní energetické provozovny) nebo výkon pro technologické postupy.  

Pokud dojde ke zvětšení objemu výroby, musí dát hlavní energetik podnět 

k rozvinutí a pořízení potřebných zařízení spolu s technickými doklady, 

ekonomickým zdůvodněním a popř. časovým plánem.  

Další důležitou povinností je sestavování plánu potřeby energie spolu 

s technologickým oddělením. Tato potřeba se plánuje nejen na momentální čas, 

ale i výhledově na delší dobu. Důležitou součástí pro stanovení potřeby energie 

jsou podklady jako energetické výkazy, bilance a energetické charakteristiky, které 

hlavní energetik sestavuje a vyhodnocuje. 

Důležitým předpokladem nenarušené dodávky je také bezchybný stav 

energetických strojů a zařízení. Prevencí jsou plánované revize a generální opravy 

nejen vlastních zařízení, ale i těch, které slouží k dodávce zvenku.  

Dalším důležitým úkolem a cílem energetika je snaha o zajištění bezpečného a 

nerušeného chodu zařízení. Tímto se zajistí plynulý chod výroby, tj. bez prostojů 

zařízení a pracujících. Jakákoliv porucha v dodávce energie může způsobit 

ohrožení v množství, ale i jakosti výrobku. Např. v hlubinných dolech může 

způsobit zastavení práce v porubech, vysazení ventilátorů, zhoršení hygienických 

a klimatizačních podmínek, zaplynování dolu a i výbuch. Na povrchových lomech 
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může dojít vlivem poruchy dodávky energie k odpojení čerpadel a ohrozit určitá 

místa zatopením.  

Spolehlivost chodu těchto nezbytných zařízení nám zajišťují rezervy, zdvojené 

přívody napájení a samotné zařízení na skladech. Bezpečnost chodu je možno 

také zvýšit dodržováním provozních směrnic pro obsluhu a rozšiřováním 

kvalifikace pracovníků. Ke zlepšování zkušeností přispívá využití všech poznatků, 

které získáme z rozboru příčiny a důsledku poruchy. 

2.3.2 Transformátorová rozvodna Tr1 

V našich poměrech a to konkrétně u SD Bílina, je zajištěno veškeré napájení 

z bezobslužné rozvodny Chotějovice pomocí linek 110kV vedoucí na 

vysokonapěťových stožárech přímo na rozvodnu Tr1 (viz Příloha č. 3).  

Vedení linek sestupuje na pozemcích Tr1 ke sběrnicovému venkovnímu systému, 

který je osazený vysokonapěťovými vypínači a odpojovači, odtud pak trasa AlFe 

lan dále pokračuje k transformátorům, kde se mění napětí z vyššího potenciálu na 

nižší (Obr. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Transformátor napětí 40MVA, zdroj: vlastní fotografie 

 

Součástí tohoto zařízení je také tlumivka, která slouží k vyrovnávání proudových 

nárazů při náhlých výkyvech výkonů. Na Tr1 se využívají tři transformátory pro 

přeměnu napětí 110/35kV s výkonem 40MVA.  

Z těchto transformátorů pokračuje cesta opět sběrnicově do budovy rozvodny 

k rozvaděčovým kobkám. Tyto kobky (viz Příloha č. 4) jsou spojeny se systémem 

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

schopen zastoupit jiný z důvodu poruchy nebo posílení výkonu.  
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Přípojnicový systém je propojen s dalšími kobkami, které jsou využívány k dalšímu 

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

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

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

Cesta ke spotřebitelským objektům vede buď opět stožáry a lany nebo 

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

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

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

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

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

Z jednotlivých vývodů TSM je kabelovými trasami napětí taženo k jednotlivým 

velkostrojům a ostatním zařízením lomu. Kabely jsou většinou na povrchu 

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

vodiči spojovací rozvaděče osazené izolátory, popřípadě jednoduchými pákovými 

odpojovači.  

Technické vybavení TSM: 

 SSH (Spínací Skříň ve tvaru H) - vstup pro napájecí linky z důvodu záskoku 

 vlastní transformátor 35/6kV 

 odpojovače 

 výkonové vypínače 

 kobky pro jednotlivé vývody s příslušenstvím 

 rozvaděč optiky (přenos stavů) 

Ještě je nutné poznamenat, že tyto stanice jsou vybaveny zařízením pro dálkový 

přenos a proto je možné provádět manipulace přímo z dispečinku, vzdáleného 

několik kilometrů od těchto míst. V kapitole č. 3 bude popsána manipulace na 

dispečinku. 

3 Manipulace na dispečinku Tr1 
Předem by se mělo upozornit, že řízení dispečinku je důležitá a ve všech směrech 

riziková činnost (Viz kapitola č. 8 Posouzení problematiky bezpečnosti práce na 

VVN). Toto mohu potvrdit z osobní zkušenosti, kdy působím v rámci své pracovní 

náplně jako střídač za dispečera energetiky (rozvodného) v době dovolených či 

nemoci. Energetickým dispečinkem se rozumí řídící pracoviště systémů 

elektroenergetiky i tepelného hospodářství na velínu rozvodny (Obr. 6). 
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Obr. 6 Energetický dispečink Tr1, zdroj: vlastní fotografie 

3.1 Činnost dispečinku  

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

napájecí síti 

 řízení centrální kompenzace účiníku 

 řízení hladiny napětí 

 měřící, zkušební a vyhledávací práce 

 realizace smluvních vztahů s externími odběrateli elektřiny 

 zajišťování pravidelných měsíčních odečtů elektroměrů 

 údržba hlavní tepelné sítě (viz Kapitola 5 Obsluha výměníkových stanic 

(Promotic), čerpací stanice) 

 sledování a řízení odběru elektrické energie (tabulka 2, Příloha č. 5) 

 

Tabulka 2 Přehled nákupu a spotřeby elektrické energie SD Bílina, zdroj: data Tr1 

Rok 
Nákup 

elektřiny v 
kWh 

Závod lomy - 
spotřeba v 

kWh 

Závod skrývky 
- spotřeba v 

kWh 

Závod 
úpravna - 
spotřeba v 

kWh 

Ostatní  - 
spotřeba v 

kWh 

Celkem Doly 
Bílina - 

spotřeba v 
kWh 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celkem 2 708 041 421 534 078 433 1 881 069 832 207 200 203 85 126 682 2 707 475 150 
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3.2 Dispečer energetiky  

Dispečer energetiky je pověřený pracovník rozvodny s potřebným vzděláním a 

příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice , potřebné praxe na VN , odpovídající zdravotní způsobilosti, 

řídící se provozními řády a svými nejlepšími uváženími. Je současně vedoucím 

směny.  

Dispečer řídí na směnách provoz na rozvodně a provoz energetického systému. 

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

v jeho možnostech, řeší je sám, v případě, že je porucha nad rámec jeho možností 

a znalostí, pověří úkolem údržbu nebo jinou kompetentní osobu. Jeho prioritou 

včetně ostatních, jsou povinnosti uvedené níže. 

3.2.1 Povinnosti  

a. po nástupu do zaměstnání převezme směnu a seznámí se 

s veškerými změnami, které nastali za jeho nepřítomnosti 

b. sleduje ampérové zatížení hlavních transformátorů a vhodnou 

manipulací se snaží o odlehčení 

c. sleduje odběrovou křivku výkonů jednotlivých technologických celků 

(viz kapitola 4 hlídání špičky výkonů rýpadel Eg3Akt, Eg3dat) 

d. v předepsaných prohlídkách a na obchůzkách kontroluje možné 

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

e. sleduje automatickou činnost řízení hladiny napětí, systému 

kompenzace jalové energie 

f. hlídá zemní spojení a zkraty v celé síti  

K tomu, aby činnost dispečera byla co nejpřesnější a nejhospodárnější, pomáhá 

jeden z hlavních IT systémů v SD Bílina a tím je S.P.I.D.E.R. Micro SCADA 

dodaný firmou ABB, s.r.o. (viz Příloha č. 6). Jedná se o modulární, všestranně 

přizpůsobitelný systém založený na technice spolupráce člověk – počítač (dále jen 

PC). Jednotlivé prvky jsou spojeny komunikačními linkami různé úrovně. Pro 

komunikaci mezi obsluhou a systémem slouží opět PC s potřebným softwarem. 

Dispečer pomocí systému může provádět veškeré manipulace zmíněné v bodě 

3.1. Pro názornost bude popsán v následující kapitole proces zajišťování linky 

35kV (3523).   
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3.2.2 Příklad manipulace linky 

V rámci této kapitoly bude popsán konkrétní postup při manipulaci linky. Bodem 

zájmu je zajištění uzemnění linky 3523, která napájí také vzdálené TSM stanice.  

Před tím, než začne dispečer s manipulací, je v jeho zájmu se přesvědčit, zda 

požadavek na zapnutí/vypnutí linky podala osoba s právem pro zapínání/vypínání. 

Toto však neplatí ve výjimečných havarijních případech (v sázce je život, požár). Z 

mého pohledu se jedná o velmi důležitou věc, neboť se tím zabrání situaci, kdy by 

linku nechala zapnout/vypnout  nekompetentní osoba, důsledkem čehož by mohlo 

dojít mimo jiné i k ohrožení života nebo omezení provozu. Já osobně se ptám na 

důvod vypínání.  

Celý proces se řídí dle pravidel postupu pro manipulace nebo technologický 

postup a začíná vyplněním „B“ příkazu (viz Příloha č. 7). Jedná se o přesný popis 

dílčích úkonů a bezchybných činností, zaznamenaných v čase.  Dále proces 

pokračuje v rámci PC programu. Na monitoru se navolí liniové schéma patřičné 

linky (Obr. 7), kde se pomocí výkonového vypínače označeného QM vypne 

příslušná linka.  

 

 

Obr. 7 Liniové schéma linek, zdroj: vlastní fotografie 

 

Poté se navolí vypnutí odpojovače Q1. Je důležité vypínat nejprve vypínač, 

abychom odpojovačem nevytáhli oblouk (elektrický proud v plynu za vysoké 

teploty a je tvořen směsí elektronů a iontů).  Toto je jedna ze situací, která je 

taktéž hlídána systémem S.P.I.D.E.R. Micro SCADA.  
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Další fází je odpojení pomocného odpojovače Q3. Poté se linka uzemní 

zemničem, v našem případě Q4, a ještě se připojí zkratovací souprava. Shozením 

jističe pro ovládací napětí se zamezí sepnutí vypnutých elektrických prvků.    

Poté je důležité se přesvědčit, zda je opravdu linka bez napětí. PC sice ukazuje 

vypnutý a zajištěný stav, ale  jedná se jen o stroj. Není nic jednoduššího, než 

použít zkoušečku pro dané napětí a jít se fyzicky přesvědčit o vypnutém stavu.  

Vše se zapíše dle zásad pro vypínání a zajišťování elektrických zařízení na 

rozvodně a může se nahlásit provedení úkolu pro další použití. Všem osobně 

doporučuji se pořádně zamyslet nad celým postupem a celkově nad kroky, které 

bude provádět v daných situacích. Důvod je jednoduchý. Neuváženým nebo 

zbrklým jednáním při manipulaci na vysokém napětí je možné způsobit obrovské 

ztráty na majetku a v neposlední řadě ohrozit lidské životy.  

4    Hlídání špičky výkonů rýpadel (Eg3Akt, Eg3dat) 

V této kapitole bude nejdříve krátce zmíněno o tzv. „čtvrthodinovém maximu“. 

Jedná se o problematiku odběru elektrické energie, která podléhá nejen řadě 

technických a provozních, ale také smluvních pravidel. Jedná se o smluvně 

stanovenou maximální hodnotu odebíraného příkonu (kW) za sledovaný časový 

úsek. Překročení tohoto maxima pak znamená pro odběratele značné sankce.  

Nutnost této regulace je spojená s tzv. „energetickými špičkami“, které mají 

zásadní vliv na kvalitativní parametry dodávky elektřiny a stabilitu provozu 

distribuční sítě. V případě průmyslových podniků se z provozních důvodů tento 

úsek stanovuje obvykle na čtvrthodinové úseky.  

Čtvrthodinovým (technickým) maximem pak rozumíme hodnotu průměrného 

čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou smí odběratel za sledovaný časový 

úsek nejvýše odebrat [6]. 

Jak bylo již uvedeno, tento vztah je ošetřen smluvně a dodavatel překročení 

maxima sleduje a v případě jeho překročení je odběratel penalizován. Společnosti 

se proto snaží spotřebu energie optimalizovat a využití energie rozložit (regulovat). 

Dostáváme se tak k dalšímu důležitému úkolu a tím je sledování okamžitého 

odběru elektřiny, vyhodnocování a archivace okamžitých výkonů technologických 

celků (dále jen TC) v reálném čase.  

Tato část povinností dispečera je také velmi důležitá, přičemž významnou podporu 

v této oblasti zajišťuje další ze systémů tzv. EG-3dat. V blokovém schématu 

systém vypadá následovně (Obr. 8). 
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Obr. 8 Blokové schéma EG-3dat 1, zdroj: manuál EG3dat str. 3 

 

Tento systém nám ukazuje celkový okamžitý a průměrný výkon, čímž pomáhá 

dodržovat smluvní závazky. Hodnota průměrného výkonu nesmí přesáhnout 

stanovenou mez z důvodu sankcí, které by mohli SD postihnout. Dispečer pak 

rozhoduje na základě průměrných hodnot, kdy nechá zastavit jeden či více 

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

omezení těžby. Dispečer se přitom řídí technologickým postupem (konkrétní 

příklad uvádí kapitola 4.1).  

4.1 Příklad regulace výkonu 

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

regulovat výkon. Toto se řídí technologickým postupem, který stanovuje dílčí 

kroky.  

Každý měsíc je zároveň vydáváno interní nařízení obsahující informace o měsíční 

kapacitě, např.: 

o Roční stálá hodnota reservované kapacity  54MW 

o Měsíční přiobjednaná, reservovaná kapacita 7MW 

o Celková  61MW 

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

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

A. 1. skrývkový řez (K74) 

B. 5. skrývkový řez (K99) 

C. 4. skrývkový řez (K98) 

Nyní bude popsán konkrétní příklad. Počítač nahlásí dispečerovi přetížení jedné 

fáze transformátoru. Prvním krokem, který je nutný udělat, je zkontrolovat 

ampérové hodnoty. Pokud transformátor skutečně vykazuje vysoké hodnoty, 
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provede dispečer manipulaci jedné linky do druhého systému, čímž hodnoty 

vyrovná a ulehčí přetíženému transformátoru. Může však dojít k situaci, kdy 

hodnoty výkonu (kW) se stále zvyšují, což ukazuje monitor EG3 prostřednictvím 

křivky.  

Dalším podpůrným krokem může být ochlazování transformátoru (přídavnými 

chladícími ventilátory). Jestliže se křivka přiblíží k maximu, je nutné se rychle 

rozhodnout. Dispečer musí kontaktovat dispečink spojený s technologií a domluvit 

následující kroky. Dispečer může navrhnout odpojení určitého zařízení, např. 

pouze odstavit koleso velkorýpadla, a tím snížit rypný odpor a celkovou zátěž na 

DPD a zakladač nechat běžet naprázdno. Pokud toto nebude dostatečné, může 

navrhnout odstavit kompletní technologický celek. Konečné rozhodnutí však závisí 

na technologii, která vychází z informací od dispečera úseku technologie. Na grafu 

se odráží výkon strojů a podmínky exploatace, tvrdost jednotlivých vrstev, 

v našem případě skrývky 

4.2 Pomocný systém JeZe excel 

V rámci této kapitoly bude odhalen systém, který nám poskytuje aktuální stav 

umístění prvků technologie (např. velkostroj, DPD, zakladač, pomocné zařízení) 

na jednotlivých popsaných vývodech TSM (Obr. 9).  

Tento systém mimo jiné poskytuje informace o zapínacích nebo vypínacích 

právech zaměstnanců dle osobních čísel a Seznam osob pověřených vypisováním 

„B“ příkazů. 

Tento systém v rámci MS Excel vytvořili p. Jiří Jelínek a p. Milan Zeman. Tito 

pánové zjednodušili přehled o aktuálním stavu napájení strojů a zařízení z vývodů 

TSM. Pro mě osobně je tento jednoduchý program důležitý, pomocí něj je možné 

vyhledat již zmíněné zařízení a ujistit se, zda jsou připojeny na patřičném místě. 

Podstatně usnadňuje vyhledávání. Například na dispečink zavolá osoba, která 

chce zapnout nebo vypnou určitý vývod na TSM nebo VSS. Nejdřív si dispečer 

zadá do programu jeho osobní číslo a tím zjistí, zda má pracovník právo 

k vypínání nebo zapínání zařízení. Pokud tato kontrola vyjde kladně a pracovník 

má příslušná práva, zjistí dispečer, na kterém vývodu je zařízení připojené, popř.
 

se ujistí, že je na tom vývodu, který pracovník sdělil.  
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Obr. 9 Schéma JeZe Excel, zdroj: Systém dispečinku Severočeské doly, a.s. 

 

Na obrázku č. 9 můžeme vidět schéma připojení jednotlivých zařízení na příslušné 

vývody. Ověření se provede tak, že se do vyhledávací tabulky zadá název 

zařízení a ukáže se výše uvedené schéma. Dále se otevře v systému Promotic 6 

(viz Příloha č. 8) seznam TSM stanic a najde se konkrétní vývod, na kterém se má 

manipulovat. 

Kurzorem se navolí stav vypínače, zároveň se otevře okno, kde je nutné zadat 

jméno spolu se jménem toho, kdo chce zařízení vypnout nebo zapnout. Poté 

teprve systém dovolí provést manipulaci.  

Schéma je založeno na včasném podávání informací od vedoucích celků či 

mechaniků energetikovi rozvodny. Ten zapíše polohy zařízení do systému. 

Bohužel ne vše je dokonalé a i zde je menší háček. Informace o polohách zařízení 

se k rukám energetika někdy dostanou zpožděně a stane se, že vývod není 

obsazen zařízením, které by tam mělo být.  

Nebo nastane situace, že je zařízení připojeno jen přechodně a osoba (mechanik), 

která má upozornit na změnu, to neudělá. Dle mého názoru, by bylo řešením, 

kdyby informace o polohách zařízení (velkostroj, DPD, kabelový vůz a jiné 

pomocné zařízení) se do programu ukládaly automaticky například pomocí GPS 

systému. Bohužel toto řešení je složité, neboť by musely být prostřednictvím GPS 

systému sledovány také vývody a muselo by být zajištěno propojení mezi GPS a 
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systémem sledování připojení. Muselo by se již jednat o složitější informační 

systém než je MS Excel. 

Tento systém považuji za výborného pomocníka pro dispečery a mohu říci, že 

nastala situace, kdy se pracovník s vypínacím právem spletl a nahlásil vypnutí 

zařízení na určitém vývodu. Po zpětné kontrole jsem zjistil, že na vývodu, který mi 

nahlásil, je úplně jiné zařízení. Jak je vidět, tak z hlediska bezpečnosti pro 

pracovníky a provoz, se program jeví jako velký pomocník.  

5 Obsluha výměníkových stanic (Promotic), čerpací stanice 

Jednou z dalších činností zajišťovaných rozvodnou Tr1 je kontrola plynových 

kotelen a dále pak kontrola dodávání horké vody a páry. V takovém průmyslovém 

podniku jako jsou uhelné doly, je nutné, aby budovy, které jsou součástí 

technologie, byly dostatečně a stabilně vytápěny a také aby pracovníci měli teplou 

vodu na vykoupání po pracovní době. Je velmi těžko představitelné, aby 

pracovníci z technologie, kde je vysoká prašnost, se po práci nemohli umýt.  

Dispečerský systém Promotic (resp. Aplikace Promotic) zajišťuje vizualizaci a 

řízení technologických procesů, konkrétně výměníkových stanic (VS), 

směšovacích stanic (SS) a plynových kotelen (PK), a zajišťuje výčet údajů 

z vybraných měřičů tepla (MT), které se v aplikaci archivují (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10 Schéma plynové kotelny, zdroj: Systém Promotic, Severočeské doly, a.s. 

5.1 Přívod médií 

Lom má smluvně zajištěny dodávky medií od nedaleké elektrárny Ledvice, kde se 

využívá tzv. syté páry (stav páry, která neobsahuje žádnou kapalinu, ze 
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které vznikla) pro pohon turbíny generátoru. V současné době se odebírá horká 

voda a pára. 

Soustava zásobování teplem CZT (centrální zásobování teplem), která je též 

někdy označována jako „dálkové teplo“ se u jednotlivých teplárenských 

společností může mírně odlišovat. V zásadě ji však vždy tvoří zdroje tepla, 

rozvody tepla, předávací stanice a směšovací stanice. V případě Elektrárny 

Ledvice je tvořena hlavním zdrojem – elektrárnou Ledvice, záložními zdroji, 

horkovodními napáječi, primárními rozvody, předávacími stanicemi a 

sekundárními rozvody. Na ty už pak navazují jen otopné soustavy jednotlivých 

objektů. 

5.2 Cesta médií 

Tyto informace pro vypracování bakalářské práce byly získány od pracovníka, 

který má dozor nad tepelným hospodářstvím. Lom Bílina odebírá horkou vodu a 

páru ze čtyř předávacích míst elektrárny (viz Příloha č. 9).  

Z  prvního místa elektrárny je vedena horká voda nadzemním předizolovaným 

dvoutrubkovým potrubím (přívodní, vratná) o jmenovité světlosti 250mm v rozmezí 

70-130 °C do areálu úpravny (zpracování uhelné suroviny) do předávací stanice, 

kde se upravuje tlak a teplota k dalšímu použití, dle potřeby uživatele.  

V každém z objektů, napojených na takovouto předávací stanici (PS), je umístěna 

objektová směšovací stanice (SS). V této stanici se dále upravuje tlak a teplota 

topné vody dle ekvitermní křivky (popisuje závislost teploty topné vody na okolní 

teplotě) a současně je přes výměník připravována teplá užitková voda.  

Z druhého místa je do areálu přiváděna pára, a to opět dvoutrubkovým vedením, 

avšak s tím rozdílem, že světlost potrubí primárního vstupu je 250 mm, vratná 

větev 80mm, teplota 190 °C a tlak 0,6 MPa. Tato pára je na úpravně používána 

pro zkrápění uhelného prachu z procesu technologie. Je jasné, že tuto páru už 

není možně do systému vrátit.  

Z posledních dvou míst elektrárny je vedena horká voda a pára do výměníkové 

stanice SD Bílina, kde jsou média dále upravována. Primární teplota horké vody 

se převádí pomocí deskových výměníků (Obr. 11) na teplotu sekundární. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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Obr. 11 Deskový výměník s výkonem 200 kW, zdroj: vlastní fotografie 

V případě páry jsou to tzv. JAD – trubkové ohřívače. Systémy jsou postaveny tak, 

že jeden může za druhého převzít funkci. Na VS jsou nainstalovány také 

zásobníky pro ohřev teplé vody. Z VS je dále vybudován rozvod do předávacích a 

směšovacích stanic a potrubí končí v jednotlivých objektech.  

Na trasách jsou krom jiných prvků, jako teploměry a čidla, nainstalována měřící 

místa: 

 Informativní měřidla 

 Fakturační měřidla 

 Měřidla dodavatelů topných médií 

Nutno podotknout, že celý systém je uzavřen do okruhu s elektrárnou. Pro výpočet 

nákladů se bere v úvahu nejen množství odebraných medií v m3, ale také 

diferenciální rozdíl mezi teplotou, kterou vydá elektrárna a teplotou vrácenou 

v Joule (Joule - práce, kterou koná síla 1 Newton působící po dráze 1 metr ve 

směru pohybu). 

Trasy potrubí mají různá přemostění, kterými jsou zdolávány překážky na trase. 

Soustava obsahuje také kompenzátory (zajišťují rezervy při mechanickém 

namáhání trub) a sekční ventily (uzavření určité sekce z důvodu opravy či 

havárie). Potrubí doplňují odkalovače, které slouží k uvolnění zkondenzované 

vody v parním potrubí.  

5.3 Šetření s energií a provozní údržba 

Za účelem šetření s energií se v letních obdobích uzavírá přívod horké vody a 

veškerou práci zastává už jen pára. Na VS je nainstalován i elektrokotel, který 

v případě potřeby pomůže s ohřevem teplé vody. Další spořící alternativou je 

využití kondenzátu k dalšímu před-ohřevu již chladnoucí vody.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
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Provozní údržbu zajišťuje skupina, která na otázku nejčastějších poruch, uvedla 

krom jiného zejména zaseknuté ventily a vyfouknuté těsnění ve spojích potrubí. 

Opravy a rekonstrukce většího rozsahu se dějí na popud této skupiny a opravy 

tohoto tzv. rozsáhlejšího charakteru provádí firma vybraná v tendru společností 

Severočeské doly a.s.  

6 Hlavní příčiny zkratů a přetížení (nastavování ochran) 

V elektrizační soustavě se mohou vyskytovat poruchové stavy, které ohrožují 

bezpečnost provozu. K tomu, abychom tyto stavy analyzovali a dokázali ochránit 

zařízení k soustavě připojené, nám slouží ochrany, které jsou součástí 

ochranného energetického systému.  

6.1 Co je to chránění, ochrana a chráněný objekt? 

V této souvislosti bude popsáno, jaké úkoly má plnit chránění. Jednou 

z nejdůležitějších funkcí je chránit zařízení před oteplením, neboť vlivem tepla na 

vedení dochází k poškození izolace kabelů a také ke zvýšení odporu R ( ). Zde 

rozlišujeme dva důsledky oteplení na izolaci, v prvním případě se jedná o 

předčasné stárnutí izolace a v druhém případě o trvalé poškození izolace 

s následným poškozením zařízení. První případ oteplení zařízení je důsledkem 

dlouhého přetížení a druhý případ je důsledkem elektrického zkratu.  

Na elektrická zařízení (motor, transformátor, kabelové vedení) bychom měli 

všeobecně nahlížet z pohledu, jak jsou tyto prvky ovlivňováni okolím (zima, léto) a 

naopak jak může toto zařízení ovlivňovat okolí (vznícení-požár, jiskra-výbuch). 

Proto bychom měli zapojené zařízení co nejlépe znát, hlavně z pohledu 

vzájemného působení okolí. Tyto atributy bych prověřil jako první, než bych začal 

počítat chránění elektrického zařízení.  

Ochranou rozumíme zařízení, které nám slouží ke kontrole provozní bezpečnosti 

a spolehlivosti určité části energetického systému (objektu). Pomocí přístrojových 

transformátorů proudu a napětí, získává informace o jednotlivých veličinách 

chráněného objektu. Rozlišuje, je-li chráněný objekt v mezích normálního provozu, 

nebo zda se již jedná o poruchu (Obr. 12). 
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Obr. 12 Ochrana přívodu traforu, zdroj: vlastní fotografie 

 

Chráněným objektem rozumíme fyzické zařízení, které přenáší energii v rámci 

svého okolí (např. přenosová soustava. (Obr. 13). Okamžitou funkci chráněného 

objektu lze určit pomocí stavových veličin (napětí, proud, výkon, kmitočet apod.), 

jejíž velikost charakterizuje chování objektu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Vazba ochrany a chráněného objektu, zdroj: [7] 
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6.2 Co je to porucha? 

Poruchou rozumíme takovou fyzikální změnu na objektu nebo na veličinách, která 

způsobí, že objekt se dostane mimo meze normálního provozu. Níže je uvedeno, 

jaké stavy poruch se nejčastěji vyskytují v energetických zařízeních.  

 Zkrat – vzájemné spojení dvou nebo tří fází, spojení jedné fáze se zemí 

v síti s přímo uzemněným uzlem nebo nepřímo uzemněným uzlem pomocí 

rezistoru 

 Zemní spojení – galvanické spojení jedné fáze se zemí v síti s izolovaným 

uzlem nebo v síti s nepřímo uzemněným uzlem (uzel zemněn přes zhášecí 

tlumivku) 

 Přetížení – příliš velká energie procházející zařízením 

 Přepětí – vzniká úderem blesku v blízkosti živých částí nebo provozním 

přepětím (způsobené spínacími pochody v obvodech s velkou indukčností 

nebo kapacitou) 

 Podpětí – tímto rozumíme nedostatečnou kompenzaci nebo poruchu 

regulace při odebírání konstantního výkonu, jehož důsledkem dochází 

k proudovému zvýšení a zároveň k zahřívání zařízení. 

6.3 Informace o zařízení 

Aby bylo možné navrhnout chránění pro elektrická zařízení, je nutné znát tyto 

informace: 

 Informace o provozu zařízení – v tomto případě bychom měli pochopit 

filozofii chráněného systému. Například, zda je zařízení instalováno pouze 

přechodně, nebo nastálo. Zároveň bychom měli vzít v úvahu, že každé 

odvětví průmyslu má jiné priority, např. v těžebním průmyslu je jednou 

z priorit nepřetržitý provoz. To vidíme zejména při zemním spojení, kdy 

ochrana zařízení okamžitě nevypíná, ale nechá ho běžet dál s tím, že se 

porucha musí odstranit během určité doby. Pokud se jedná o zkrat a 

zároveň o narušení kabelu, mělo by být např. napájecí vedení zdvojeno.  

 Informace o stavu zařízení – je nutné mít informace o tom, zda je zařízení 

nové nebo se již na něm pracovalo a zařízení je staré desítky let (toto 

zařízení se jeví jako více náchylné). Dále se zajímáme např. i o to, jak jsou 

nastaveny hodnoty transformátoru.  

 Informace o stávajícím systému chránění – je důležité dokonale poznat a 

pochopit stávající systém chránění. Respektovat bychom měli také 
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skutečnost, že chránění se počítalo v době před lety, tedy za jiných 

technologických podmínek a systémů.  

6.4 Nastavování ochran 

Základním parametrem pro výpočet nastavení jsou, pokud možno, co nejpřesnější 

vstupní údaje. Tyto můžeme najít v manuálech zařízení nebo přímo na štítku 

stroje.  

Např. na štítku motoru nalezneme: 

 Výrobce motoru 

 Typ motoru 

 Jmenovité napětí 

 Jmenovitý proud 

 Rozběhový proud 

 Účinnost motoru 

 Váha aj. 

Transformátor: 

 Typ transformátoru 

 Jmenovitý výkon 

 Počet odboček 

 Ztráty naprázdno aj. 

Volná a kabelová vedení: 

 Typ vodiče 

 Průřez vodiče 

 Délka vedení 

 Typ kabelu aj. 

Na Tr1 se nastavováním ochran zabývá měřící skupina. V případě instalace 

nového zařízení jsou ochrany součástí dodávky a parametry jsou již spočítány a 

nastaveny. Jedná se zejména o nastavení parametrů nadproudu, zkratu a 

zemního spojení. Jinak ochrana má daleko více nastavitelných parametrů – mimo 

již zmíněných se dá využít také parametrů, které hlídají podpětí, frekvenci 

(podfrekvenční), přetížení, nesouměrnost atd.  

Nastavování se děje u starších typů ochran ručně (mechanicky), u nových typů 

ochran se nastavení nebo změny provádí pomocí počítačového software. 

V provozu SD Bílina je jedním z používaných software CAP 501. Výhodou tohoto 

softwaru je to, že se dají již zmíněné parametry přednastavit v počítači a posléze 
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přehrát ihned do ochrany. Spojení počítače a ochrany nám zajišťuje optické 

rozhraní, kterým je ochrana vybavena. Ochrana se zařazuje vždy na hlídání 

jednoho úseku trasy.  

Např. úseky v rámci trasy „rozvodna - stanice TSM – DPD – velkostroj“ jsou 

zajišťovány samostatně, to znamená, že každé zařízení má svou ochranu. Tento 

stav je možný pouze se zachováním selektivity vypínání ochrany. Tím se chce říci, 

že není možné, aby porucha, která se odehraje v posledním článku technologie 

(na velkostroji) se projevila vypnutím ochrany někde v prvním článku, tedy na Tr1. 

Vždy musí ochrana reagovat v daném úseku a chránit zařízení, k němuž je 

připojena. 

Jedním z důvodů pro přepočet parametrů ochrany a tedy nové nastavení jsou 

změny délky napájecích kabelů spojených s postupem těžby a přestavbami DPD. 

Dalším důvodem je připojení dalších zařízení na vývod v TSM. Parametry se musí 

spočítat na aktuální situaci a přednastavit. Mechanik celku by měl energetikům 

nahlásit změny těchto stavů. V případě, že se tak nestane, dojde k situaci, že 

ochrany začnou vypínat a dochází k omezení těžby. Řešením je užší spolupráce 

mezi lidmi řídící těžební technologii a energetiky.  Pokud se změní hodnoty tak se 

dle potřeby musí upravit parametry i u ochran jiných úseků.  

6.5 Příčiny zkratů a zemního spojení 

Následující kapitola bude zaměřena na nejčastější příčiny zkratů, jež se dějí na 

lomu Bílina, přičemž toto téma bylo konzultováno s měřící skupinou. Jedná se 

zejména o následující situace: 

 Při průchodu zvýšeného proudu se projeví nejslabší místo na kabelovém 

vedení, a buď dojde k proražení izolace a tím ke spojení fází vodiče uvnitř 

pláště, nebo se díky proražení izolace spojí obě fáze se zemí, což přístroje 

definují také jako zkrat.  

 Další zkratová situace se děje také na kabelovém vedení, ale na místě kde 

je kabel připojen k izolátorům, anebo ke kroužkovým komorám na 

velkostrojích nebo na kabelových vozech. Kroužkové komory jsou součástí 

technologických zařízení a jsou vymyšleny proto, aby k nim mohl být 

připojen nejen napájecí kabel, ale zároveň se velkostroj nebo kabelový vůz 

mohl otáčet kolem své osy.  

 Nejčastější příčiny zemního spojení jsou v tom, že dojde k porušení izolace 

a spojení jedné fáze se zemí nebo kostrou spotřebiče. V mojí praxi jsem se 

častokrát setkal se situací, kdy zkrat nebo zemní spojení zavinil stroj a to 
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tím, že najel na napájecí kabel nebo se přímo dotkl nezajištěnou vysunutou 

částí (jeřáb, lopatové rypadlo) volného vedení. 

7 Opravy a revize nižšího řádu na Tr1 

Tato kapitola se zaměří na údržbu elektrických zařízení (opravy a revize) na 

energetické rozvodně a jejími dalšími částmi, které jsou její součástí. Vše se 

podřizuje předpisu č. 26/1989 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, část šestá - elektrická a 

strojní zařízení (§82 - § 105) [8]. 

7.1 Práce na elektrickém zařízení 

Protože se jedná ve většině případů o práci na elektrickém zařízení, je nutné 

striktně dodržovat určité zásady. Byly vybrány ty, které považuji za nejdůležitější 

(26/1989 Sb., část 6., oddíl 2), protože na pracovišti s přívodem velmi vysokého 

napětí se musí dbát přísných nařízení z důvodu ohrožení života nebo poškození 

majetku s nedozírnými následky. 

 Práce na elektrickém zařízení pod napětím, kromě sdělovacích zařízení, 

může být prováděna jen výjimečně (ohrožení života, odvrácení nebezpečí).  

 Před zahájením práce na elektrickém zařízení pod napětím, musí být v 

okruhu nejméně 1 m odstraněn, a není-li to možné, zneškodněn hořlavý 

prach.  

 Práce na elektrickém zařízení pod napětím mohou provádět pouze určení 

pracovníci s kvalifikací nejméně pro samostatnou činnost. Další požadavky 

na zajištění bezpečnosti práce na elektrickém zařízení stanovuje zvláštní 

předpis. 

7.1.1 Údržba a kontrola elektrických zařízení 

Údržba elektrických zařízení musí být prováděna podle § 81 vyhlášky č. 26/1989 

Sb., a jiných zvláštních předpisů. Způsoby a lhůty prohlídek, údržby a revizí 

elektrických zařízení určí organizace v provozní dokumentaci (viz Příloha č. 10).  

Při prohlídkách musí být kontrolováno, zda elektrická zařízení a kabelové rozvody 

nejsou poškozeny nebo nesprávně používány, zda vyhovuje ochrana před 

nebezpečným dotykovým napětím (ochranné uzemnění, kryty apod.), zda je kolem 

elektrického zařízení udržována čistota a pořádek, dodržován volný prostor a jsou 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-26#cast6
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-26#cast6
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v dobrém stavu ochranné pomůcky a hasicí přístroje. Tyto prohlídky a kontroly se 

opakují periodicky a jsou naplánovány na určité období.  

Nadproudové ochrany do 1kV musí být zkoušeny před uvedením do provozu a 

dále nejméně jednou za 3 roky u zařízení s příkonem větším než 100kVA, jednou 

za 5 let u ostatních zařízení. V prostorách bez nebezpečí výbuchu se tyto zkoušky 

provádí jen u zařízení zajišťujících stupeň dodávky I.  

Přímé nadproudové ochrany u zařízení nad 1 kV musí být zkoušeny a funkčně 

ověřeny před jejich uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát za tři roky.  

Sekundární zkoušky na elektrických zařízeních hlavních transformačních stanic 

vysokého a velmi vysokého napětí se provádí jednou za rok, u ostatních 

elektrických zařízení vysokého a velmi vysokého napětí jednou za 2 roky, u 

elektrických zařízení do 1kV v rozsahu kontroly a ověření správné funkce jednou 

za 3 roky.  

7.1.2 Opravy nižšího řádu 

Pracovní skupina, která je zaměstnána na Tr1, musí být schopna provádět 

kontroly, údržbu a zároveň střídat na dispečinku. Do náplně jejich práce spadá 

také kontrola stavu budov, tedy jestli budovy nejsou mechanicky poškozeny a zda 

mají v pořádku i vybavení. Další činností jsou pak preventivní kontroly všech 

elektrických zařízení, která spadají pod Tr1 a opravy nižšího řádu. Opravami 

nižšího řádu jsou rozuměny opravy menšího charakteru.  

Jako příklad je možno uvést výměnu Buchholzova relé transformátoru (hlídá 

zahřátí oleje transformátoru, které vzniká přetížením, poškozením vinutí nebo 

jiným způsobem) nebo výměnu izolátorů na všech typech zařízení tím 

vybavených. Nezanedbatelnou částí jsou opravy elektroinstalací v objektech. Za 

jeden z největších úkolů považuji sledování a včasné odstraňování závad a chyb 

na celkovém systému dodávání energie pro SD Bílina. 

8 Posouzení problematiky bezpečnosti práce na VVN 

8.1 Nebezpečí úrazu 

Jak už se v předešlých kapitolách několikrát zmiňovalo, obsluha a vlastně celková 

práce v takovém provozu jako je lom, je nebezpečná od okamžiku, kdy člověk 

překročí závoru hlavní vrátnice. Proto by měli zaměstnanci dbát zvýšené 

pozornosti a opatrnosti při pohybu v takovém prostředí. Toto tvrzení samozřejmě 

platí i o lidech, kteří se přímo neúčastní provozu jako takového.  
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Na připomenutí těchto možností nebezpečí je nad hlavní vrátnicí elektronická 

tabule a krom jiných informací se tam můžeme dočíst i o uplynutí doby posledního 

vážného pracovního úrazu. K dnešnímu dni 9. 4. 2013 se píše 920 dní.  

8.1.1 Závažné pracovní úrazy 

 Smrtelný úraz 

 Úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu, 

anatomickou nebo funkční, životu nebezpečné poškození zdraví včetně 

průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který 

nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, zároveň nasvědčuje 

závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci.  

 Hromadný úraz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň 

jedna utrpěla úraz pracovní, nebo bylo zraněno více jak 10 osob 

8.1.2 Závažné události 

 provozní nehody a nebezpečné stavy 

 skluzy zemin, sesuvy skalních stěn 

 výrony plynů, průvaly vod a bahnin nebo zvodněných hornin 

 propadnutí osob, strojů nebo zařízení do podzemního důlního díla nebo 

jiného podzemního prostoru 

 hledání pohřešované osoby 

 úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti 

 únik radioaktivních látek i jiných nebezpečných látek 

 požár na povrchu v okruhu 60m od průniku provozovaných důlních děl 

s povrchem 

 vloupání, odcizení nebo nalezení výbušnin 

Tyto mimořádné události řeší na SD havarijní plán. Plán na zdolávání havárií je 

zpracován na základě ustanovení zákonu zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 

vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění ve spolupráci s HBZS (hlavní 

báňská záchranná stanice) v Mostě. 
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8.2 Legislativa 

Bezpečnost v provozech řeší zákony, vyhlášky, nařízení, normy a zároveň interní 

směrnice a postupy. Tato legislativa vede k tomu, aby se předešlo nehodě nebo 

neštěstí.  

Existuje celá řada nařízení, tato práce se však zaměřuje pouze na ta, která se 

bezprostředně týkají bezpečnosti práce v elektrotechnice na povrchovém lomu. 

8.2.1 V elektrotechnice 

 Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., (§ 1- §7), o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních 

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem.  

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/ 1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice 

 Vyhláška ČBÚ č. 74/ 2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 

 Vyhláška ČBÚ č. 75/ 2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických 

technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem 

 ČSN 33 2000-4-41 – ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-51 – výběr a stavba elektrického zařízení 

 ČSN 3č 16 38 – elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové 

dobývání 

 ČSN 34 16 00 – revize a kontroly elektrického ručního nářadí 

 ČSN EN 50 110-1 – obsluha a práce na elektrickém zařízení 

8.2.2 Na povrchovém lomu 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě 

 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu 

 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 
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 Vyhláška ČBÚ č. 8/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 

26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

na povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 9/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ČBÚ č. 

51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 

Sb. 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 

 Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci 

hlavních důlních děl 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a 

nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných 

pracovních úrazů a poruch technických zařízení 

 Předpis č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

O mimořádných událostech nebo úrazech na pracovištích je třeba ihned 

informovat směnového inženýra, případně dispečera. V SD se o těchto pokynech 

můžeme dočíst ve směrnici generálního ředitele č. 111/2010 v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, vyhláškou ČBÚ č. 

26/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ č. 51/1989 Sb. 

8.3 Vybavení rozvodny bezpečnostními a ochrannými prvky 

Každé rozvodné zařízení musí být zajištěno ochrannými a bezpečnostními prvky 

(Obr. 14). Pro pracovníka rozvodny jsou nejdůležitější zkoušečky napětí. Těmi je 

možno ověřit v realitě stav zařízení, zda je pod napětím nebo bez napětí.  

Dalšími prvky, které se musí objevit na stanovišti rozvodny, jsou zkratovací 

soupravy (zkratovací soupravy slouží ke zkratování a uzemňování elektrických 

obvodů, obvykle tří fází u soustav s odizolovaným nebo nepřímo uzemněným 

uzlem).  
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Aby se ještě více oddálilo nebezpečí dotyku nebezpečného napětí, používají se 

dielektrické rukavice (na ruce) a galoše (na nohy). Součástí podlahy rozvodny je 

dielektrický koberec.  

Dalším vybavením jsou: bezpečnostní postroj a pás, skládací nosítka, vypínací 

tyče, záchranné háky, manipulační tyče, vybíjecí zařízení, pojistkové kleště, 

ochranný štít, bezpečnostní tabulky, výstražné pásky, hasicí přístroje, oddělovací 

desky a nezbytnou součástí je také lékárnička.  

 

 

Obr. 14 Vybavení bezpečnostními a ochrannými prvky na Tr1, zdroj: vlastní fotografie 

8.4 Zásady první pomoci 

Znalosti bezpečnostních předpisů, pravidel a pracovních postupů jsou základem 

pro výkon každého povolání nebo funkce. Je povinností všech zaměstnanců, za 

použití všech dostupných prostředků, vynaložit nejvyšší úsilí pro ochranu svého 

zdraví a zdraví spoluzaměstnanců.  

Každému zaměstnanci musí organizace umožnit nahlédnout do: 

 Pracovního a organizačního řádu 

 Osobní dokumentace, vedené v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Bezpečnostních předpisů, zákonů, vyhlášek, ČSN, technologických postupů 

a pracovních postupů 

 Směrnic o poskytování osobních ochranných prostředků 
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8.4.1 Postup při úrazu elektrickým proudem  

Podrobné informace o postupu při úrazu elektrickým proudem, umělém dýchání a 

masáži srdce – uváděla ČSN 34 3500. Ta však byla bez náhrady zrušena a 

nadále se může používat pouze grafická příloha první pomoci v této normě 

uvedená (Obr. 15). 

 

 

Obr. 15 Tabulka postupu první pomoci, zdroj: vlastní fotografie 

 

S platností od 1. 9. 1994 bylo vydáno doporučení Českého elektrotechnického 

svazu pod číslem ČES 00.02.94, první pomoc při úrazu elektrickou energií (formát: 

A5, 26 stran, 1 příloha). Tato doporučení řeší problematiku poskytování první 

pomoci při úrazech elektrickým proudem na úrovni současných evropských 

předpisů. V přiložené video ukázce je možno vidět skrytou sílu elektrické energie 

při odpojování výkonového odpojovače na rozvodně Tr1 (viz Příloha č. 11). 
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Závěr    

Tato bakalářská práce je pouze základním popisem, který měl nastínit jednu 

sofistikovanou část, kde se energetika přímo účastní těžebního průmyslu, přičemž 

se snažila poukázat a zamyslet se nad procesy, které v ní probíhají. Tato práce je 

rozdělena do osmi jednoduchých kapitol, ze kterých je možné vyčíst činnost úseku 

transformátorové rozvodny a z ní vyplívající možné stupně problematiky.   

Úvodní kapitola je věnována úloze a významu energetiky, zamyšlení se nad 

nárůstem spotřebovávané energie s výhledem na budoucnost. Aby bylo možno 

pokrýt zvyšující se nároky společnosti na spotřebu energie, je nutné zaměřit se 

jednak na šetření s energií a dále na vyhledávání dalších zdrojů. Zároveň je 

poukázáno na aktuální problematiku v energetice a těžařském průmyslu. Těmito 

problémy jsou zejména problematika udržitelnosti zdrojů, bezpečnost dodávek, 

zvyšování cen energií a služby v oblasti energetiky. 

Druhá kapitola se zaměřuje na popis určitého úseku, prostřednictvím kterého se 

elektrická energie dostává od výrobny (elektrárna) přes distribuci (přenosová 

soustava) až ke konečnému spotřebiteli. Z uvedených skutečností vyplývá, jakou 

důležitou roli tento úsek splňuje. Energii je nutné rozdělovat, upravovat a 

regulovat, aby se mohla dostat jako napájení do těžební technologie. Konkrétní 

postupy byly uvedeny na transformátorové rozvodně Severočeských dolů a.s., 

Doly Bílina. 

Třetí kapitola je věnována výše uvedenému příkladu, řízení energetiky 

v Severočeských Dolech, kde je mimo jiné možno se dočíst o řídících činnostech 

hlavního energetického dispečinku. V tomto tématu jsou zahrnuty pojmy jako 

hlavní energetik a jeho povinnosti, dispečer rozvodny a jím prováděné manipulace 

na zařízení. Na závěr je zde popsána jedna z možných manipulací, která je 

vyjmuta z praxe.  Celá kapitola je dokumentována fotografiemi. Je možné 

konstatovat, že na tuto činnost je kladen velký význam s vysokou mírou 

zodpovědnosti. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na popis počítačových programů, které pomáhají 

s hlídáním jednoho z významných úkolů a povinností dispečera na velínu. Tím je 

hlídání a regulace špičky výkonů rýpadel. Spočívá ve správném a rychlém 

dispečerově rozhodnutí omezení těžební technologie, z důvodu překročení 
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nasmlouvaného výkonu. V tématu je také popsána praktická ukázka takového 

počínání. Tato kapitola má poukázat na důležitost rozhodování v takovéto situaci.  

Pátá kapitola seznamuje s tzv. „dodávkou tepla“. Je zde popsán postup médií od 

výroben (CZT) této energie až po konečné fáze uplatnění. V kapitole je popsán 

počítačový program sledování tepelné sítě, dále pak vznik nejčastějších závad a 

problémů, opravy a revize systému a v neposlední řadě i úspory v technologii. 

Nalezneme zde i fotografie prvků tepelného hospodářství.    

Další kapitola přibližuje neméně důležitou činnost v energetice těžebního průmyslu 

a tou je ochrana elektrických zařízení. Najdeme zde termíny, jako jsou ochrana, 

chráněný objekt, porucha, aj. Také jsou zde popsány hlavní příčiny zkratů, 

přetížení a zemního spojení. Kapitola informuje o ochranách a jejich nastavování. 

Mimo jiné je zde vyzdvihnut problém vznikající komunikací mezi horníky a 

energetiky.  

Sedmá kapitola objasňuje revize, opravy, periodické kontroly, celkovou údržbu a 

práce na elektrických zařízeních, dle příslušné legislativy aplikované v provozu 

rozvodny a jejím příslušenstvím na lomu Bílina.  

Poslední kapitola uvádí informace o možných rizicích (nebezpečných úrazech a 

nežádoucích událostech) na povrchovém lomu. Také jsou v ní zakomponovány 

nejužívanější bezpečnostní předpisy vztahující se k hornické činnosti ve spojení 

s energetikou. Dále je zde sepsáno minimální vybavení ochrannými a 

bezpečnostními prvky na elektrické rozvodně. V závěru je zmíněn tolik 

diskutovaný postup při úrazu elektrickým proudem.   

V prostředí energetické rozvodny a uhelných dolů se nacházejí určité stupně 

problémů, při jejichž popisu a analýze můžeme přinejmenším přispět k zamyšlení 

se nad jejich dosavadním průběhem. Zadání chce ukázat, že i v takových malých 

zamyšleních je předvoj k tomu, aby se celý systém exploatace nerostné suroviny 

stále zdokonaloval, jak po stránce bezpečnostní, ekologické tak i po stránce 

ekonomické. Avšak nejvyšším cílem bylo odkrýt komunikaci mezi energetiky a 

horníky (lidmi, kteří jsou součástí činnosti). Po častém dotazování se autor snažil 

zjistit možné nedostatky a problémy, vznikající vzájemným vlivem těchto dvou 

struktur.   

Cílem práce neměla být dokonale přesná specifikace popisu procesu, ale pouze 

seznámení s jeho funkcí v takto nelehkých podmínkách, hlídaných vysokou 
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bezpečností. V každé kapitole se dají hledat problémy, které se dají řešit 

v pozdějších pracích a mohou být předmětem dalšího specifičtějšího rozboru. 

V této práci bylo čerpáno hlavně z přímého dění provozu ve spojení se 

zkušenostmi a praktikami zaměstnanců. Zákony, normy a směrnice, byly též 

vyjmuty z reálné technologie, v níž jsou aplikovány.  
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4. Schéma nejběžnějšího typu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 

4 

Schéma nejběžnějšího typu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna 

 

1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném kontejnmentu. 
2. Chladicí věž. 
3. Tlakovodní reaktor. 
4. Řídící tyče. 
5. Kompenzátor objemu. 
6. Parogenerátor. V něm horká voda pod vysokým tlakem vyrábí páru v sekundárním okruhu. 
7. Aktivní zóna. 
8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň. 
9. Elektrický generátor. 
10. Transformační stanice. 
11. Kondenzátor sekundárního okruhu. 
12. Plynný stav 
13. Kapalný stav 
14. Přívod vzduchu do chladicí věže. 
15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem. 
16. Řeka 
17. Chladící okruh 
18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem). 
19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda). 
20. Oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladicí vody. 
21. Pumpa 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakovodn%C3%AD_reaktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakovodn%C3%AD_reaktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna


 

 

Příloha č. 2 Elektrárna Ledvice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna Ledvice, zdroj: vlastní fotografie 



 

 

 

Příloha č. 3 Přívodní pole na Tr1 
 

 

Přívodní pole na Tr1, Zdroj: vlastní fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Rozváděčová kobka 35kV 
 

 

 

  

Rozvaděčová kobka 35kV, Zdroj: vlastní fotografie 



 

 

Příloha č. 5 Graf Přehled nákupu a spotřeby elektrické energie SD Bílina 
 

 

Graf Přehled nákupu a spotřeby elektrické energie SD Bílina, zdroj: data Tr1 
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Příloha č. 6 Presentace S.P.I.D.E.R. Micro SCADA 

 

Viz přiložené CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 „B“ Příkaz 

 

 



 

 

Příloha č. 8 Systém Promotic 6 
 

 

Promotic 6, zdroj: Systém Promotic 6, Severočeské doly Chomutov, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 Mapa tepelných rozvodů 

 

Viz přiložená mapa A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10 Vzor pracovního plánu – údržba Tr1 
 

Vzor pracovního plánu – údržba Tr1, Zdroj: Tr1 

zařízení úkol termín 

TSM 6 
natřít stanici a obnovit popisy 30.11.2012 

TSM 32 
PPO 30.9.2012 

část 35 kV instalovat IPU na střechu 30.11.2012 

TSB 4 
provést PPO - vyčistit stranu nn 1.9.2012 

linka 3520,6019,6032 
provést postřik porostů u stožárů a následně odstranit 30.11.2012 

linka L61, 62, 63 
odstranit náletové dřeviny u linky 30.11.2012 

linka V975,976 
odstranit náletové dřeviny pod linkou 30.11.2012 

SSH 79/80 
vlepit nové označení v SSH na vývod pro TS 80 - odlepuje se 31.8.2012 

TSM 25 
doplnit závěsnou tabulku "Nezapínej ...",  zlomená byla odstraněna 31.8.2012 

vyměnit dielektrický koberec na velíně je poškozený 31.8.2012 

kompenzace TSM 25 
zaslepit průchodky nn 31.8.2012 

VSS 172 
teče trafo vl. spotřeby 30.9.2012 

TSM 43 
udělat na zámek TSM železnou kapsu 30.9.2012 

TSM 43, VSS 172 
provést pospojení vodičem Cu 25 mm2 30.11.2012 

TSM 35 
spojit rozpojené vodiče pospojení u zábran trafa 30.9.2012 

TR ÚUL zabudování cejchovaného elektroměru na remízu 31.8.2012 

kontrola elektroměrů v bývalé jídelně (ČEZ) - výrobní čísla 31.8.2012 

mytí trafa T1,2,3,4,5 30.9.2012 

čištění počítačů ABB 30.8.2012 

mytí trafa T6,7,8,9 30.9.2012 

úklid rozvodny 31.8.2012 

TR 3 mytí transformátorů T1, T2 31.7.2012 

mytí transformátorů T4,5,6,8 30.9.2012 

kontrola propojení zadního svodu hromosvodu se soustavou na střeše 31.8.2012 

úklid rozvodny 31.8.2012 

TR 1 úklid 110 kV 1.9.2012 

kontrola nastavení ochran 110 kV ABB 28.8.2012 

úklid 35 kV 30.9.2012 

úklid 6 kV 30.9.2012 

čištění počítačů  ABB 30.8.2012 

neměří výkon - linka 993 ABB 30.8.2012 

čištění transformátorů T4,105,6,7,8 30.9.2012 

úklid kabelový prostor 6kV 30.9.2012 

kontrola plynového relé T6,7,8,10 30.9.2012 

odstranění porostů pod rampou 1.9.2012 

úklid kabelový prostor 35 kV 30.9.2012 



 

 

Příloha č. 11 Video ukázka skryté síly elektrické energie 
 

viz přiložené CD 

 


